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DYNAMIS 1 ENERGEIA КАО RESENJE APORIJE NASTAJANJA 

ieljko Kaluaerovic 

SAZETAK 

Autor и radu razmatra radikalni поvит koji је Pannenid uneo и dotadasnju misaonu pro
dukciju negiranjem kretanja и Ьilo kojem od svoja cetiri modaliteta, cime је iskazao grcko opste
prihvaceno nacelo da "iz neblca ne nastaje nista", ali је istovremeno ucinio i korak dalje: porekao 
је svaku promenljivost i mnostvenost. U fokusu interesovanja Ьiо је originalni Aristotelov doprinos 
resenju aporije nastajanja posredstvom slojevitih pojmova "mogucnost" i "udejstvenost", odnosno 
"usvrhovljenost". Reagujuci na Parmenidov reski izazov da (nesto) "ili jeste ili nije", Stagiranin 
odgovara tako sto reafirшise pojam genesisa naglasavajuci da је uvek "nesto izmedu", а da је to 
sto је izmedu Ьitka i nebltka upravo nastajanje. А "buduci ( da) је Ьiсе dvostruko", sve sto se menja 
prelazi iz Ьiса и mogucnosti и Ьiсе и udejstvenosti, kao sto na primer cini ј belo mogucnoscu и belo 
udejstvenoscu, а slicno se desava i pri rastu i smanjivanju. Zakljucak autoraje da pasus iz 2. glaveЛ 
knjige Metafizike predstavlja krunu Aristotelovih napora da resi paradoks nastajanja, ujedno dajuci 
odgovor na stanoviste Elejaca recima, da ne samo da nesto moze uzgredno nastati iz neblca, nego i 
da sve stvari nastaju iz Ьiса, ali mogucnoscu Ьiса, а udejstvenoscu iz neblca. 

Кljucne reci: Parmenid, kretanje, promena, mnostvenost, nastajanje, Aristotel, moguc
nost, udejstvenost, usvrhovljenost, Ьiсе, neblce. 

Na samom pocetku razmatranja pojmovnog para dynamis - energeia, а pre 
detaljnijeg elaboriranja Aristotelovog doprinosa njegovom etaЫiranju i analiziranja 
znacaja koje је ovaj par imao za resavanje nekih aporija u helenskoj filozofiji, treba 
nesto reci о mogucim prevodilackim resenjima. Grcka imenica zenskog roda iJ ~u11aµ1~ 
u domacoj recentnoj literaturi najcesce se prevodi kao "mogucnost" i "moznost'', sto је 
i adekvatan prenos prevashodno filozofskog smis\a ove reci na naS jezik. Rede se upo
treЫjavaju prevodi kao "тос", "sila", "sposobnost" ili "potencijalnost". 1 Posredstvo 
latinskogjezika koristi i najizvrsniji poznavalac Aristotela na eng\eskom govornom ро-

1 Naravno, lwщщ mimo ovog specificno aristotelovskog zahvatanja moze da oznacava i "snagu", "vlast", "pu-
nomo6'', "vojsku", "cete", "ratna sredstva", "pomo6"; "ve~tinu", "darovitost", "cudotvornu moc"; "uticaj", "va
ljanost", "delovanje'', "vrednost", "iznos", "svotu". 
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drucju Ros (W.D. Ross), koji O'uvaµr;prevodi sa "potency". Bonic (Н. Bonitz) O'uvaµr;na 
nemacki jezik prevodi kao "das Vermogen"/"die Moglichkeit". Sto se tice drugog dela 
para, i; eveeyera, on se kod nas prevodi kao "cin", "ucinak", "provedba", "zbiljnost", 
"djelatnost", "djelotvornost'', "dejstvo", "stvarnost", "ostvarenost'', "aktualnost". Si
gurno је da se eveeyera C,,:mati se u dejstvu, delu") moze prevoditi i sa "udejstvenost" ili 
"udelovljenost", teпninima koji su morfoloski i semanticki najЬ!izi izvomiku. 2 Rosov 
prevodje "actuality'', а Bonicov "die Тiitigkeit"/"die Wirklichkeit". 

Srodan, а katkad i sinoniman pojmu energeia, pojam i; еvтеЛехеrа, kod nas se 
ili ostavlja u svojoj latinskoj transkripciji entelecheia, ili se prevodi kao "svrsnost", 
"ostvarenost", "aktualizovanost". S obzirom da еvтеЛе:;сеrа oznacava prisustvo svrhe 
kao pokretackog uzroka, i da se doslovno moze prevesti kao "imati se и svrsi", pred
log Z.K. је da se ova apstraktna imenica prevodi sa "usvrhovUenost". Naravno, ova
kvo prevodilacko resenje podrazumeva daje autoru ovog teksta Ыizi onaj pristup koji 
neologizam еvтеЛехеrа izvodi iz kovanice ev (f.auт(jJ) тiЛо; l:;celJI, koji је postulirao jos 
fon Fric (K.v. Fritz). Vredan respektaje, dakako, i prikaz nastanka termina evтeЛe:;ci;ra 
koji ga gradi od prideva srednjeg roda evтi;Лf;; ("potpun", "pun'', "savrsen") i glagola 
lxerv ("drtati", "imati", "posedovati"). Karakteristican fraza stoga glasi (то) еvтеЛi;; 
l:;cerv("imati potpunost, savrsenost", mozda i "Ьiti potpun"), i Ьi!аје najbolje branjena 
od strane Dilsa (Н. Diels). Ros и drugonl tomu komentara Aristotelove Metafizike 
(Ross 1997: 246) kaze da nije nuzno da se pretpostavi, kao sto је to izgleda ucinio 
Dils, da је rec evтi;Ai;:;cf;; postojala u Aristotelovo vreme. Stagiranin је, ро njemu, mo
gao stvoriti apstraktnu imenicu direktno iz sintagme то еvт~;Ле; i:.'xov, ili mozda iz ko
vanice еvтеЛШ; lxov.3 GovoreCi о vremenu nastanka spisa О dusi ovaj vodeci britanski 
autoritet za Aristotela, navodi kompletnu, ili kako sam kaze gotovo kompletnu, listu 
pojavljivanja reci EJITeAe:;cera u Stagiraninovom opusu. Generalno gledano, sama rec 
pojavljuje se u sledecim Aristotelovim delima: Fizika, О nebu, О nastajanju i nesta
janju, Meteorologika, О dusi, О delovima iivotinja, О ratlanju iivotinja i, naravno, 
и Metafizici. Ukupno је zabelezeno 75 pojavljivanja termina evтi;Лe:;cera u navedenim 
Stagiraninovim delima, s tim sto је najveca frekvencija registrovana u spisu О dusi 
(34), dokje и Meta.fizici taj broj znatno manji (12), а u knjigama О пеЬи, Meteorolo
gika i О delovima iivotinja, sasvim sporadican, naime u svakoj od njih samo ро jed
nom nailazi se na pomenutu rec (Ross 1999: 11). Ros, konacno, entelecheiu prevodi 
sa "in complete reality", premda nudi i altemativu u vidu termina "completion'', а 
Bonic sa "was der Wirklichkeit nach ist". 

Aristotel и Меt.984а29-984Ы (Aristotel 1988: 12-13, prev. Т. Ladan) ("Ali 
neki od onih koji tvrde daje jedno, kao svladani samim tim istrazivanjem, kazu kako 
је jedno nepokrenuto kao i cijela narav, ne samo prema nastanku i nestanku Ger to је 
pradrevan nauk i и tome se svi slazu) nego i prema svoj ostaloj mijeni. 1 taj im је nazor 

2 Imenica zenskog roda Jvinыa је gotovo uvek и vezi sa "radom", "poslovanjem", "ucinkom", premda moze 
da se prevede i kao "proba", "eksperiment". 

3 Slicne reci Ros ponavlja i и svojim komentarimaAristotelovog spisa О dusi (Ross 1999: 166). 
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svojstveп";4 ам' Ё1110f УЕ TWll e'v ЛЕуо11тш11, W!ТТЩd i;ттr/)е11тЕ; U7r0 таuтn; тik (nтi;IТEШq, 
то e'v axf11nт611 q;а1Т111 ЕТ11а1 ха/ тi}11 q;u1Т111 0Лn11 ou µ011011 хата уе11Е1Т1!1 ха/ q;З-оеа11 (тоuто µs11 
уае ae;ra/011 ТЕ ха/ na!IТEq wµ0Лorr;rтa11) ама xai хата тi}11 aM'Y}ll µЕта/30Лi}11 nа1Та11· xai 
тоuто auтw11 i'J1611 е1ТТ111), kao sto se vidi, govori о tome daje Parmeпid (i elejci uopste) 
odbacivao svaku vrstu promene, а ne samo опu ро nastajanju i nestajanju. То znaci 
da tvorac poeme О prirodi пiје prihvatao ni kretaпje s obzirom na alteraciju, ni s 
obzirom na rascenje i smanjivanje, ра ni promenu mesta. Negiranjem kretanja u Ьilo 
kojem od svoja cetiri modaliteta Parmeпidje iskazao i grcko opsteprihvaceno пасеlо 
da "iz neblca ne nastaje пista", sto је Stagiraпiп zabelezio u Phys. 191 аЗО-31, ali је 
istovremeno ucinio i korak dalje: porekao је i svaku promenljivost i mnostvenost. Na 
afirmativan nacin to se izrice u odredbama Parmenidovog Ьiса da је ono пestvoreno, 
nepropadno, celo, jedпorodпo, пepokretпo, пе bez dovrseпja, jedno i neprekidпo (u 
8. fragmentu "puta istine" poeme О prirodi). Aristotel na drugom mestu ovako pise о 
Ьiси (Met. 1ОО1аЗ1-1ОО1 Ь1) (Aristotel 1988: 70, prev. Т. Ladan): 

Jer опо sto је drukcije od Ьiса to пiје, 

tako te prema Parmeпidovu dokazu пиzпо 
proizlazi da su sva Ьiса jedno, а to da је 
Ьitak.5 

то уае ЁтЕео11 тоu 011то; oux ЁIТТtll, W!ТТЕ 

хата TOll Паеµе11fЈ011 Л6уо11 1Т1Jµ/3af11Etll 

a11ayxn e'v апа11та ЕТ11а1 та 011та xai тоuто 
ЕТ11а1 то 011. 

Parmeпid је, dakle, Ьiо опај filozof koji је uneo radikalпi пovum u dota
dasnju misaoпu produkciju, negirajuci svaku promenu, kao i mnostvenost u celini. 
Aristotel је elejsko staпoviste, sa njemu svojstvenom proпicljivoscu, ukratko izlozio 
u Fizici 191а27-31 (Aristotel 2006: 33, prev. S.U. Blagojevic): 

Tvrde da пijedno Ьiсе пiti postaje пiti 

propada zato sto је пиzпо da to sto postaje 
postaje ili iz onog sto jeste ili iz опоg sto 
пiје, а da nije moguce da postaje ni iz 
jedпog, пi iz drugog. 1 Naime, пiti Ьiсе 

moze postajati jer da опо vec jest, niti iz 
пеЬiса iSta moze postati jer da пesto mora 
Ьiti podmet /postajaпja/. 

xai q;a!Тfll OUTE уf 11ытЗ-а1 TWll OllTШOll ouJs11 
OUTE q;З-Efeu;-З-at Ј1а то а11ауха/011 µs11 
ЕТ11а1 уfуvЕ1ТЗ-а1 то y1yvoµE11011 ,у; г; 011то; 

,у; ех µi} 011то;, ех Јб TOUTШll аµq;отееш11 

аЈu11ато11 ЕТ11а1. OUTE уае то o'v уf11итЗ-а1 

(El11a1 уае i}J'Y}) Ёх ТЕ µi} 011то; ouJs11 а11 

уЕ11е1ТЗ-а1 · uпохЕi1ТЗ-а1 уае т1 JEi. 

Nakon Elejaca, naravno, пastajanje i promeпu пUе vise Ьilo moguce razma
trati па stari пacin. Aporiju izlozeпu u Phys.191 а27-31, potom su pokusali resiti broj
ni presokratovci, а zatim i "sokratovci". Generalno gledano u pokusaju spasavanja 
pojava posle originalnih uvida elejaca Ьila su moguca dva puta: 

1. Prvi put је bio put progresivnog "komadanja" Parmeпidove ideje Ьiса, 
iako su пjegova (misli se па Ьiсе) svojstva Ьila zadrzaпa, а пjegova Ьit uveliko nepro

Jasno је da pod onim "Ali neki od onih koji tvrde dajejedno" (Met.984a29-30) Aristotel misli na elejce. Tako 
tvrdi i Ros u komentaru prvog toma Metafi=ike (Ross 1997: 133). 

Sli~no Aristotel pi~e i u Met. 986Ы7-31; Cael.298b 14-24. 
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menjena, da Ьi se, nekako, uvelo mnostvo i ucinilo mogucim kretanje, ali ј resili drugi 
proЫemi koji su se nametali. U ovu grupu spadaju tzv. postparmenidovski filozofi, 
poput Empedokla, Anaksagore i Leukipa i Demokrita. 

2. Drugi put је vodio do necega sto se moze imenovati kao stepenovanje 
stvarnosti. Priznavalo se postojanje Ьitku koji је bio vecan, nepromenljiv i uman, 
kao sto је to i Parmenid govorio, ali takode i promenljivom svetu cula koji se mogao 
dokuciti jedino mnenjem. Premda nije zavredivao ime Ьitka, ovaj svet, svet cula, 
nije Ьiо ni potpuno nepostojeci, nego је konstituisao, od Parmenida neprepoznati, 
svet nastajanja, koji је lezao negde izmedu Ьitka i nebltka. Na ovaj nacin izbegnuta 
parmenidovska dilema Ьilaje osnov potonjeg Platonovog misljenja. 

U fokusu autorovog interesovanja се, ovoga puta, Ьiti originalni Aristotelov 
doprinos resenju pomenute aporije posredstvom pojmova "mogucnost"6 (Juvaµt~) i 
"udejstvenost"7 (Evirn'ыa). Sam pojam dynamis, 8 koji је toliko vazan u Aristotelo
vom metafizickom ucenju, u Metafizici se interpretira dvojako. Prvo njegovo znace
nje, za koje Stagiranin kaze da је Ьilo uoblcajeno kod Grka, је опо koje se nalazi u 
Met.1019a15-I8 (Aristotel 1988: 127-128, prev. Т. Ladan): 

Mogucпost se zove росе/о kretaпja ili 
рrотјепе и сети drugome ili kao и drugome, 
kako је па primjer kucegradпja mogucпost 
koja пiје prisutпa и izgradeпoj kuci, dok 
је lijecпistvo mogucпost koja moze hiti и 
lijeceпome, ali пе kao и izlijeceпome. 9 

дuvaµ1~ Лiувта1 i; µev aexn юvi/rтвш~ ?ј 
µета/ЗоЛi;~ i; ev eTEfd(f.J f; Ётвеоv, oTov i; 
oixoJ0µ1xi} Juvaµf~ erттtv ?ј oux v7Таехв1 .Sv 
т[јЈ oixoJoµouµiv(f.J · аМ' i; iaтe/}(iJ Juvaµt~ 
oi5rтa U7ТcLfdi(OI av ЕЈЈ т[јЈ iатевиоµеvсµ, ам' 
oux f; iатевиоµвvо~. 

О ovom znacenju dynamisa Aristotel pise i u nastavku ovog pasusa, sve do 
Met.1О19а32. U stvari, on ovde navodi modalitete pojma Juvaµ1~ u njegovom prvo-

Za Неlепе је mogucпost bivaпja uvek bila mogucпost bivaпja "песеgа'', jer za Aristotela, kao i za Par
meпida ili Ьilo kog drugog mislioca iz tog doba, teza da apsolutпo пеЬiсе moze postojati poteпcijalпo пе 
Ьi uopste Ьila prihvatljiva, jer "пiti iz пеЬiса ista пюzе postati jer da пesto mora Ьiti podmet /postajaпja/" 
(Phys. 191 аЗО-31 ). Kosmos је, iz Stagiraпiпove perspektive posmatrano, Ьiо vесап i stvari u пjemu su mogle 
пastajati i пestajati, ali celiпa пе. Potvrda ovakve пjegove orijeпtacije moze se proпaci u delovima spisa О 
пеЬи, osoЬito u Cael.I, 10-12. О tome pise i Marijas (Marias 1967: 68-69). 

7 Stejs sпiatra da је relacija izmedu mogucпosti i udejstveпosti пajva:lпija Aristotelova aпtiteza, dodajuci u 
пastavku svoje kпjige, pomalo simplifikovaпo, da је mogucпosti isto sto i materija, а udejstveпost isto sto i 
forma (Stace 1950: 279). 

8 Moguce је daje па Aristotelovo oЫikovaпje pojma dynamisa uticao i Platoп, makar Ьi se takav zakljucak 
mogao izvesti razmatrajuci odredeпa mesta iz пjegovog Teeteta. Citajuci Theaet. l 97c-d пaime, zakljucuje se 
da vlasпik kaveza za ptice poseduje svoje ptice па dva пасiпа. Geпeralпo gledaпo sve su опе пjegove, ali ako 
ude u kavez i uhvatijedпu od пjih, оп је tada ima па drugaciji пасiп od ostalih. Aristotelovom termiпologijom 
rесепо оп sve ptice ima poteпcijalпo, а ovu koпkretпu i aktualпo. Rec koju Platoп upotreЫjava da objasпi da 
vlasпik ptica ima "vlast" паd пjima је Juщuv. Miler (Miller 1959: 148) pak tvrdi da је sustastveпo zпасепје 
dynamisa mozda пајЬоlје izra:leпo od straпe Platoпa u Fedru 270d, gde је Аtiпјапiп utvrdio da ako је пеkа 
stvar prosta, treba ispitati kakvu dynamis опа ima ро seЬi (Platoп 1955: 176, prev. M.N. Duric) ,,ili da utice 
па пesto ili da prima cije uticaje" ( тfva тrео> тf тriq;vxov .;, то Jeav izov, 1i тfva .;, то тraJclv uтro тоU). 

9 Slicпo i u Met.1020al-2 i 1046а!О-11. 
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Ьitnom smislu. Drugi modalitet nalazi se и Met. 1О19а20-23 (Aristotel 1988: 128, 
prev. Т. Ladan): 

Jer kada prema tome 'trjJece' trpi пesto, 

kazemo kako је опо uzmozпo trpjeti, јеdпот 
kad је to Ьilo sto, drugi put пе парrата 
svakoj trjJпosti, пеgо samo парrата опот 
sto је 'паЬоlје '. 

иаЭ' ?111 уае то "Ластхо11 "Лаrтхе1 TI, ОТЕ 
µв11 Eall OTIOUll Ји11ато11 аuто q;aµe11 еТ111ы 

naЭetll, ОТЕЈ' ou иата "Лall nаЭо; ам' а11 
' ' ' /3'1 ет то ell тtо11. 

Treci, и Met.1019a23-26 (Aristotel 1988: 128, prev. Т. Ladan): 

I dalje, mogucпost da se stogod lijepo obavi 1 

ili prema izboru, jer pokatkada о опiта sto 
samo hodaju ili govore - ali пе пi lijepo пi 
kako пakaпiSe - kazemo kako пе mogu пi 

govoriti пi hodati. 

lтt iz тоu иаЛШ; тоuт' Е"Л/ТеЛе/11, ,;.; иата 
neoafee!Т/11" Ellfoтe уае TOUq µ011011 а11 
nоееиЭf.11та; ,;.; elno11тa;, µ-УЈ иаЛШ; Јв 

,;.; µi} wq nеое1?..011то, ov q;aµell Јu11аrтЭа1 
Лf.уш ?7 /3aJft;ш. 

Cetvrti, и Met.1019a26 (Aristotel 1988: 128, prev. Т. Ladan): 

А slicпo i о trpпji. 1 оµоfш; Јв иаi Е"Лl тоu "ЛаСТ;(е/11. 

1, konacno, peti и Met. 1О19а26-28 (Aristotel 1988: 128, prev. Т. Ladan): 

Иz to, Ьilo koja staпja, prema kojima su 
stvari и cijelosti пetrjme, ili пepromjeпjlive 
ili se lako пе pokreCи 'пagore ', zovu se 
mogucпosti. 

lт1 оrта1 l~щ иаЭ' а; аnаЗ-7] оЛщ ?i 
аµета/ЗЛ'У)та ,;.; µ-УЈ е?-Јfш; Е"Лl то xeieo11 
еuµетаиf11'У)Та, Ju11aµetq Лвуо11та1· 

Kada se sve ovo sumira, dolazi se do sledecih modaliteta dynamisa: 
1. "Мос" menjanja neceg drugog (Met.1019а15-20) 
2. "Мос" da se bude promenjen posredstvom neceg drugog (Met.1О19а20-22) 
3. "Мос" menjanja neceg drugog 'nabolje' (Met.1019а23-26) 
4. "Мос" da se bude promenjen 'nabolje' (Met. 1О19а26, 1О19а20-23) 
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5. "Stanje" zbog kojeg nesto ne moze Ьiti promenjeno, ili barem ne moze 
lako Ьiti promenjeno, 'nagore' (Met. 1О19а26-32). 10 

Nakon razmatranja znacenja onoga Juvaтov ("moguc") i aдuvaµfa ("nemo
gucnost"), Aristotel svoja zapazanja о dynamisu u 12. poglavlju д knjige Metafizike 
zavrsava sledecim recima (Met.1020а4-6) (Aristotel 1988: 130, prev. Т. Ladan): 

Tako te се primjerena odredba prvotne 
mogucnosti Ьiti: promjembeno росе/о 

и drugome ili pak (и istome) kao 
drugome. 

l)(Ј'тс о XV(!IO~ О(!О~ тik Тf{!WT'f}~ ЈиvаµЕШ~ av 

Ei7; aexn µЕта/ЗЛ'f}тtХ'/} ~)/ амсµ :о aN.o. 

Osim dynamisa kao "moci" Aristotel istrazuje dynamis i kao "mogucnost". 
Stavise, moze se reci da је ovo znacenje dyпamisa, kao "mogucnosti", prvenstveno 
zanimalo Stagiranina, i da је predstavljalo okosnicu njegovog resavanja aporije na
stajanja. Neke pretpostavke ovog drugog znacenja pojma dynamis date su jos u д 
knjizi Metafizike (1019Ь22-33), premda njegova eksplikacija sledi tek u 6. poglavlju 
е knjige, preciznije u Met.1048а27-1048Ь9. 11 Dynamis, u smislu "mogucnosti", је, 
ро Aristotelu, mogucnostjedne stvari da prelazi izjednog stanja u drugo stanje, а da 
је pri tom rec о istoj toj stvari. Drugacije receno, "mogucnost" је mogucnost nekog 
А da prede u novo stanje sebe samog. Ovako odredena "mogucnost" moze se nazvati 
i imanentnom dynamis. 12 

U 3. poglavlju е knjige Stagiranin odgovora na napade koje su na pojam 
"mogucnosti" izvrsili pripadnici Megarske skole. Sustina njihovog napada se, ukrat
ko, sastojala u tome sto su oni poricali postojanje "mogucnosti". Megarani, kao sled
benici Parmenida, prosto su kazivali da nesto ili jeste ili nije. О onome sto nije, 
dodali Ьi oni, ne treba ne samo govoriti da ono nije, nego nema smisla ni govoriti da 
ono moze da bude. Mogucnosti, znaci, ima samo tamo gde vec ima i udejstvenosti, 
ра tako, ро njima, kucegraditelj koji aktualno ne gradi kucu u stvari i ne moze daje 
gradi, vec to moze samo onaj majstor koji gradi kucu i kada gradi doticnu kucu. 

Aristotelov odgovor na ove primedbe takode је Ьiо jednostavan: nesto ne 
moze Ьiti ono sto ono nije, ali zato moze postati ono sto ono nije sada. Mogucnost, 

10 Osim u ovoj д knjizi, tumacenje pojma dynamis Stagiranin sprovodi i u 8 knjizi svoje Metafi=ike. Ono sto 
se lako uocavajeste veza izmedu analize dynamisa u е knjizi, poglavlja 1-5, sa ovde pomenutom analizom 
istog pojma u д knjizi, poglavlje 12. Dakako, postoje i razlike u pristнpu ovom pojmu izmedu dve pomenute 
knjige Metafi=ike. Najpre, dok se u д knjizi dynamis razmatra prvenstveno kao "mo6'', dotle se u е knjizi on 
razmatra i kao "mo6" i kao "mogн6nost". Zatim, Aristotel u Met.1019a20-23 pravi suptilnu razliku izmedu 
"mo6i" da se bude promenjen 'паЬо\је' i "mo6i" da se bude promenjen нopste. Ovakva distinkicja se pojav
ljuje samo па pomenutom mestu u д knjizi, dokje u е knjizi nema. Копаспо, u drugom poglavlju е knjige 
Stagiranin govori о razumskim i nerazumskim mogu6nostima, to jest о podeli о kojoj nema reci u д knjizi. 

11 Zanimljivo је da se odredenje dynamisa kao "mogu6nosti" daje u 6. poglavlju е knjige, koje se bavi 
udejstvenos6u i njegovim razlikovanjem od mogu6nosti i od kretanja. 

12 Nasuprot koje se moze staviti "mo6" i nazvatije transeuntnom dynamis. "Мос" је, u stvari, mogu6nost н nekom 
А da inicira promentl ll nekom В, ili mogн6nost нjednom delн А da izazove promenн u drugom delu А 
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u izvesnom smislu, uvek upucuje na buducnost, ра zato nema protivrecnosti kada se 
ka.Ze da nesto nije nesto sada, ali da ono to moze biti u nekoj buducnosti. Mogucnost 
znaci i da su neki od uslova izvesnog dogadaja vec prisutni, а da ako neki drugi uslovi 
budu jos pridodati, dogadaj се se i odigrati. Tvrdnja Megarana u primeru sa kuce
graditeljem је besmislena, jer ро Stagiraninu, kucegraditelj zna oЫik kuce, koji је 
predmet njegovog znanja, а oЫikje vecan (Met.1047a2), ра zato on ima mogucnost 
gradenja kuce, cak i kada ne udelovljuje tu svoju mogucnost. 

Za "mogucnost", to jest za njenu recepciju iz Aristotelove vizure, ne Ьi Ьilo 
ispravno reci daje ona, naprosto, negacija udejstvenosti. Kamen, na primer, jednako 
kao i covek koji је u dubokom snu, aktualno ne misli, ali kamen, za razliku od cove
ka, nema ni mogucnost da misli. Nesto se nalazi и stanju mogucnosti samo s obzirom 
na punu realizacUu svoga oЫika, kao sto dete jeste u stanju mogucnosti prema vla
stitoj udejstvenosti, to jest odraslom coveku. Dynamis 13 и smislu "mogucnosti" је, 
dakle, nesto sto је izmedu neЬitka i udejstvenosti, to jest usvrhovljenosti. 

Koliko god neko Ьiо u nedoumici zbog razlicitih varijeteta iskazivanja dyna
misa u Stagiraninovom corpusu, kada је u pitanju energeia situacija postaje jos slo
zenija. U "filozofskom recniku" u Metafizici nema cak ni posebnog poglavlja posve
cenog ovom pojmu, iako Ьi ono Ьilo jednako potrebno, ako ne i potrebnUe nego sto 
је slucaj sa dynamisom, s obzirom da је energeia verovatno upotreЫjavana u sirem 
spektru znacenja nego sam dynamis. Ni grcki komentatori nisu od velike pomoci, 
imajuci и vidu njihovu posvecenost egzegezi pojedinacnih segmenata necUeg dela, 
kojaje retko dosezala do sveobuhvatnih opservacija. Slicno stoji stvar i sa modernim 
istra.Zivacima, iako medu njima ima pozitivnih izuzetaka kao sto је to Cung Hvan 
Cen (Chung-Hwan Chen). On, naime, u clanku "Razlicita znacenja termina energeia 
u Aristotelovoj filozofiji" (Chung-Hwan Chen 1956: 65), vrlo sofisticirano ispituje 
sam proЫem, i nabraja devet, odnosno deset, diferenciranih znacenja и kojima se 
termin energeia uglavnom pojavljuje i upotreЫjava kod Stagiranina. Кlasifikaciju 
Cen najpre zapocinje podelom na: 1.) kvazi-modalna, ili "staticka", i 2.) ne-modalna, 
ili "kineticka", znacenja energeie. Kvazi-modalnih znacenja, ро njemu, ima pet: а.) 
udejstvenost (Met. 1048а31, 1071 а4), Ь.) Ьiti u dejstvu, ili с.) Ьiti savrsen (za Ь. i с. 
primeri su Met.1049b25; GA734b21), d.) u primeni na formu (Met.1043a6, 1043а12) 
i, е.) ona koja se primenjuju na dusu (Met.1043a25). Ne-modalna znacenja ener
geie mogu se, nadalje, najpre distingvirati na ona А.) u opstem smislu, i ona В.) u 
uzem smislu. Znacenja u opstem smislu ima, takode, pet, i to: а.) aktualizovanje 
(Phys.201Ь9; Меt.1065Ь16), Ь.) u primeni na senzacije, с.) и primeni na misljenje ili 
umno spoznavanje (za Ь. i с. ilustracije su Met.1048b34; De Ап.415а19, 417Ь20), d.) 
13 

Hegel (Hegel 1964: 262) u drugom tomu predavanja iz /storijefilo=ofije kaie da "t::.uvaµ,1<; znaci sklonost, 
ono sto је ро seЬi, ono sto је kod Aristotela objektivno". Prot-. Perovic (Perovic 2003/4: 109) pise da Aristotel 
upotreЫjava dynamis и dva osnovna znacenja: "Prvo, dynamis је "nacelo promjene ili kretanja и drugome ili 
kao u drнgome". Опа је "mogllcnost trpljenja, kojaje tI samome trpitelju pocetak trpne promjene ро drugome 
ili ро seЬi kao drugome". Drugo, dynamis је ontoloski pojam kojim se shvata Ьitkovni nacin grade (materije) 
kao mogucnost." 
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опа koja se odпose па koпtemplativпi aktivitet ljudskog uma (ENl 098а 16, 1178Ь8), 
i, е.) cista udejstveпost (Меt.1071Ь20, 1071Ы2). Коnаспо, пe-modalna zпасепја 
energeie u uzem smislu podrazumevaju prethodпo pomeпuta znaceпja obelezeпa ve
likim slovom А, sa izuzetkom prvo пavedeпog zпасепја ("aktualizovaпje"). 

Medu potoпjim filolozima i filozofima postojala su пе mапје zпасајпа spore
пja oko relacije izmedu pojmova energeia i entelecheia kod Aristotela. Neki su sma
trali da su ove dve reci u Stagiraniпovim radovima upotreЫjeпe prakticпo u istom 
smislu (Riter (Н. Ritter), Svegler (А. Schwegler), Вопiс, Celer (Е. Zeller), dok su 
drugi argumeпtovali u prilog razlike u пjihovom zпасепјu (Treпdeleпburg (F.A. Treп
deleпburg), Bise (F. Biese), Ideler (J.L. Ideler). Ne ulazeci u slozeпe iпterpretacioпe 
pristupe veciпe autora, treba pomeпuti Rosovo staпoviste, koje је izпeto u drugom 
tomu пjegovih komeпtara Aristotelove Metafizike (Ross 1997: 245). Тато оп ka:le 
da aпalizirajuci Met. 1050а22 proizilazi da striktпo govoreci ivE.eyгra zпaci udejstve
пost ili ostvarivanje, dok ivтгЛЕ.хгrа obele:lava rezultujucu aktualпost ili savrseпost, 
оdпоsпо potpuпost. U пastavku Ros pise da u veciпi slucajeva Aristotel ove reci 
koristi kao siпoпime, ipak dodajuci da dokje u Л kпjizi Metafizike, poglavlja 6 i 7, 
bog 1·azmatraп kao prvi pokretac univerzuma, i stoga nazvaп ivieysra, udejstveпost, 
dotle је u 8. poglavlju iste ХП kпjige Metafizike (1074а36), па kome se iпsistiralo па 
пematerijalпosti i savrseпosti boga, оп opisaп kao ivтгЛЕ.хгrа. 14 

Postoja1i su dakako i komentatori ciji se stavovi nisu podudarali u potpuпosti 
пi sa jedпom od ove dve орrеспе teпdencije, i koji su pokusavali da daju drugaciji 
odgovor па pomeпutu dilemu. Recimo, pomiпjaпi Cuпg Нvап Сеп (Chuпg-Hwaп 
Сhеп 1958: 17), kojije tvrdio da se termini ivE.nгra i ivтгЛЕ.хгrа svakako razlikuju, ali 
da пjihova razlika пе pociva u zпасепјu, vec u пjihovoj derivaciji i razvijaпju.15 Na 
straпu, autorovo је misljeпje, sto Stagiraпiпovo mпogostruko izricaпje pomeпutog 
pojmovпog para пе zahteva previse ostru distiпkciju razumskog tipa, vec pre upucuje 
па umsko-spekulativnu srodпost i komplemeпtarnost izmedu energeie i entelecheie. 

Objasпjavajuci prirodu udejstveпosti (ivE.1nE1a) u 6. glavi IX kпjige Metafizi
ke, sam Aristotel kaze (Met. 1048а30-32) (Aristotel 1988: 224, prev. Т. Ladaп): 

Djelatnost је onda kad је kakva stvar 
prisutna пе onako kako kazemo da је 
moguCпoscu. 

е'tттr 3' iJ ivE.eyгra то uтrаехш то тrеауµа, 
µ"У; оvтш; wO"тrse Лiуоµгv Јиvаµгr. 

14 Prigovor koji se potom iznosio Rosu је daje omedio ovo tradicionalno pripisivanje razlike izmedu dva po
menuta termina najedan slucaj, tj. preciznije receno iskljucivo na dva pasa.Za iz iste knjige Metafizike. 

15 Cen smatra da termiп ЁvтсЛiхиа poseduje sve опе modalitete koje је on pripisao termiпu ivierua u svom 
clanku о razlicitim znacenjima ovog termina t1 Aristotelovoj filozofiji. Izuzetak predstavlja onaj aspekt koji 
se odnosi na kontemplativni aktivitet ljudskog uma, koji, ро njemu, i ne predstavlja novi smisao razlicit od 
ostalih, vec samo prethodni paragrat· (znacenje koje se "primenjuje па miЩenje ili umno spoznavanje") u 
njegovoj specijalnoj aplikaciji (Chung-Hwan Chen 1958: 14). 
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Stagiranin, potom, navodi kao primere mogucnosti kip Hermesa и komadu 
drveta, polucrtu и celoj crti i znanje и coveku koji aktualno ne kontemplira istinu. 
Nakon ovih ilustracija dynamisa kao "mogucnosti", usledilo је, jos jedno, odredenje 
udejstvenosti (Met. I 048а35) (Aristotel 1988: 224, prev. Т. Ladan): 

DoCim [опо oprecno tome] је 
djelatnoscu. 16 

Ovom sturom i nedovrsenom recenicom hoce se reci da ono sto је oprecno 
navedenim primerima postoji na udejstven nacin. Dakle, takva је izrezbarena Her
mesova statua, zatim polucrta kada se се\а crta prepolovi, kao i covek znanja kada 
aktualno posmatra (З-ыЈЈеоuvта). Pojasnjenje ovakvog odredenja energeie, Stagiranin 
zatim kaze, moze Ьiti dato samo indukcijom (Errшywyii), ili eventualno putem analo
gije (avaЛoyov), ра stoga ne treba uvek i и svemu traZiti definiciju (oeov). Dovoljno је 
samo reci daje udejstvenost prema mogucnosti isto kao sto је i gradece prema grad
ljivome, budno prema spavajucem, gledajuce prema zmurecem, ono sto је stvoreno 
od neke tvari prema samoj tvari, ili nesto izradeno prema necem neizradenom. Rela
ciju energeie i dynamisa Aristotel се nesto kasnije (Met.1048b6-9) jedanput odrediti 
kao odnos kretanja i mogucnosti, а drugi put kao odnos Ьivstva (о1нтfа) prema tvari 
(uЛ'fJ). 

Osim sto razgranicava pojam udejstvenosti od pojma mogucnosti, Aristotel, 
и ovom 6. poglavlju IX knjige Meta.fizike, objasnjava i и сети su razliCiti pojmovi 
udejstvenost (Evieycta) i kretanje (xfv'f}rтt.;). 17 Namera mu је slicna kao i и prethod
nom slucaju, naime, da odredujuci kretanje nekako dopre i do udejstvenosti. On to 
cini govoreci da је svako kretanje nesavrseno ("nepotpuno'', атсЛ?].;), navodeci kao 
primere mrsavljenje, ucenje, hodanje, gradenje. Zakljucak koji izvodi Stagiranin и 
Met. I 048Ь32-33 (Aristotel 1988: 226, prev. Т. Ladan) је da "је ono sto se krece druk
cije Od OllOga StO је (po)krenuJo" (аМ' ЁTe(lOV xai ЮVel xai ЮVctTat). 

Ono sto se ovde moze iscitati је da energeia, а osoЬito entelecheia, ne po
drazumeva traZenje svrhe ( тiЛо.;) izvan sebe, i nije poput gradnje, cija је svrha kuca, 
vec poput gledanja i misljenja koji imaju svrhu и seЬi samima. Nastavljajuci sa ana-

16 Doslovan prevod ove recenice glasi: "medutimje udejstvenost". Rosje prevodi dvojako: 1.) "The thing that 
stands in contrast to each of these exists actually'", i krace 2.) "Otherwise, actually". Bonic to cini ovako: 
"Sondern der wirklichen Tatigkeit nach." Hegel (Hegel 1964: 262) и drugom tomu predavanja iz Istorije 
filo=ofije odreduje udejstvenost sledecim recima: "Tek energija, forma jeste delatnost, опо sto ostvaruje, 
negativnost koja se odnosi na samu sebe .... Energijaje, konkretnije govoreci, subjektivnost". 

17 О razlici izmedu pojmova energeia i kinesis Aristotel govori i и Меt.1065Ь14-1066а7, i 1066а17-26, 
premda о razlicitim varijacijama njihovih odnosa treba konsultovati i Phys.20 IЬ31-202а3; De an.43 la6-7; 
ЕN1154Ы6-27; Rhet.1412a8-9. Detaljnije о samoj distinkciji piseAkril (Ackrill 1979: 121-141). Kretanjeje 
Stagiranin и Fi:::ici 257Ь8-9 odredio па sledeci naciп (Aristotel 2006: 323, prev. S.U. Blagojevic): "А kretaпje 
је nezavrsena usvrhovljeпost tog sto se moze kretati" (ЁIТТI ~· ii xfV'l"JfТI> evTEAE%CllL XIV"JTOV ат•Лn>). Kretanje 
је nepotpuпa usvrhovljeпost опоg pokretljivog stoga sto пjegova potpuпa aktualizovaпost jeste опо sto је 
proizvedeпo samim kretanjem. 
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logijama Aristotel gledanje i misljenje navodi kao dobar primer udejstvenosti, jer је 
odista u samom cinu gledanja i misljenja prisutno i ono sto cini njihovu svrhu, to jest 
gledanje i misljenje. Udejstvenost је, dakle, dovrsena i potpuna u svakom segmentu 
sebe same. 

U Nikomahovoj etici kaZe se, zatim, da kretanje mora biti brzo ili sporo, 
а da udejstvenost nije nijedno od to dvoje. Stagiranin potom dodaje (ЕN1173а34-
1173Ь4) da se moze preci u zadovoljstvo ( i;3ovi;) brzo ili sporo, ali da se ne moze brzo 
ili sporo dejstvovati (Е11г127гi11) u stanju zadovoljstva, to jest ne moze se tako uzivati. 
Ova distinkcija potomje imala vaZnu primenu kako uAristotelovoj teologici, tako i u 
njegovoj etici. U prvom slucaju u Stagiraninovom ucenju о bozanskoj udejstvenosti 
nepokretnog pokretaca, а u drugom slucaju u ucenju da niti Ыazenstvo niti zadovolj
stvo18 nisu kretanje, vec udejstvenost ili njene propratne pojave. 

Afirmativno odredenje udejstvenosti Ьi moglo glasiti ovako: energeia је pri
sustvo potpunosti (savrsenosti) u svakom casu sadasnjosti, preciznije receno, u onom 
sada. 

Udejstvenost, ро Aristotelu, prethodi mogucnosti u vise od jednog smisla 
prethodenja. 19 

1.) Energeia prethodi dynamisu najpre ро pojmu (Ло'У4Ј) (Met. 1049Ь 11 ). Ono 
sto је u prvobltnom smislu moguce, kaZe Stagiranin, moguce је bas zato sto se moze 
udeloviti (Eve(drYJfТat). On, potom, navodi primere gradnje, gledanja i vidljivog, i za
kljucuje daje nuzno da pojam i znanje udejstvenosti prethode znanju mogucnosti. 

2.) Udejstvenost је, u jednom smislu, pre mogucnosti i ро vremenu (xeovcµ) 
(Met.1049Ь 18). Zasto se naglasava ovo "u jednom smislu"? Zato sto kod pojedinac
nih slucajeva stvari stoje upravo suprotno. Тато је mogucnost pre udejstvenosti, ра 
је tako tvar od koje је sacinjen neki covek pre samog tog coveka. Ipak, treba znati da, 
za Aristotela, nesto udejstveno nastaje od neceg moguceg samo posredstvom neceg 
vec udejstvenog, necega od iste vrste od koje је i sami pojedinacni produkt. Као (Ari
stotel 1988: 229, prev. Т. Ladan) "covjek od covjeka, ... jer uvijek nesto pokrece kao 
prvo; i to pokretalo vec jest djelatnoscu" ( 0То11 avЭeшrro~ Jf avЭeШrrou, ... агi ю11оu11то~ 
т1110~ rrеШтои· то 3е ю11ой11 Ј11г127гfr;, ?13'ТЈ EfТтiv) (Меt.1049Ы5-27). Mogucnost pretpo
stavlja udejstvenost zbog toga sto је moguca jedino ona mogucnost koja moze Ьiti 
udejstvena, i zbog toga sto jedino ono sto је udejstveno moze uciniti da neko moguce 
bude udejstveno. 

3.) Udejstvenostje pre mogucnosti i ро Ьivstvu (o!шfr;,) (Met.1050a4). 

18 Opsirnije о Ыaienstvu i zadovoljstvu kao koпkretnim moralno-etickim principima pise prof. Perovic u svo
joj Etici (Perovic 2001: 369-385). 

19 Objasпjavajuci primat udejstveпosti паd mogucnoscu, Ros (Ross 1966: 177) kaie da se promeпa пе moze 
objasniti bez mogucпosti, ali se пе moze objasпiti ni samo uz pomoc mogucпosti. Оп smatra da se пista ne 
moze trans!Ormisati iz mogucпosti u udejstveпost bez posredov<iпja песеgа sto је vec aktualno. 
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а.) Princip na kome је Stagiranin utemeljio ovaj svoj stav је da ono sto је 
potonje ро nastanku ranije је ро oЬ!iku i Ьivstvu.20 Udejstvenost, dakle, prethodi 
mogucnosti zato sto ono sto postoji na udejstven nacin vec ima vlastiti oЬ!ik, dok to 
kod mogucnosti nije slucaj. Drugacije receno, udejstvenost је ranije zato sto је ona 
ро sebl oЬ!ik, dok mogucnost nije oЬ!ik ро sebl, nego ga zadoblja tek kroz svoju 
udejstvenost. 

Drugi razlog za prvenstvo energeie ро Ьivstvu је da se sve sto nastaje krece 
ka nacelu to jest ka svrsi, а daje svrha mogucnosti njena udejstvenost. Udejstvenost 
је svrha21

, а mogucnostje ono sto se zadoblja zbog ove svrhe. 
Ь.) Udejstvenost је pre mogucnosti ро Ьivstvu i и poglavitijem smislu te 

reci (Met.1050b6). Aristotelova argumentacijaje sledeca: vecne stvari su ро Ьivstvu 
ranije od propadljivih stvari. Pokazuje se, zatim, da vecne stvari postoje na udejstven 
nacin dok propadljive stvari postoje mogucnoscu. Zakljucak koji se, kao i и prethod
nim slucajevima, namece i potvrduje је da је udejstvenost pre mogucnosti. 

Ono sto nije odmah uocljivo је zasto је ovo prethodenje ро Ьivstvu pogla
vitije (хие1штiеш~) od onih vec pomenutih. Mozda se odgovor krije и д knjizi Me
tafizike, poglavlje 11, gde se govori о "ranijem i kasnijem" (rrelmea xai uотгеа). U 
Met.10l9al1-12 ka2e se da sva znacenja "ranijeg i kasnijeg" mogu Ьiti svedena na 
ono koje је navedeno и Met.1019a2-4, i koje glasi (Aristotel 1988: 127, prev. Т. La
dan): "docim druge prema naravi i Ьivstvu, naime one koje mogu Ьivati bez drugih, 
dok te ne mogu bez nj ih" (та 38 хата q;u1лv ха/ oucтfav, оста еv3sхгта1 гlva1 avгu f:i))шv, 

exгiva 38 аvги EXetJl(J)JI µi}). Preneseno na proЬ!ematiku и ovom radu to Ьi znacilo da 
vecne stvari mogu postojati bez propadljivih, а da propadljive stvari ne mogu posto
jati bez vecnih. Premda Stagiranin и е knjizi, to jest u 8. glavi te knjige, stvari nije 
bas izlozio na ovakav naCin, osim uzgredno и Met.1050Ь 18-19, cini se da је to imao 
na umu kadaje govorio о "poglavitijem" smislu ranijeg Ьivanja ро Ьivstvu udejstve
nosti spram mogucnosti. 

Konacno, Aristotelova doktrina о prvenstvu udejstvenosti vodi do stava и 
kome on negira postojanje Ьilo kakvog zlog nacela и svetu (Met. 1051 а4-21 ). То sto 
zlo ne postoji ро sebl ne znaci da ono, ро Stagiraninu, ne postoji uopste. Njega ima, 
ali је ono neodvojivo od partikularnih zlih stvari. Zlo је, drugacije receno, epifeno
men nastojanja propadljivih stvari da oponasaju cistu udejstvenost prvog pokretaca; 
epifenomen koji је nastao zbog prisustva tvari ili mogu6nosti22 u propadljivim stva-

20 
Na ovom mestu (Met. I 050а5) pojmovi "oЬlik" (<i~EI) i "Ьivstvo" ( ouufr;,) su izjedпaceпi. Nesto kasпije 

(Met. I ОSОЫ-3), "Ьivstvo" i "oЬlik" su poistoveceпi sa "udejstveпoscu", sto ukazuje па srodпost energeie i 
Љrmalпog uzroka па pojediпim mestima Aristotelove Metafi=ike. 

21 
U Met.1050a9 pak izjedпaceпi su pojmovi "udejstveпost" i "svrl1a" (тiЛоs-). Ovde se, za razliku od prethodne 
fusпote, moze uociti veza energeie i fiпalnog uzroka. No, ovi stavovi пisu пuzпо koпtradiktorni ako se zпа 
Ыiskost i povremeпo preklapanje zпасепја formalпog i fiпalпog uzroka kod Stagiraпiпa. 

22 Mogucпost kao пesto sto је izmedu suprotпih udelovljeпja је, ako se tako moze reci, "otvoreпa" i za dobro 
i za zlo, dok udejstveпost smera jediпo ka dobru. То је jos јеdап dokaz u prilog tezi da је udejstveпost pre 
mogucпosti. __. 
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riшa. Posto zlo ne postoji izvan njegovih pojedinacnih шanifestacija, to automatski 
znaci da medu vecnim i prvoЬitnim stvarima nema niceg zlog. Zato је i bog,23 taj pri
us celog univerzuшa, kao prvi nepokretni pokretac,24 kao cista udejstvenost odnosno 
usvrhovljenost, kao krajnji uzrok zbog kojeg se udelovljuje svaka mogucnost, ono 
sto је uzrok svega dobrog jer on, stavise, i jeste samo dobro. 

Aristotelov bog, evidentno, pokrece sve stvari na taj nacin sto шu one teze 
voleci ga (Met. l072b3-4). Kasnijoш analizoшje utvrdeno da tu nije rec о klasicnoш 
eficijentnoш uzrokovanju u smislu stvaranja necega, vec da је rec о nekoj vrsti pri
vlacenja kroz cistu udejstvenost. Njegov bog, konacno, pokrece kao svrha, jer kao 
sto u Metafizici 1071а36 i pise, ono sto је prvo usvrhovljenoscu to је i uzrok sviш 
stvarima (Ётt то rrewтov ivпJ.exEJfl-). Оа ovakvo odredenje svrhe25 predstavlja istinski 
novum u dotadasnjoj misaonoj produkciji Ьilo је jasno i samom Stagiraninu, koji zato 
i govori da finalni uzrok и njegovoj istinskoj prirodi nije Ьiо prepoznat ni od jednog 
od njegovih prethodnika (Met.988b6-l6). 

Vazno је napomenuti daAristotel uspostavljajasnu relaciju izmedu svoje ce
tvorovrsne kauzalne shematike i pojmovnog para mogucnost-udejstvenost. Doktrina 
о cetiri uzroka, moglo Ьi se reci, omogucava sazetak onih faktora za koje Aristotel 
veruje da trebaju Ьiti uzeti u obzir prilikom objasnjavanja kako prirodnih tako i artifi
cijelnih promena. On takode razmatra promenu i na nesto drugaciji nacin, koji znatno 
veci naglasak stavlja na dinamicki aspekt samog procesa promene. Ako najjasnije 
ilustracije razlikovanja cetiri uzroka mogu Ьiti predocene kroz primere covekove 

23 Kada је bog u pitaпju роsеЬпо је iпdikativпo niesto iz Меt.1072Ы3-30, koje pгedstavlja vгhuпski iz
гaz spekulativпih mo6i Stagiгaпiпa, i koje se nioze okvalifikovati kao сепtгаlпо mesto пе sanio Lambda 
kпjige, ve6 i citave Metafi=ike. То niesto gde se vecno i пepokretпo bivstvo kопаспо пaziva bogom i sh
vata kao cista udejstveпost i pгavi zivot, odusevljavalo је mпoge filozote potom, medu ostalinia i Hegela. 
Njega је роsеЬпо impгesioпiгala teza da udejstveпi uni jeste zivot, јег је u ovoj odгedЬi ргероzпао vlastito 
оdгеdепје boga kao pojnia, koji пiје Ьiо пekakva mrtva i apstгaktпa stvaг ve6 samo пасеlо zivota. Navodom 
iz Metafizike (1072ЫЗ-30) bez pгevoda, па zalost, i bez komeпtaгa, Hegel i zavгsava svoju Enciklopediju 
filo=ofijskih =nanosti. Detaljпije о Aгistotelovoni odгedeпju boga u autoгovom claпku "Bog filozota iz Stag
iгe" (Kaluderovi6 2006а: 15-27). 

24 Lojd (Lloyd 1977: 141) belezi da se па osпovu doktгine о udejstveпosti i niogucпosti тога pгetpostaviti da 
је prvi pokгetac sani пероkгеtап. 

25 Stagiгaпiп па pocetku Nikomahove etike ( 1094а3) kaze da је "dоЬго опо cemu sve tezi". No, opstost pojnia 
dоЬга odmah tu i pгestaje, ра u гazlozenoj stгukturi zЬiljпosti па teoгijsku, pгakticku i poieticku sfeгu svaka 
od пjih odmah zadoЬija i seЬi svojstveпo dоЬго to jest svгhu (6. kпjiga EN). Рогеd toga poniiпje se i da svaka 
od kategoгija ima vlastiti "tip" dоЬга (ENI096a19-27), ра cak i da svako pojediпo ume6e, takode, ima svoju 
svгhu. Aгistotel zatim, za гazliku od Platoпove diteгeпcije dоЬга ро seЬi i pojediпacпog dоЬга, гadije govoгi 
о difeгeпciji izmedu dоЬага koja su takva ро seЬi i oпih koja su za пeku dгugu svгhu (ENI096Ьl3-14). Iako 
се u ENI 095al 7-19 utvгditi da foгmalпo posmatгaпo postoji јеdпо пajvise dobro koje se zove Ь!aZeпstvo 
(cuia1µ,ovfa), Stagiгaпiп се odmah i dodati da ргоЫеmi пastaju опоg tгeпutka kada se bude tгebalo sadгziпski 
odгediti sta опо jeste. 1 kod пјеgа samog ostaje diskutaЬilпo da li sadгzinsko оdгеdепје Ьla2:eпstva zпaci 
delatпo dоЬго (то тrеахтоv ауаЗ-оv, ENI097a23) ili dobro samodovoljпosti teoгijskog zivota (ENI 177а12-18, 
1177Ь 19-26), pгemda se pгednost uglavпom daje ovom potoпjem. Sve u svemu, i u Nikomahovoj etici i u 
Eudemovoj elici (1218а30-33) пета govoгa о tonie da пesto moze "пadi6i" vlastiti oЫik, јег sve inia svoju 
specificпu svгhu ра пе moze Ьiti uredeпo u vezi sa dobrom пеkе dгuge vгste. Iz ovih spisa, dakle pгovejava 
teza da је Aгistotelova teleologija vise tragmeпtaгпo пеgо uпiveгzalпo oгijeпtisaпa. 
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produkcije, опdа se пasuprot tome poimaпje mogucпosti i udejstveпosti пајЬоlје oci
tuje na prikazivanju razvijanja i rasta necega iz same prirode, poput semena i odrasle 
biljke. Razume se da se primena ideje mogucnosti i udejstveпosti kod Aristotela ge
пeralizuje i prosiruje sa stvari iz prirode i па sve druge tipove i modalitete promeпa. 
Bilo koji primer da se пavede, прr. пеоЬrаdепо drvo ili mermer, za пјеgа se moze reci 
daje u mogucпosti da postaпe stolica ili skulptura. OЬlik i svrhu Stagiraпiп proпalazi 
jedпako и koпacпim proizvodima kako prirodпih tako i artificijelпih promeпa. Dok
triпa о poteпcijalпosti omogucava Aristotelu da пagovesti da cak i relativпo besfor
mпa tvar poteпcijalпo jeste опо sto је fiпalпi proizvod aktualпo. OЬlik пiје пesto 
traпsceпdeпtпo i separatпo, kako se to poпekad tvrdi da је kod Platoпa, пеgо пesto 
sto se postupпo zadobija i ima se u dejstvu tj. delu tokom postupka promeпe. Verovat
пo, stoga, пajvazпija stvar koju treba zabeleziti kada је oЫik u pitaпju jeste пjegova 
veza i Ыiskost sa pojmom udejstveпost, veza koja се potom kulmiпirati, u пesto si
rem koпtekstu, kao odпos formalпog i fiпalпog uzroka.26 Aristotel u De ап.412а9-10 
direktпo kaze da је tvar mogucпost а oЫik usvrhovljeпost, пaglasavajuci tako jos 
jedпom paralelizam koji postoji izmedu parova tvar-oЫik i mogucпost-udejstveпost 
(usvrhovljeпost). Kada govori о tvari i oЫiku kao oprekama, Aristotel koristi rec Ё~1; 
пе Ьi li razlikovao пeuredenu ("hrpu'', О"шео;) od oЫikovane tvari. Tako, kada је пеkа 
kuca dovrseпa on се reci daje опа dostigla "ustaljeпost" (hexis) prema kojoj se kre
tala (Met.1070а 11-12), sto se, паrаvпо, razlikuje od gomile cigala, оdпоsпо od опоgа 
sa cim је graditelj росео. Gomila cigala predstavlja, u stvari, kucu и mogucпosti. No, 
strogo govoreci пi dovrseпa, u gradeviпskom smislu, kuca пе predstavlja пajvisi sta
dijum koji kuca moze dosegпuti. Киса пiје u potpuпosti ispuпila svoj oЫik sve dok 
пiје ostvarila svoj fiпalпi uzrok, а fiпalпi uzrok се ostvariti Ьivajuci skloпiste za stvari 
i ljude, i tek па taj naciп kuca се realizovati sopstveпu нdejstveпost (Met.1043a16-
18).21 

Rесепо је da Aristotel reseпje dilema koje su пametпuli Elejci, time sto su 
"ukiпuli sveukupпo паstајапје" i sto su svu oпtolosku proЫematiku redukovali па 
previse uprosceпu razumsku distinkciju "ili" Geste) - "ili" (пiје), vidi u пovouvede
пom pojmu rnogucпosti, precizпije и pojmovпorn paru rnogucпost-udejstveпost. Оп 
па Parmeпidov reski izazov iz 8. fragmeпta poeme О prirodi (DК28В8): "Tako је 
пuzпо sasvim da jeste ili da пiје'', odgovara tako sto reafirmise pojam genesisa пa
gla5avajuci daje uvek "пesto izmedu'', а daje to sto је izmedu Ьitka i neЬitka upravo 
паstајапје, kao sto је izmedu Ьiса i пеЬiса опо sto пastaje (Met. 994а27-28). Dakle, i 
паstајапје, ро Aristotelu, na пeki пасiп jeste, ра se tako i sam pojam ,jestaпja" u пje
govoj koпcepciji uslozпjava. Neka stvar moze jestati па пасiп mogucпosti, ali doticпa 
stvar moze jestati i na пасiп udejstveпosti. Nastajaпje i promeпajesu, drugim recima, 
26 

Treba podsetiti da Stagiraninova uobicajena rec za potpunu realizaciju oЫika nije eidos nego energeia. 
27 

Aristotel u Met.l043a20, 1043а30-31 i 1043Ы-2 npr., izjedпacava ројшоvе oi'Jo, i бvin01a govoreci о 
njima u paru "oЫik i udejstvenost'". Precizпije, u Met.1043а30-31 koristi se rec µoe'l'iJ u paru sa бviey01a. 
О Stagiraninovom ucenju о uzrocima i vezi sa dynamisom, energeiom i ente/echeiom, op~irnije videti u 
autorovom tekstu "Aristotelova kauzalna shematika" (Kaluderovic 2006Ь: 427-452). 
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samoudelovljenje neke tvari, udelovljenje onoga sto је ona vec и svojoj mogucnosti 
sadrzavala. Tvar, kao jedan od konstituenata stvari, је mogucnost promene, moguc
nost da se bude mogucnost, ali i mogucnost da se ta mogucnost udelovi. А "buduci је 
Ьiсе dvostruko" (Епе/ Је Ј1тто11 то 011) (Met. 1069Ы 5), sve sto se menja prelazi iz Ьiса 
и mogucnosti и Ьiсе и udejstvenosti, kao sto to na primer cini i belo mogucnoscu и 
belo udejstvenoscu, а slicno se desava i pri rastu i smanjivanju. "Tako te'', zakljucuje 
efektno Stagiranin uMet.1069Ы8-20 (Aristotel 1988: 294, prev. Т. Ladan), "ne samo 
da moze stogod prema prigotku nastati iz пеЬlса nego i sve stvari nastaju iz Ыса, ali 
mogucnoscu Ьiса, а djelatnoscu iz neЬica"28 (Ји-тг ou µ011011 хата rтиµ/Зг/Јr;хоq е11Јiхгта1 
rf'YJlгrтЗ-at ех µi/ 011тоq, ама ха/ е~ 011тоq ?'l'YJlёTa/ 7Та11та, Ји11аµг1 µi11то1 011тоq, ех µiJ 011тоq 
Је e11гerгfr;i). 
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Zeljko Kaluaerovic 

DYNAMIS AND ENERGEIA AS А SOLUTION OF ТНЕ GENERATION APORIA 

SUMMARY 

In this paper the author at first analyses the radical novum which Parтenides 
brought to the previous intelectual activity Ьу negating the motion in either ofits four 
modalities, Ьу which he expressed а general Greek principle that "Nothing can come 
out of nothing'', but at the sате time he made one step further: he denied any kind 
of change and multiplicity. The focus of his attention the author places Aristotle's 
unique contriЬution to the solution of the generation aporia through complex no
tions of dynamis and energeia, or entelecheia. Reacting to the Parтenides challenge 
that (soтething) "either It is ог it is not", Stagirites reaffirтs the notion of genesis 
eтphasizing there is always the "intermediate state", and that what it is between the 
being and non-being is actually generation. And "since being is twofold", everything 
changes from that which is potentially to that which is actually, e.g. from the poten
tially white to the actually white, and similarly in the case of increase and diminution. 
The author concludes that the paragraph from 2. chapter of Л book of Metaphysics 
represents the culmination of Aristotle's efforts to resolve the paradox of generation, 
and at the same tiтe it replies to the standing point of Eleatics that not only can а 
thing соте to Ье, incidentally, out of that which is not, but also all things соте to Ье 
out ofthat which is, but is potentially, and is not actually. 

Кеу words: Parmenides, motion, change, multiplicity, generation, Aristotle, 
dynamis, energeia, entelecheia, being, non-being. 
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КА TEORIJI EVOLUCIJE 

Mirko ACimovic 

SAZETAK 

Ova sasvim sa.Zeta razmatranja iz istorije pojma zivota ovde se predocavaju prema ideji 
zasnivanja teorije evolucije, dakle od helenske prirodne ontologije zivota do nastajanja darvinizma. 

S opsteg teorijskog stanovista, sva glavnija gledanja о poreklu zivota provedena su se 
kao kreacionizam, vitalizam, mehanicizam, evolucionizam, ili, prema opstim stavovima pogleda 
na svet, kao metafizicka, naucna i religijska stanovista, te onda unutar njih kao filozofski stavovi 
idealizma i materijalizma. То su dakako samo opsta zapa.Zanja о kretanju misljenja о misljenju Ьiti 
zivota. Ali konacni cilj i krajnja svrha Ьiologike jeste jednovremeno razmatranje jedinstva mislje
nja porekla prirode pojma zivota, njegovog zivog i sтrti. u temelju takvog misljenja pojma zivota 
stavljeno је misljenje о fizici, hemiji i geologiji zivota, zivog i smrti, а to onda i nije nista drugo 
do ono jednovremeno pojmovno razmatranje fizike, hemije i geologije porekla prirode, strukture i 
smrti organske materije. То је dakle proces organizтa. 

Кljucne reci: zivot, zivo Ьiсе, smrt, evolucija, Ьiologika. 

I 

1. s helenskim pojmom zivota istorijski 1 i teorijski otpocinje filozofska i 
onda naucna rasprava о poreklu i prirodi zivota, zivog i smrti. 

Ovo postajanje pojma ide najpre od zapazanja prirodnih oЫika zivota, do 
ideje zivota kao onoga opsteg sto se daruje ј onda prisustvuje и onome sto jeste zivo, 
cije је onda odsustvo smrt zivog. Na to upucuju opste misli о j3io<;, j3io'to<;, dakle 
zivot, zitak, ј3tсЈ)(ПµО<; је onaj koji је Sposoban za zivot, onaj koji pak nije sposoban 
za zivot jeste j3t6-<пi::pi]<;, а /3t6-8ropoi; је onaj koji daje zivot, ра је j3to'tEUro otuda 
ziveti. Ove reci grckog jezika upucuju medutim i na imetak, hranu, cak dohodak, iza 
toga onda na zivUenje kao na nacin zivota. А znanje о zivotu i jeste Ьio-logija, logos 

Od ne~to Ьitnijih op~tijih istorija Ьiologije i njenih naucnih disciplina, prevashodno, Jahn, 1.(1990). Grun
dzuge der Bio/ogiegeschichte, Jena"; Nordenskiold, Е. (1946). The Нistory ojBiology, N.Y.; Radl, Е.: 1930). 
Нistory ој Biological Theories, 1-11, N. У.; Rostand, Ј.: ( 1962). Esquisse dune Нistorie de /а Biologie, Pariz.;, 
Singer, Ch.(1931): А Short History ој Biology, Oxford.; История биологии с начала ХХ века до наших 
дней (1975). Москва. 
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о zivotu, znanje zivota njim samim iz njega samog, biologos је dakle znalac zivota. 
Sve sto је zivo istovremeno је smrtno, svaki је dakle zivot smrtan, na to i upucuju 
0аv6.спµщ, 0a.va:taq>6po~, gde ovo prvo znaci i Ыizinu smrti, jer 06.vа•щ је smrt, 
86.va'to~je bog smrti, sin noci i brat sna; ne hteti ziveti, hteti dak\e smrt, hteti umreti, 
kod starih Grkaje 0a.va.•6.ro. А trebalo Ьi i znati smrt, tanatologijaje naucno znanje о 
smrti, 06.vff•oAбyo~je znalac smrti. 

Smrt se, kako је to svojedobno rekao Tales, ni ро сети ne raz\ikuje od zivo
ta, ра bas zato on, Tales, i ne zeli smrt, jer tu nema nikakve razlike (Laertije 1973: 11 ). 
Iza ove izreke stoji ontoloski stav filozofije prirode, stav о Ьitnosti onoga sto jeste po
celo svih stvari, и koje se svojim propadanjem sve vraca, а to pocelo је naime voda, 
ра semena svih stvari imaju vlazno svojstvo, od kojega se hrani toplota. Anaksiman
dar је stavio nesto poЫize и razmatranje zivot и Ыizini smrti, posavsi od uverenja 
kako iz beskonacne prirode (q>ucrtv ciттetpov) nastaju sve stvari i svi svetovi, а ziva 
Ьiса nastaju iz vlage: apeironje pocelo Ьiса, iz cega Ьiса nastaju и to isto i propadaju 
ро nuznosti, jer опа ро redu vremena placaju kaznu i odstetu jedna drugima zbog 
nepravde (Diels 1983:1,85). Prva ziva Ьiса nastala su dakle zagrevanjem и vlaZnom, 
iz vode i zemlje, odakle је i postanak ljudi, prvoЬitno rodeni i othranjeni и riЬama kao 
morski psi, od kojih su se potom oslobodili dokopavsi se zemlje. Postanak zivih Ьiса 
Anaksimen је izvodio iz vazduha kao pocela Ьiса, ра kako vazduh i dah (pneuma) 
obuhvataju celi kosmos, tako su i ziva Ьiса sastavljena iz jednostavnog i jednolikog 
vazduha i daha. Iz zemlje i vode svi smo rodeni, rekao је svojevremeno Ksenofan, 
ра sve sto se rada i raste sve је zemlja i voda, iz zemlje sve dolazi i sve se и zemlju 
vraca (isto, I, str. 134). Slicno ovome је Parmenidov stav, ро kome је sav zivot, ра i 
covekov, sastavljen od toplog i hladnog, gde је onda smrt povlacenje toplog (Barnet 
2004: 231 ). То medusobno nastajanje nestajanjem kod Heraklita sve је smrt neceg 
drugog, jer dusama је smrt postati vodom, vodi је smrt postati zemljom, od zemlje 
postaje voda, od vode dusa (fragment 36); ili, sto је sasvim isto, vatra zivi od smrti 
zemlje, vazduh zivi od smrti vatre, voda zivi od smrti vazduha, zemlja zivi od smrti 
vode; nadalje, besmrtni su smrtni, smrtni su besmrtni, jer zivot ovih smrt је onih, 
а zivot onih smrt је ovih (fr. 62). Premda priroda voli da se skriva, ipak је sasvim 
izvesno kako zivotna toplota koja izlazi iz sunca daje zivot svemu sto је zivo, jer sve 
ј jeste vecno ziva vatra. 

Proces nastajanja i nestajanja kao sastavljanja i rastavljanja, zivota i smrti, 
Ijubavi i mrznje, Empedokle је opevao spisom о prirodi posavsi od cetiri korena svih 
stvari kao Ьitka svih Ьiса. А ovi elementi, dakle Ыistavi Zevs, zivotonosna Hera, 
Adonej i Nestis, ро svojoj prirodi su vecni, ра onda nista ne moze postati ni od cega, 
niti se pretvoriti и nista, јег ono sto jeste, jeste, i nema vise mesta za postajanje i ne
stajanje iz nicega (Barnet 2004: 273). Dakle, Ьiljke i zivotinje nastale su iz necega, 
pomocu ljubavi i mrznje od cetiri e\ementa, а staЬ\a drveca prva su ziva stvorenja 
koja su nastala iz zemlje; postanak i nestanak zivotinjaje dvostruk, najpre odvojeno 
nastaju razliciti de\ovi zivotinja, zatim se oni ujedinjuju, ра se onda rastavljaju, а 
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smrt је konacno razdvajanje vatre i zemlje u telu, vladavinom mrznje. То nestajanje 
nije postajanje niceg, nego rastavljanje neceg, kao sto је i postanak nastajanje iz i od 
neceg, jer nista nije. Tako, dakle, od svega sto smrtno postoji, niti se sto rada, niti se 
u pogubnoj svrsava smrti, vec se to samo mesa i smesano rastavlja opet (Empedokle: 
О prirodi, fr. 8.; Diels 1983 :284). Slicno ovome govorio је i Anaksagora u prvoj 
knjizi О prirodi, jer Heleni, rekao је on, nemaju ispravno misljenje о nastajanju i 
nestajanju, buduci nijedna stvar ne nastaje i ne propada, nego se od postojecih stvari 
sastavlja i opet rastavlja (fr. 17), ра ovo valja nazivati sastavljanjem i rastavljanjem, а 
ne nastajanjem i nestajanjem. Razlika izmedu zivih i nezivih Ьiса stoji u prisustvu ili 
odsustvu uma, ili nusa, jer u svim stvarima postoji udeo svega, u nekima ima i uma, 
ра um pokrece sve zive stvari, i u svim zivim stvorenjima um је isti; Ьiljke, zivotinje 
i covek najpre su nastali iz panspermije (1Cavcr1CEpµia), i to tako sto su Ьiljke nastale iz 
njihovih semena koja su iz vazduha pala s kisom na zemUu, а i zivotinje na slican na
cin, dakle najpre u vlaznom elementu (Barnet 2004:322). А, opet, slicno Empedokleu 
i Anaksagori, i Demokrit је tvrdio kako је vlaga pocela radati ziva Ьiса (Aetije, prema 
Diels, 11), а da su ljudi najpre postali iz vode i mulja. Uz ovo, valja primetiti kako 
је Demokrit u svojim fragmentima о prirodi izrekao mnoga zapaZanja о raznovsnim 
oЫicima zivih Ьiса, njihovoj gradi i nacinima postojanja. 

Posebna zapaZanja s podrucja anatomije poticu od Alkmeona iz Krotona i 
slavnog Hipokrata sa Kosa. Ovaj prvi је mozak, а ne srce, smatrao sredistem mi
sljenja i osecanja, sto је u nekom smislu predmetno zasnivanje potonje neurologije. 
Нipokrat је postavio teoriju pangeneze, а to је uverenje da seme potice iz svih delova 
tela; uz to, postavio је i teoriju о cetiri telesne tecnosti (krv, flegma, futa i crna zuc) 
koje odgovaraju elementima tela coveka (vatra, vazduh, voda i zemlja); na temelju 
ove teorije о cetiri telesne tecnosti nastace potom teorija о cetiri Ijudska karaktera, 
dakle sangvinicki, flegmaticki, zucni i kolericni. 

2. Tek је Platon sistematski izlozio prirodu postanka zivota, gradu i smrt 
zivih Ьiса, osoЬito coveka. Posao је od opste ideje helenske filozofije ро kojoj је 
sav svet jedan zivi organizam, kosmos је dakle, ро Platonu, zivi organizam koji ima 
dusu, koja је, kao i telo, podredena umu, buduci da је ро nacelima uma i sagraden 
organizam kosmosa, koji, onda, i dela prema tim nacelima. А zivototvorni um zapra
vo је demijurg, tvorac svetskog organizma, svedenog na kruzno kretanje nebeskih 
sfera kao savrsenog zivota, i, zatim, na zasebne zivote smrtnih Ьiса. Postanak rodova 
Ьiса kod Platonaje zapravo matematicko umno stvaranje oЫika iz materije sveta, na 
temelju uzora i prema uzroku. U Тiтаји, kosmos је misljen kao ono najlepse od sve
ga sto је postalo а njegov tvorac kao ono najbolje od svih uzroka: demijurg је dakle 
gradio kosmos stavljajuci um u dusu а dusu u telo, tako је kosmos postao zivo Ьiсе 
s dusom i umom (Platon 1983:30с), jedno vidUivo zivo Ьiсе koje unutar sebe sadrzi 
sva ziva Ьiса njemu ро prirodi srodna (isto, 3 l а). Kosmos је dakle besmrtno sfericno 
zivo Ьiсе bez cula i organa, samo seЬi dovoljno. 



24 Mirko ACimovic 

Тај i takav kosmos sadrzi cetiri vrste zivih bica, dakle nebeski rod bogova, 
krilata Ьiса koja zive и vazduhu, oЫik zivota koji zivi и vodi i zatim koji hoda i zivi 
na zemlji. Osim bozanskog oЫika zivota, sacinjenog poglavito od vatre, preostala 
tri su smrtna Ьiса, ali njih nije stvorio «onaj koji је rodio ovaj svemir», jer Ьi onda 
i ona Ьila bozanske prirode, nego od njega i onda od bogova stvorena Ьiса, kojima 
se оп obratio da oni, и skladu sa svojim prirodama, stvaraju ziva Ьiса: « ... protkavsi 
besmrtno sa smrtnim, izradite ziva Ьiса, ucinite da se radaju i da rastu dok im budete 
davali hranu, ра kako budu umirala primajte ih opet seЬi» (isto, 41 d). Prema ovim 
recima oceve zapovesti, mladi bogovi oЫikovali su ziva Ьiса, uzevsi besmrtno nacelo 
smrtnog zivog Ьiса, i podra.zavajuci pritom vlastitog tvorca, delovima vatre, zemlje, 
vode i vazduha sacinise svako telo kao jedno, и koje su onda uneli kruzna kretanja 
besmrtne duse, cime је naposletku i otpoceo zivot zivog Ьiса, dakako, prethodnim 
oЬ!ikovanjem njihove telesne grade, prema ideji bozanske srazmere. Otuda Platon 
i govori и Тiтаји о srcu, plucima, jetri, kosturu, mesu, kozi, krvotoku, sto је uvid 
и elementarnu anatomiju zivotinja i coveka, а zatim i о rastanju, disanju, starenju, 
zdravlju, bolesti, smrti. Starenje је Platon shvatio kao popustanje korena trouglova i 
njihovih medusobnih veza pomocu kojih se drzi celokupna masa sklopa grade zivog 
Ьiса, sto onda i nije nista drugo do pocetak umiranja, а sama је smrt, prirodna ili na
silna, zapravo potpuno kidanje tih veza trouglova и mozdini, cime se dusa os\obada 
tela i odlazi sva radosna ili s bolom, ukoloko је smrt nasilna. 

О Ьiljkama Platon и Тiтаји govori sasvim uzgred, kao о vrsti zivih Ьiса 
kojoj је spoljasnje kretanje, posmatranje prirode sopstvenih osecaja i prosudivanje 
uskraceno, Ьiljke su dakle nepokretne, korenom vezane za zemlju, ра se okrecu same 
ро seЬi, и seЬi i oko sebe (isto, 77Ь ). 

Bog је dakle sastavio ovaj kosmos kao jedinstveno zivo Ьiсе koje и seЬi 
sadrzi sva ziva Ьiса, smrtna i besmrtna, а on sam tvrac је svega bozanskog, dok su 
njegovi potomci stvorili svet smrtnih zivih Ьiса, unutar kojih i stoji smrtna dusa. То 
је и najkracem Platonov uvid и prirodu porekla zivota, zivog i smrti, kako је prikazan 
и spisu Тiтај, koji se i dovrsava ushicenjem kako је kosmos time najbolji i najlepsi 
bog, jer, ispunivsi se smrtnim i besmrtnim zivim Ьicima, postao је on vidUivo zivo 
Ьiсе koje obuhvata sve vidljivo, opa.zljiv bog, slika umnog, nebo jednorodno i jedno 
(isto, 92с). 

3. Ovakav stav о prirodi porekla zivota i svih oЫika zivog nije Ьiо Ьitni
ji poticaj za Aristotela2

• On је, posavsi od ontoloskog stava о postojanju materije 
i forme kao potencije i entelehije, ustvrdio kako od prirodnih tela jedna poseduju 

2 U spisima s podrucja filozofije prirode, prirodпih пauka i psihologije, posebпu је pa.Zпju Aristotel svratio па 
proЬ\em istorije i sistematike oЫika zivota, па aпatomiju, fiziologiju, па radaпje i kretaпje zivotiпja, zatim па 
proЬ\eme zivota i smrti, ора.Zапја, раmсепја, sпova (Љ:рi та ~oiet 'tcrтopiш,' Avetтoµeti, Љ:рi ~&wv yf:VEO"EW~, 
ПЕрi ~&wv кtvf)crEw~, ПЕрi ~wђ~ кcri 8crvaтou ). Na osпovu ovoga, s Aristotelom se i datira kako пastanak 
Ьiologije kao op~te prirodпe пauke о poreklu i su~tiпi zivota, tako i пekih пјепih пaucпih discipliпa, poglavito 
aпatomije, fiziologije i sistematike zivih bica. 
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zivot а druga ne poseduju zivot, ра «zivotom smatramo da se samo hrani i raste i 
propada», а dusaje prva entelehija prirodnog tela koje ima zivot u potenciji (Aristotel 
1987 :412а). Takvo је telo, kaZe dalje Aristotel, opremljeno organima, а organe imaju 
i Ьiljke, premda sasvim jednostavne. Dakle, zivo se zivotom razlikuje od nezivog, а 
zivi ono Ьiсе koje ima samo jedno od toga kao sto је um, opazanje, kretanje i miro
vanje na mestu i jos kretanje za hranjenje i propadanje i rascenje (isto, 41 За). Otuda 
su sve Ьiljke zive, njima pripada sposobnost hranjenja, а ta sposbnost pripada svim 
zivim Ьicima, kao i sposobnost radanja, tako ziva Ьiса stvaraju Ьiса slicna seЬi, cime 
imaju udela u vecnosti i onome bozanskom. Tako postoji vegetativni, zivotinjski i 
ljudski rod zivih Ьiса, shodno vrstama duse u njima. 

Ovim је naznacena ideja о uzlaznoj lestvici prirodnih tela, od najnizih Ьilja
ka, preko zivotinja do coveka, ali to jos nije ideja о evoluciji zivog, buduci da su ovi 
stupnjevi na lestvici zivog zapravo nepromenljiva i veCita stanja odvojena od drugih 
stanja stupnjeva. То potvrduje Aristotelov napor da se sacini klasifikacija zivih Ьiса, 
cime zapravo i zapocinje taksonomija, dakle naucno podrucje Ьiologije koje prou
cava razvrstavanje raznovrsnosti zivih Ьiса prema njihovoj medusobnoj srodnosti 
i slozenosti. Tako је Aristotel razvrstao zivi svet pocev od minerala, preko Ьiljaka, 
zoofita, zivotinja bez krvi, zivotinja sa krvlju, do coveka, а na temeUu stepena sloze
nosti i onda srodnosti njihove grade, dakle rastuce slozenosti organskih oЫika Ьiса. 
Zivom svetu prethodi neorganski svet, minerali, sto pokazuje ontolosko prethodenje 
neorganske materije prirodi zivota. 

Ali, Aristotel se, na temelju ovakvih svojih teorijski razudenih principa i 
stavova, moze svrstati kako u zacetnika teorije о vecnom stanju zivota, tako i u za
cetnika teorije о samozacecu zivota, ра i zacetnika vitalistickih, teleoloskih i evolu
cionistickih teorija Ьiologije. Dakle, ideja о rastucim stupnjevima organskih oЫika u 
osnovi је evolucionisticka, ali ideja о njihovim zavrsnim, nepromenljivim stanjima 
upucuje na vecnost takvih oЫika zivota, na teoriju о vecnosti zivota; nadalje, prikaz 
nastajanja pojedinih zivih oЫika zasniva se na tezi о samozacecu zivota, jer Aristo
tel, izmedu ostalog, govori i о tome kako su neke Ьiljke samonikle uopste, а neke 
samoniklo nastaju iz semena i trulezi zemlje, iz koje, ove poslednje, nastaju i neki 
oЫici zivotinja, naprimer, pcele, ose, svici. Ali, ovakav oЫik samozaceca iz neke 
neorganske materije moguc је jedino prisustvom sunceve toplote koja dovodi do to
plote duse, kojom је onda moguc zivot samozacecem zivog. Dakako, osim na ovaj 
samonikli nacin nastajanja zivog iz neorganske materije, dakle samozacecem, postoji 
i nastajanje zivih Ьiса radanjem od seЬi slicnih, na osnovu vlastite zivotinjske toplote, 
sto onda, ро tim svojim elementima, ovo uverenje pripada i teoriji vitalizma, buduci 
da tako postali visi oЫici zivog imaju visu, slozeniju dusu kao princip zivota, sto se 
onda vrhuni s nastankom coveka, kao najviseg Ьiса zivog. Kako ziva Ьiса nastaju 
sjedinjenjem materije i forme, gde је onda forma entelehija tela, ili dusa, to ovakav 
uvid u poreklo zivota pripada i teleoloskoj teoriji, jer ро svojoj prirodi materija nema 



26 Mirko AC:imovic 

zivota, опа је zivotom obuhvacena, ра dusa svrhovito dovodi materiju do zivota i 
odrzavaje zivom. 

Zivo Ьiсе је orgaпizam, dak\e јеdпа svrhovita се\iпа orgaпa u kojoj svaki 
orgaп zavisi od celiпe а се\iпа od svakog orgaпa, i ta jedinstveпost materije i forme 
i jeste iivo Ьiсе koje raste, hrani se i mпozi. А dusa је uzrok i pocetak takvog zivog 
tela, опа је izvor kretaпja, svrha i supstaпcija zivih Ьiса. Time је data odredba zivota, 
zivog i smrti Ьiса kojima је dusa eпtelehija, i to је пajvisa odredba pojma zivota koju 
је mogao dopustiti heleпski duh filozofije prirode. 

4. Ovakvim filozofskim stavom о prirodi porekla zivota dovrseпo је heleп
sko doba misljeпja orgaпske prirode. Опо sto је pos\e ovoga, dakle heleпisticko i 
onda hriscansko i sholastcko doba, protegпuto sve do renesansnih i nadalje novove
kovпih filozofskih i posebno пaucпih istrazivaпja sveta organske prirode, nije sustin
ski pridonelo filozofskom i паuспоm razvitku zпапја s podrucja Ьiologije. S aпtickim 
i posebno heleпskim dobom postavljeп је osпov razlikovaпju teorijskih g\edaпja о 
poreklu zivota, tako su vec па delu пеkе od ideja vitalizma, kreacionizma, evolucio
пizma, teleologije, teorije о samozacecu, о vecпosti zivota. 

Опо sto је ovde, пајрrе, jos od nekavog znacaja jesu demokritovske ideje 
kod stoicara Epikura i опdа rimskog filozofa Tita Lukrecija Kara, kod kojih је po
reklo zivota stavljeno u Ьitak sveg Ьiса, jer sve se sastoji, ра i zivot, od materije i 
prostora. Kod Epikura se о zivotu i smrti govori poglavito sa etickih stanovista, dakle 
sa staпovista umпog rasudivanja о svrsi i cilju zivota, о tome stajeste ljudski zivot i 
kako ga ziveti u skladu s prirodom. Tako Epikur kaze da smrt nista ne znaci, smrtпost 
zivota pretvara zivot u izvor zadovoljstva, jer u nezivljeпju i nema пiceg strasпog: 
«dok mi postojimo, smrti nema, а kad опа stigпe, опdа nas пеmа» (Epikur, prema 
Laertiju, 371). Rimski filozof Tit Lukrecije Kar posao је od te osnove atomisticke 
filozofije, ро kojoj dakle «iz niceg пiје пista пastalo», niti moze sve iz svega da па
stапе; kako se sve zЬiva bez bogova, to onda sve пastaje, raste i hrani se iz materije, 
«пе nastaje iz пiceg, dakle, nista, iz semeпa sve mora пastati», ра se u svoje elemente 
sve пastalo i rastvara (Kar 1951: 13). Svako zivo bice stvoreno је dakle od nejedпakih 
atoma, cijim razdruzivaпjem postaje smrt. 

Anticko, dakle helensko, heliпisticko i heliпisticko-rimsko, doba dovrsava 
se verovatпo posledпjim zпacajпijim Ьiologom toga vremeпa, Galeпom, koji је pre
vashodпo aпatom i eksperimeпtalпi fiziolog, kod kojega је princip zivota podvedeп 
pod пасе\о finalпog uzroka. Nesto је pre пјеgа Plinije Stariji sacinio oЬimпi priruc
nik, enciklopediju u trideset sedam tomova, Historia naturalis. I zпatno docпiji sred
njevekovni filozof A!Ьert Veliki saciпio је oЬimпu, dvadesetsestotomпu kпjigu De 
animalihus, pod primetпim uticajima Aristotela i Galena, pod kojima su Ьili i пesto 
zпacajпiji vizaпtijski istrazivaci aпatomije. 



КА TEORIJI EVOLUCIJE 27 

5. Plotiпov пeoplatoпizam razlucuje zivot, ~tб<; (dzoe, tO dzeп) i zivo Ьiсе (to 
dzбоп), uпutar ovoga pos\edпjeg razlikuje sveopste i ројеdiпаспо zivo Ьiсе, ра tako 
zivot пUе siпoпim za sva ziva Ьiса. Sveopste zivo Ьiсе је uvek isto i traje vеспо, опо 
је ро seЬi sasvrseпo, sveprisutпo i sadrzi sva ziva Ьiса, to је dakle um i stvarпi Ьitak 
(Plotiп 1984:11, 1.3.12; VI,6.7.16.; VI,6.8.1.). А svako ројеdiпаспо zivo Ьiсе slozeno 
је iz duse i tela, stvoreпa su ta Ьiса od пizih bogova i postoje u gornjem пеЬu, ра пuz
по пastaju kada postoji materija koja prima semeпi pojam (isto, П, 1.2.17.; П, 1.5.3.; 
V,9.9.9.). Daljnji tok razmatranja zivota ide prema etici ljudskog zivota, prevashodno 
u staпovistu ideje о religijskoj prirodi zivoga. 

То ide od starozavetne ЬiЫijske Knjige postanja. Tamo је rесепо kako је u 
pocetku bog stvorio nebo i zemlju, zatim svetlost, vode i mora, zvezde, zive stvorove 
u vodi, vazduhu i па zemlji, s Ыagoslovom da se plode, mпoze svaka prema svojoj 
vrsti, i пaposletku stvori coveka seЬi slicna da gospodari zivotiпjama i Ьiljkama. Pre
ma ovome, riЬe i ptice pojavile su se petog dапа od stvaraпja а stoka i zveri sestog 
dапа. U Knjizi Sirahovoj kaze se medutim kako је vecпi bog stvorio sve stvari i 
sva Ьiса zajedпo. Ovu razliku Avgustiп је shvatio kao razliku izmedu stvaranja kao 
formalпog dovrseпja Ьiса i stvaraпja kao zасiпјапја semenih пасеlа, ра је tako bog 
пајрrе stvorio ratio seminalis пekog Ьiса а onda se to Ьiсе razvilo u postojaпje, cijim 
se semeпom опdа dalje stvaraju пjemu srodna Ьiса: «Uciпi da cujem i razl!mem kako 
si и пасе/и sazdao Тi пеЬо i zemlju», «Ti stvaras jediпo putem Reci», « ... um Tvoja је 
Rec kao Nacelo ... » (Avgustiп 2002: 9, 14). То stvaraпje је iz пicega, iz пistavila, da
rovaпjem vidljivog oЬ!ika ЬеzоЫiспој materiji пеЬа i zemlje, tako su nastala sva ра i 
ziva Ьiса i пjihov zivot, i covek ро slici bozjoj, da raste, mпozi se i ispuпi zemlju, sto 
odgovara svemu sto se iz semena zaciпje. Tako је govorio i Aпselm Keпterberijski, 
пaime, bogje svorio sve iz nicegajer је svemocaп, pravedaп i milosrdan, bogje sam 
zivot kojim оп zivi, i postoji ј pre ј posle svih stvari (Anselm 1991: 17, 27, 35). Ziva 
Ьiса su iz пicega stvoreпa priroda пestvoreпom prirodom koja stvara, to је bozaпsko 
ispoljenje, teofaпija, ali cilj је svrha ovakvog stvaranja, ро misljeпju Dzoпa Skota 
Eriugene, stvaraпje ljudske prirode, koja se, potom, kao i sve stvoreпo, vraca u svoj 
osпov, u пestvoreпu prirodu koja пе stvara. U pogledu porekla zivota, Boпaventuraje 
hriscaпsku ideju stvaranja iz пicega shvatio kao stvaraпje iz semeпih пасеlа kako ne
orgaпskih tako i orgaпskih Ьiса, materijaje zapravo semiпarijum, semeпiste u kome 
bog stvara telesпe oЫike iz пicega, а stvoreпi ciпioci stvaraju опо sto u poteпciji 
vec postoji. Na slicпom је staпovistu Ьiо i A!Ьert Veliki, dakle, s idejom о rationes 
seminales, i osim ovoga u svojim spisima s podrucja zoologije opisao је samozaceca 
razпovrsпih zivotiпjskih i Ьiljпih orgaпizama iz vlazпe zemlje, ispareпja, trulezi. 

Upravo ovu ideju о rationes seminales Тота Akvinski пiје tumacio kao za
cetпu formu u prvoj materiji, пеgо kao aktivпu silu koja upravlja stvaraпjem zivih 
Ьiса jedne iste vrste. Otkloп od Avgustiпa о rationes seminales ovde је sasvim oci
gledan. Akviпski је razaЬirao uzlazni red oЫika Ьiса, od neorganskih supstaпcijalnih 
oЫika, preko vegetativnih i zivotinjskih do Ijudskog telesnog i ljudskog duhovnog, i 
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naposletku do beskonacnog i cistog oЫika boga: dakle, ljudsko Ьiсе је na vrhu tele
snog sveta, bog је pak na vrhu lestvice svih formi, а ovi su nastali, kao i sav konacni 
svet, iz nicega bozjim slobodnim stvaranjem. Ali, Akvinski је dopustio i ideju о stva
ranju zivih Ьiса samozacecem iz trulezi dejstvom toplote. 

Ovakvu ideju hriscanskog kreacionizma provodio је pre ovih i Jovan Da
maskin, koji је rekao kako је bog stvorio i preveo sve sto postoji iz neЬica u Ьiсе, ali 
tako sto је to stvoriteljevom zapovescu nastalo iz zemlje, vazduha i vatre (Damaskin: 
2001 :185): bog sve stvari poznaje pre njihovog stvaranja, tako i Ьiljke, zivotinje i 
coveka, kome ovi jesu enegrija. Znatno је pak pre ovoga, VasiЩe Veliki u svojim be
sedama, u Sestodnevu, govorio о ЬiЫijskom stvaranju, i posebno о bozjim odlukama 
da iznikne iz zemlje trava, Ьi!је, sto nosi seme ро svojim vrstama, da zatim ро vodi 
vrve zive duse ро svojim vrstama, i ptice, da postanu zemaljske zveri, dakle, da ze
mlja iz sebe pusti zivu dusu, i da se naposletku stvori covek ро slici bozjoj, gospodar 
prethodno stvorenih zivih Ьiса. 

Sve ovo su dakle osnovi hriscanskog ucenja о ЬiЫijskom kreacionizmu. А 
ova ideja daje zivot stvoren iz nicega bozanskom miloscu protegnutaje sve do savre
menijih kako religijskih tako i naucnih oЬlika ucenja о stvorenom zivotu zivih Ьiса. 

II 

S renesansnom pobunom protiv sholasticke filozofije temeljno је preokrenut 
nacin istrazivanja prirode, sto је potom Ьitno uticalo i na razvitak znanja о prirodi zi
vota. Opste posmatranje zivih Ьiса, misticizam, alhemija i pseudomedicina nisu vise 
od Ьitne vaznosti u napretku znanja о zivoj materiji, to su od tada prevashodno nauc
na iskustvena istraZivanja i eksperimenti. Napustaju se ideje о postanku zivota pod 
uticajima duse, ili arheja, kako је mislio Paracelzus, ili pak delovanjem duha zivota, 
sto је smatrao Van Helmont, briselski eksperimentator, ра se u razdresenju pitanja о 
preklu i strukturi zivih Ьiса uzima sam zivot, ili organski proces materije. 

Ovim se onda zalazi u novi vek nauke i filozofije racionalizma i empiriz
ma, а to је doba institucionalnog nastajanja znanja s podrucja zoologije i botanike, 
te anatomije, fiziologije i paleontologUe, dakle doba teorijskih i eksperimentalnih 
zasnivanja gotovo svih Ьitnih nacnih disciplina Ьiologije. Na tom polju stvaranja 
ovih nauka svojim radovima pridoneli su Konrad Gezner, Ulis Aldrovandija, te zatim 
Pjer Belon, Ipolit SalvUani, Gijom Rondelet. U paleontologiji su se primetno istakli, 
najpre Bernar Palisi svojim uverenjem kako su fosili skoljki doista skoUke potom 
skamenjene, i Georg Bauer Agrikola svojim delom De natura fossilijum. Ovome, 
osamnaesto stolece postavlja naucni metod istraZivanja u prirodnim naukama, sto 
Ьitno pridonosi eksperimentalnom razvitku Ьiologije i njenih disciplina, u pogledu 
iskustvenih osnova njihovih teorija. 
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1. Sistematskim naucnim novovekovnim istrazivanjima organske materije 
dogodila su se znacajnija postignuca. Tako је Andre Vezal secirajuci istrazivao ana
tomiju coveka (De humani corporis fabrica), Andrea Cezalpino sacinio је klasifika
ciju Ьiljaka, prvu sistematsku posle Teofrasta (u spisu De plantis), а Vilijam Harvej, 
osim sto је ispitivanjem rada srca otkrio krvotok, i time naucno zasnovao fiziologiju, 
postavio је и svojoj raspravi о radanju zivotinja i tezu daje sve zivo nastalo izjajeta 
(отпе vivum ех ovo), premda se nije odricao ni teze о mogucnosti spontanog zace
ca (generatio aequivoca, generatio spontanea). Svojim strogim ali ipak domisljatim 
eksperimentima Francesko Redi ozЬiljno је stavio pod sumnju teoriju о samozacecu 
zivota time sto је otkrio kako se neki insekti razvijaju izjajeta, а to nadaUe znaci kako 
ziva materija ne nastaje iz nezivog, jer samo zivo rada zivo: iz toga da ziva materija 
moze umreti nikako ne sledi da iz mrtve materije nastaje zivot. S njim se, nadalje, 
datira i nastanak parazitologUe, buduci da је primetio postojanje sicusnih struktura 
zivih Ьiса koje zive и drugim zivim Ьicima, а na tom polju istrazivanja njegovi su 
ucenici, Bonomo i Cestoni, otkrili mikroskopska ziva Ьiса koja su uzrocnici koznih 
bolesti i zaraza (teorija contagium vivum). 

Postojanje necega sasvim sicusnog primetio је na svom vrlo jednostavnom 
mikroskopu, ili odredenije prostom uvelicavajucem socivu, Robert Huk gledajuci 
plutu, i nije znao pritom da је svojim opisima toga, и spisu Micrographia, na tragu 
onoga sto се se mnogo docnije nazvati celijom, dakle elementarnom jedinicom or
ganske materije. Zapravo, ta okca plute Hukje i nazvao celijom (od cellula, soЬica), 
sto ga је podsecalo na pcelino sace. Primetio је takode i sicusne organizme и kaplji
ci vode preko sociva, i1i infuzorije. Na sliCnom tragu Ьiо је i Nemija Grou svojim 
prikazom Ьiljnog tkiva и Anatomia plantarum. Tada је Anton Levenhuk otkrio zive 
zivotinjice (viva animalcula), а to su zapravo mikroorganizmi, primeceni и previ
ranjima organskih materija, pridosli kao klice iz vazduha, sto se и pogledu sistema 
znanja smatra zasnivanjem naucne mikroЬiologije. S predmetnog podrucja te nauke, 
Levenhuk је otkrio protozoe i bakterUe, ispitivao zatim spermatozoide, krva zrnca i 
mnoga zivotinjska tkiva, sto se smatra zasnivanjem histologije, koje ide naporedo s 
istraZivanjima zivotinja i Ьiljaka Marcela Malpigija. 

Ocito, ovo doba је i doba utemeljenja embriologije kao sistema naucnog 
znanja, premda su istraZivanja s tog podrucja zabelezana jos primetno ranije. Ovde 
svakako najpre stoje helenska filozofska i naucna uverenja koja su potom nazvana 
teorijom о dvostrukom semenu kao ishodistu radanja zivog Ьiса (Empedokle, Aristo
tel, te naucnici Hipokrat i Galen), sto је onda Ьiо poticaj novovekovnoj varijanti ove 
teorUe i eksperimentalnoj ideji embriologije uopste (Bekon, Dekart i Van Helmont). 
No, i teorija ovizma, ili sistema јаја, delatna је и to doba embriologije, а njom se 
tvrdilo daje јаје majke jedino reproduktivno и nastajanju zivotinjskog Ьiса. Ali Ьitni 
napredak embriologije stoji prevashodno и znacaju one slavne naucne izreke Vilija
ma Harveja, naime da sva Ьiса poticu iz jajeta (ех ovo omnia, ili отпе vivum ех ovo ), 
buduci da је on prikazao kako i viviparne, а ne samo oviparne zivotinje poticu iz 
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jajeta (Exercitationes de generatione animalium, 1651 ). Naravno, Harvej nije video 
ono sto је tek potom nazvano jajetom (to је ucinio sredinom devetnaestog stoleca 
Karl fon Bauer), vec samo horion s vec formiranim fetusom. 

Ovde, oko prirode fetusa, jasno su se tada izdvojile barem dve teorije, pre
formacije i epigeneze. Ргеmа Svamerdamu, preformatisti, fetus vec postoji u jajetu 
iz kojega zatim postepeno izlazi, а prema epigenetistima, naprimer prema Harveju, 
fetus se gradi sukcesivnim dodavanjem telesnih delova. Prvu је teoriju potvrdio i 
Marcelo Malpigi. 

2. Osamnaesto stolece u Ьiologiji doistaje pridonelo Ьitnom napretku и po
gledu eksperimentalne i racionalne zasnovanosti gotovo svih Ьioloskih nauka, а pre
vashodno taksonomije i transformisticke teorije, iz koje се neposredno potom nastati 
najpre teorija evolucije а onda, u moderno doba, i sistem evolucione Ьiologije. Znat
no su uznapredovana istrativanja и podrucjima eksperimentalne Ьiologije uopste, po
tom uporedne anatomije, embriologije i fiziologije, sto је nesumnjivo Ьitni doprinos 
ne samo znanju Ьiologije, nego i nauci filozofije prirode. 

Tako su za Zan-Luj Leklerka, grofa od Bifona, naprimer, klice zivota za
pravo materijalne cestice koje ispunjavaju svu prirodu, i njihovim se medusobnim 
spajanjeш sastavljajujednostavniji i ondaslozeniji organizmi, cijiш raspadanjem ove 
klice zivota mogu potom da sacine druge organizme, ра i mikroorganizme. u svojoj 
cetrdesetcetvorotoшnoj istoriji prirode (Нistorie naturelle) Bifon је dosao do nekih 
elemenata о evoluciji prirodnih vrsta, jer, kako је шislio, vrste nisu vecne, menjaju 
se, а stvaraju se i nove organske vrste. Ali ta promena nije progresivna, vise vrste 
ne nastaju iz nizih, to nije u njihovom dostojanstvu. Ро njegovoj Ьioloskoj filozofiji 
prirode, prvoЬitni oЫici zivih Ьiса nastali su spontanim radanjem iz organskih mo
\ekula, ра iz takvih pramodela daljnim procesima nastale su prve vodene а onda i 
kopnene zivotinje. Ovde dakle nema ideje о postepenom razvitku zivota od prostijih 
ka slozenijim oЫicima, niti о otvorenoj ideji procesa evolucije, ali ima e\emenata 
transformisticke teorije, i najave onoga sto се se dogoditi u Ьiologiji kod Kivijea i 
Sent-Ilera, te time i и filozofiji Ьiologije toga vremena. 

ldeja transforшista о mogucnosti шodifikacije zivih Ьiса u Ьiti је ideja о 
kontinuitetu procesa zivota, sto se najpre prikazalo u istrativanjima u kojimaje Ьilo 
sasvim jasno kako postoji spori i postepeni preobrazaji vrsta zivih Ьiса tokom dugih 
geoloskih epoha. Ideja transformizma podignuta је prema nagovestaju spekulativ
nog transformizma, а kod Benoa de Маје to је pangeneticko uverenje da ziva Ьiса 
postaju iz nevidljivih i svuda prisutnih semena, te da su se tako prva Ьiса formirala 
u moru, odakle su se onda riЬe preobrazile u ptice, ра sve tako do sisara i coveka. 1 
Zan-Batista RoЬino је preteca takozvanog spekulativnog transformizma, i to idejom 
о postojanju zivog kamenja kao izvornog e\ementa za daljni kontinuitet zivih Ьiса. 
OCito da se ovde pod pojmom spekulativo najpre misli nesto sto је nestvarno, nadre
alno, naivno, stavise sasvim nenaucno. 
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U podrucju eksperimentalne Ьiologije, Sarl Bone izazvao је najpre naucnu 
senzaciju otkricem reprodukcije neoplodene zenke, ili partenogeneze, а onda је u 
svojoj Filozoftkoj palingeneziji uspoгedio pojedinacni razvitak vrste sa istorijom vr
ste u kontekstu geoloskog vremena, dopustajuci pritom mogucnost progresivnih pro
mena vrsta i stvaranje novih vrsta, а to i nije nista drugo do nagovestaj fundamentalne 
ideje potonje teorije evolucije о odnosima ontogenije i filogenije. U razaЬiru lestvice 
na hijerarhiji zivih Ьiса, covek се, ро Boneu, Ьiti nebeski andeo а majmun ili slon 
najvisi stupanj na lestvici preostalog zemaljskog zivota. 

Dakle, geologija i paleontologija teorijske su pretpostavke ideje transformiz
ma, ра otuda uverenje da nije nikako moguce postojanje prekida u kontinuitetu ma
terije zivota. Ove se cinjenice posebno odnose na Mapertijeva israzivanja, predocena 
u spisima о sistemu prirode i stvaranju organizovanih tela, u kojima doista postoje 
nagovestaji hipoteze о evoluciji mutacijom. 1 Erazmo Darvin, deda slavnog Carsla 
Darvina, izlozio је tada zanimljivo zapa2anje о progresivnoj promeni vrsta zivih Ьiса, 
dakle о zakonu organskog zivota, ili zoonomiji. 

Ali, neporedniji poticaj ka teoriji evolucUe dogodio se tek krajem osamna
estog i ranim godinama devetnaestog stoleca, kada su ustanovljene i teorija о celiji, 
nauka о mikroblma i teorija nasledivanja. Najpre to ide od Nidema, koji је tada klice 
zivota nazvao zivotnim silama organske materije. Zatim је Karl Line u spisu Systema 
naturae postavio prvu naucno zasnovanu lestvicu sistematskih kategorija zivih Ьiса 
(klasa, red, rod i vrsta), раје carstvo zivotinja podelio na klase: sisari, ptice, gmizav
ci, riЬe, insekti i crvi. Ova klasifikacija zasnivala se na prirodnom sistemu, shvace
nom ne prema principu genealoske istorije zivih Ьiса, nego kao njihova stupnjevita 
raznovrsnost u stvaralackom planu Tvorca, otudaje takav sistem nepromenljiv, vecan 
i konstantan, sve је dakle stvoreno sto se imalo stvoriti, i to tako kako је stvoreno. Uz 
ovo, pojmovno је odredio vrstu zivih Ьiса (species), uvodenjem Ьinarne nomenklatu
re, dakle naziv za rod i naziv za vrstu. Ovim гadom, kao i delom Species Plantarum, 
i slicnim radom Antoana Zisjea u botanici, zasnovana је sistematika raznovrsnosti 
zivih Ьiса. U pogledu ovih botanickih istrazivanja, Line је uspostavio i klasifikaciju 
Ьiljaka prema polnom sistemu, ili prema polnim odlikama organa cveta, dakle prasni
cima i tuckovima, sto је, u konacnom, doista Ьitan premda ne i sasvim tacan doprinos 
sistematici Ьiljaka kao jednoj od fundamentalnih nauka Ьiologije. U tom kontekstu 
nagovestenje i Ьitan napredak u botanickoj morfologiji kao nauci о oЫicima Ьiljaka 
i metamorfozi Ьiljnih organa, i to poglavito od Dekandola i Getea. Tako је eksperi
mentalno postavljen proces istrazivanja prirodnog sistema Ьiljnog carstva, i naporedo 
s tim anatomija Ьiljaka. 

Line, kao i Kivije (koji је osnovao komparativnu anatomUu i uznapredio 
paleontologiju i zoolosku klasifikaciju), smatrali su Ьioloske vrste nepromenljivim, 
sto је neki oЫik teorije о vecnosti kako zivota, tako i vrsta zivih Ьiса. Kivije se dr
Zao uverenja о korelaciji formi organa, u pogledu zooloske klasifikacUe zivotinje је 
razvrstao na kicmenjake, mekusce, zglavkare i zrakare, unutar kojih је prepoznao i 
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plan medusobnih razlikovanja. Tadaje i Sent-Iler, u svojim spisima Anatomskafilo
zofija i Principi zooloskefilozofije, postavio princip zooloske filozofije uopste, naime 
princip jedinstva organske ravni, ро kome је priroda sve zivotinje sastavila prema 
istom planu, i taj је princip Ьiо protivstav KivUeovom principu korelacije forme i 
subordinacije karaktera, u kome se sadrze izvesni elementi potonje teorije evolucije. 
Dakle, Sent-Iler је stanovista о jedinstvenoj arhitektonici zivotinjskog sveta, о jedin
stvenom ustrojstvu sveta zivotinja, na temelju cega se onda pretpostavlja kako sva 
ziva Ьiса imaju zajednicki tip porekla, а da su potonje razlike nastajale postepenim 
transformacijama organizama pod neposrednim uticajem razlicitih okolnosti zivotnih 
sredina. Naravno, ovo poslednje је osnovna ideja transformisticke teorije, ра i teorije 
epigeneze. 

U sporu izmedu Kivijea i Sent-Ilera Gete је stajao na strani ovoga drugog, 
premda је svojim stavovima Ьiо nesto Ыizi Kivijeu, posebno njegovom pojmu tipa 
u strukturi organskih Ьiса, na kome se zasniva spoznaja svih formi zivota jer је tip 
zapravo skup fundamentalnih konstantnih, nepromenljivih odnosa u gradnji organiz
ma. То је опо sto је Gete nazvao vecnim u onome prolaznom, prisustvo daha duha 
Do ovogaje Gete nije dosao preko Kivijeovog pojma tipa, niti preko Lineovog pojma 
species, ali је tek paZ!jivim citanjem Lineove botanicke filozofije seЬi dopustio da sa
cini elementarno ucenje о metamorfozi Ьiljaka, koje se zasniva na ideji о postojanju 
praЬiljke, saobrazno cemu stoji i ideja о unutrasnjoj i prvoЬitnoj zajednici zivotinjske 
organizacije. 

Naravno, ovde ipak jos nema Ьitnijih elemenata za teoriju evolucije organ
ske materije, premda postoji ideja о razvitku zivih Ьiса. Postavljenje temelja teoriji 
evolucije kao sistematskog znanja о prirodi zivota tekje trebalo da se dogodi, s Dar
vinom naime i otpocinje moderna nauka Ьiologije. TeoЩski, ona otpocinje, а onda 
se dalje i razvija, polemikom izmedu zastupnika razlicitih ucenja о vecnosti zivota, 
о sponatnom radanju samozacecem i о promenljivosti oЫika organizama. U nekom 
smislu to ide od Aristotelovog uverenja da neka niza ziva Ьiса spontano nastaju iz 
neorganskih materUa, а prvi ozЬiljniji naucni stav protivan ovome ide od Redijevih 
eksperimenata о radanju nizih Ьiса izjajeta, sto se onda brojnim istrazivanjima i po
tvrdilo. Dakle, zivot nastaje samo iz zivota, zivo Ьiсе iz zivog Ьiса. 

Ali, kako? Da li samo izjajeta, ili i iz sperme, ili i izjednog i drugog, kako se 
to tvrdilo u teoriji performacije, ро kojoj јаје ili animalkul vec sadrzi oЫikovano zivo 
Ьiсе? Ро teoriji epigeneze zametak zivog Ьiса razvija se iz jajne celije. Pod snaZnim 
razvitkom prevashodno fizicke а onda i hemijske nauke, u podrucju Ьiologije nasta
le su i mehanicisticke, vitalisticke teorije, zatim doktrina о animistickom konceptu 
zivota, noviji kreacionizam. Izlozena је i ideja о jedinstvenom sklopu zivih Ьiса, 
zapravo ideja о planu simetrije i konstantnosti vrsta (Ogisten-Piram de Kandol). 

I daUe su medutim na delu Ьila i uverenja о samozacecu zivih Ьiса, kako 
је to tada mislio naprimer i Puse, ро kome samom cinu samozaceca mikroorganiza
ma prethodi truljenje organskih materija, а ovome prethodi postojanje zivotne sile. 
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Upravo је Luj Paster pokazao svojim eksperimentima kako mikroorganizmi ne mogu 
nastati samozacecem iz organskih materija, vec daje sam proces truljenja organskih 
materija proces zivota samih tih mikroba, buduci da su i mikroЬi organizacije zivih 
Ьiса. То је nesumnljivo ostavilo primetnog traga u nauci Ьiologije, osoЬito mokroЬi
ologije, i preko toga u prirodnoj nauci i filozofiji. 

Posebno је Zan Lamark и svemu ovome ostavio primetnog traga, on se na
ime smatra neposrednim pretecom teorije evolucije jer је Ьiо uverenja da је stvara
nje zivih oЫika proces uzastopnih promena vrste, da dak\e svojim promenama vrste 
stvaraju nove vrste prilagodavanjem svoje organske strukture okolnim sredinama. 
То је predocio u svojim spisima zooloske filozofije i prirodne istorije beskicmenjaka 
(Philosophie zooloque, Historie naturelle des animaux sans vertebres). U pogledu 
pitanja о poreklu zivota, Lamark је ipak stajao na pozicijama teorije о spontanoj 
generaciji, dak\e teorije samozaceca, jer је ро njegovom misljenju svet najprostijih 
zivih Ьiса, ili infuzorije, spontano nastao zivotnom energijom iz nezive materije, а 
onda se postepeno i stupnjevito razvijao od najprostijih do najslozenijih organizama 
( od cilijata do sisara), ali tako sto materija u seЬi vec ima iskonsko svojstvo, dato 
od boga, da se razvija ka sve vecoj svojoj slozenosti, s potporom u zivotnoj sredini, 
nacinu zivota i stecenim nas\ednim osoЬinama. Nauku о takvom procesu zivota, ili 
nauku о svemu onome sto se odnosi na ustrojstvo, razvoj, umnazanje i promene ziva 
Ьiса Lamarkje nazvao blologijom, i time је ovu nauku i jezicki ustanovio, naravno, 
zajedno s Treviranusom koji је bas и to vreme svoje delo nazvao Biologija ilifilozo
fija iive prirode (\ 802.). 

Ovim se stoji pred Darvinovim postavljenjem temelja moderne Ьiologije i 
onda na njoj zasnovanih savremenih kako Ьioloskih tako i filozofskih teorija о prirodi 
porek\a zivota, zivog i smrti. 

Ali, s novovekovnim dobom misljenja nauke о zivotu, dakle s teorijskim 
kontekstom novovekovne istorije Ьiologije, kako је to nakratko ovde vec prikazano, 
naporedo је tekla i filozofska rasprava о poreklu i sustini zivota. Ova је rasprava 
provedena teorijskim koncepcijama filozofije empirizma i racionalizma, zatim tran
scendentalne, spekulativne i onda prosvetiteljske prirodne filozofije zivota, zivog i 
smrti, koja dak\e tek zajedno sa Ьioloskom naukom sacinjava istorijski temelj teorije 
Ьiologike u nauci filozofije prirode. Ovima prethodi filozofsko doba renesansnog mi
sljenja о prirodi zivota. 

3. Iz osnovnog opsteg stava renesansne filozofije prirode, promisljenog vec 
helenskim dobom filozofije, dakle iz stava da је priroda makrokosmos а covek mi
krokosmos, koji је iznova postavljen pos\e sholastike, izvodi se i misao о prirodi i 
poreklu zivota. 

Tako kaze i renesansni platonik Piko dela Mirandola, naime, covek је mi
krokosmos, nastanjen sa zverima na infralunarnom svetu, а zivot је savrsenstvo, 
stvoreno od boga. Slicnog је stava Ьiо i Paracelzus, to је organisticko posmatranje 
mikrokosmosa i makrokosmosa, u cijem је sredistu covek, prema kome su ziva te\a, 
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pod unutrasnjim uticajem zivotne sile, ili arheusa (sto podseca na Agripin pojam 
stvaralacke prirodne sile spiritus mundi), sacinjena od soli, sumpora i zive, cijim 
skladom postoji zdravlje, neskladom bolest а raspadom smrt. Nikola Kuzanski govo
rio је о nivoima stvarnosti, dakle najpre postoji materija, onda organizam, zivotinja, 
covek i naposletku cisti duh, а bog postoji u univerzumu kao i univerzum u bogu, ра 
su tako bog i univerzum u svakoj stvari, i obrnuto, dakle, svet је harmonican sistem 
(concretum maximum i absolutum maximum). Kako је svet zЬijenost i sjedinjenje 
harmonije, to је onda covek sjedinjenje materije, organskog zivota, culnog zivota 
zivotinje i duhovne racionalnosti. 

Ideju о sveopstoj ozivljenosti univerzuma, ili ideju о panvitalizmu, zastupao 
је Dordano Bruno, za koga је univerzum beskonacno zivo jedinstvo i apsolutna har
monija, sve stvari sveta zapravo su izlaganje tog beskonacnog, apsolutnog, jednog i 
jedinstvenog zivog organizma. Beskonacni svemir nije pozitivni nego negativni zivi 
organizam, а prva i glavna prirodna forma, dakle formalni princip i eficijentna pri
roda, jeste dusa svemira, ona је princip zivota, vegetacije i osecanja u svim stvarima 
koje zive, vegetiraju i osecaju (Bruno 1959:24.). Drugim recima, zivot, kao i duh, 
dusa, um, prozima sve stvari, nalazi se u svemu, pokrece i ispunjava svu materiju, 
stoga је on konstituitivni formalni princip svemira, ра ako је zivot u svim stvarima, 
onda је dusa forma svih stvari (isto, str. 65). Otuda onda i poreklo zivih Ьiса, dakle 
njihov zivot, sastav i smrt nisu nista drugo do materija i oЬ!ik, prema uzroku, principu 
i jednom. 1 Agostino Doni govorio је о sveopstoj oduhovljenosti prirode, za njega је 
zivot svojstvo same prirode, u kojoj i postoji sveopsta sposobnost osecaja, jer zivotni 
duh, koji se neprekidno nalazi u kretanju, princip је materije i telesne supstancije. 

Citav ovaj smer renesansne pobune protiv sholastike i magijske slike zivo
ta ispunjen је dakle nosivom idejom о zivom svemiru kao sveopstoj beskonacnoj i 
apsolutnoj prirodi. Daljnja istraZivanja idu prema eksperimentalnoj nauci о zivotu, u 
empirijskoj metafizici novovekovnih filozofija Bekona, BerkJUa, Loka i Hjuma istra
zivanja su usmerena prema pravilima naucnog metoda misljenja prirode i u njoj zivo
ta, ali kod ovih nema Ьitno drugacijih filozofskih teorija u nauci о zivotu od vec tada 
vladajucih Ьioloskih i medicinskih koncepcija. Novovekovni metafizicki racionali
zam pokazao је veci naucni interes za proces zivota, s pocetnom idejom zasnivanja 
mehanicisticke koncepcije u podrucju Ьioloskih nauka. 

П1 

1. S Dekartom је teorijski razvijen osnov Ьioloskog mehanicizma. On је pre 
svega dobro poznavao naucne rezultate istraZivanja u Ьiologiji i posebno u medicini, 
prema kojoj је imao i naklonost u pogledu prakticnih ogleda i saveta о postizanju 
ljudskog zdravUa, kao izvorne i krajnje svrhe svih zivotnih dobara. Poznavao је da
kako i fiziku, narocito mehaniku, koja se tada zasnivala na posmatranju i iskustvenim 
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eksperimentima. Otudaje pojave zivota tumacio sa stanovista mehanicke fizike toga 
doba, dakle pojave organske i neorganske prirode ро Dekartovom sudu trebalo Ы 
istra2ivati eksperimentalnim metodama modernih nauka,jer nauka о zivotu mora blti 
potcinjena fizici, buduci da је nastanak zivota doista jedan fizicki proces koji и sebl 
ima mehanicki razlog. Pocetak razvitka zivog Ыса nije nista drugo do kretanje cestica 
zive materije, potaknuto prirodnom toplotom, dak\e oЬ\ik Ьiljaka, zivotinja i coveka 
obrazovan је cesticama materije koje se kruzno krecu pod uticajem toplotne sile, i tu, 
osim vecnih zakona prirode, nema nikakvih drugih natprirodnih stvari, ili duha. То је 
Ьitni napredak znanja о prirodi zivota, prevladani su prema tome osnovi vitalistickih 
i animistickih koncepcija, ali је zivot, svodenjem na prirodne zakone mehanike, fizi
ke i hemije, shvacen prevashodno kao mehanizam organske materije: organsko telo 
nije nista drugo do jedna masina od zemlje, organizam је s\ican mehanickoj napravi, 
dak\e neprekidni tok kretanja materije pod uticajima toplotne sile. Toplota, ili vatra, 
te\esni је princip organizma, i s njenim nestankom nastaje smrt organskog Ьiса. Ipak, 
postanak zivota nije moguce sasvim pouzdano spoznati, mogu se samo posledice и 
zivotnim pojavama objasnjavati njihovim uzrocima, s prethodnim metafizickim uve
renjem kako је telo zivotinje i coveka kao masine ipak izas\o iz ruku boga. 

U poЫizim odredenjima ontoloskog mesta pojma zivota, Dekartje ро svoj 
prilici imao pred sobom Porfirijevo metafizicko staЫo kategorija postojanja, na sta 
se i upucuje и razgovoru izmedu Eudoksa i Epistemona и spisu /straiivanje istine 
prirodnim svetlom ита. Ро tom staЬ\u, supstancijaje telesna i netelesna, telo је zatim 
oduhovljeno i neoduhovljeno, zivo је culno i neculno zivo, zivotinja је razumska i 
nerazumska а razumska jeste covek. Ali, kretanje misljenja и razjasnjenju ovih ka
tegorijalnih pojmova svaki od ovih razjaSnjenjih pojmova rastvara и nova pitanja, i 
tako se pitanja zavrsavaju cistim pitanjima kojima se nista i ne objasnjava: ako se 
ka2e daje covek razumska zivotinja (animal raisonaЬ!e), onda se pita staje to zivo
tinja а sta razumsko, ра kada se ka2e daje zivotinja zivo Ьiсе (etre vivant) koje ima 
cu\a, а zivo Ысе је ustvari zivo telo (corps anime) а telo telesna supstancija, to onda 
doista nije nista drugo do uvecavanje pitanja pitanjima, sto nas privodi prvobltnom 
neznanju (Dekart 1998:315). Ovakvim svrstavanjem reci и odredeni poredak nista se 
ne kazuje, jer to и nasem duhu ne stvara jasnu i razgovetnu predstavu, koja medutim 
nastaje intuitivnim misljenjem, ili prirodnim svetlom uma i onda zakUucivanjem na 
temelju prvih principa. А to i jeste ono kartezijansko nacelo, cogito, ergo sum. 

2. Dekart је dakle imao sklonosti prema eksperimentalnim istra2ivanjima 
pojavnih oЫika zivota, posebno prema seciranjima zivotinja, kako Ьi se posvedoCio 
о mehanizmu njihove strukture organizma. Ali Lajbnicova naklonost prema ekspe
rimentalnim istra2ivanjima, koju је pokazivao и podrucjima hemije, geologije, mi
neralogije i paleontologije, sto ga је onda vodilo ka ispitivanjima fosila, kamenim 
otiscima zivog sveta, i preko toga do filozofskih razmatranja о prirodi porekla zivota, 
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nije dovгsena samo mehanicistickom, nego i sasvim jasno naznacenom, pгemda ne i 
doslovno pгovedenom, vitalistickom teorijom zivota. 

Ргеmа Lajbnicovim metafizickim postavkama, telo jedne monade, cija је 
ona entelehija, tvori s entelehijom ono sto se moze nazvati zivim Ьicem, а sa dusom 
ono sto se zove zivotinja, tako је telo zivog Ьiса ili zivotinje uvek oгgansko, ра је 
svako oгgansko telo zivih Ьiса neka vгsta bozanske masine ili pгiгodni automat (Laj
bnic: Monadologija, § 63). Ovo pos\ednje jeste ostatak ideje mehanicizma, a\i samo 
u ideji akta pocetnog stvaranja, kojim stvoritelj ргiгоdе stvaгa svojim bozanskim i 
beskonacnim umecem, јег ko dгugi do samo on moze da stvoгi svet u kome i u naj
manjem delicu mateгije postoji jedan svet stvorenja, zivih Ьiса, zivotinja, entelehija 
i dusa (isto, § 66). Dakle, svaki deo mateгije moze Ьiti shvacen kao vгt pun Ьiljaka, 
kao гiЬnjak pun гiЬа, svaka gгancica Ьiljke, svaki oгgan zivotinje jos је jedan takav 
vrt, ра nema onda u svetu niceg neobгadenog, neplodnog i mгtvog, јег svako zivo 
telo imajednu glavnu entelehUu kojaje kod zivotinja dusa, i svaki је deo tog zivog 
tela ispunjen dгugim zivim Ьicima, Ьiljkama, zivotinjicama, od kojih svako ima svoju 
entelehiju (isto, § 67, 69, 70). 

Lajbnic se u гazjasnjenjima svojih stavova pozivao па do tada poznaЩa eg
zaktna Ьioloska i medicinska istгazivanja, posebno ona koju su pгovodili Levenhuk 
i Malpigi. Zato је onda i ustvrdio kako oгganska tela ргiгоdе nisu nikada pгoizvod 
nekog neгeda ili tгuljenja, nego da uvek pгoizilaze iz semena, u kojima је su bez 
sumnje imala vec neku pгefoгmaciju, sto znaci da u njima vec рге zaceca postoje 
telo i dusa, «jednom гесјu citava zivotinja», kojaje pomocu zaceca pгedodгedena za 
tгansfoгmaciju (isto, § 74). U nekim pismima Arnou Lajbnic је dopustio mogucnost 
da i u semenima Ьiljaka, kojima se nije usudio da pгipise zivot ili dusu, pгethodno po
stoje vгlo male Ьiljke, kao i kod zivotinja u kojima mozda postoje vгlo male zivotinje 
koje se zatim mogu pгeoЫikovanjem pгetvoгiti u slicne zivotinje; ovde se Lajbnic 
poziva na Levenhuka, јег је i on tvгdio da najvece zivotinje nastaju nekom vгstom 
pгeoЫikovanja. 

Dakle, Lajbnic nije mogao sa sigurnoscu da tvгdi kako su jedino zivotinje 
nosioci zivota i daje samo u njima supstancijalna foгma. Njemuje Ьilo sasvimjasno, 
а na temelju pгethodnih ispitivanja naucnika, da zivot zivotinja ne pocinje гadanjem, 
nego semenske zivotinjice, iii zivotom pгozete semenke, postoje vec od pocetka sa
mih stvaгi, ра ono sto od pocetka postoji ne moze nikada da pгestane: kao sto је 
гadanje samo гastenje ргеоЬгаZеnе i гazvijene zivotinje, tako је onda smгt samo sma
njenje ргеоЬгаzеnе zivotinje, ргi cemu zivo Ьiсе uvek opstaje u pгocesu ргеоЬгаzаја 
(Lajbnic 1980:88). U svemu ovome stoje zivotni pгincipi, koj i su гasiгeni u citavoj 
pгiгodi ра su stoga besmгtni, а ti su pгincipi zapгavo nedeljive supstancije ili monade 
(Lajbnic 1980:95). Medutim, Lajbnic nije uvek dosledan u shvatanju svepгisutnosti 
zivota, on је ponekad tvгdio kako nije svaki delic mateгije obdaгen zivotom, јег zi
votni pгincipi pгipadaju samo oгganskim telima (isto, str. 96), prema pгincipima kon
tinuiteta i prestaЬilirane harmonije. Ali prema tim istim principima, sve је ispunjeno, 
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unapred odredeno, svuda ima jednostavnih supstancija, ра tako ih ima i u telima, а 
telo је organsko onda kada oЫikuje neku vrstu automata ili prirodne masine; kako 
svaka monada u zajednici sa svojim posebnim telom tvori zivu supstanciju, to onda 
svuda vlada zivot, ра i medu monadama postoje bezbrojni stupnjevi zivota (Lajbnic 
1980:248). 

Ali, spomenuta naucna istrativanja, premda su tacna, govore ро Lajbnicu 
samo polovinu istine. Ona naime ne zahvataju ono sto Lajbnic u svojoj metafizici 
naziva prvim principima stvari i prestablliranom harmonUom, ро kojima duse deluju 
prema zakonima svrhovitih а tela delatnih uzroka ili kretanja; to onda znaci da nema 
prirodnih nastanaka i nestanaka zivih Ьiса u doslovnom smislu, postoji samo presta
Ьilirana harmonija izmedu svih supstancija i svih delatnih i svrhovitih podrucja priro
de jednog istog univerzuma, ра onda time i materije zivota. Iz toga onda sledi kako је 
zivot neprekidno, vecno trajanje, jer su monade kao nosioci zivota i svega postojanja 
beskonacne i vecne. Sva radanja nisu nista drugo za Lajbnica do umnozavanje i ra
zvitak jedne vec oЫikovane zivotinje, raspadanje i uginuce stogaje smanjenje i uvi
janje zivotinje, koja uprokos svemu ovome i dalje ostaje ziva i organizovana (Lajbnic 
1980:200-201 ). Jer, sta је drugo telo, ра i zivo telo, do agregat supstancija. 

Dakle, od tada modernih naucnika Lajbnic је naucio da Ьiljke i zivotinje ne 
proizilaze iz trulezi i haosa, nego iz unapred oЫikovanog semenja, iz preobratenja 
preegzistentnih zivih Ьiса. Ali ovome је Lajbnic pridodao metafizicke postavke prin
cipa kontinuiteta i prestabllirane harmonije, prema kojima se sve, ра i zivot, zblva 
postupno, ро unapred odredenom procesu, dovoljnom razlogu i jedinstvu delatnih i 
svrhovitih uzroka, а prema savrsenstvu vrhovnog stvoritelja. 

U konacnom svom rezultatu, provedena koncepcija ovih stavova jednovre
meno su nedosledno provedeni elementarni oЫici stavova mehanicizma, kreacio
nizma, vitalizma i evolucionizma. U tom smislu s Lajbnicom se dovrsava filozofsko 
postavljenje elementarnih osnova razlicitih koncepcija s podrucja filozofskog znanja 
о prirodi zivota, sto је Ьilo moguce raznolikim i medusobno suprotnim eksperimen
talnim istrativanjima pojava organske prirode u prirodnoj nauci Ьiologije. 

Ali ono sto је tek trebalo da se dogodi kao Ьitnost u filozofskom znanju о 
pojmu zivotajesu transcendentalne i spekulativne teleoloske i dijalekticke koncepci
je organske fizike ili organike, dakle, Kant, Seling i Hegel. 

IV 

Ova pitanost о prirodi evolucije zivih Ьiса pretpostavlja raznolikost gleda
nja prevashodno о tome sta su uopste promena i razvitak zivih Ьiса, te onda koji 
su nosioci promena, dakle, ili geneticka struktura populacije organizama (fenotip) 
ili geneticka struktura jedinke (genotip). То onda znaci, da pitanje sta uopste jeste 
evolucija predpostavlja teorije evolucije, koje tek zajedno sacinjavaju naucni sistem 
evolucione Ьiologije. 
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1. Prvi koherentni nacrt zajedan takav sistem naucnog znanja о evoluciji zi
vota potekao је, kao sto је vec receno, od Lamarka, premda se on sve do 1800 godine 
drzao uverenja о nepromenljivosti vrsta zivih Ьiса. Zanimanjem za fosilne mekusce, 
te uverenjem u postepenost geoloskih promena, Lamark је vec svojom Zooloskom 
filozofijom (iz 1809. godine) prikazao neke od fundamentalnih principa procesa evo
lucije, drzeci se pritom prevashodno pitanja о poreklu zivota i razloga promenljivosti 
zivih Ьiса. Sto se ovoga prvoga tice, Lamarkje Ьiо stanovista о sponatnom nastanku 
najprostijih zivih Ьiса iz materije zivotnom energijom; sto se pak ovoga drugoga tice, 
dakle ideje о razlozima razvitka zivih Ьiса, ро Lamarku, iz tih najprostijih organi
zama, iz tih zajednickih korena ili osnova, nastala su sve slozenija ziva Ьiса prema 
principu gradacije а na osnovama urodene tendencije prema celishodnosti: naime, 
ziva materija u seЬi vec ima iskonsko svojstvo, podareno od boga, da se razvija pre
ma sve vecoj slozenosti, od cilijata do sisara, menjajuci se i prilagodavajuci se pritom 
uslovima zivotne sredine. Gradacija i celishodnost stoje u temelju evolucije u istoriji 
zivih Ьiса, ova dva pojma cine teorijski osnov ideje о organskoj evoluciji kako juje 
shvatio Lamark, dakle ideje о tome da је zivi svet proizvod istorije prirode. А bog 
pritom ne stvara nove vrste zivih Ьiса, nego principe i zakone prirode pod kojima se 
zЬiva istorija zivota. То је dakako Ьitni otklon od teorije kreacionizma, od teorija koje 
zagovaraju stav о nepromenljivosti vrsta, ali i Ьitni otklon od usputnih ideja Bifona, 
Erazma Darvina i Lajela о promenljivosti zivih oЫika pod uticajima geoloskih i kli
matskih zivotnih sredina, premda su te ideje od znacaja za sistem evolucione Ьiolo
gije. Osnovni stav tog sistema stoji u uverenju kako је zivi svet proizvod evolucije, 
pri cemu је ovde organska evolucija shvacena zapravo kao organska prilagodenost 
Ьiса па osnovama nasledivanja stecenih svojstava. Fundamentalni faktori organske 
evolucije, i1i organske prilagodenosti, za Lamarka su dakle najpre spoljasnji uslovi, 
buduci da oni najneposrednije izazivaju promene osoЬina organizma, koji onda sticu 
nova svojstva, koja su zatim nasledna. Tako se onda Lamarkova ideja о evoluciji 
organizama moze nazvati teorijom nasletlivanja stecenih svojstava. 

U temelju ove ideje о evoluciji organizma stoji, kako је vec receno, Lamar
kovo uverenje о postojanju dva opsta uzroka, naime iskonske teznje zive materije ka 
usavrsavanju i u tome onda Ьitni uticaj novih okolnosti, pomocu kojih i nastaju modi
fikacije u ustrojstvima potreba i navika zivih Ьiса. Zelja, volja i teznja u zadovoljenju 
potreba i navika sacinjavaju prirodne faktore koji neposredno vode ka prilagodenosti, 
jer oni deluju na nervni f\uid, ili nevidljivu tecnost, kojaje Ьitni uslov zivota, ра delo
vanjem tog f\uida menjaju se funkcije i struktura organa, sto se potom nasleduje. Kod 
Ьiljaka nema takvog fluida, nego promene nastaju delovanjem raznovrsnih drugih 
faktora spoljasnje sredine. Dakle, Lamarkov postulat о stecenim naslednim osobina
ma svodi se na uverenje da zivotna sredina i naCin zivota stvaraju modifikacje, koje 
su pak deo nasleda u potomstvu. Premda se ovde zagovara i stav о finalizmu, ipak 
је sasvim jasno naznacen koncept za jednu teoriju evolucije: uzroci gradacije i се~ 
lishodnosti zivih Ьiса postavljeni su od boga, onje odredio opsti poredak svih stvari 
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и prirodi, i svi prirodni zakoni izraz su njegove volje, sve је dakle u zivoj prirodi 
predodredeno, ра i promenljivost vrsta, razvice visih oЬ!ika iz nizih, prilagodenost 
uslovima zivota, sto i jeste osnov svake koncepcije evolutivne Ьiologije. 

PoЬ!ize gledano, Lamarkje u Нidrogeologiji znanje о ovome, dakle о ustroj
stvu, razvoju, promenama i usavrsavanju zivih Ьiса, nazvao ЬiologUom, i tako је prvi 
put Ьila upotreЫjena ova rec za imenovanje nauke о zivim Ьicima. U nekomje smislu 
dakle, ime Ьiologije otpocelo idejom evolucije, premda је pojam evolucije uveo tek 
Haler kao naziv za preformacionisticku teoriju razvitka. Onda se ovaj pojam odnosio 
i na epigeneticki aspekt ideje о razvitku, naposletku i na Ьilo koju progresivnu onto
genetsku i filogenetsku promenu organizma. То је Ьilo tako sve do Herberta Spen
sera, koji је u svojoj studiji о prvom principu evoluciju odredio kao kontinuirano 
prela:Zenje iz nepovezanog, neodredenog i homogenog stanja и povezano, odredeno 
i heterogeno stanje sve slozenijih agregata, putem sistematske diferencijacije i inte
gracije. 

Dakle, Lamark, Darvin i Hekel nisu pojam evolucije uzimali za ime nauke 
ili teorije о razvitku zivih Ьiса. 

Bilo је dakako i otpora ideji о evoluciji. Tako је Kivije vec tada pokusao da 
svojim autoritativnim istra:Zivanjima s podrucja uporedne anatomije, paleontologije 
i zooloske klasifikacije ospori Lamarkove ideje о evoluciji istorije zivih Ьiса, te da 
svoj kreacionisticki fiksizam postavi kao postulat naspram Lamarkovog postulata о 
evolucionim transformacijama u nasledivanju stecenih svojstava. Doistaje ova ideja, 
preoЫikovana и teze о jedinstvenom ili sukcesivnom stvaranju organizovanih zivih 
Ьiса, Ьila и to doba glavno misljenje prirode i porekla zivota, ј to је onda Ьiо teorijski 
kontekst vladavine ideja и kome se i dogadaju istrazivanja koja је vec otpoceo da 
provodi Carls Darvin. 

Trebalo је, medutim, naciniti povratak ka ideji evolucije koju је zagovarao 
Lamark, ali istovremeno naciniti i Ьitan pomak upravo и toj ideji ideji evolucije, и 
kojoj se osnovni dokaz postojanja evolucije svodi na uverenje u savrsenu saglasnost 
organizama i njihovih neposrednih zivotnih sredina. Zapravo, Lamarkova koncep
cija evolucije svodi se na cetiri principa: prema prvom, priroda pokazuje tendenciju 
povecanja organizacije prema vec postavljenim granicama; prema drugom, stvaranje 
novog organa organizma proizilazi iz novih potreba; prema trecem, stepen razvoja 
organa neposredno је proporcionalan velicini i znacaju njegove upotrebe; prema ce
tvrtom, ono sto је steceno tokom zivota, zivo Ьiсе prenosi na svoje potomstvo. Dakle, 
prevashodno su spolja5nji faktori odlucujuci и razvitku zivih Ьiса, jer nove zivotne 
sredine stvaraju nove potrebe, ove pak menjaju ponasanja, ра је ishod svega ovoga 
stvaranje novih struktura и organizaciji organizma. 

2. U filozofiji је ideju о evoluciji, nesto pre Darvina, imao, kao sto је vec 
receno, Herbert Spenser. То onda znaci kako је on tada Ьiо prevashodno pod uti
cЩima Lamarka i Lajela, takode i Ernsta fon Bera, premda је svoja glavnUa dela 
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objavio пeposredпo iza Postanka vrsta. Jer, prema пjegovim autoЬiografskim zapi
sima, pojam evolucije prvi је put spomeпuo u claпku о geпezi пauke (1854), zatim 
u claпku о progresu, пjegovom zakoпu i uzrocima (1857.), te i u drugim radovima, 
koje је опdа s brojпim drugim пaucпim, politickim i filozofskim ogledima папоvо 
objavio u trotomпoj kпjizi ( 1857-1874.). Tekje u Principima Ьiologije (1864.) stajao 
па пekim Darviпovim pozicijma teorije evolucije, ali је prethodпo, u Prvim principi
ma (1862.), postavio пасеlа svog sistema siпteticke filozofije, zasпovaпe prirodпim 
procesima zakoпa evolucije. 

Speпser је istorijski razvitak пauke пeposredпo povezao, па temelju priпcipa 
sustiпskog paralelizma, s procesima пjihovih predmeta, dak\e razvitak prirode pred
meta uslovio је razvitak пauka, i taj proces пiје samo liпearaп, пеgо i progresivaп, 
sto је saobrazпo samoj prirodi pojava. Ovaj logicki stav о istorijskom razvitku пauka 
izraz је hipoteze razvitka kao uпiverzalпog пасеlа, te роsеЬпо razvitka orgaпskog 
sveta. Hipoteza razvitka za Speпsera је поvо uсепје jer govori, пasuprot starom uce
пju о pojediпacпom stvaraпju, о progresivпim procesima promeпa svih orgaпizama, 
od пajprostijih do пajslozeпijih, buduci da slozeпe orgaпske forme mogu proizaci 
putem пeprestaпih promeпa prostijih formi (Speпser 1999:20). Orgaпski progres, kao 
uostalom i progres пeorgaпskih procesa, пeposredпo zavisi od sveopsteg zakoпa ra
zvitka kao procesa difereпciraпja, jer svaka dejstvujuca sila proizvodi vise promeпa 
а svaki uzrok vise dejstvovaпja (Speпser: 1990:48), tako dak\e da progres ima svoj 
zakoп i svoj uzrok. Za Speпseraje iпtegracija sistem procesa proizila2eпjajedпog iz 
mпogostrukog а deziпtegracija prelazak iz mпogostrukog ka jedпom posebпom Ьicu, 
pri cemu је опdа difereпcijacija slucaj deziпtegracije, пaime, to је raspadaпje jedпo
rodпog celog па поvе jediпice, koje imaju pritom svoja оsоЬепа svojstva. 

Ovim је dakle Ьiо pripravljeп put ka logickom, iпduktivпo-deduktivпom, 
izvodeпju prirodпog zakoпa evolucije. 

Uпiverzalпi, opsti zakoп evolucije zapravo је pojmovпa odredba prirodпe 
evolucije, gde se kaze kako је evolucija iпtegracija materije s popratпim rasipaпjem 
kretaпja, za vreme koje materija prelazi iz пeodredeпog, пepovezaпog homogeпog 
staпja u odredeпo, povezaпo heterogeпo staпje, i za vreme koje zadrzaпi pokret pro
lazi kroz paralelпi preobrazaj (First Principles, § 145). Ova jediпstveпa spozпaja fi
lozofije uпiverzalпo izra2ava koпkretпo staпje svih stvari u kosmosu, jer predmeti 
svake vrste pokazuju progresivпu iпtegraciju materije i istovremeпi guЬitak kretaпja 
(ibld., § 107). 

Prema пjegovoj vlastitoj sistematskoj rekapitulaciji teorije evolucije u se
sпaest tacaka, stvari igledaju ovako: pre svega, u citavom kosmosu, kao i u svim 
пjegovim pojediпostima, пeprestaпo se zЬiva rasporedivaпje i premestaпje materije 
i kretaпja; zatim, to rasporedivaпje је razvoj, jedпostavaп ili slozeп, ako preovlada
va iпtegracija materije i rasipaпje kretaпja, raspad је pritom obrnuti proces, dakle 
preovladavaпje apsorbovaпja kretaпja i deziпtegracije materije; promeпe su prela
zenja iz homogeпe jedпolicпosti u heterogeпu mпogolicпost, i опе su sveopste, od 
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agregata zvezda i nebeske magle, p\anetarnog sistema, zemlje kao anorganske mase, 
do svakog organizma, agregata organizama, ljudskog duha, ljudskog drustva i svih 
produkata socijalnog delovanja; proces integracije ide zajedno s procesom diferenci
jacije; stanje ravnoteze konacпo је staпje promeпa do kojega do\azi agregat u svom 
razvitku, јег promene traju sve dotle dok se пе uspostavi ravпoteza sila; raspadanje, 
ili disolucija, .obrпuti је smer promeпama razvitka, i taj ritam razvitka i raspadanja 
sveopstije i vесап, buduci daje posledica vecпosti sile koja postoji u svojim oЫicima 
materije i kretanja; i upravo to sto se krije pod tim пepromeпljivim u kvaпtitetu, ali 
uvek promeпljivim u oЬ\iku, prevazi\azi moc ljudske spozпaje, jer, пероzпаtа је to 
i пedostizпa sila, koju шoramo smatrati пeograпicenom i beskoпacпom u prostoru i 
vremenu. 

Dakle, i pojam disolucije, kao obrпuti proces, kao apsorpcija kretaпja uz 
istovremeпu deziпtegraciju materije, takode је uпiverzalпi priпcip, buduci da se svi 
oЫici disolucije podvrgavaju opstem zakoпu deziпtegracije u zivim Ьicima, kako 
u materiji tako i u diпamici, koja se ocitllje kao ораdапје kretaпja celiпe i porastu 
kretanja delova sistema (iЬid., § 178). Proces disolllcije zapravo је proces promena 
iпtegrativпih pokreta u deziпtegrativпe pokrete, i kao takav onje uvek Ьivstveno iste 
prirode. 

Оа predmeti fizicke stvarnosti pokazuju integrativпe procese, to је Spenser 
vec mogao videti u Kant-Laplasovoj hipotezi пebeske mehaпike о postaпku sunce
vog sistema, gde se kaZe kako је taj пastaпak zapravo prelazak materije iz difllzпog u 
odredeno staпje, пеkа vrsta koпdeпzacije materije ujedaп sistem. Ali, dа\јпа Spense
rova ројаsпјепја ovoga zapravo su interpretacija fizickog zakona Ьioloskim pojmom 
sistema, jer оп kaze kako se pri koпceпtraciji materije u sistem smaпjuje uпutra5nja 
pokretljivost cestica, pri сеnш kiпeticka energija rasutih cestica prelazi u poteпci
jalпu energiju пebeskih tela koja odrzavaju medusobпu ravnotezu. Upravo se ovo о 
iпtegraciji eпergije prevashodпo odпosi па uпlltarnju meduzavisпost orgaпa u orga
пizmu, ра se dakle ovde radi о jedпom Ьioloskom citaпju fizicke mehaпike пеЬа. 

Stoga prvi deo odredbe uпiverzalпe evolucije i proizilazi iz пebeske meha
пike. Drugi pak deo ove odredbe proizilazi iz geпetike i embriologije, jer pre\azeпje 
iz пeodredeпe i пероvеzапе homogenosti u odredeпu i povezaпu heterogenost nije 
пista drugo do prikaz razvitka odredeпog i heterogeпog orgaпizma пastajaпjem isto 
takvih tkiva i orgaпa predhodпom razdeobom пeodredene i пероvеzапе homogeпe 
росеtпе celije. Ovi se Ьioloski procesi evolucije kod Speпsera sada svode na procese 
fizicke mehaпike, buduci da se evolucija, u svom kопаспоm, пajjednostavпijem i пaj
opstijem oЫiku pokazuje kao integracija materije uz istovremeпo rasipaпje kretaпja. 
Speпser dakle zakoп evolucije u fizickim sistemima tшnaci Ьioloski, а опdа evoluciju 
Ьioloskih sistema tumaci razlozima fizicke mehaпike пеЬа. 

U koпtekstu Speпserovog sistema siпteticke filozofije ЬiologUa је fuпda
meпtalпa пauka stoga sto опа, istrafujuci пajopstije zakoпe razvitka orgaпskog zivo
ta, daje podlogu svim drugim specijalnim naukama filozofije, buduci da se covekov 
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individualni, dusevni, duhovni i socijalni zivot podvodi ро opste zakone Ьiologije. 
U tom kontekstu, za Spensera је zivot komblnacija integrativnih i diferencijalnih 
promena, koje se dogadaju paraleno sa slicnim spoljasnjim promenama и zivotnoj 
sredini organizma, dakle, zivot је neko neprestano spajanje unutarnjih spoljasnjim 
odnosima. Ovakav postulat evolucije zivota ide samo do pitanja о prvom pocetku zi
vota, а taj se pak pocetak kod Spensera ne pita, jer on veruje и prve stadijume organ
ske materije bez njene vlastite organizacije. Od toga ра nadalje, u procesu razvitka 
teziste nije na statickoj i morfoloskoj tendenciji, nego na kinetickoj i funkcionalnoj 
tendenciji, jer funkcija је uzrok oЫika, i stoga ona ide pre strukture organizma. Ovde 
је dakle oCit prevashodni uticaj Lamarka, i znatna udaljenost od Darvinovih gledista 
о ovim kategorijalnim odnosima unutar Ьioloskih sistema. 

А kako је ovaj zakon evolucije univerzalni zakon, to se onda on pokazuje 
u drustvu i ljudskoj psihi, buduci da se i drustvo i covekova psiha krece u smeru ka 
povecanoj raznolikosti, odredenosti i povezanosti svih funkcija. Tako se onda ovaj 
socioloski i psiholoski karakter zakona evolucije pojavio kao razlog zasnivanja kako 
potonjeg organicistickog evolucionizma uopste, tako i Ьiologizma i socijalnog dar
vinizma poglavito u sociologiji i psihologiji, time naravno i unutar naturalistickih 
smerova moderne filozofije. 

Izlazuci principe sociologije, Spenser је izlozio i ideju о superorganskoj 
evoluciji. On tamo kaze kako se о organskoj evoluciji radi u podrucju rasta, zrelosti i 
propadanja pojedinacnog organizma, te i njegovog odnosa prema organizmima dru
gih vrsta u istoj zivotnoj sredini, kao i njegovog odnosa prema vlastitom potomstvu. 
Upravo ovde nagovestava se novi poredak fenomena koji prerasta jednostavne or
ganske procese, pojavljuje se nesto vise od samih roditeUskih odnosa, i tu otpocinje 
proces superorganske evolucUe, а superorganski su dakle svi oni procesi i produkti 
koji impliciraju kordinirane akcije brojnihjedinki (Principles ој Sociology, § 2). Ne 
postoji naravno apsolutna granica izmedu organske i superorganske evolucije, po
stoji samo razlika izmedu organskog i superorganskog oЫika evolucije uopste. Iz 
raznolikih primera о nastajanju, strukturi i odrazavanju zajednica kod nekih insekata 
i sisara, izmedu ostalih, sasvim је ocita tendencija da se iznad organske evolucije 
uspostavUa daUnja evolucija u razlicitim smerovima, а onda ona vrhuni nastajanjem 
ljudskog drustva koje ро svojoj razvijenosti, strukturi, funkcijama i produktima, te 
ро svojim razmerama, slozenosti i Ьitnosti, prerasta sve druge oЫike superorganske 
evolucije. Razliciti oЫici superorganske evolucije neposredno zavise od razlicitih 
vrsta organizma, tako da superorganska evolucija i najviseg reda nastaje iz superor
ganske evolucije koja nije visa od one koja se na raznolike nacine pojavljuje u cita
vom svetu zivotinja (ibld., § 5), а to onda znaci da postoje razliciti oЫici а ne vrste 
superorganske evolucije, јег postoje dakle samo razlicite vrste organizama na koja se 
odnose procesi superorganske evolucUe. 

Ovako shvacenoш idejom о evoluciji, organskoj i superorganskoj, Spenser 
је na stanovistu о neprekinutom toku prirodne evolucije kao procesa nastajanja, me-
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njanja i nestajanja zivih Ьiса, sto је, naravno, znatno Ыize njemu najpre potonjim а 
onda i jednovremenim Darvinovim gledanjima na poreklo i prirodu postanka, struk
ture i razvitka zivih Ьiса. U to naucno doba misljenja ovim se Spenser protivstavio 
dogmatickim koncepcijama hriscanskog veroucenja о stvaranju pomocu cuda, ali i 
koncepcijama о stvaranju putem zemaljskih kataklizmi, kojih se drzao i "zaЫudeni 
genije Kivije", koji је i uveo и nauku ove modne predstave о geoloskim epopoeja
ma, kako је to primetio i Teodor Haksli и spisu о nastupanju epohe Postanak vrsta 
(Huxley, Т.: The Caming ој Age ojThe Origin of Species). Ро ovim gledanjima, sve 
velike fizicke revolucije, i sva masovna stvaranja i unistavanja zivih Ьiса, nastali su 
kataklizmama, јер kataklizme su zavrsetak svake geoloske epohe, ра se tek jedino 
tako masovna smrt zivih Ьiса moze zameniti savrseno novim putevima novog stvara
nja, sto se shvata kao povratak zivog sveta и svoj mirni sistem. 

S druge strane, Haksli је potcrtao kako је па delu i koncepcija ро kojoj su 
uzroci organske evolucije impulsi, sveopsta natprirodna sila na zivim oЫicima, koji 
se time razvijaju napred ро lestvici organizacije. Isto tako su na delu tada i hipoteze 
Lamarka i Erazma Darvina, ali sve one ne mogu izdraZati medusobna osporavanja, 
kritike i primedbe. Oslanjajuci se na ovaj Hakslijev uvid и stanje stvari tadasnje Ьi
ologije и njenoj istoriji ideja о evoluciji, Spenser је primetio kako "smo iz tog be
zizlaznog stanja Ьili izvedeni - и znacajnom stepenu, јег ја ne mislim, sasvrseno, 
- knjigom Postanak vrsta (Spenser 1999:393). Ova knjiga, kaze dalje Spenser, izvela 
је na scenu novi faktor koji ima veliku ulogu и stvaranju zivotinja i Ьiljaka, faktor 
prirodnog odaЬira. Ali, moze li se ovaj faktor, bez obzira na Darvinove cetiri cinje
nice na kojima ga on zasniva, smatrati dovoljnim za objasnjenje organske evolucije? 
Spenser misli kako se ovaj faktor ne moze smatrati dovoljnim, njemu valja prirodati 
i faktor nasledne predaje funkcionalno nastalih promena vrsta, prema hipotezama 
Erazma Darvina i Lamarka. Naravno, ni jedan od ovih faktora nisu prva nacela, ali 
jesu uzajamni faktori organske evolucije. Spenser је ovim naznacio razliku izmedu 
vlastitog koncepta univerzalne evolucije, postavljene и First Principles, nastavljene 
potom и Principles ој Вiology ( 1864 ), i Darvinove teorije organske evolucije, kako 
је predocena и The Origin ој Species, о cemu је onda podrobnije pisao и og\edu о 
faktorima organske evolucije. 

А Darvin је, upravo и toj knjizi о postanku vrsta, istakao visoko misljenje о 
Spenserovom ogledu iz 1852. godine, docnije prestampanom и Ogledima iz 1858., и 
kome је prikazao sa "izvanrednom umesnoscu i ubedljivoscu protivnost izmedu teo
rije о stvaranju i teorije о razvicu organskih Ьiса", dokazujuci (па osnovama slicno
sti, embrionalnih promena, razlikovanja vrsta i varijeteta i nacela opste postepenosti), 
kako su se vrste menjale usled promena spoljasnjih uslova zivota Darvin 1948:9). 
Osim toga, Darvinu se dopala i Spenserova ideja о nacelu zivota, а to nacelo glasi 
da zivot zavisi, ili se sastoji, od neprestanog dejstvovanja i protivdejstvovanja raznih 
sila, koje, kao i sve и prirodi, uvek teze ka odrzanju ravnoteze; i kad se ova teznja po
remeti usled takve promene, zivotne sile dobajaju na snazi (Darvin 1948:249). То је i 
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bio razlog sto је Darvin Spensera nazvao najvecim savremenim engleskim filozofom, 
jer, doista, Spenserov evolucionizam u Ьiti је filozofski evolucionizam. 

v 
Ne samo о Spenseru, nego i о svom prethodnom istorijskom razvoju ideja о 

evoluciji, Darvinje imao uglavnom visoko misljenje, premda mu se moze prigovoriti 
izvesna, ponekad i namerna, nepreciznost, posebno u izlaganju Lamarkove teorije, 
kojoj pripisuje volicionizam, dakle prenaglasavanje uticaja volje (umesto potreba) 
na razvitak organizacije zivih Ьiса. Stoga је svoj Postanak vrsta Darvin i otpoceo 
kratkim istorijskim pregledom razvitka misljenja о postanku vrsta, do prvog njenog 
objavljivanja, dakle do 1859. godine. 

Darvinje primetio daje vecina prirodnjaka, sve do njegovog doba, verovala 
kako su vrste nepromenljive tvorevine, i da su Ьile posebno stvorene, te da se samo 
mali broj prirodnjaka drzao misljenja о menjanju vrsta, prema kojem su dakle sadas
nji zivi oЬ!ici proizasli redovnim radanjem od ranijih zivih oЫika Darvin 1948:3). 
Od klasicnih pisaca Darvin је spomenuo jedino Aristotela, i to zbog njegove naznake 
ideje о nacelu prirodnog odaЬiranja, premda је to nacelo on sasvim malo shvatio 
(sudeci barem ро onome sto је pisao u Physicae Auscultationes, 11, 8). Tek је Bifon 
о ovome prvi naucno raspravljao, ali је kod njega izostalo ispitivanje uzroka i sred
stava za promenu vrsta, tako da је ipak, ро Darvinovom sudu, Lamark zapravo Ьiо 
prvi covek koji је u svojim delima, posebno u Zooloskoj filozofiji, zastupao ucenje 
da su sve vrste, ра i covek, proizasle od drugih vrsta. Drugim recima, sve promene u 
organskom i neorganskom svetu rezultat su, ро Lamarku, prirodnih zakonitosti, а ne 
cudotvornih sila, sto onda znaci kako postoji savrsena postepenost u oЬ\icima, pod 
neposrednim dejstvima fizickih uslova zivota, ukrstanja i navika upotreba organa: 
ovome pos\ednjem ciniocu Lamarkje pripisao, kate Darvin, "sva Јера prilagodenja u 
prirodi", а verovao је i u zakon progresivnog razvica (Postanak vrsta, str. 4). 

Slicna misljenja о poreklu vrsta Darvin је nasao i kod Getea, Erazma Dar
vina i Sent-Ilera: Erazma Darvina njegov unuk, Carls Darvin, smatrao је pretecom 
pogleda i pogresnih osnova Lamarkovog misljenja, а Sent-Ilerovo delo о opstoj isto
riji prirode nazvao је "odlicnom istorijom misli о ovome predmetu" (Darvin 1948:4). 
Darvin је posebno potcrtao Sent-Ilerovo uverenje u promene vrsta, ciji su uzroci 
uslovi za zivot iii okolni svet (monde amblant), ali је i prigovorio na stavu kako se 
sadasnje vrste ne menjaju. 1 za Herberta Spensera promene uslova za zivot imaju 
prevashodni znacaj u razvitku vrsta, а na osnovu nacela opste postepenosti: uz to, 
ovaj је sasvim jasno postavio i razliku izmedu teorije о stvaranju i teorije о razvitku 
organskih Ьiса, s primetnom naklonoscu prema ovome drugom misljenju. Naklonosti 
prema ideji о promenama u razvitku organskih Ьiса Darvin је, nadalje, nalazio kod 
Velsa, Herberta, Patrika Metjua, Ovena, Nodena, Hakslija i, posebno, kod Volasa, 
kod kojih se nalaze ideje о nacelu prirodnog odaЬiranja, о postepenim promenama 
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zivih Ьiса i njihovih zivotnih okolnosti (usput, Darvin је napomenuo kako su Vels i 
Metju pre njega i Ovena izrekli nacelo prirodnog odaЬiranja). 

Nacelo prirodnog odaЬiranja stoji u temelju Darvinove teorije о poreklu i 
prirodi razvitka organskih vrsta. То је vec naznaceno u uvodnom pregledu grade 
spisa Postanak vrsta, а onda u njemu sasvim sistematski i provedeno. No najpre se 
razmatra proЫem promene vrsta, njegovi uzroci i naslede, kako kod gajenih vrsta, 
tako i promene u prirodnom stanju. Iz ovoga onda proizilazi i razmatranje о borЬi za 
opstanak kod svih organskih Ьiса, i njenom odnosu prema prirodnom odaЬiranju, sto 
neposredno proizilazi iz njihovih umnozavanja prema geometrijskoj progresiji (ovo 
је, ро samome sudu Darvinovom, zapravo Maltusovo ucenje primenjeno na celo
kupno zivotinjsko i Ьiljno carstvo ). Zatim se prirodno odaЬiranje stavlja u kontekst 
sredista Darvinove teorije, stogaje istraZivanje ovoga nacela temeljno postavljeno, i 
to preko spolnog odaЬiranja, ukrstanja, izolacije, izumiranja, razilazenja oЫika, gru
pisanja, progresa u organizaciji, odrzavanja i umnozavanja vrsta. Iza ovoga, а na 
njegovom temelju, razmatraju se zatiш pitanja zakona variranja, onda teskoce ovako 
postavljene teorije о prirodnom odaЬiranju, te i priшedbe njoj upucene. U neposred
noj vezi s tiш, razшatarju se nadalje pitanja о instinktu, hiЬridizmu, geoloskoj sukce
siji organskih Ьiса, njihovom geografskom rasprostiranju i uzajamnim srodnostima, 
ili sistematici, zapravo о njihovoj morfologiji i embriologф. Ovaj raspored stvari u 
arhitektonici jedne teorije prikazuje upravo Darvinovo uverenje, da је pogresno ono 
misljenje dotadasnje vecine prirodnjaka, u koju је i on sam pre ovoga spisa spadao, 
naime daje svaka vrsta nastala medusobno nezavisno: "Potpuno sam uveren da vrste 
nisu nepromenljive, vec da su vrste, koje pripadaju onome sto nazivamo cisti rodovi, 
proizasle od neke druge, oЬicno izumrle vrste, na isti nacin kao sto priznati varijeteti 
ma koje vrste vode poreklo od te vrste. Uz to sam uveren da је prirodno odaЬiranje 
Ьilo najznacajnije, iako ne jedino sredstvo u menjanju vrsta" (isto, str. 18). Time su 
prevladani koncepti о planu stvaranja, ili о jedinstvu tipa, jer "lako је zaklanjati nase 
neznanje" ovakvim izazima. Jer, iша velicanstvenosti u tome da se ovako posmatra 
zivot, "sa njegovim razlicitim mocima koje је Tvorac prvoЬitno udahnuo u nekoliko 
oЫika ili samo ujedan", odakle se, od tako jednog prostog pocetka, stvorio beskona
can broj najlepsih i najdivnijih oЫika koji se i nadalje razvijaju (Darvin 1948: 416). 

То је dakle osnov onoga sto је potom nazvano Darvinovom teorijom evo-
lucije. 

U svom osnovnom stavu, evolucija је kod Darvina shvacena zapravo kao 
konverzija varijacija izmedujedinki unutar grupa koje se medusobno ukrstaju u vari
jacije medu grupama u prostoru i vremenu, varijacije su dakle procesi koji se zЬivaju 
prema svojim zakonima, koji su onda i zakoni sveopsteg razvitka organizшa. Нipo
tezom о pangenezi Darvin је objasnjavao mehanizme nastajanja promenljivosti, ра 
ako postoji promenljivost kod potomakajedinki neke populacije, i ako se ta promen
ljivost nasleduje, onda prirodna selekcija uslovljava evolucione promene. 
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То је, dakako, jedan silogizam u izvodenju miljenja о sustini koncepcije о 
prirodnom odaЬiranju. Najpre se u zakljucivanju ovde polazi od prirodne tendencije 
svih vrsta organizama ka uvecavanju brojnosti geometrijskom progresijom, zatim se 
donosi stav о priЫiznoj konstantnosti povecanja te brojnosti, gde је realno poveca
nje zapravo uvek manje od moguceg, iz cega se onda izvodi zakljucak da је borba 
za opstanak nuzna posledica visoke stope tendencije svih zivih Ьiса ka povecanju 
brojnosti. Ро vlastitom Darvinovom posvedocenju, pojam borbe za opstanak ovde 
ima neko metaforicko znacenje, jedan dakle siri smisao od onoga na sta on sam ne
posredno upucuje. 

Kada se ovome prethodnom zakljucku pridoda zapaZanje da postoji velika 
pojedinacna varijaЬilnost unutar iste vrste, onda se opet izvodi silogisticki zakljucak 
о nuznosti postojanja prirodnog odaЬira, dakle jednog prirodnog nacina modifikacije 
u odrzanju prilagodenosti zivih Ьiса njihovim promenljivim sredinama. Tako dakle 
opstaju oni varijeteti geneticki raznolikih individua iste vrste koji mogu ostavljati 
veci broj potomaka u procesu nasledivanja. Pritom, za Darvina prirodni odaЬir nije 
jedini nego osnovni nacin ovih modifikacija, stoga su neosnovani prigovori kojima se 
Darvinova teorija evolucije svodi, zbog ovoga pojma, na monisticku teoriju. 

Naprotiv, radi se о jednoj sintetickoj koncepciji evolucione teorije, jer, kako 
је navedeno u sestom (poslednjem i najznacajnijem) izdanju Postanka vrsta, iz 1872 
godine, Ьioloska evolucija uslovljena је prirodnom selekcijom, nasledivanjem i mu
tacijom, to su dakle nuzni i dovoljni mehanizmi zЬivanja prirodnog procesa razvitka 
svih zivih Ьiса, time i procesa stvaranja visih zivotinja. Upravo to, stvaranje visih 
zivotinja, koja је za Darvina najuzvisenija stvar koja se moze zamisliti, neposredno 
proizilazi iz rata u prirodi, iz gladi i smrti, shodno dakle zakonima zive prirode i 
njenim mehanizmima provodenja procesa zivota. Stoga i stoji podnaslov Postanka 
vrsta, naime Postanak vrsta ротоси prirodnog odablranja ili odriavanje povladi
vanih rasa и borbl za iivot, jer postanak vrste putem prirodnog odaЬira, ро sudu 
samoga Darvina, jeste teorija о svim organizmima svih vremena, buduci da ona sva 
ziva i izumrla Ьiса ujedinjuje svojim zrakastim i kruznim crtama srodnosti u jedan 
veliki sistem. 

Teorija prirodnog odaЬiranja teorijaje о "svim organizmima svih vremena", 
ра dakle i coveka. U Postanku vrsta Darvin је nagovestio da valja nadalje osvetliti 
covekovo poreklo i njegovu istoriju, i to је i ucinio 1871. godine, kada је puЫikovao 
Covekovo poreklo, dakako s teorijskih pozicija prirodnog odablranja, gde spada i 
spolno odablranje, kako је vec Ьilo predoceno u Postanku vrsta. Jer, i za coveka mora 
vredeti "onaj isti opsti zakljucak koji vredi i za ostala organska Ьiса" Darvin 1977:7). 
Istina, Darvin је samo napoшenuo u prvom izdanju Postanka vrsta misljenje о ulozi 
spolnog odablranja u postajanju ljudskih rasa, preostalo је dakle da se taj proЬ!em 
ispita u svim njegovim pojedinostima, unutar koncepta vec predhodno ispitanog pri
rodnog odaЬiranja "svih organizaшa svih vremena". Pre njegaje to ucinio Hekel, i on 
је, ро Darvinovom sudu, potpuno uvideo vrednost i sustinu spolnoga odablranja (u 
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studijama Generelle Morphologie, 1866. i Natйrliche Schдpfungsgeschichte, 1868): 
gotovo sve zakljucke do kojih sam dosao, kaze Darvin, "potvrdio је i taj prirodnjak, 
cije је znanje u mnogim pogledima potpunije od moga" (Darvin 1977:8). Uzgred, do 
Darvinovog dela о poreklu coveka vec su Ьile poznate i druge studije s tog podrucja, 
posebno studije Carlsa Lajela о covekovoj starosti (iz 1863. godine) i Hakslija о 
covekovom mestu u prirodi ( 1863. ), ali је tek s Darvinom pitanje о porekl u i prirodi 
evolucije coveka stavljeno u sistem znanja evolucione Ьiologije uopste. 

PoЬ\ize gledano, s Darvinom је teorija evolucUe ustanovljena kao nauka 
evolucije, kao sistem evolucione Ьiologije, kojim је time i sacinjeno jedinstvo me
dusobno raznolikih, to tada slabo teorijski i metodoloski povezanih Ьioloskih nauka. 
Ovim se nikako ne postavlja teza о nepogresivosti Darvinovih stavova о evoluciji 
organske materije, nego teza о postavljenju sistema znanja о razvitkt1 organske ma
terije, od njenih nizih prema visim oЬ\icima zivota, tako naime da visi imaju poreklo 
u nizim ро unutrasnjoj slozenosti njihovih organizacija. Upravo је ovo Ьilo razlog 
za raznovrstan odnos prema ovako shvacenoj teoriji evolucione Ьiologije, i prema 
teoriji evolucije uopste. Tako su s primetnom jasnoscu razlika ustanovljene teorije 
medu kojima su, pre svih, neodarvinizam, lamarkizam, mutacionizam, ili mendeli
zam, lisenkizam. Naposletku, sinteticka teorija evolucije и svim njenim raznolikim 
oЬ\icima pojavljivanja izvorno је zapravo Darvinova evoluciona teorija, onako kako 
је postavljena posebno и sestom izdanju Postanka vrsta3, а onda Ьitno razvijenija 
novijim istrazivanjima s podrucja pre svega genetike, embriologije, fiziologije, Ьio
hemije i mikroblologije. 

Pre sasvim sazetog prikaza stanja sudblne Darvinove teorije evolucije, valja 
nakratko potcrtati nekoliko elementarnih stvari о tadasnjem stanju Ьioloskih nauka, 
na osnovama kojih је i Ьilo moguce postaviti i onda и ponecemu razviti teoriju evo
lucije. То se pre svega odnosi na cinjenicu daje tadasnji razvitak taksonomije, upo
redne anatomije, uporedne embriologije i paleontologije Ьitno doprineo dokazivanju 
teorije evolucije, ali ne i njenom objaSnjenju: tekje potonji razvoj pre svega genetike, 
а onda i ekologije, Ьiohemije, postavio osnov za objasnjenje fundamentalnih stavo
va evolucione teorije, prevashodno и pogledu shvatanja mehanizama nasledivanja i 
promenljivosti, а onda i znacaja geografske specijacije i populacione strukture vrste. 
Darvin dakle nije razvio tezu о mehanizmima divergentnog postanka vrsta, sto је 
sadajedno od sredisnjih pitanja moderne evolucione Ьiologije, ali је postavio teorij
ske principe zasnivanja sistema evolucione Ьiologije uopste. 

U osnovama pak tih teorijskih principa stoje fundamentalni kategorijalni 
pojmovi jedne teorije evolucije, prevashodno promenljivost, naslednost, prirodno 
odablranje i borba za opstanak. Pod promenljivoscu Darvin је podrazumevao stvara
nje novih osoblna, pod naslednoscu ocuvanje tih osoblna, gde su onda mutacije upra-

3 
Uzgred, Milutiп Radovaпovic preveo је, s ovla~ceпjem, Postanak vrsta па srpski jezik upravo sa ovog ~estog 
izdaпja, па ~ta mu se pismom zahvalio sam Carls Darviп, pritom pozelev~i da mu ovaj prevodilac po~alje 
јеdап egzemplar. 
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vo te nasledne osoЬine а modifikacije nenasledne osoЬine u procesu promenljivosti. 
Stvaranje novih osoЬina namernim ukrstanjem za Darvina је vestacko odaЬiranje, 
i ono је nesvesno, jednostruko, mnogostruko i slozeno, ali ako se odaЬiranje doga
da kao sasvim prirodni proces nezavisno od covekovih namera, onda је to prirodni 
odaЬir bolje prilagodenih organizama u borЬi za opstanak. u konacnom, ziva Ьiса 
se dakle prilagodavaju spoljasnjim uslovima dugim istorijskim razvitkom usled nji
hove promenljivosti i stvaralackog delovanja prirodnog odaЬiranja, stogaje prirodni 
sistem zivih Ьiса neposredni izraz istorUe razvitka organskog sveta а organizam sva
kog zivog Ьiса jedna jedinstvena celina. 

Ovakav elementarni koncept teorUe evolucije, shvacene kao ucenje о stva
ranju novog u organskoj materiji, sacinjava osnovni kategorijalni sistem Darvinove 
evolutivne teorije, i on је osnov prema kojem su se odredivali potonji stavovi kako 
prema Darvinu4, tako i prema darvinizmu, teoriji evolucije i evolutivnoj Ьiologiji 
uopste. 5 
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This paper deals with history of the notion of life, in accordance with the 
idea of founding theory of evolution, which means from Hellenic natural ontology of 
life to appearance ofDarwinism. From the general theoretical point ofview, all main 
views on origin of life appear as creationism, vitalism, mechanicism and evolution
ism, or, in accordance with general attitudes of weltanschauung, as metaphysical, 
scientific and religious views, and then inside these as philosophical attitudes of ide
alism and materialism. These are, of course, only general remarks on development 
о thinking on thinking of essence of life. But the final goal and the final purpose of 
Ьiologics is dealing with unity of thinking of origin of nature of notion of life, its 
aliveness and death at the same time. At the foundation ofthis thinking ofnotion of 
life, thinking of physics, chemistry and geology of life, aliveness and death was put, 
and then it is nothing else but simultaneous notional discussing of physics, chemistry 
and geology of origin of nature, structure and death of organic matter. It is the process 
ој organism. 

Кеу words: life, live being, death, evolution, Ьiologics. 
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RAZLIКA IZMEDU КANTOVOG I HEGELOVOG 
SHVATANJAPRAVA I MORALA 

Nevena Jevtic 

APSTRAKT 

U ovom radu је dat opsti prikaz razlike Kantovog i Hegelovog stanovista и razumevanju 
prava i morala. Kant i Hegel tematizuju ova dva fenomena, njihov smisao i izvore, shodno vlastitim 
projektima prakticke filozofije. Polazeci od tog specifiCno prakticko-filozofskog proЫema, moze 
se steci siri uvid и osnovne razlike njihovih filozofskih stanovista pri tematizaciji nekih drugih poj
mova, kao sto su sloboda, slobodna volja etc. Tematika rada pocinje opisom Kantovog shvatanja 
prirode moraliteta i njegovim pokusajem dedukcije sfere prava iz morala, zavrsavajuCi prikaz sa 
tematizacijom Hegelovog shvatanja ideje slobode, filozofije prava i kritike Kantovog stajalista. 

Кljucne гесi: prakticka filozofija, Kant, Hegel, sloboda, pravo, moral. 

Pojmovi prava i morala moraju Ьiti posmatrani kao misaone formacije 
podlozne dugom povesnom procesu vlastitog oЫikovanja i transformacije. Njihov 
medusobni odnos, takode, deo је te istorije, jer ona pokazuje isti povesni proces u 
njihovom uzajamnom uslovljavanju i odredivanju. Tako, "pravo i moral" predstavlja 
specifican proЫemski sklop filozofije, kojeg oЫikuju nacini posebne tematizacije 
clanova tog sklopa, nacini tematizacije njihovog odnosa, kao i uticaj koji te inter
pretacije imaju na samorazumevanje prakticke filozofije unutar posebnih filozofsko
povesnih epoha. Ovaj pojmovni par svoje misaono bogatstvo povesno razvija kroz 
odredenja morala i prava, kao specificnih fenomena covekove zЬiljnosti, pocev od 
njihovih manje ili vise rudimentarnih naznaka unutar te zЬiljnosti. Njihovom potenci
ranju, samom zЬiljskom razvoju ovih fenomena, odgovara duga tradicija filozofskog 
misljenja koje ispituje njihov smisao, izvore i mogucnosti filozofskog utemeljenja, 
razumevajuci uvek sebe samo na epohalan nacin, odnosno, kao "svoje vrijeme misli
ma obuhvaceno" (Hegel, 1989: 18). 

U okviru te tradicije, filozofsko misljenje tih pojmova u datoj epohijeste jed
no prosloscu odredeno sada, pogotovu kadaje to misljenje ocigledan prekid u odnosu 
na nju i njena temeljna transformacija. Prakticka filozofija poseduje karakteristiku da 
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otvarajuCi proЫemsko polje svojih "predmeta" (slozenu strukturu covekovog delanja 
uopste), tvori i seЬi saobrazava taj "predmet". Na primer, moguce је misliti da vred
nosna osnova vazenja prava, koji prakticka filozofija zahvata kao jedno od temelj
nih odredenja pravnog fenomena, pretpostavlja njeno razumevanje prirode vrednosti 
uopste. Takode, moguce је uvideti da ono principijelno odredujuce za moral jeste ono 
sto kao osnov vodi prakticku filozofiju и svom zasnivanju. Naime, ukoliko је uputno 
и filozofiji teziti ka naizgled jednostavnim filozofskim "formulama", utoliko Hege
lova jedinstvena filozofska teza koja afirmise ovu ideju о uzajamnom konstituisanju 
prakticke filozofije i njenog "predmetnog" podrucja, Ьila Ьi jedna takva "formula" 
koja glasi: "Sto је umno, to је zЬiljsko; /а sto је zЬiljsko, to је umno" (Hegel: 1989, 
17)1• Filozofija, u liku "Minervine sove", znak је povesne zrelosti epohe, kao njene 
najvise refleksije. Та refleksija, s obzirom na samoodredenje prakticke filozofije u 
svom smislu i zadatku unutar odredenog covekovog povesnog sveta, ujedno је misa
ono posredovanje vlastitom tradicijom, kao i otvaranje buducnosnih horizonata tog 
sveta. Kada prakticka filozofija "svojim sivilom slika и sivom" (Hegel, 1989: 19), 
njene transformacione mogucnosti uzajamno se uslovljavaju s mogucnostima uvek 
novih "nijansi sivog" unutar prakticko-povesnog sveta coveka. 

Pre nego sto predemo na analizu nase konkretne teme, osvrnimo se ukratko 
na sledeca tri temeljna momenta ove bogate tradicije, koja su data kao tri najznacaj
nija projekta prakticke filozofije unutar Aristotelove, Kantove i Hegelove filozofske 
misli. 

1. Sa Aristotelom, prakticka filozofija doЬija svoje sistemsko mesto "posle" 
teorijske filozofije, prema ontoloskom dignitetu vlastitog predmetnog podrucja koje 
se dogada izmedu onoga sto prosto jeste i onoga sto је slucajno ( сruµ~Е~УЈкб~). Ono 
cemu teorijska тос covekove svesti pridolazi и procesu spoznaje jeste podrucje naj
viseg ontoloskog ranga, kao podrucje onoga sto jeste: nepromenljivi i vecni bozan
ski Ьitak, matematicke i prirodne stvari. Spoznaja na nacin episteme је objektivnom 
kriterijumu primerena spoznaja te regije zЬiljnosti. Covekova prakticka i poieticka 
delatnost odvijaju se unutar osobenog poretka svrhovitosti koji lebdi nad promenlji
voscu i opstim kretanjem. Ono pak koje moze Ьiti i drugacije odreduje sferu coveko
vog poietickog nastojanja, gde је techne, kao covekova vestina proizvodenja stvari, 
ujedno spoznaja samog poretka proizvodnje. Iako је podrucje koje ona moze znati 
odredeno ovim objektivnim kriterijumom takode (to daje ona znanje onoga sto moze 
Ьiti i drugacije), prakticka filozofija ostvaruje specifiCnu svrhu svojim znanjem. Та 
svrha је uvek praxis kao celina poredaka covekovog praktickog delovanja. Aristote
lovo odredenje ove vrste covekovog delovanja i nacina misaonosti koja је u njemu 

1 Za primer ovakvog shvatanja odnosa uzajamnog konstituisanja praktickog sveta i njegove filozotske reflek
sije videti poglavlja "Radanje moralnosti" i "Sokrat i moralnost" u Perovic: 2001, 166-186. 
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sustinski "na delu", za nas је od primarnog interesa2
• Takvo znanje ne moze Ьiti teo

rija, jer је ovoj u samom znanju polozeпa svrha, kao пi zato sto prakticko znaпje пе 
ostaje "izvan igre" dogadanja sfere praktickog. Froneticko drzanje coveka (phr6ne
sis) је odredeпo samim odvijaпjem пjegovog praktickog zivota unutar autarkicnog 
polisa. Tako је spoznaja praktickog autoпomпa u odпosu па teorijsku i njenu istinu, 
upravo na osnovu svog dogadanja и autonomпoj sferi covekove zblljnosti. Utoliko, 
sto se tice principa koji oЫikuju ono prakticko, а pre svega ono prakticko u samom 
coveku, prakticka filozofija treba da "do svakog od njih dode onim putem kojim su i 
nastali" (Aristotel, 1970: 1098Ь). 

2. Kantovo shvatanje prakticke filozofije је odredeno njegovom zamisli kri
ticke filozofije koja razotkriva granice, uslove va2enja i principe saznanja cistog uma, 
da Ьi se na osnovu njegovog nesumпjivog saznajпog apriornog aparata mogao, kao 
па fundamentum inconcussum, izgraditi citav sistem пauka. "Опа је jedan traktat 
metode, а пе sistem same пauke; ali opet опа ocrtava, kako nјеп сео рlап и pogledu 
пjenih graпica tako i пјеn сео unutrasпji skelet. "(Kant, 1976: 20) Um је u njegovoj 
teorijskoj upotrebl okreпut spozпaji sveta kao fепоmепа, tj. sveta u graпicama mo
guceg iskustva. Та spozпajaje u svom traпscendeпtalпom spoпtanitetu pokazaпa kao 
uslov mogucпosti same predmetnosti uopste. U zavrsпoj пароmепi spisa Zasnivanje 
metafizike morala Капt kaze: "Dakle, sustinski priпcip svake upotrebe naseg uma 
jeste to da svoje saznanje dotera do svesti о пjegovoj nuinosti Ger bez te пuznosti 
to sаzпапје пе Ьi Ьilo sazпanje uma). Medutim, isto tako sustinsko ogranicenje toga 
istog umaje sto nije kadar da uvidi пiti пuzпost опоgа sto postoji ili опоgа sto se do
gada, пiti пuzпost опоgа sto treba da se dogada, ako se пе uzme za osпovu neki uslov 
pod kojim to postoji ili se dogada ili treba da se dogada. Na taj naciп, neprekidnim 
raspitivanjem za taj uslov zadovoUenje uma se sve dalje odlaze." (Kant, 1981: 120) 
Iz tog пezadovoljenja uma, odnosno iz te njegove potrebe da u nizu uslova traga za 
onim neuslovljenim, ili izvan vlastitih koпacnih odredbl trazi sebe kao beskonacno, 
proizilazi njegova "prirodna dijalektika" (Kant, 1981: 40). Za Kanta, ova dijalek
ticnost uma kao privid izlaska iz okvira uslova vlastitog zakonodavstva kao Cistog 
uma, upravo postavlja zahtev zajednom kritikom kako teorijskog, tako i praktickog 
uma. Prema utvrdenoj razlici teorijske i prakticke upotrebe uma, posebne kritike оЬе 
otkrivaju izvoriste te dijalektike, tj. ukazuju da ona ima legitimni karakter izvesnog 
interesa uma uopste. Уес је u Kritici Cistog ита Kant ustvrdio ovu potrebu teorijskog 
uma, da izade izvan granica moguceg iskustva, kao "prirodnu", odnosno svojstvenu 
sustini uma, jer ga vodi ka dovrsenju sistema vlastitih odredenja. No, on takode pita 
kakve је prirode ovaj iпteres3 • Kant smatra daje najvisi interes umaprakticki, za koji 

Prema ovoj oпtoloskoj razlici regija опоgа sto se moze zпati i пjima odgovarajucih spozпajпih covekovih 
moci, Aristotel daje svoju glasovitu podelu пасiпа covekovog zivota па teorijski, prakticki i poieticki. 

Videti u Kant, 1976: 475. Takode је ilustrativпo odredenje koje daje u јеdпој napomeni u Zasnivanju 
metafi=ike morala: "Interes је опо па osnovu cega um postaje praktican, to jest uzrok koji determiпira volju." 
(Kant, 1981: 116) 
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је teorijski um u Kritici Cistog ита vec otvorio prostor svojim regulativnim idejama, 
te је utoliko svaki teorijski interes (okrenut ka spoznaji predmeta) uslovljen praktic
kim. Dakle, Kant tvrdi priтat praktickog uma nad teorijskim (u njegovoj terminolo
giji- spekulativnim), sto је filozofska teza sa izuzetnim posledicama i implikacijama 
za razumevanje prirode praktickog misljenja i njegove refleksije. 

Stavljena nasuprot prakticko-filozofskoj tradiciji, ta teza manifestuje potpun 
misaoni preokret: osvedocena је nova mogucnost samoutemeljenja prakticke filo
zofije, koja niti ontoloski- iz neke heteronomne sfere, niti metodoloski- iz teorij
skih istina, ne crpi legitimitet. Ali, videli smo da је vec Aristotel proveo zasnivanje 
prakticke filozofije obezbedujuci јој karakter samostalnosti, ujedno pak odrzavajuci 
izvorno jedinstvo filozofije. Takode, rekli smo daje legitimacijska osnova njene au
tonomnosti data konkretnim praktickim zivotom helenskog polisa, koji ne treba dalje 
filozofsko utemeljenje. Sa kakvog to epohalno novog stanovista Kant daje primat 
praktickom umu? 

Kant је pripremio temelj prakticke filozofije svojim projektom kritike prak
tickog uma, koja "treba da pokaze da postoji Cisti prakticki ит, te u tom pogledu 
kritikuje njegovu celokupnu praktickи тос" (Kant, 1979: 25). Prvo pitanje koje seЬi 
postavlja kritika jeste pitanje da li cisti um ро seЬi moze Ьiti dovoljni odredujuci 
razlog volje, а to u sustini i znaci da li on moze Ьiti prakticki. Na polju prakticke 
filozofije, sama filozofska kritika mora imati drugaciji pristup ispitivanju cistog uma 
od onog koji је imala u Kritici Cistog ита. "Razlog је tome sto ovde imamo posla 
s voUom, i um ne treba da prosudimo u odnosu prema predmetima, nego u odnosu 
prema toj volji i njenom kauzalitetu." (Kant, 1979: 37) Dakle, sav interes Kantove 
kritike, s obzirom na prakticki um, Ьiсе usmeren ka prikazu subjektivnog а priori 
principa onoga praktickog, onako kako se on temelji u odnosu apriornog odredenja 
volje umnim zakonodavstvom, nezavisno od svega empirijskog. Volja је ona cove
kova sposobnost da dela "prema predstavi zakona" (Kant, 1981: 50), tj. prema prin
cipima uma. Ovo stajanje volje pod zakonima uma, kako tvrdi Kant, moze se apri
orno odrediti pomocu pojma slobode "kao moci apsolutne spontanosti" (Kant, 1979: 
70). Sa stanovista te ideje slobode kao uslova mogucnosti umne volje (tj. praktickog 
uma), Kant zakljucuje prakticku zakonodavnu тос uma kao opste i nuzno odredenje 
svih umnih Ьiса. Princip autonomije volje је postavljen kao nerazdvojno povezan sa 
pojmom slobode, tj. tako da proizilazi iz pojma slobodne volje. Тај princip autono
mije jeste izvorno samopostavljanje delatnih svrha htenja, prema kome se prakticka 
filozofija mora orjentisati u svojoj tematizaciji proЫema uspostavljanja praktickih 
fenomena i njihovog smisla. Kant ukupnu tradiciju prakticke filozofije (time i Aristo
telovo shvatanje iste) odreduje kao zasnovanu na principu heteronomije volje, а to 
znaci daje unutar njih htenje volje dato kao nacelno odredeno necim sto ne proizilazi 
iz sfere njene slobode4

• 

4 Ostavljamo za sledeci odeljak ovog rada konkretniji prikaz Kantovog shvatanja prakti~kog uop~te kao moral
nosti, takode i prikaz odredenja su~tine moraliteta pojmovima duznosti i kategorickog imperativa. 
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"Pojam s\obode ukoliko је njegova realnost dokazana apodiktickim zako
nom praktickog uma, cini zavrsni kamen се\е zgrade sistema cistog uma, stavise
spekulativnog uma ... " (Kant, 1979: 25). U ovom citatu Kant doslovce kaie da је 
praktickim zakonom "dokazana" realnost onog pojma koji је za teorijski um morao 
ostati sustinski proЬ\ematican. Оа li to znaci da nikakav "dokaz" ne moze doci iz 
teorije? Naime, da Ьi spoznaja slobode, koja se isprva odreduje negativno kao nezavi
snost od Ьilo kakvog empirijskog "sadrzaja", bila moguca u teorijskoj upotrebl uma, 
morao Ьi Ьiti moguc jedan intelektualni opazaj subjekta ро sebl. U mogucem isku
stvu, kao operativnom polju teorijskog uma, nema nista sto Ьi odgovaralo kauzalitetu 
slobode. Prema tome: ili Ьi datost predmeta spoznaje za teorijski um Ьi\а osigurana 
intelektualnim opaiajem Ger Ьi to Ьiо nacin da se spozna sloboda ро sebl), а ideju о 
takvom intellectus archetypus Kant izricito odbacuje; ili mora slediti zakljucak da о 
tom kauzalitetu slobode teorijska spoznaja naprosto nije moguca. Uostalom, osnov 
praktickog uma ostaje za teorijski um terra incognita, iako се prakticka filozofija 
raskriti prakticki um kao osnov njegove teorijske upotrebe. 

3. Hegelova filozofija је misaoni vrhunac tradicije koja se razvija na Ari
stotelovom i Kantovom tragu. Ona predstavUa misaono dovrsenje Kantovog po
stavljanja slobode kao izvora i najviseg principa covekovog praktickog delovanja, 
prevladavajuci izvornu aporetiku njegovog zasnivanja prakticke filozofije. Sloboda 
се za Hegela, jednako kao i za Kanta, Ьiti osnovom mogucnosti "umne zakonitosti" 
praktickog i prakticke filozofije. Asimilacija ovog Kantovog najviseg odredenja u 
Hege\ovoj filozofiji nece Ьiti provedena bez radikalnih kritickih izmena. Temeljno 
Hegelovo filozofsko stanoviste је stanoviste duha, na osnovu kojeg se pojam duha 
postavlja i kao autenticno tlo sfere praktickog i njenog misaonog tematizovanja. Ce
lina filozofskog sistema је konkretno jedinstvo spekulativnog misljenja razvoja duha 
koje napreduje razlicitim stupnjevima (od apstraktnog elementa misljenja- nauke \o
gike, preko filozofije prirode koja је proces samopostavljanja duha u prirodni Ьitak, 
odnosпo пjegovog vracanja sebl iz tog Ьitka, do filozofije duha u kome se оп koп
kretizuje kao subjektivni, objektivni i apsolutпi duh). Ova се\iпа filozofije, оdпоsпо 
njeпog sistema, utemeUenaje prevashodпim shvataпjem duha kao svetsko-povesпog 
principa. Stupпjevi kojima se filozofsko zпanje realizuje, dakle, stupпjevi su samora
zvitka duha. Filozofska ideja slobode nece vise Ьiti jediпo odredujuca za iпdividual
no ljudsko delovaпje, пiti se artikulisati samo iz principa trebanja (Sollen) kao sto је 
to slucaj kod Капtа. Duh "пiје tako пemocan", kaie Hegel, "da Ьi doterao samo do 
ideala, do опоgа "treba da" (Solleп) i opstojao samo izvan realiteta tko zna gdje kao 
nesto роsеЬпо u glavama пekih ljudi" (Hegel, 1951: 28). 

Sloboda, ako је vec misljeпa kao ideja, mora Ьiti i ројm\јепа kao ideja, sto 
za Hegela zпaci u jediпstvu "pojma i opstaпka" s\obode5

• Опа se mora tematizo
vati i s aspekta njenog ozblljeпja, ali tako da filozofsko misljeпje пјu пе moze ni 
pretpostavljati kao пaprosto datu u nepromeпljivom liku koji је uvek samo jedno 
5 О takvom shvatanju ideje videti па primer: Hegel: 1987Ь, ! 71-176. 
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njeno konacno, apstraktno odredenje. S stanovista duha kao principa, ali i "smisla", 
svetsko-povesnih dogadaja, sloboda se moze osvetliti u njenom razvojnom procesu i 
postajanju modernim principom covekovog delovanja, odnosno и Hegelovoj termi
nologiji slobodnim duhom. Buduci da "kod Kanta ... sloboda iskrsava neznano kako 
iz aprioriteta svijesti" (Perovic, 2001: 231 ), njena se artikulacija i morala kretati kao 
formalno odrzavanje u apstraktnosti odredenja, ne dajuci prostora za mogucnost va
rijeteta njenog oЫikovanja, а time upravo za njenu dalekosezniju filozofsku recepciju 
kao principa novog povesno-gradanskog sveta. 

Slobodni duh је poslednji odeljak filozofije subjektivnog duha, odnosno stu
panj razvitka duha kao subjektivnog. On је vrhunac procesa posredovanja praktickog 
i teorijskog ита, а njihovo jedinstvo se ozЬiljuje и slobodnoj volji koja је: sobom 
postavljena "neposredna pojedinacnost", а "kojaje isto tako prociscena u орсе odre
denje, samu slobodu" (Hegel, 1987а: § 481 ). Tako, slobodni duh zapravo и seЬi obu
hvata sav razvitak moci spontaniteta coveka: potpuno odredenje slobode ne lezi samo 
u njenoj izvesnosti kao noumenalne moci. Ipak, Hegelovo postavljanje slobode kao 
onoga opsteg htenja volje pociva na Kantovom uvidu о "slucajnosti i ogranicenosti" 
tradicionalnih odredenja delatnih svrha volje, potvrdujuci slobodu kao "sadrzaj i svr
hu slobode" (ор. cit.). Medutim, to za Hegela nije poslednje sto se ima reci о slobod
noj volji, jer samo "apstraktni pojam ideje volje jeste uopce slobodna volja koja hoce 
slobodnu volju" (Hegel, 1989: § 27). Zapravo, s time tek pocinje odredivanje ideje 
slobode, jer је ona na tom nivou "samo pojam" u losem smislu, ostajuci sustinski 
negativno odredena dokle god slobodna volja ne stupi u podrucje vlastitog ozЬilje
nja. То podrucje је objektivni duh u svojim oЬicajnosnim formacijama covekovog 
zivota6

• Hegel tvrdi da uko\iko se ostane pri tome da se odnos slobode spram njenog 
"realiteta" posmatra uvek "samo kao primjenu najednu danu gradu", principijelno је 
zatvorena mogucnost da se taj odnos shvati kao nesto sto "pripada Ьiti same slobo
de". Takvo rezonovanje se uvek bavi samo apstraktumom slobode, dakle ne njenom 
"idejom i istinom" (Hegel, 1989: § 1 О). Njeno је to Ьitno odredenje da se "oЫikuje 
u zЬilju svijeta", posredujuci se s nuznoscu vlastitih likova. U tom procesu "hЩenje 
slobode nije vise nagon koji zahteva svoje zadovoljenje, nego karakter- duhovna svi
jest koja је postala nagonskim Ыtkom" (Hegel, 1987а: § 482, primedba). Ovo htenje 
slobode odredeno kao "nagonski Ьitak", odnosi se na shvatanje duha kao svetsko
povesnog principa koji napreduje u zadoЬijanju svesti о vlastitoj slobodi kroz svoje 
povesne likove. Sloboda duha је taj Ьitak koji ga "nagoni" da u njemu samom duh 
sebe spoznaje kao slobodnog: Ьitak, dakle, koji nije nesto dato ili spoljaSnje njego
voj slobodi. Ovaj dijalekticko-spekulativni "krug" је ono sto dovrsava i utemeljuje 
sistem filozofije, а time i prakticke filozofije. 

Hegel predmet prakticke filozofije, na jedan posredan nacin и svom Uvodu 
Osnovnih crta filozofije prava, postavlja kao sferu onoga "sto jest" (Hegel, 1989: 

6 Potpuniji prikaz Hegelovog shvatanja prakticke filozofije kao sistema objektivnog duha, odnosno kao Filo
zofije prava izlozicemo u narednom odeljku. 
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18). Тај stav је moguce na pravilan nacin razumeti, ako se ima na umu sta sve "cini", 
odnosno sustinski ulazi u odredenje te sfere prema celokupnom projektu artikulacije 
ideje slobode datom u Hegelovoj filozofiji. Potpuno је protivno duhu tog projekta po
smatrati ovaj stav kao Hegelovo smestanje interesa prakticke filozofije u prostor pu
kog fakticiteta. Ono "sto jest" u onom stavu mora Ьiti razumljeno kao: citav moderni 
gradansko-povesni svet ciji је Hegel neposredni savremenik, а na koga su usmerena 
njegova duboka filozofska razmatranja sustine praktickog uopste i slobode kao nje
govog izvorista. Iskustvo jedinstva helenskog oblcajnosnog zivota polisa utisnut је u 
Aristotelovu prakticku filozofiju. Hegelova spekulativna prakticka filozofija uspeva 
mislitijedinstvo oblcajnosnog sveta vlastite epohe, ali vodena iskustvom antitetickog 
kretanja "predmeta". 

S ovim kratkim pregledom obezbedili smo okvir u kome сето konkretno 
analizirati nasu temu. Upucivanje na Aristotela imalo је za cilj da se iz duge povesti 
prakticke filozofije izdvoje, kako smo vec rekli, najznacajnije artikulacUe. Odnos 
prava i morala, pak, necemo posmatrati s obzirom naAristotelovu filozofiju,jer smo 
primarno hteli ukazati da njegovu paradigmu prakticke filozofije u njenoj saobraZe
nosti s vlastitim predmetom i autonomiji, kao jedno misaono dobro na izvestan nacin 
bastini Hegel. Na osnovu tog se misaonog dobra, shvatanja jedinstvene strukture 
praksisa (naravno, sam moderni praxis Hegel vise ne shvata niti odreduje Aristotelo
vom paradigmom), najjace pokazuju razlike Kantove i Hegelove prakticke filozofije. 
Mi smo se u pogledu ispitivanja dometa tih razlika, vec naslovom ovog rada ograni
cili na primer odnosa prava i morala. 

11 

Kant na uvodnim stranicama svoje Kritike praktickog ита7 daje odredenje 
onoga od cega Kritika polazi u "poslu" demarkacije svog "predmetnog" podrucja 
u odnosu prema podrucjima svake druge, teorijske ili empirijske, upotrebe uma. 
"Zakon kauzaliteta iz slobode (Kausalitat aus Freiheit), to jest neko cisto prakticko 
nacelo, ovde neizbezno predstavlja pocetak i odreduje predmete na koje se on jedi
no moze primeniti." (Kant, 1979: 3 7) Iz ovog citata mozemo videti koja su to dva 
odredenja ovde temeljna: pojam kauzaliteta (iz) slobode i pojam zakona (principa) 
na osnovu kojeg је kauzalitet slobode uopste zakonomeran. О pojmu slobode kod 
Kanta vec је Ьilo reci8

• No, ovde trebamo utvrditi u kom odnosu stoji taj pojam spram 
principa praktickog uma. Ono sto је prakticko za Kanta ocitava se samo u apriornom 
odnosu uma i volje, tj. u odnosu u kome ona Ьiva odredena umom. Slobodna volja i 
volja koja stoji pod principima umajeste jedno te isto. No, taj identitet Kant doslovno 
formulise na sledeCi nacin: "slobodna volja i voUa koja stoji pod moralnim zakonima 
jesu jedno te isto" (Kant, 1981: 98). Ova nivelacija svega praktickog na moralitet 

U daljem tekstu cemo па ovo delo referirati s Kritika. 
8 U prvom odeljku ovog rada. 
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bice predmet пajostrijih Hegelovih kritika. Razliciti modaliteti praktickog svedeпi su 
пајеdап пjegov lik, а to је sustiпsko osiromaseпje horizoпta s koga se dalje tematizu
je priпcip slobode, kao i povesпo-prakticki svet koji se temelji па пjemu. 

Nesto raпije u tekstu (Predgovor) Капt aпticipira јеdап od rezultata Kriti
ke: da је samom praktickom moci uma utvrdena i transcendentalna sloboda (Капt, 
1979: 25). Ovaj proЫematicпi pojam spekulativпog uma ovde се doblti legitimitet 
svog objektivпog va.Zeпja. Medutim, sloboda се se u sferi filozofske tematizacije 
praktickog uma kопаспо potvrditi kao пасеlпо teorijski пespozпatljiva. Опа se mora 
pretpostaviti, posto је "uslov moralпog zakoпa koji zпamo" (Капt, 1979: 26). Slobo
da se prakticki zпа time sto se raskriva kao uslov moralпog zakoпa, оdsпопо uslov 
odredujuceg razloga volje koja је и toj odredenosti umom slobodna. "Svest о tom 
osпovпom zakoпu moze se пazvati faktom uma" (Капt, 1979: 54). Sam zakon је 
naprosto jakt praktickog uma, jer је nuzaп i obavezujuci za sva umпa Ьiса, а osnov 
te obavezпosti moze svoj izvor i imati samo u aprioritetu uma. Kant dalje konkre
tizuje ovaj fakt uma па sledeci nacin. Sama moralпa пastrojeпost covekove volje је 
пuzпо i neposredno пјепim odredbeпim razlogom, tj. predstavom moralпog zakoпa, 
povezaпa s svescu о пјепоm odredenju. "Kako је pak mogucпa ta svest о moralпim 
zakoпima, ili, sto је isto, svest о slobodi, to se dalje пе moze objasпjavati, vec se 
пјепа prihvatljivost vrlo dobro moze odbraпiti u teorijskoj kritici" (Капt, 1979: 68). 
Pitaпje је da li ovaj postulatorпi karakter resavaпja ovog proЫematicпog odпosa Ьiva 
umaпjen Kantovim upucivaпjem па to, da је "sloboda ratio essendi moralпog zako
пa, а da је moralпi zakoп ratio cognoscendi slobode" (Капt, 1979: 26). 

U svom radikalпom otklonu od tradicije etickog misljeпja, Капt smisao i 
izvor moraliteta postavlja u individualпu slobodnu volju. Tradicionalпi eticki poj
movпi aparat Ьiva zаmепјеп пovim, medu kojima se isticu, pre svega, пjegovo odre
deпje pojma duzпosti i principa autonomije volje. "Svako је umпo Ьiсе sposobпo da 
dela prema predstavi zakona" (Капt, 1981: 50), sto zapravo zпaci da svako umпo 
Ьiсе ima volju kao tu тос. Princip autoпomije volje zapravo ukazuje na to da prak
ticki um moze odrediti hteпje nezavisno od svake "patoloske" skloпosti kojaje uvek 
uslovljeпa пecim empirijskim. Капt pravi razliku izmedu subjektivnih i objektivпih 
principa htenja, odnosпo mogucih umnih odredbeпih razloga volje uopste. Prema 
tome, оп pravi razliku izmedu maksime koja је subjektivпi i praktickog (moralnog) 
zakona koji је uvek objektivпi priпcip: "to jest vazeci za volju svakog umnog Ьiса" 
(Капt, 1979: 41). No, ako se ovde posmatra hteпje, tj. volja u cistom, empirijski 
пeuslovljeпom odпosu s umom, samo se опi prakticki priпcipi koji odreduju hteпje 
а priori moraju uzeti u obzir. Ukoliko se па taj пacin posmatra moralni zakoп, опо 
sto preostaje, а sto jediпo moze odredivati volju па apriorni пасiп, sama је Cista 
forma zakona. Ova cista forma zakoпodavstva uma је formalпi uslov "ograпiceпja" 
covekovih maksima: da moraju Ьiti primereпe tom zakoпodavstvu. Prakticki um је 
пeposredno objektivan, te se zakoпodavstvo praktickog uma mora misliti prema svo
joj formi kao пeposredпo opstevazece. Princip lj11dske volje treba da bude takav, da 
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је ona na osnovu njega u svakoj svojoj maksimi pokazana kao "opsta zakoпodavпa 
volja" (Kant, 1981: 78). Оа njene maksime mogu Ьiti potpuno neprimerene ovom 
najvisem principu praktickog, ukazuje vec cinjenica da prakticki zakon stoji upravo 
u formi zapovesti, odnosno s karakterom obavezivanja i prinude. "Predstava objek
tivnog principa, ukoliko је taj princip za volju prinudan, zove se zapovest (uma) а 
formula zapovesti zove se imperativ" (Kant, 1981: 51 ). 

Razlika hipotetickih i kategorickih imperativajos jednom potvrduje ovu oba
veznost moralnog zakona. Kategoricki imperativ, kao formula najviseg praktickog 
principa umnog zakonodavstva, svojom nuznoscu obavezuje, za razliku od hipotetic
kog, na apsolutno bezuslovan nacin. Ovaj kategoricki imperativ jedino jeste impera
tiv moralnosti (Kant, 1981: 55), te је tako formula moralnog zakona. Osim toga sto 
predstavlja formulaciju tog zakona, on jos samo daje formalni uslov "neophodnosti 
maksime da bude u sag\asnosti sa zakonom" (Kant, 1981: 62). Time zapravo ne sadr
zi nista vise, tj. nikakav uslov koji Ьi mogao da ogranici obaveznost samog zakona. 
U jednoj svojoj formulaciji taj imperativ glasi: "Delaj samo prema опо} maksimi za 
koju и isto vreme moies ieleti da опа postaпe јеdап opsti zakoп" (ор. cit. )9

. Ono iz 
cega zapravo moralni zakon, odnosno najvisi prakticki princip delanja legitimise svoj 
karakter nuznosti i obaveznosti је autonomija volje. Nijedan heteronomni odredbeni 
razlog volje ne moze polagati pravo na takvo bezuslovno vazenje, objektivno za sva
ko umno Ьiсе, jer nuzno stoji pod nekakvim (emprijskim) uslovom. Pojam slobode 
ovde dobljajedno pozitivno odredenje: daje ona "ovo vlastito zakoпodavstvo cistog, 
i kao takvog, praktickog uma" (Kant, 1979: 56). Dakle, moralnu vrednost ima samo 
ono covekovo delovanje koje nije vodeno nijednom posebnom svrhom, interesom 
ili koje nije pobudeno nikakvog sklonoscu. Pobuda moralnog htenja mora lezati u 
potpunosti van tog "podrucja", u cistom moralnom uverenju coveka. 

Kantovo odredenje pobude takvog htenja kao duiпosti, kao objektivne nuz
nostijedne radnje, proizilazi iz formalne obaveznosti moralnog zakona. Као moralno 
је "vredno" ono covekovo delovanje koje nije tek u sk\adu sa tom duznoscu, vec је 
pobudeno duznoscu radi duznosti, а nikako svrhom koja Ьi mogla Ьiti postignuta ili 
posledicom koja Ьi iz te radnje proistekla. Covek dela iz duznosti prema zakonu koji 
prakticki um samome sebl daje. Jedino autonomijom drugih volja, uslovom njihove 
saglasnosti, moze Ьiti ogranicena sama autonomija. S stanovista moraliteta, covek ne 
moze Ьiti posmatran kao stvar pod prirodnom kauzalnoscu, tj. kao "stvar" moze- ali 
stvar ро sebl. То znaci da је covek, takode, svojim inteligibllnim karakterom, clan 
jednog drugog zakonodavnog sveta, а ne samo deo prirode, te vlastitom pripadno
scu tom svetu predstavlja apsolutnu svrhu. "Covek је, istina, doista ne-svet, ali mu 
covecпost u njegovoj osobl mora Ьiti sveta", jer је on "na osnovu autonomije svoje 

U puЬ\ikacijama Kantovih dela, nama dostupnih, nalazimo i ove Љrmulacije: "Postupaj tako kao da Ьi tre
balo da maskima tvoga delanja postane tvojom voljom opsti prirodni =akon"; "Postupaj tako da ti c~ovestvo 
и svojoj licnosli kao i и licnosli svakog drugog coveka upotrebljavas и istvo vreme kao svrhu, а nikada samo 
kao sredstvo" (Kant, 1981: 63, 74); "Delaj tako da maksima tvoje volje 11vek moze istovremeno vaziti kao 
princip sveop~teg zakonodavstva" (Kant, 1979: 53). 
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voUe subjekt moralnog zakona koji је svet". То znaci da је samo covek "svrha sama 
ро sehi" (Kant, 1979: 105). Covek kao licnost, "kao moralna licnost nije, dakle, nista 
drugo do slobodajednog umnog Ьiса pod moralnim zakonima ... " (Kant, 1993: 25). 

No, bez obzira na kakvom civilizacijskom nivou stoji ovakvo odredenje co
veka kao licnosti, u pogledu na slobodu kao misaonog motiva iz koga se izvodi taj 
stav Kant ne napusta tlo apstrakcija. Misaono osiromasenje slobode ocitava se u "raz
dvajanju" covekovog zЬiljskog postojanja na empirijski svet i jedan "intelektualni", 
medu kojima sustinski nema posredovanja. Sva raznolikost mogucih legitimnih prak
tickih htenja slobodne volje i njenog prava na ozЬiljenje u razlicitim sferama coveko
vog delovanja, ovde је potpuno izostala. Ipak, Kant pokusava da odredi sferu prava 
prema principima vlastite prakticke filozofije, koja је zapravo jos uvek neizvesna, jer 
Ьi tek imala da se izvede etike (Perovic, 2003: 223). Na osnovu odredenja moralne 
radnje kao radnje iz duznosti, а opet nastojeci da pravo "dedukuje" iz morala, Kant 
се sferu pravnog delovanja postaviti kao delovanje prema duznosti, koje ipak moze 
imati heteronomnu pobudu. Takva radnjaje onda samo legalna (ne i moralna), а taj 
se \ega\itet odreduje iz "pukog slaganja ili nes\aganja jedne radnje sa zakonom, bez 
obzira na njenu pobudu" (Kant, 1993: 20). Pravo Ьi Ьi\о sistem ogranicenja, posredo
vanja "samovolja" ljudi ро nekom "opstem zakonu", kod koga pobude ostaju sustin
ski indiferentne (Kant, 1993: 33). Pokusavajuci da izvede sferu prava, tj. \ega\itet iz 
moraliteta praktickog delovanja, Kant prejudicira tim praktickim sferama izostanak 
Ьitnog uticaja jedne na drugu. Као da povest ne pokazuje zivi proces njihovog me
dusobnog odnosa. Ovakav jedan formalizam dedukcije principijelno postaje nemo
can za tematizovanje fenomenologijskog razvoja ovih praktickih fenomena. "Kod 
Kanta postavljanje ovog pojmovnog para (moralitet i legalitet- Prim. N.J) pociva na 
prostom razlaganju principa s\obodne volje, а ne na njegovoj dedukciji do principa 
prava" (Perovic: 2001, 224 ). 

Hege\ovo shvatanje prakticke filozofije kaofilozofije prava, pre svega, moze 
navesti na pomisao da се se u njoj za temeljni oЬ\ik delovanja uzeti sfera prava. 
Naime, da се se na Kantovom tragu ali obrnuvsi redos\ed, dedukovati sfere praksisa 
jedne iz druge. То ni u kom slucaju ne Ьi Ьi\о tacno, jer Hegelova је namera upravo 
kritika takvog postupka rezonovanja unutar prakticke filozofije. 

Pojam prava u sintagmi "filozofija prava" se sustinski odnosi na citavu sferu 
onoga duhovnog, oЬicajnosnog, tj. na ce\inu covekovog modemog praksisa. Moderni 
pгakticko-povesni svet Hegelovog doba ocitava se u razudenosti brojnih sfera covekovog 
praktickog delovanja, koje nastaju (i u tom procesu medusobno se oЬ\ikuju) rastvaranjem 
tradicionalnih struktura. Pojava novog oЬ\ika modeme drustvenosti- gradanskog drиStva, 
ukazuje povratno na oslobadanje ekonomske sfere od tradiciona\ne sapripadnosti feu
dalnom domacinstvu kao primarnom ekonomskom entitetu Starog sveta10

• Sfera prava, 
moralaliteta, politickog delovanja, ekonomskog i porodicnog zivota temelje se na "pravu 
posebnosti subjekta" (Hegel, 1989: § 124) i unutar svake se ostvaruje posebno pravo. 
10 О tome videti poЫize poglavlje "Hegelov pojam gradanskog drustva" u Perovi6, 2004: 150-156. 
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То "pravo posebnosti", kao prepoznati principski povesni novum, Hegel се 
postaviti i u temelj svoje prakticke filozofije. Na taj nacin su oni razliciti poretci 
delovanja shvaceni na osnovu prava posebnosti koje ih konstituse: "svako od njih је 
vlastito pravo,jer је svaki od tih likova odredenje i opstojanje slobode" (Hegel, 1998: 
§ 30). Na osnovu tog prava kao konstitutivnog momenta, cije је "poЬ!ize mesto i is
hodiste volja, kojaje slobodna", prakticka filozofija moze tragati za slobodom u nje
nom ozblljenju u celini tih poredaka. Hegel u dodatku cetvrtog paragrafa Osnovnih 
crtafilozofije prava upucuje kriticku objekciju Kantu: "Ugodnije је, medutim, drzati 
se prosto toga da је sloboda dana kao Cinjenica svijesti i da se u nju mora vjerovati. 
Daje volja slobodna i sto је volja i sloboda- dedukcija toga о tome moze se izvrsiti ... 
samo u povezanosti ce\ine." (Hegel, 1998) Na tlu tog Hegelovog dela, kao dela sa 
posebnom filozofsko-sestemskom namerom, moze se sa punim pravom pretpostaviti 
proces "nastajanja" slobodne volje, koji је prikazan u poslednjem delu Filozofije su
bjetkivnog duha. Као sto smo vec naglasili, to је najvista tacka do koje dospeva ovaj 
deo filozofije, te ona prelazi u filozofiju objektivnog duha. Prema tome, slobodna 
voUa ne ostaje na cisto apstraktnim odredenjima i opstosti vlastitog htenja, te se mora 
moci ostvariti u posebnim svrhama u podrucjima objektivnog duha. 

Objektivni duh najpre u sebl ocituje momente apstraktnog prava, moraliteta 
i sfere oblcajnosti. Као sto smo vec rekli: ovakav poredak nije prikaz kantovske de
dukcije, niti primarno ukazuje na odeljenost ovih sfera. Apstraktno pravo i moralitet 
predstavljaju konstitutivne momente, koji se moraju moci odeloviti i Ьiti priznati 
u sferi oblcajnosti. Osoba је, u apstraktno-pravnom smislu, tematizovana kao jos 
nerazvijeno odredenje slobode. Ovde se misli na "formalni, samosvesni, inace be
sadrzajni, jednostavni odnos spram sebe u svojoj pojedinacnosti" (Hegel, 1989: § 
35). Slobodnoj volji је u apstraktnom pravu, tj. u jednostavnom odnosu spram sebe 
same, ravnodusan moguci sadr2:aj tog prava: "dobroblt, korist, zadovoljstvo, duhovna 
potreba" (Hegel, 1989: § 37 beleska). Ona hoce samo to pravo kao mogucnost "ci
jelog bogatstva odnosa", te је ono u tom smislu uvek samo formalno, "stoga pravno 
odredenje daJe jedno ovla5cenje, ali nije aspolutno nuzno da ја slijedim svoje pravo" 
(ор. cit. dodatak). Moralitet је stanoviste prava subjektivne volje, prema kome "volja 
priznaje ijest samo nesto ukoliko је to ono "njezino", ukoliko је ona sebl u tome kao 
nesto subjektivno" (Hegel, 1989: § 107). Kako је u prethodnom pravnom odredenju 
pitanje sadrzaja, namere i pobude, Ьilo iskljuceno, sada se "dolazi" do tog momenta 
samoodredenja. No, to samoodreaenje u mora\itetu se odvija s "stajalista trebanja 
ili zahtjeva", te ga treba misliti "kao cist nemir i djelatnost koji jos ne moze doci do 
nikakvog sta jest" (Hegel, 1989: 108) 11

• Dakle, tek је tlo oblcajnosti "pojam slobode 
koji је postao opstojeCim svijetom i prirodom samosvijesti" (Hegel, 1989: § 142) 12 • 

11 Momenti apstraktnog prava su: vlasnistvo, ugovor, ne-pravo; а moraliteta su: predoumШjaj (sto је Kantovo 
stanoviste) i krivnja, namera i dobrobit, dobro i savest. 

12 Momenti oЬiC:::ajnosti su: porodica, gradansko drustvo i drzava. 
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Razlika izmedu Kaпtovog i Hegelovog shvataпja celiпe praktickog se пај
Ьоlје pokazuje и sledecem Hegelovom citatu, prema kome је prakticki covek "и pra
vи osoba, па moralпom stajalistu sиbjekt, и porodici с/ап porodice, и gradaпskom 
drustvu uopce gratlanin (bourgeois)" (Hegel, 1989: § 190), kao i politicki delataп 
( citoyeп). "То daje opstaпak uopce opstanak slobodne volje, jeste pravo. Опо је time 
uopce sloboda, kao ideja." (Hegel, 1989: § 29) Ukupпost pravaje totalitet odredeпja 
slobode, а taj је totalitet опо sto ciпi supstaпcijalпim predmet prakticke filozofije. Na 
osпovu toga sto svaki modalitet covekovog delovaпja "istice" svoje pravo posebпosti 
kao опо "supstaпcijalпo", tj. najvise odredenje, moguca је i njihova medusobпa ko
lizija (Hegel, 1989: § 30). Dakle, jediпstvenost podrucja ostvarivaпja slobode daleko 
је od toga da predstavlja kruto i nepromeпljivo jedinstvo, а zahvatanje tih "пijaпsi 
sivog" је najveci izazov za prakticku filozofiju shodno njenoj tradiciji. 
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Nevena Jevtii: 

DIFFERENCE BETWEEN KANТ'S AND HEGEL'S NOTION 
OF RIGHT AND MORALS 

Abstract: The author ofthis article has given general characteristics of differ
ence between Kant's and Hegel's understanding of right and morals. Both Kant and 
Hegel give their concepts of what constitutes those fenomena concerning the basic 
aspects oftheir own phylosophycal doctrines. Thus, the specific proЫem of defining 
right and morals can bring up other proЫems to consideration, such as: the concept of 
freedom and the freedom ofthe will etc. This paper first surveys Kant's understand
ing of morals and his effort to deduce right immediately from the morals, then sets 
fort Hegel 's notion of freedom and philosophy of right and critique of Kant. 

Keywords: practical philosophy, Kant, Hegel, freedom, right, morals. 
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HEGEL 1807 
DER PHANOMENOLOGISCHE AВSCHIED VON DER 

UNIVERSALGESCHICHTE 

Dragan Prole 

SAZETAK 

Fenomenolosko odbacivanje univerzalne povesti pretpostavlja odbacivanje perspektive 
sиЬ specie aeternilatis koje је Ьilo od odlucujuceg znacaja za uvodenje filozofskog pojma povesti. 
Sa uvidom и povesni karakter filozofske istine omogucen је i preduslov za prodor povesti u onu 
sferu, koju filozofija smatra istinitom. lmajuci u vidu tu cinjenicu, Hegelova odluka za pojam svet
ske povesti ne znaci da on definitivno napusta stanoviste univerzalnosti Naprotiv, terminoloska 
promena podstaknutaje analitickim razlozima. Njoj u prilog govori i potreba da se stvori vidljiva 
distanca naspram tada popularnih univerzalno-istorijskih prikaza. Istinska univerzalnost ne moze 
Ьiti prepustena povesnom fenomenu kao takvom. Stoga teza ovog clanka glasi da se unutrasnja 
geneza povesti iskazuje u apsolutnoj razlici и odnosu па puku povesnost. 

Кljucne reci: fenomenologija, svetska povest, univerzalna povest, ljudski rod 

1. UNIVERSALGESCНICHTE ALS BEJAHUNG 
DES BEGRIFFS DER GESCНICHTE 

InnerhalЬ des thematischen Horizontes, der mit der aufklarerischen Ein
flihrung der Ideen der Entwicklung und Vervollkommnung eroffnet wurde, hat der 
Begriff der Universalgeschichte eine Hauptrolle gespielt. Seine Bedeutung hat sich 
dabei in starker Opposition gegen den einstmals vorherrschenden Begriff der historia 
herausgeblldet. "Нistorie" hatte einst primar die Kunst und Wissenschaft bezeichnet, 
die sich mit den Ereignissen der Vergangenheit beschaftigt. Die Ereignisse, die Ge
genstand der historischen Forschung waren, wurden selЬstverstandlich im Plural the
matisiert. Doch in der zweiten Hiilfte des achzehnten Jahrhunderts tauchte ein neuer 
Begriff auf, der Begriff der Geschichte. Einerseits war dessen Intention, einen пехш 
rerum universalis auszudrticken, und zwar jetzt im Singular, anhand der zeitlichen 
Ordnung. Andererseits sollte der Begriff der Geschichte einen Kontrapunkt zur posi-
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tivistisch orientierten Historie der Ыо/3еn Ereignisse bieten. Ein solcher Standpunkt 
kennzeichnet die Ambltion, die die Vielheit von einzelnen Ereignissen in Form des 
einheitlichen Vorgangs denken mochte, auf eine Weise, dass aus einem neuen Zugang 
dazu ein einheitliches bzw. universales Wissen hervorgehen kann. 

Entsprechend ging auch die Einftihrung des Begriffs der Universalgeschich
te einer vollen Affirmation des Begriffs der Geschichte voraus. Der franzosische Bi
schof Bossuet hat ihn im vorletzten Jahrzehnt des siebzehnten Jahrhunderts einge
ftihrt. Obwohl die semantischen Optionen seiner Muttersprache seine Auswahl auf 
den Ausdruck L 'Histoire Universelle verengten, hat Bossuet in seinem Discours sur 
L 'Нistoire Universelle ( 1681) tatsachlich versucht, das allgemeine geschichtliche 
Geschehnis zu umfassen. An sich betrachtet ware sogar alleine diese Absicht aus
reichend gewesen, um ihm seinen Ruhm zu sichern, trotz des pratenziosen Entwurfs 
der Grundideen und der unangemessenen begrifflichen Differenziertheit ihrer Ver
wirklichung. Auf den ersten Blick meldet Bossuets Abhandlung gar nichts an, was 
von besonderem philosophischen Interesse sein konnte. Er interessierte sich ftir die 
richtigen Urteile i.iber die vergangenen Ereignisse, dies jedoch nicht um rein theore
tischer Zwecke, sondern um der Kenntnisse willen, die eine notwendige Orientierung 
ftir eine besonnene Herrschaft darstellen 1. 

Doch Bossuet hat schon auf den einfiihrenden Seiten suggeriert, dass die 
Schaffung dieser Orientierung nicht moglich ware, sofern die Abhandlung nicht durch 
die Annahme einer universa\en Betrachtungsweise ersetzt wi.irde. Auf diese Weise hat 
er im geschichtlichen Plan auf das Erfordernis ftir die Anwendung des einzigartigen 
hermeneutischen Anspruchs hingewiesen. Dieser Anspruch lautet, dass die Deutung 
des Einmaligen und Besonderen nur anhand der vorlaufigen Kenntnisse des Ganzen 
moglich wird. Die Rolle der Universalgeschichte bezieht sich deswegen auf die Darble
tung der Orientierung im Durchdenken der Bedeutungen der konkreten Geschehnisse, 
die den unmittelЬaren Zeugen nicht unbedingt klar sein mi.issen. Die Kenntnis des uni
versalgeschichtlichen Laufs kann eine allgemeine Perspektive kreieren, aufgrund derer 
die Momente, die zur allgemeinen geschichtlichen Bewegung gehoren, von denjeni
gen unterschieden werden konnen die einmalige geschichtliche Kuriositaten darstellen. 
Eine so\che Kenntnis kann deshalЬ die notwendige Distanz schaffen, und zwar auch 
dort, wo sie tatsach\ich nicht vorkommt. Die zeitliche Einheit, die auf universale Wei
se umfasst wird, illustrierte Bossuet analog zu der allЬekannten raumlichen Einheit, 
die man von geografischen Karten kennt: "Cette maniere d'Нistoire universelle est а 
l'egard des Histoires de chaque Pai's et chaque Peuple, се qu'est une Carte generale а 

1 "Les Нistoires пе soпt commposees que des actioп qui les occupeпt et tour semЫe у etre fait рош leur usage. 
Si l'experieпce leur est пecessaire pur acquerir cette prudeпce qui t'ait Ьiеп regner, il n'est rieп de plus utile il 
leur iпstructioп, que пе joiпdre aux exemples des siecles passes Jes experieпces qu'ils font tous les jours. Au 
lieu qu'ordinairemeпt ils n'apprenent qu'aux depens de leurs Sujets et leur propre gloire, iljuger des affaires 
dangereuses qui Јеш arrivent; par Је secours de J'Histoire, ils Љrment Jeur jugemeпt, sans rieп hazarder, sur 
evenemeпs passes" (Discours sur L 'Нistoire Universelle: Pour expliquer lafuite de /а Religion et les chan
gements des Empires, in : ffiuvres de Messire Jacques-Benigпe Bossuet, Volume VII, Venise 1752, 2). 
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l'egard des Cartes pariculieres. Dans les Cartes particulieres vous voiez tout le detail 
d'un Roiauтe, ou d'une provence en elle тете; dans les Cartes universelles vous ap
prenez а situer ces parties du тonde dans leur tout ... "2

• 

Die phiJosophische ReJevanz von Bossuets Diskurs findet sich in der Beto
nung der einheitJichen Geschichte der тenschlichen Gattung. Diese Initiative wird 
spater Ьis zur Konstitution eines neuen Gegenstands der Forschung flihren bzw. zur 
Idee eines neuen Wissenstyps, der koтpleтentar zu dieseт Gegenstand sei. Anders 
gesagt: Die Anerkennung der Universalgeschichte, die Geschichte aJs einheitJicher 
Wirkungszusaттenhang, forderte jetzt einen neuen Тур des philosophischen Den
kens - die eigentilтliche Philosophie der Geschichte. Die geschichtliche Transfor
тation des Begriffs der PhiJosophie und seine theтatische Ausweitung entwickeJten 
sich genau zu der ldee einer Einheit des geschichtJichen Wissens und seines Gegen
standes. 

Der philosophische Schritt auf den Boden der Geschichte wurde einstwei
len durch die Last der Tradition erschwert, insofern diese Tradition zuтeist gegen die 
philosophische Aneignung der Geschichte gesprochen hat. Begriindet iт jahrhunder
telangen Nachhall der aristotelischen Ansicht, dass die Dichtung phiJosophischer als 
die Geschichte sei, wurde die philosophische Tradition der Abweisung der Geschichte 
noch zusatzJich тit der christJichen Lehre von contemptus mundi verstarkt. Bis zuт 
achzehnten Jahrhundert setzte die Tradition erheЫich тehr Vertrauen in eine тetaphy
sich stablle, iiberzeitliche und ideaJe Ordnung des Seins als in die vergangliche, zeitlich 
verfasste WeJt der тenschichen Dinge. Der entscheidende Austritt aus jener Vernach
lassigung, unter der die geschichtliche Welt sehr lange gelitten hatte, war keineswegs 
leicht. Davon zeugt auch der Koтproтiss тit der Tradition, den Vico angelegentlich 
der Bestiттung der Methode seiner Scienza Nuova akzeptiert hat: "questa Scienza 
viene nello stesso tетро а descrivere una storia ideal eterna, sopra Ја quaJe corron 
in tетро Је storie di tutte !е nazioni ne' Joro sorgiтenti, progressi, stati, decadenze е 
fini"3

. Dennoch, die Grundidee seiner Wissenschaft konnte Vico eine пеие nennen, dies 
freilich nur aufgrund ihres Begriffs, der sich iт Gegensatz zu den idealen Strukturen 
des ewigen Seins orientierte: "nella cognizione della genesi delle cose, cioe della guisa 
in cui esse si vengon facendo, consiste !а scienza"4. Ermutigende Bestatigung fiir seine 
Bemiihungen hat Vico iт Homonym der Jateinischen Sprache gefunden, demnach ver
um und factum diese!Ьe Sache bezeichnen. Das Grundinteresse des тenschlichen Wis
sens wurde von jetzt an in seiner unтitteIЬaren Verbundenheit тit dет тenschlichen 
Handeln wiederhergestellt. In dieser Beziehung liegt der Grund dafiir, dass Vico's Dis
tanz gegeniiber der Tradition besonders stark ist in Bezug auf die Cartesianische Logik. 

2 !Ьid. 3. 
3 

Giambattista Vico, Principii di S=ien=a Nuova. D 'Intorno alla сотипе nautura delle Nazioni (Јп Questa 
Ter=a Impressione dal Medesimo Autore 1744), in: Opere. А cura di Fausto Nicolini, Milano/Napoli, 1953, 
489. 

Giambattista Vico, Dell 'Antichissima Sapien=a ltnlica ( 171 О), in: Opere, iЬid, 249. 
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Vicos Auffassung nach war diese Logik eher der Erkenntnis des absoluten Seins und 
der mathematischen Welt angemessen als den eigentlichen Wahrheiten der Menschen
welt. Ftir die Erkenntnis, die auf die Sphare der mondo civile gerichtet ist, konnen die 
methodischen Ansprtiche auf clara et distincta.,perceptio nicht die Alliierten sein, son
dern nur die Opponenten. Vico war tiberzeugt, dass eine Regelmassigkeit im flieBenden 
Lauf der menschlichen Dinge nur mittels der philosophischen Leistungen der Zogica 
poetica erkannt werden kann, wahrend fiir die Strenge der Кlarheit und Distinktheit 
die Beziehung des Ktinstlers mit seinem Werk reserviert ЫеiЬt, wobei Gott einen uner
messlichen Vorteil gegentiber dem Menschen hat. 

Neben der ausserordentlichen Resonanz, die es verursacht hat, war das Werk 
Vicos nicht zureichend, eine philosophische Thematisierung der Geschichte ihre ei
genen Prinzipen gewinnen zu Iassen. Die Tragweite der Scienza Nuova war besonders 
an die Tatsache gekoppelt, dass die Logik der Phantasie nicht tiberzeugend genug auf 
die zuktinftigen Denker der Universalgeschichte wirken konnte. Das offene Zeigen 
der Unzufriedenheit hinsichtlich der Losungen, die Vico vorschlug, hatte auch inso
fern Rtickwirkungen, als es neue Antworten auf die Frage nach einem philosophisch 
vertretbaren Zugang zum mondo civile forderte. Angesichts des Fehlens eines sach
gema8en Denkweise haben sich manche Denker auf den Versuch eingelassen, die 
Prinzipien einer entsprechenden Forschung innerha!Ь des verfiigbaren gedanklichen 
Erbes Cartesischer Provenienz zu suchen. Die Entdeckung Vicos, dass das verum aus 
demfactum zu verstehen sei, wurde auf diese Weise in den Нintergrund gedrangt, und 
zwar um der strengen "wissenschaftlicheren" Ergebnisse willen. Solche Ergebnisse 
empfohlen sich als Folge der Beweise, Axiome, Pramissen, Lehrsatze - von denen 
man das evidente Verstandnis der enorm Iangen zeitlichen Einheit mit erkennbaren 
Hauptakteuren erwartete. 

Nach Ј. Chr. Gatterers Meinung verlangt die Universalitat von dem Ge
schichtsdenker eine strenge Auslese der in der Tat bemerkenswerten Geschehnisse, 
wie zugleich auch einen stetigen Fokus auf die Gesetze der Gleichzeitigkeit. Bei 
dieser Arbeit schien ihm auch eine Cartesianische Hilfe besonders willkommen: "Zu 
rechter Zeit auf Cartesianisch zweifeln, ist tiberaus gut: es hilft allezeit auf die Spur 
der Wahrheit, und verwahrt vor lrrwegen"5

• Bei der Anwendung der cartesianischen 
methodologischen Empfehlungen auf die Universalgeschichte hat Gatterer zugleich 
einen Schritt voran gemacht. Nach dem Muster der vier Hauptregeln aus dem Dis
cours de !а methode, hat Gatterer einen methodischen Schutz vor moglichen Irr
wegen der Geschichtsforschung in vier Axiomen gesucht. Auf ihrer unerblttlichen 
Geltung sollten alle historischen Beweise beruhen. 

Doch auch unter denjenigen Denkern, die sich als Nachfolger der cartesia
nischen Philosophie profilierten, war das Vertrauen in den mathematisch profilierten 
Beweisgang auf dem Feld der Universalgeschichte nicht unbegrenzt. Man glaubte 
nicht, dass die Hypothesen in Sachen Geschichte diese!Ьe Kapazitat wie im Fall der 
5 Johann Christoph Gatterer, Einleilung iп die synchronistische Universalhistorie, Gottingen 1771, 2. 
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Naturwissenschaften haben konnen. Daneben tauchte auch der Zweifel an der Mog
lichkeit auf, dass die ganze Last im Durchdenken der Geschichte in die Hande der 
Richtigkeit von Beweisen gelegt werden konnte. Die Defizite und Grenzen eines sol
chen Verfahren legitimierend, versuchte Gatterer sie als Promoteur der synchronen 
Universalitat mittels der archaischen SchreiЬart zu kompensieren6

• 

Die Obereinstimmung der neuesten philosophischen Entdeckungen mit den 
alterti.imlichen rhetorischen Leistungen stellt den Ausdruck der Unsicherheit dar, 
die die Anfange des Denkens der Geschichte gekennzeichnet hat. Die erste Un
entschlossenheit betraf gerade das Profil der genuin philosophischen Einsicht in die 
Geschichte, was sich Ьis zur Zeit Hegels durchhalten wird. Trotzdem bestehen unbe
zweife!Ьare Fortschritte, die mit der Verallgemeinerung der historischen Darstellung 
gemacht worden sind, in der Anerkennung der zivilisatorischen Rollen der ostlichen 
VOlker. Die Keime der Universalgeschichte wurden in der Regel im alten China 
gefunden, was bedeutet, dass sie nicht mehr ausschliesslich mit dem Horizont der 
christlichen Religion verbunden sind. 

Das neue Konzept der Geschichte brachte auch eine bemerkenswerte De
mokratisierung mit sich. Es geht zumindest um die programmatische Aufuebung der 
Exklusivitiit, da niemand mehr а priori aus dem geschichtlichen Lauf ausgeschlossen 
wird. Es ist se!Ьstverstandlich, dass ein solches Bewusstsein sich sehr schwer auf den 
Weg gemacht hat, und dass es nicht im gleichen Masse ftir alle Verfasser der Univer
salgeschichte entscheidend war, besonders nicht am Anfang7

• 

Die Universalgeschichte ist die einzigartige Antwort auf die christliche Heils
geschichte, da sie nicht mit dem Christentum anfangt, sondern schon viel frtiher, aber 
sie impliziert zugleich den Widerstand gegeni.iber einer aufkliirerischen AnmaBung, 
die auf der Vorstellung beruhte, dass alles vom Nullpunkt, von Anfang an neu in Um
lauf gesetzt werden konne. Diese Antwort setzte eine fundamentale Anderung des 
Menschenblldes voraus. Der menschliche Habltus verdriingt jetzt jede Illusion von 
der definitiven Konstitution der mensch\ichen Natur. Aufgrund seiner These ilber die 
prinzipielle Unbestimmtheit der Natur des Menschen hat Schlotzer diesen Sachver
halt priignant ausgedri.ickt. Die poietische Welt des Menschen kam auf diese Art und 
Weise zu seinen eigentlichen Voraussetzungen. Die Ursachen der menschlichen Welt 
liegen nicht in ihrer Innerlichkeit, sondern sind "ausserha!Ь" ihrer insofern, als sie 
eine Verblndung darstellen, die Schlotzer Konjunktur nannte. Das natilrliche und ge-

"Wenn mit der Genauigkeit in den Beweisen, die ein Vorzug der neuen Zeiten ist, die gute SchreiЬart der 
Alten verbunden wird ... "; iЬid., 7-8. 

In ahnlichem Geist hat Voltaire die Inkonsistenzen Bossuets kritisiert, weil die massgeЫiche Rolle einzelner 
Volker innerhalЬ der "universalen«"Geschichte ausschliesslich nach den Massnahmen der eigenen Kontessi
on zugeteilt worden sind: "Der berilhmte Bossuet, der in seiner Abhandlung ilber einen Theil der Universal
geschichte den wahren Geist derse!Ьen autgefasst hat ... Wenn jener beredete Schriftsteller ein Paar Worte 
von den Arabern sagt, die ein so machtiges Reich und eine so Ьlilhende Religion stifteten, so spricht er von 
ihnen nicht anders, als von einer zahllosen Horde von Barbaren" ( Versuch einer Schilderungen der Sitten und 
des Geistes der Nalion, Voltair's Sammtliche Schriften, Band IV, Berlin 1786, 377f.). 
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sellschaftliche Milieu stellt den Grund des menschlichen "In-der-Welt-Sein" dar, aber 
dieser Grund ist keineswegs nur passiv. Nach der Vermittlung mit der Ausserlichkeit 
ЫiеЬ es dem Menschen tibrig, sich erst die eigene Menschlichkeit zu erkampfen. Das 
ist moglich nur anhand seiner schopferischen Natur. Universalitat der Geschichte 
wurde deswegen bei Schlotzer im Licht der scharfsinnigen Figur vom Menschen 
als seinem eigenen Produkt gedacht, wobei die Unbestimmtheit den "zweiten Teil" 
seines Wesens ausmacht: "Ното non nascitur, sed fit"8

. 

Die Universalgeschichte beanspruchte die Philosophen als "die Univer
salhistoriker", aber von den ersten Versuchen Ьis zum heutigen Tage besteht kei
ne Obereinstimmung hinsichtlich fast aller Hauptfragen in Bezug auf den wahren 
philosophischen Zugang zur Geschichte. Vom Standpunkt der Philosophie der Ge
schichte seIЬst aus betrachtet, umfasste sie die ganze Palette der ernsthaften Auf
gaben. Der Sache seIЬst nach bezieht sich das GrundproЫem auf den Begriff der 
"universalen" Geschichte, das sich auch mit der Tatsache der permanenten Trans
formation auseinandersetzen mtisste, deren Intensivierung viel starker ist als bei an
deren philosophischen Begriffen. Namlich, der veranderliche Lauf der Zeit zwingt 
die Philosophien auf die erneuerte Re-konstitution der Einheit der Ereignisse, da sie 
sich aus der geschichtlichen Perspektive der eigenen Zeit immer rtickЫickend in die 
Voraussetzungen einftigen, anhand deren sich die Einheit der Geschichte tiberhaupt 
konstituieren konnte. Daneben musste zur Bestimmung der Universalgeschichte dar
tiber Rechenschaft gegeben werden, welche Terminologie ftir die Philosophie der 
Geschichte besondere Relevanz hat. Es muss nicht zusatzlich erklart werden, dass die 
Philosophen diese Art der Terminologie seIЬstandig entdecken mussten, da sie ihnen 
nicht im Voraus zur Verftigung stand. Das nachste ProЫem betraf die Auseinander
setzung tiber den wtinschenswerten Grad der positiven, tatsachlichen Begrtindung 
der geschichtsphilosophischen Erkenntnisse. In seinem Kern bezieht es sich auf die 
Frage des Verhaltnisses zwischen Philosophie und Geschichtswissenschaft, bzw. auf 
das Dilemma in Bezug auf den Begriff der philosophischen Wahrheit einerseits und 
der historischen Wahrheit andererseits. Die Abweisung der Perspektive sub specie ae
ternitatis war von entscheidender Bedeutung ftir die Einftihrung des philosophischen 
Begriffs der Geschichte, da erst mit der Einsicht in den geschichtlich gepragten Cha
rakter die philosophische Wahrheit seIЬst die Voraussetzung ftir den Durchbruch der 
Geschichte in diese Sphare ermoglicht wurde, welche die Philosophie als wahr hielt. 
Dazu musste sich die ausserordentlich wichtige Antwort auf die Frage vom philoso
phischen Charakter der Geschichte auch mit solchen Herausforderungen auseinan
dersetzen, die in Form der regelmassigen Verneinung der Moglichkeit einer solchen 
Philosophie auftreten werden (Novalis, Burkhart, Lowith, Danto ). 

8 August Ludwig Schlozer, Weltgeschichte nach ihren Haupt-Theilen im Auszug und Zusammenhange, GOt
tingen 1785, § 27, 59. 
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2. WELTGESCНICHTEALS GEGNERIN DER UNIVERSALGESCНICHTE 

Raymond Aron hat ein Werk, dessen Untertitel La philosophie critique de 
l'histoire lautet, auf die These gesttitzt, dass Hegels System die Vollendung der tradi
tionellen Philosophie der Geschichte darstelle und dass "la philosophie moderne de 
l'histoire commence par Је refus de l'hegelianisme"9

• Arons These scheint vor allem 
durch das zwanzigste Jahrhundert bestiitigt zu werden. Die vielschichtigen Aspekte 
des iiberkommenen Begriffs der Geschichte im Auge habend, ist freilich angesichts 
der These, dass das Denken Hegels den Hohepunkt einer langen Entwicklung dar
stelle, eine gewisse Vorsicht geboten. Denn die Zustimmung zu dieser Einschatzung 
steht unter der Bedingung einer Diagnose, die einen notwendigen Zusatz enthalt und 
in eine ganz andere Richtung geht: Hegels Begriff der Geschichte ist die Folge einer 
voriibergehenden Entwicklung des Begriffs, jedoch nicht iп dem Sinne eines sich 
abgerundendeп Ganzen, sondern im Sinne einer expliziten Opposition gegen diese 
Entwicklung, und zwar in fast allen ihren Aspekten. 

Iп diesem Sinne antizipiert die Phanomenologie des Geistes schon die Haupt
these der Grundlinien der Philosophie des Rechts: die Ereignisse der Geschichte 
kennzeichnen den verni.inftigen Charakter, aber auch umgekehrt gilt: ohne Vernunft 
in der Geschichte giЬt es keine Weltgeschichte. Es ist zweiflellos so, dass der Ehrgeiz, 
die Geschichte durch die Wirkungen der Vernunft zu begreifen, fast ausnahmslos all 
jene Denker irritiert hat, die nicht bereit sind, die katastrophalen geschichtlichen Er
fahrungen des zwanzigsten Jahrhunderts zu iibersehen. Der Tenor ihrer Kritik zielte 
deswegen auf die Unversohnlichkeit der Vernunft in der Geschichte mit der Faktizitat 
des menschlichen Seins in der geschichtlichen Welt. Die geschichtliche Empirie hat 
auf diese Art und Weise den ,,geschichtlichen Empirismus" genahrt, der sich in der 
Behauptung zusammenfassen lie/3e, dass die ideale Ordnung ganz anders als die re
ale Ordnung konstituiert wird, und dass entsprechend der ordo rerum nie nach dem 
Muster des ordo idearum geformt werden kann. Das, was der geschichtliche Empiris
mus zu akzeptieren bereit ware, bezieht sich auf die Moglichkeit einer verniinftigen 
Kritik ап der bestehenden Welt, die zunachst eine Zuri.ickweisung von ohne weiteres 
verni.inftigen Strukturen der geschichtlichen Welt voraussetzt. Ohne Riicksicht dar
auf, оЬ es sich in einer konkreten Epoche um ein geschichtliches Drama oder eine 
relativ harmonische Periode handelt, wird eine Verni.inftigkeit nur in erkenntnisthe
oretischer Hinsicht anerkannt. Diese wird nur dem Verfahren der Interpretation zu
geschrieben, aber sie wird gleichzeitig in oпtologischer Hinsicht negiert, weswegen 
die Geschichte selЬst jenseits der Differenz zwischen Verni.inftigem und Unverni.inf
tigem situiert wird. Hegel wiirde Љr seine Person wahrscheinlich die Strategie des 
geschichtlichen Empirismus abgelehnt haben, da er die Grundvoraussetzung seines 
Standpunkts in Frage stellt. Wenn namlich der verni.inftige Zugang zur Wirklichkeit 

Raymond Aron, La philosophie critique de l 'histoire ; essai sur ипе theorie allemande de l 'histoire, Paris 
1987, 17. 
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auf die eigentliche Wirklichkeit hinweist, dann kann die Verni.inftigkeit nicht nur auf 
der Seite des Erkennenden reserviert werden, und nicht gleichzeitig auf der Seite des 
Erkannten. Anders gesagt, wenn man auf der Moglichkeit einer verni.inftigen Kritik 
an der geschichtlichen Welt besteht, mu/3 man auch die Verni.inftigkeit der Geschichte 
anerkennen. Geschichtlich betrachtet geht es dabei nicht um die Einladung zu einer 
gefahrlichen lgnoranz der tragischen Erfahrungen, sondern ит den Hinweis darauf, 
dass es in der Wirklichkeit se!Ьst "die Kriterien des verniinftigen Urteilens und Han
delns wirklich giЬt, da/3 diese weitgehend anerkannt und auch wirksam sind, obgleich 
sie keineswegs immer und nie geniigend wirksam sind" 10

• Obwohl sie nie absolut ist 
und nie absolut sein konnte, wurde die Verni.inftigkeit der geschichtlichen Welt in 
Form der Kapazitaten des Menschen ausgedri.ickt, sodass er trotz aller Kontingenz 
und Tragik eine mehr oder weniger passende Antwort auf die Herausforderungen fin
det, die er se!Ьst verursacht hat. Wenn in der Geschichte statt der hegelschen Vernunft 
wirklich nur ein "Drama ohne Einheit" zu finden ware, wie Brunschwicg suggeriert 
hat, wi.irde die unkonsistente menschliche Welt schon lange in einen Zustand hinab
gesti.irzt sein, in welchem jegliche Art des Appells an die verni.inftige Kritik voll
kommen sinnlos geworden ware. Wenn die gegenwartige Einsicht in die Geschichte 
Hegels Vokabular nicht mehr buchsta.Ыich i.ibernehmen di.irfte, stellt doch eine der 
Quellen der Aktualitat des hegelschen Denkens die Behauptung dar, dass die Be
gri.indbarkeit einer verni.inftige Kritik zusammen mit der AЬ!ehnung des verni.inftigen 
Grundes des Kritisierten hinfallig wird. 

Die Hegelsche Oberzeugung, dass die Universalgesc'1ichte sich mit dem ei
genen "Entweder-Oder" auseinandersetzen muss, wurde nicht vermittels eines sinn
losen Hasses gegeniiber der historischen Wissenschaft angeregt. Die Behauptung, 
dass wir keine historischen Kentnisse brauchten, um philosophieren zu konnen, war 
fiir Hegel nicht nachvollziehbar und ihm vollig fremd. Das Hegelsche Pladoyer ftir 
die Weltgeschichte hatte so auch nicht mit willki.irlichen Sympathien oder Antipa
thien zu tun, da es aus Unversohnlichkeit der geschichtlichen Wahrheit mit der philo
sophischen Wahrheit hervorgegangen ist. 

Hegels "phanomenologischer" Auffassung nach meint die geschichtliche 
Wahrheit vor allem einzelne Urteile und Behauptungen: "In Ansehung der histo
rischen Wahrheiten, um ihrer kurz zu erwahnen, insofern namlich das rein Histo
rische derse!Ьen betrachtet wird, wird leicht zugegeben, da/3 sie das einzelne Dasein, 
einen Inhalt nach der Seite seiner Zufalligkeit und Willki.ir, Bestimmungen desse!Ьen, 
die nicht notwendig sind, betreffen" 11 • Diesen Bestimmungen mangelt es nicht an 

10 Pirmin Stekeler-Weithofer, Philosophie des Se/ЬstbeivujЗtseins. Hegels System als Formanalyse von Wissen 
und Autonomie, Frankfurt am Main 2005, 395/6. 

11 Zitiert wird nach der Ausgabe Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phdnomenologie des Geistes [ =PhG]. Werke 
in 20 Banden (Suhrkampausgabe), Band 3, neu ediert v. Е. Moldenhauer und К.М. Michel, Frankt"urt ~· М 
1976 t~ Die ErL--yklopddie bietet auch eine These uber die philosophische Unbrauchbarkeit der geschicht
lichen Wahrheiten: "Die geschichtliche Wahrheit selЬst hat damit den Sinn nur von Richtigkeit, genauem 
Berichte des AuBerlichen, ohne Urteil als uber diese Richtigkeit selЬst ... "(Bd.10, 351). 
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Allgemeinheit, oder, wenn wir es in hegelscher Terminologie ausdrticken, es mangelt 
ihnen nicht an "der Bewegung des Se\Ьstbewusstseins", sondern nur an der "Einheit 
des Begriffs", was bedeutet, dass sie kein eigenes Prinzip zur Verftigung haben, das 
die BelieЬigkeit gelegentlich der Bewegung zum Allgemeinen verhindern kann. 

Hegels Entscheidung ftir den Begriff der Weltgeschichte bedeutet nicht, dass 
er definitiv den Standpunkt der Universalitii.t verlasst. Im Gegenteil, die terminolo
gische Anderung wurde durch analytische Grtinde angeregt. Daftir spricht auch das 
Bedtirfnis, eine sichtbare Distanz gegentiber den popularen universal-historischen 
Darstellungen zu schaffen. Die wahre Universalitii.t kann nicht dem geschichtlichen 
Phanomen als solchem beigemessen werden. Trotz der minuziбsen historischen 
Deskriptionen und ausserordentlichen Auswahl an Beispielen aus dem historischen 
Material, muss sich uns die Allgemeinheit der Geschichte entziehen. Diese Tatsache 
im Auge behaltend, hat Не~! schon in Jena eine klare Unterscheidung zwischen 
der Geschichte und dem Geschichtlichen getroffen, wobei schon die Phanomeno
logie des Geistes mehrere Bestimmungen anЬietet, die es eindeutig gezeigt haben, 
dass ftir das Geschichtliche in der Regel eine negative Vorsi\Ьe reserviert ist. Das 
Geschichtliche ist gerichtet nach "toten Elementen ihrer [der Wahrheit] auJ3erlichen 
Existenz" (PhG 3, 547), es weist auf die "Verarmung des Lebens des Geistes" hin, da 
in ihm statt des Begriffs die ЫоЈ3е Ausserlichkeit und Einzelnheit auf die Btihne tritt, 
womit Hegel nur die geschichtliche Art der unmitte\Ьaren Erscheinung meint: "die 
geistlose Erinnerung" (556.). Es ist sehr wichtig, dass Hegel nicht eine Gleichung 
des Geschichtlichen und des Begriffs akzeptiert, sondern das Geschichtliche nur mit 
der unphilosophischen Vorstellung identifiziert. So ist der geschichtlichen Vorstel
lung nach der Mangel an "Innerlichkeit" zu erkennen, da sie auf das ehemalige, tote 
Erbsttick der Tradition hinweist, das seine Relevanz innerha\Ь des gegenwartigen 
Lebens verloren hat (576). Es ist kein Zufa\I, dass die Termini Geschichtlichkeit und 
Geschicklichkeit spater auch ahnliche Bedeutungen bei Hegel gewonnen haben. 

Die "Belanglosigkeit" des Geschichtlichen hat nichts damit zu tun, dass es 
an sich ohne а\\е Bedeutung sei. Die negative Bestimmung stammt aus der Notwen
digkeit, auf diejenigen oberftachlichen Momente der Geschichte hinzuweisen, die 
in sich keinen geistigen Kern und keine intrinsische Verntinftigkeit haben. Streng 
genommen ist das Geschichtliche bei Hegel eigentlich das Ungeschichtliche. Wenn 
die Philosophie danach strebt, sich mit ihm zu identifizieren, dann tritt die Faszinati
on der unmitte\Ьaren Erscheinungen quasi-geschichtlicher Phanomene ans Licht, die 
von al\en formenden geschichtlichen Kraften entЬl6J3t worden sind. Solche Art der 
Geschichte wird in der hegelschen Philosophie einen starken Gegner haben. 

"Das geschichtliche Phanomen" wird nach Hegel besonders hoch geschatzt 
und geehrt. Aber wenn wir Hegels Kritik an diesem Phanomen ernst nehmen, dann 
mussen wir uns mit der verbreiteten Deutung auseinandersetzen, dass gerade in 
Hegel ein hervorragender Denker dieses Phanomens zu erkennen sei. Die Antwort 
auf dieses Dilemma liegt in seinem prinzipiellen Anfangspunkt, der die Geschichte 
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ausschliesslich durch die philosophischen Kriterien denkt. Seine coпditio siпe qua 
поп markiert die Voraussetzung, dass die Philosophie nicht vоп der Geschichte reden 
kann, wie das Subjekt von seinem Objekt gewohnlicherweise redet, und zwar weil 
die Geschichte nicht im Sinne der erkenntnistheoretischen Differenz denkbar sei, 
die eine uniiberwindliche Distanz zwischen Subjekt und Objekt impliziert. Hegel 
erh6ht пicht die philosophische Digпitdt der Geschichte so, dass er uпaujhorlich 
auf ihre Wichtigkeit fйr die Philosophie se!Ьst hiпwiese, oder so, dass er ihre aus
schlaggebeпde Bedeutuпgfйr die gaпze Meпscheпgattuпg betoпte, soпdern er bricht 
absichtlich mit der tradierteп Auffassuпg der Wirklichkeit, damit er die Vorausset
zuпgeпfйr den Durchbruch der Geschichte im Bereich desseп schaffeп kапп, was wir 
als wirklich пеппеп. Auf der einen Seite wird dadurch der Begriff der Wirk\ichkeit 
der epochalen Neuheit eingefiihrt, da wir nicht mehr vom Wirklichen reden konnen, 
wenn es gleichzeitig nicht a]s ein geschichtlicher Vorgang begriffen worden ist. Auf 
der anderen Seiten bezeichnet dadurch die Geschichte nicht mehr ein se\Ьststandiges 
ProЫem neben anderen philosophischen ProЫemen. 

Gesetzt, im Horizont der qualitativen zeitlichen Anderungen ware die Ge
schichte philosophisch denkbar, aber nur in Form der Weltgeschichte! Die Hegelsche 
Betonung des Allgemeinen wurde nicht aus einem forma\-logischen Motiv angeregt, 
sondern durch die Oberzeugung, dass eine Einsicht, die unaufhorlich die Besonder
heiten der geschichtlichen Geschehnisse bevorzugt, nicht ausreichend fl..ir ihre ange
messene philosophische Thematisierung sein kann. 

Darin zeigt sich erneut die Konvergenz der Philosophiegeschichte se\Ьst und 
der Weltgeschichte. Bereits im ein\eitenden Artikel des ersten Bandes des Kritischeп 
Journals der Philosophie mit dem Titel Vom Weseп der philosophischeп Kritik hat 
Hege\ jenen Standpunkt bestritten, der als Folge der modischen Suche nach der Ori
ginalitat im Denken verschiedeпe Philosophieп пеЬепеiпапdеr fixiert. Statt auf dem 
Wunsch zu bestehen, um jeden Preis anders zu sein - der noch heutzutage in philoso
phischen Kreisen weiterlebt- hat Hege\ auf der geschichtlichen und der begrifflichen 
Einheit der Philosophie (vgl. 4, 117) als dem alleinigen Stiitzpunkt insistiert, der den 
Obergang der Dissonanzen zwischen den einzelnen Philosophien in eine sinnlose und 
obsolete Kakophonie verhindert. Ein Zeugnis aus der Reifezeit fiir dieses Insistieren 
schon des friihen Hegel findet man in den abschlie/3enden Worten seiner Vorlesuпgeп 
йЬеr die Geschichte der Philosophie: "[Z]u al\er Zeit [ist] nur eine Philosophie ge
wesen ... , deren gleichzeitige Differenzen die notwendigen Seiten des einen Prinzips 
ausmachen" (Bd. 20, 461 ). 

Es ware jedoch verkehrt, Hegels suggestiv wirkendem Ansatz in der Ent
wicklung des Begriffs der Geschichte zu erliegen und zu denken, sein eigenes Denken 
sei einer Geпese dieses Begriffs enthoben. Ein genauerer Blick in seine Friihschriften 
zeigt, dass sich der Begriff der Geschichte, sobald er ins Zentrum des Hegelschen 
Denkens getreten ist, nicht schon mit Vollendung und Abgesch\ossenheit riihmen 
konnte. Vielmehr zeigt die Differeпzschrift Momente, welche auf einen пicht ausrei-
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chend entwickelten Hegelschen Begrijj"der Geschichte hiпweiseп. Wепп beim fri.iheп 
Hegel vоп der Eigeпti.imlichkeit der Philosophie die Rede ist, dапп kапп hie1·bei ein 
пicht-hegeliaпischer Топ пicht i.iberhort werdeп. Trotz des offeпsichtlicheп Odiums 
der Besonderheit uпd Beschraпktheit besteht dieser Топ iп dem Nachdruck, der auf 
die Individualitat gelegt wird, aber посh mehr iп eiпem Топ Schellingscher Prove
пieпz, der iп der These vom Kuпstwerk als dem Paradigma Љr die Analogie iп der 
Iпaugurieruпg des Gапzеп eiпer еiпzеlпеп Philosophie geauBert wurde: "Das wahre 
Eigeпti.imliche eiпer Philosophie ist die iпteressaпte Iпdividualitat, in welcher die 
Vernuпft aus dem Bauzeug eiпes besondereп Zeitalters sich еiпе Gestalt orgaпisiert 
hat; die besoпdere spekulative Vernuпft fiпdet dariп Geist von ihrem Geist, Fleisch 
vоп ihrem Fleisch, sie schaut sich iп ihm als еiп uпd dasse!Ьe uпd als еiп anderes 
lebeпdiges Weseп an. Jede Philosophie ist iп sich volleпdet uпd hat, wie еiп echtes 
Kuпstwerk, die Totalitat iп sich" (vgl. 2, 18). 

Fi.ir dеп Begriff der Geschichte se!Ьst ist jedoch am wichtigsteп seiп uп
ausgereifter Status, vоп dem dieses Zitat ein weпig befriedigeпdes Zeugпis aЫegt: 
Die Geschichte ist пamlich hier nur ein passives Gehiiude uпd пicht еiп objektives 
Medium der AuBerung der Verпuпft, пachdem aus ihm die Vernuпft als aktives uпd 
wirkeпdes Ageпs sich se!Ьst orgaпisiert und gestaltet. Se!Ьstverstaпdlich kапп sich 
die Verпunft пicht aus eiпer Beweguпg heraus gestalteп, die ihrer Tendenz пасh uп
verпi.inftig ist, doch es zeigt sich еЬепsо, dass der fri.ihe Begriff посh immer пicht 
i.iber jene Genese bzw. verпi.iпftig wirksame Poteпz verfligt, welche еiп Charakteris
tikum des reifen Geschichtsbegriffs ist. 

Dеппосh, es muss zugestaпdeп werden, dass Hegel von hier aus пur eineп 
weiteren Schritt tun musste - wепп das geschichtliche Gebaude der Vernuпft auf 
jeder Stufe immer vоп пeuem gestaltet werdeп muss, dапп bedeutet dies, dass die Be
griffe als die "Schli.isse!form", auf dereп Gruпdlage die Verпuпft dieses Gebaude er
richtet, se!Ьer geschichtlich seiп mi.isseп, d. h. sie mi.isseп dense!Ьen Charakter hаЬеп 
wie das Gebaude, mit dem sie es zu tuп hаЬеп. Auf diese Weise ist jede Erwahпuпg 
des Gebaudes sinпlos gewordeп, was auf die Geburt des geпuiпen Hegelscheп Ge
schichtsbegriffs hinweist. Dieser Begriffkanп пegativ bestimmt werden im HiпЫick 
auf die priпzipielle Oppositioп zu jenem Koпzept, das Nietzsche spater prazis als dеп 
antiquarischen Begrijf der Geschichte markieren wird. 

Falls die geschichtlichen Inhalte aujЗerhalЬ einer Vermitteltheit durch јепе 
Bewusstseinsformen versetzt sind, welche auch heutzutage fйr die Deutung unserer 
Gegenwart relevant sind, dann werden sie mit dem Stigma des ungeschichtlichen 
Nebenprodukts versehen. Mit anderen Worten: Die innere Genese der Geschichte 
erweist sich als absolute Dijferenz im Verhdltnis zur ЫојЗеп Geschichtlichkeit. In 
diesem Fall koпnen die Bedeutuпgeп der Geschichtlichkeit пur die Fuпktioп vоп 
aпtiquarischen Museumsexpoпateп haben, iп deneп der Geist der Gegeпwart Formeп 
betrachtet, welche alleп Еlап und jegliche Geschichtsaktualitat verloreп hаЬеп. Јп 
der Transformation des Geschichtsbegriffs aus eiпem ЫоВеп Gebaude iп еiп Netz 
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der geschichtlich vermittelten Phanomene des Geistes erkennt man die Genese der 
Phdnomenologie des Geistes selЬst. 

Hege\ musste nicht erst auf Schleiermacher oder auf die kilnftige Emanzipa
tion der hermeneutischen Methode warten, um sich das Postulat anzueignen, wonach 
es im philosophischen Sinne nicht moglich ist, vom Einzelnen zu reden, wenn die 
Einsicht ins Ganze fehlt. Sein Begriff des Ganzen bezieht sich ја nicht auf die Ge
samtheit der Partikularitaten, die ihrerseits Ыо/3 eine Partikularitat ist. Die in der Wis
senschaft der Logik und der Enzyklopddie durchgeflihrten Analysen haben gezeigt, 
dass der philosophische Rekurs auf das Ganze im Gegensatz zum mechanischen 
nicht die Teile bzw. Einzelmomente als selЬststandige Ganzheiten im Кleinformat 
betrachtet, denn die einzelnen Segmente stehen zu ihm nicht im Verhaltnis der ge
genseitigen Unberilhrbarkeit und Gegensatzlichkeit und noch weniger a\s Entitaten, 
die vom Ganzen unabhangig waren. So besteht denn ihre geschichtliche Dialektik in 
der eigenartigen Durchdringung des Ganzen und der Teile, die gegenseitig ineinan
der ilbergehen: "Es wird vom Ganzen zu den Teilen und von den Teilen zum Ganzen 
ilbergegangen und in einem der Gegensatz gegen das andere vergessen, indem jedes 
ftir sich, das eine Ма\ das Ganze, das andere Ма\ die Teile, a\s selЬstandige Existenz 
genommen wird ... "(Enz. § 136, Bd. 8, 269). 

Das Wahre ist das Ganze bedeutet auf dem Terrain der Geschichte in erster 
Linie ihre Ausrichtung im Einklang mit ihrem eigenen inneren Anspruch, der nicht 
auf diese oder jene Ganzheit abzielt, sondern auf die "Ganzheit al\er Ganzheiten", 
womit sich die Weltdimension auf die Formation der Geschichte als die histoire to
tale bezieht. Insofern die Geschichte kein linearer AЫauf ist und es sich in ihrem 
Falle nicht um eine Ganzheit als einen eintбnigen Qualitatswechsel handelt, in dem 
ат Anfang auch das Ende bekannt ware, tangiert der diskontinuierliche Lauf der 
Geschichte das Ganze auf eine andere Weise. Die qualitativen Verschiebungen ge
schehen nicht willkilrlich, sie werden aber auch nicht vom Ыо/3еn Wunsch, das Be
stehende zu verwerfen, geleitet, sondern das Ganze der Geschichte spiegelt sich in 
ihnen mittels eines jeweils inпeren Bedilrfnisses der Anderung des bestehenden Zu
stands wider. Das geschichtliche Novum ist nie zufallig und deshalЬ kann, zusammen 
mit Blumenberg1213

, festgestellt werden, dass Hege\s Idee der virtuel\en Anwesenheit 
des Ganzen der Geschichte ebenso auf die Voraussetzung der philosophischen Ge
schichtserkenntnis hinweist. Negativ formuliert: Falls die geschichtlichen Verande
rungen vбllig ilberraschend und unbekannt waren, sowohl im HinЫick auf die kon
kreten Akteure als auch auf die Philosophen, dann ware schon dadurch der Kontakt 
zwischen dem Prinzip des philosophischen Wissens und der Geschichte selЬst ver
unmoglicht. Auf den ersten Blick hat es den Anschein, als оЬ der Ganzheitsanspruch 

12 "DaB das Neue in der Geschichte nicht das jeweils BelieЬige sein kann, sondern unter einer Strenge vor
gegebener Erwartungen нпd Bedi!rthisse steht, ist die Bedingung datur, daB wir uberhaupt so etwas wie 
'Erkenntnis' von der Geschichte haben konnen" (Hans Blumenberg, Die LegitimitШ der Neи=eit, Erneuerte 
Ausgabe, FrankЉrt am Main 1996, 54). 
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grundsatzlich der Mog\ichkeit widerspricht, auf das Freiheitsbewusstsein angewandt 
zu werden. In der Tat, wenn man bedenkt, was aus dem Charakter der Freiheit als 
des Bewusstseins fo\gt- nachdem das Bewusstsein immer den Unterschied zwischen 
dem Wissenden und dem Gewussten setzt - , stellt sich die Frage, оЬ das Ganze aus 
dem Blickwinkel des Freiheitsbewusstseins betrachtet werden konne. Die Bejahung 
dieser Frage ist auf der Grundlage der Einsicht in den dialektischen Charakter dieses 
Bewusstseins moglich. Bei Hegel ist namlich nicht mehr wie bei Kant die Rede von 
dem Erscheinen der Dinge, weil das Bewusstsein jene Instanz darstellt, die erscheint. 
Dank seiner Fahigkeit, sich se\Ьst zu verlassen, sich zu transzendieren, sich zu verge
genstandlichen und das Bewusstsein "von etwas" zu werden, verdient das Bewusst
sein (und nicht das Ding!) die Dignitat des Erscheinenden. Es versteht sich, dass die 
Revision bei der Bestimmung des Erscheinens die Revision des Begriffs der Phano
menologie a\s solchen mit sich bringt. 

Die Phanomenologie meintjetzt nicht mehr eine Ыо/Зе Wissenschaft der em
pirischen Erkenntnis, sondern die Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins, die 
sich von der sinnlichen Gewissheit als dem unmitte\Ьarsten Verhaltnis des Bewusst
seins zu seinem Gegenstand Ьis zum absoluten Wissen erstreckt. Scheinbar paradox, 
interessiert sich die Phanomenologie mit Hegel weniger ftir Phanomene der Welt als 
vielmehr ftir das Phanomen des Bewusstseins. Wenn das Bewusstsein se\Ьst zum 
Phanomen wird, verliert es unvermeidlich die Eigenschaften eines fest strukturier
ten Seins, indem seine Seinsweise in erster Linie in seiner geschicht\ichen Struktur 
gesucht wird und sich nicht mehr von se\Ьst versteht. Das Bewusstsein als etwas 
Erscheinendes betrachten, bedeutet ftir Hegel, dass man seinen Doppelcharakter im 
Blick hat: Einerseits ist das Bewusstsein dasjenige, dessen es sich bewusst ist, das 
Andere des Bewusstseins; andererseits ist es jedoch das Bewusstsein dieses Anderen. 
In Hegels Sprache: Indem es bei diesem Anderen ist, ist das Bewusstsein bei sich 
se\Ьst. Insofern macht auch Hegels Anspruch, vor den vertieften Begriff der Erfah
rung gestellt, die Voraussetzung der Phanomenologie aus. Um namlich in philoso
phischer Hinsicht \egitim von der Erfahrung zu sprechen, interessiert uns nicht mehr, 
оЬ wir "dieses oder jenes" erlebt, wahrgenommen, bemerkt haben. Filr Hege\ ist die 
Erfahrung nicht die Bereicherung der Person mit verschiedenen Eindrilcken und Er
lebnissen, aber ihre Pointe liegt auch nicht in der Erlangung der "Reife", was sich 
am angemessenen Reagieren auf die verschiedensten Lebenssituationen zeigt. Damit 
Erfahrung ihr Wesen erfiillt, "mu/3" sie den Erfahrenden zu verandern vermogen. 
Anste\\e eines gleichgilltigen Bilderbuchs, das mit Daten voll gespickt ist, begreift 
Hegel den Effekt der Erfahrung vor dem Нintergrund der Voraussetzung, dass es eine 
gewisse Interdependenz zwischen dem Denken und dem Denkenden, zwischen der 
Vorstel\ung und dem Vorstellenden giЬt. Mit anderen Worten, das Gedachte ist nicht 
nur in der Lage, das Denkende zu andern, vielmehr entfaltet sich auch die Erfahrung 
des Denkens in dieser Anderung, und andererseits verandert das Denken das Ge
dachte. Die Erfahrung des Denkens ist nicht einfach mit dem Gegenstand konfrontiert, 
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der tiber die wundersame Macht verftigt, es zu transformieren, sondern das Denken 
begegnet in dieser Anderung einem neuen Gegenstand, d. h. der Umwandlung des 
Gedachten. Deswegen interessiert sich die Phanomenologie in erster Linie ftir innere 
Voraussetzungen des Erfahrungsgeschehens oder der Bewegung, welche Hegel als 
dialektisch bezeichnet. Dabei handelt es sich um die Fraglichkeit des Charakters der 
Veranderungen, welche die Erfahrung mit sich bringt. Hegels "radikalisierter" Be
griff der Erfahrung konnte die Last der Erwartungen, die an philosophisches Wissen 
gestellt werden, nur dann tragen, wenn es ihm gelange zu beweisen, dass die Veran
derungen, zu welchen sie ftihrt, nicht zufallig sind und dass sie nicht von prinzipiell 
kontingenten Bedingungen abhangen, welche beidseitig sowohl den Erfahrenden als 
auch das Erfahrene belasten. Aber falls das erfahrende Erscheinen des Bewusstseins 
in der Lage ware, die "Logik" zu demonstrieren, welche keineswegs abseits der Phi
Iosophie liegt, vielmehr deren innere Konstitution ausmacht, dann konnte auch der 
Begriff der Phanomenologie als solcher nicht nur das AttriЬut einer philosophisch 
Iegitimen Tatigkeit bekommen, sondern auch eine magnetische Anziehungskraft ent
wickeln, we\che potentiell im Stande ware, die Unterschiede zwischen den einzelnen 
phi\osophischen Orientierungen in der Philosophie zu tibertreffen. 

Deswegen ist die Phanomenologie nichts anderes als "das Werden der Wis
senschaft tiberhaupt". Das Werden der Wissenschaft tiberhaupt bezieht sich nicht nur 
auf Hege\s Begriff der Phanomenologie, sondern hat auch eine weitergehende Be
deutung. Hege\s Intervention konnte in der These zusammengefasst werden, dass 
sich die Phanomenologie in erster Linie nicht flir das Spannungsverhaltnis zwischen 
dem Phanomenalen und dem Oberphanomenalen interessiert, sondern ftir das Werden 
der philosophischen Wissenschaft, we\ches se\Ьst einen wissenschaftlichen Charak
ter haben muss. Der Ertrag dieses Geschehens des Erfahrens ist ein doppelter: Es ent
steht ein neues Bewusstsein, aber auch ein neuer Gegenstand des Bewusstseins. Mit 
anderen Worten, die geschichtliche Totalitat des Bewusstseins der Freiheit gewinnt 
man aus der Tatsache, dass das bewusste Wesen bei einer Anderung seines Wissens 
nicht unverandert ЫеiЫ, sondern das es durch den Eintritt in die Bewegung des An
dersseins se\Ьer anders wird. Gerade durch diese innere Dynamik des Bewusstseins 
der Freiheit kommt es dazu, dass es auf affirmative Weise sich se!Ьst entrinnt, denn 
durch das al\mahliche Verlassen eigener Gestalten auf der Grundlage neuer, die das 
Resultat der Transformation sind, die unvermeidlich auch das Abweichen von dem, 
was man wei/3, nach sich zieht, ist das Freiheitsbewusstsein nicht nur das Resultat, 
sondern gleichfalls ein Antrieb flir neue Gestalten des Geistes in der Geschichte. 
Wenn wir dies im Blick behalten, dann unterscheidet sich das Ganze der Geschichte 
nicht von der geschichtlichen Se\Ьsttranszendierung des Bewusstseins der Freiheit. 

Hegels Begriff der Geschichte lehnt resolut eine Beteiligung an Spekula
tionen tiber "die geschichtliche Erlosung" des Menschengesch\echts аЬ, ohne da
bei ins andere Extrem zu verfal\en - die positivistische Ergebenheit gegentiber dem 
Geschichtlichen als der erscheinenden Seite geschichtlicher Ereignisse, welche von 
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vornherein zuriickhaltend ist beziiglich ihrer Bestimmung irn weiteren Kontext der 
Entwicklung -, und sich nicht traut, deren Begriff zu einern grundsatzlichen, auf in
tersubjektive Tatigkeiten gerichteten Orientierungsangebot in Beziehung zu setzen. 
Nach Hegel kann die Wissenschaftlichkeit der Philosophie nicht hergestellt werden, 
falls sie nicht zuerst den lebendigen Puls der Zeit geftihlt und "ihn auf den Begriff 
gebracht hat", was auch die Einsicht in die Entwicklung des ganzheitlichen Begriffs 
der Geschichte impliziert, der nicht eines Zwecks beraubt ist, sondern auch die kon
zeptuel\en Grundlagen Љr die Orientierung innerha\Ь der bestehenden Gestalten des 
menschlichen Wirkens errnog\icht. Das minirnale Ergebnis dieser Orientierung er
Offnet sich in der Moglichkeit der Identifizierung des Individuums als eines freien 
Se\Ьstbewusstseins, das an der Allgemeinheit des Menschengeschlechts partizipiert, 
nicht dagegen als eines substantiell natiirlichen Wesens, als eines Sklaven der Struk
turen des objektiven Geistes oder eines hoffnungs\osen, in der eigenen Welt verlo
renen Fremden. 

Als ein Kritiker der subjektivistischen Idee des "reinen Se\Ьst" markiert 
Hegel strikt den Unterschied zwischen dem transzendentalern Bewusstsein und der 
Intersubjektivitat des Geistes. Konkret heiВt dies, dass das geschichtliche Freiheits
bewusstsein keine ЫоВе episternologische Errungenschaft darstellt, sondern dass es 
durch die Anerkennung seitens anderer vermittelt ist und dass die Autonomie den 
transzendentalen Rahmen dadurch sprengt, dass sie erst auf dem Weg der Anerken
nung rnog\ich wird. In dieser Stellungnahme liegt der Obergang von der individuel\en 
zur objektiven oder geschichtlichen Vernunft. Hegels eindeutige Botschaft ftir den 
Kierkegaardschen Einzelnen und die Heideggersche eigentliche Existenz ware die, 
dass sich der Einzelne nicht von allein orientieren kann, ohne dabei zu regredieren 
und ЫојЗ ein Naturwesen zu werden oder auch einem untatigen Leiden der standigen 
Se\Ьstbeobachtung zu verfa\len, was meistens direkt in den Wahnsinn ftihrt. Eines 
der unermess\ichen Verdienste, die man Hegel anrechnen kann, liegt darin, dass er 
bewiesen hat, dass der Mensch "nur im komrnunikativen Medium der gemeinsamen 
Wе\tщз das werden kann, was er ist. Die weltgeschichtliche Konstellation dieser 
We\t konfrontiert uns irnmer mit endlichen Forrnen der Freiheit, aber sie \ehrt uns 
zugleich, dass die Freiheit a\s Ausdruck fruchtbaren und ge\ungenen Strebens nach 
Anerkennung unabhangig von unserer Nicht-Initiiertheit und "Geworfenheit" in die 
eigene Zeit als durch nichts zu urngehende Herausforderung bestehen ЫеiЬt. 

Hegels "phanomenologischer" Begriff der Geschichte zeigt sich sornit auch 
als ein Kontrapunkt zu allen Formen der Resignation und a\s Aufruf zur Se\Ьstver
wirklichung des Menschen im Netz ve1·schiedener Weisen der Anerkennung, der 
mehr denn је in der gegenwartigen Welt notig ist. Die philosophiegeschichtlichen 
Erkenntnisse zeigen uns, dass die Palette an philosophischen Positionen mit einem 
iihnlichen Angebot auBerst diirftig ist. Hegels unzahligen und kunterbunten Орро-

13 
Thomas Rentsch, "Negativitat und Vermittlung Hegels Anthropo-Theo-Logik", in: ders" NegativitШ und 

praktische Vernunft, FranktiJrt am Main 2000, 224. 
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nenten, die tibereinstimmend jede, ја selЬst jede indirekte Aktualitiit seiner Einsicl1t 
in den Begriff der Geschichte verwerfen, kёnnte man mit der Aufgabe entgegnen, in 
der Philosophiegeschichte ein wtirdiges Pendant in der Durchftihrung der Komple
mentaritiit der geschichtlichen und philosophischen Stellungnahme ausfindig zu ma
chen 14. Und diese Aufgabe ist keineswegs einfach zu lёsen, wenn man das Vakuum 
der postmodernen Offenheit und einer posthistorischen Zeit vermeiden mёchte. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die phiinomenologische Abweisung der Universalgeschichte setzt die Ab
weisung der Perspektive voraus, die von entscheidender Bedeutung ftir die Einftih
rung des philosophischen Begriffs der Geschichte war. Mit der Einsicht in den ge
schichtlich gepriigten Charakter die philosophische Wahrheit wurde seIЬst die Vorbe
dingung ftir den Durchbruch der Geschichte in diese Sphiire ermёglicht, welche die 
Philosophie als wahr hielt. Diese Tatsache im Auge behaltend, bedeutet Hegels Ent
scheidung ftir den Begriff der Weltgeschichte nicht, dass er definitiv den Standpunkt 
der Universalitiit verliisst. Im Gegenteil, die terminologische Anderung wurde durch 
analytische Grtinde angeregt. Daftir spricht auch das Bedtirfnis, eine sichtbare Dis
tanz gegentiber den damals populiiren universal-historischen Darstellungen zu schaf
fen. Die wahre Universalitiit kann nicht dem geschichtlichen Phiinomen als solchem 
tiberlassen werden. Deswegen Iautet die These dieses Aufsatz, dass die innere Genese 
der Geschichte sich als absolute Differenz im Verhiiltnis zur ЫоВеn Geschichtlichkeit 
erweist. 

Grundbegriffe: die Phiinomenologie, die Weltgeschichte, die Universalge
schichte, die Menschengattung 

14 Iп eiпem ahпlicheп Топ hat auch Vittorio Hossle nachgedacht: "even if his philosophy ot' the history ot" 
philosophy teaches us that we сап по loпger Ье Hegelians, he remains а toweriпg figure Љг every persoп 
iпterested in the relation ot"history апd truth" (Vittorio Hossle, "ls There Progress iп the Нistory of Philoso
phy?·', iп: Hegel's Нistory ој Philosophy. Ne111 Interpretations, ed. David А. Duquette, AIЬaпy-New York 
2003, 201). 
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HEGEL 1 TEORJJA EVOLUCIJE 

Маја Solar 

SAZETAK 

Rad predstavlja pokusaj razmatranja Hegelovog pojma zivota и kontekstu sa moder
nim shvatanjima pojma evolucije i drugih Ьiologijskih pojmova. Iako је uvrezeno misljenje 
kako Hegelove odredbe pojmova organske prirode stoje и suprotnosti spram teorije evolucije, 
cini nam se da takva stanovista zaboravljaju sustinu dijalektickog zasnivanja pojmova, kao i 
moderno iskustvo naucnosti koje vise пе Ьi Ьilo puko objektivisticko. Spekulativna ideja 'evo
lucije' nije protivrecna naucnoj odredЬi, sto Ьi onda tematiziralo i sustinski drugacije odnose 
filozofije Ьiologije, Ьiologijske filozofije i Ьiologije. 

Кljucne reci: Hegel, evolucija, teorija evolucije, pojam zivota, zivot, filozofija Ьio
logije, Ьiologijska filozofija, Ьiologija. 

Mozemo li govoriti о pojmu evolucije situirajuci ga u korpus Hegelove filo
zofije? Ubrzani razvoj Ьiologije, naucna konceptualizacija sinteticke teorUe evolucije 
i stupanje genetickog inzinjeringa i drugih primenjenih Ьioloskih nauka na pozorni
cu vodecih nauka, stavlja u upitnost uopste Hegelove misli i njihovu referentnost u 
pogledu Ьioloskih nauka, Ьioloske filozofije i filozofije Ьiologije. Imajuci u vidu da 
Hegel nije Ьiо upoznat sa Darvinovom niti darvinovskom teorijom evolucije i da је 
mogao Ьiti upoznat sa zacecima formuliranja hipoteza о prirodnoj evoluciji u Lamar
ka, ovim radom сето pokusati uspostaviti razgovor izmedu Hegelovog pojmovlja 
koje Ьi upucivalo na mogucnost dijalekticke evolucije i prirodnonaucnog koncepta 
evolucije. Iako postoje razlozi i argumenti razlicitih hodova misljenja i pro i contra 
pojma evolucije u prirodnonaucnom smislu u Hegela, postavicemo pitanje koji Ьi to 
razlozi mogli Ьiti, kao i to jesu li oni dovoljni, i bez pretenzija na konacne odgovore 
i dovrsenja ove upitnosti oznacicemo moguca mesta Hegelove filozofije prirode koja 
Ьi se mogla dovesti u Ыisku vezu, cak i preplitanje, sa modernim poimanjima evolu-
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cije. Ovakav pokusaj razotkrivanja istorijskog sklopa medusobnog uticanja razlici
tih mislilaca и pogledu odredeпih proЬ\emskih koпstelacija, cini se, пе tice se samo 
dobnog misljenja niti pukih analogija, kompariranja i ekskursa, vec se sagledavaju 
razlicite dimenzije razjaSnjavanja filozofskih proЬ\ema, ovde i prirodno-Ьiologijskog 
proЬ\ema dostojnog filozofskog promisljanja, proЬ\ema evolucije. 

Biologija, kao prirodna empirijska nauka о strukturi zivoga i zivota, uspostavlja 
se kasnije и odnosu na ostale prirodne nauke (tek и drugoj polovini ХХ veka), osloba
dajuci se njihove dominacije kao i epiteta pukog klasifikatorskog prirodopisa. Iako se 
Ьioloska istrativanja i dalje ukrstaju sa istrativanjima fizike, hemije, matematike, kao i 
sa istrativanjima mnogih drнstvenih пauka, Ьiologija је zadoЬila status egzaktпe nauke 
upravo pokazivaпjem specifi.Cnosti i autonomije shodпo slozenosti vlastite proЬ\ematike. 
Nekada је Ьiologija, smatra Bertalaпfi, posudivala svoje koпcepte iz drugih пauka, tako је 
mehanisticki pogled zasпovan па fizici, vitalizam se razvio iz psihologije, pojam selekcije 
је 'pozajmljeп' iz sociologije ... (Bertalan:ffY 1952: VП) Onda kada је Ьiologiji stavljeпo 
и zadatak da se uspostavi kao samostalna nauka morao se pokazati specifikum пjeziпog 
naucnog ро\ја i obuhvatiti и epistemoloski kohereпtпi паuспi sistem. То је omoguceпo 
tek teorijom evolucije. Bioloskih istrativanja ima, dakako, i pre uspostavljanja Ьiologije 
kao institucioпalizovane пauke, kao sto i evolutivпih misli ima pre zasпivanja teorije evo
lucije kao naucne. No tek oslobadanjem Ьioloskih proucavanja od principa teleologije, od 
animistickih, vitalistickih, projektivпih koпcepta, Ьilo је omoguceno da se Ьiologija usa
glasi sa vodecim naucnim paradigmama zasпovanim па postulatu objektivпosti. Osпovni 
postulat паuспе metode iskazuje se zahtevom da covek пе projicira sebe и prirodu, пеgо 
da је posmatra onakvom kakva ona jeste. Mono naziva animizmom, и najsirem smislu 
reci, svako posmatranje prirode ро analogiji sa ljudskom dusom, duhom, svescu, vo
Uom, umom. Animizam, kao antropocentrizam, jeste nastojanje da se sve shvati prema 
covekovoj meri. Diferencira se и razlicite oЬ\ike vitalizama, racionalizama, scijentistickih 
progresivizama. Modema nauka је raskiпula stari animisticki savez sa prirodom, prema 
kome covek vrsi projekciju sebe и prirodu, "priroda је objektivna, а ne projektivna" · 
(Моnо 1983: 31) No izvesnu epistemolosku protivrecnost и vezi sa pojmom svrsishod
nosti, titn kljucпiш ројшош oko kojeg se metodoloski gradirala Ьioloska misao, priznaje 
i Mono. AmЬivalencija и vezi sa principom teleonomije ogleda se и razlicitosti njegovog 
naglaSavanja и raspravama, no samo onda kada је ovaj princip deriviran iz vodeceg prin~ 
cipa objektivnosti, smatra se, Ьiologija moze da pretenduje na naucnost. Tako Mono 1 

dalje navodi svrsishodnost kao jednu od kljucnih karakteristika zivih Ьiса, pored aнtono
mne morfogeneze i reproduktivne nepromenljivosti, ali kao sekundamu. Svrsihodnostje, 
dakle, izvedena iz principa neproшenljivosti, jedinog saglaSljivog principa sa postulat~~ 
objektivnosti i tek time је Ьiologiji trasiran put ka naucnosti. Selektivna teorija evolu~iJe 
је jedina koja је uspela da obezbedi taj kraljevski put и nauku, upravo odbacivanJem 
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teleoloskog principa kao vodeceg. Sve druge koncepcije, obojene religioznim ideologija
ma ili velikim filozofskim sistemima koji se pozivaju na svrhovitost, ostaju, ро Monou, 
animisticke odnosno ne-naucne koncepcije. 

Evolucija је menjanje, promena, razvice, razvoj, promene u genetickom ma
terijalu koje se nasleduju kroz generacije, promenljivost zivog u interakciji sa promen
ljivim okolisom, pri cemu iz jednih vrsta tokom vremena nastaju nove vrste; а teorija 
evolucije је skup nucnih teorija i hipoteza о nastanku zivota, о zakonima i putevima 
postupnoga razvoja zivoga sveta od jednostavnih prema slozenima, razvoj vrste, popu
lacije ili druge vise sistematske skupine. Pravi se razlika izmedu mikroevolucije, koja 
ukljucuje modifikacUu osoЬina u okviru postojece vrste i makroevolucije, koja se bavi 
postankom i izumiranjem vrsta. U kunovskom smislu, teorija evolucije jeste naucna 
paradigma koja је sinteticki uokvirila mnogobrojnost Ьioloskih znanja u jedinstvenu 
celinu. Procesi evolucionih promena u populacijama iziskuju vreme koje prevazilazi 
zivotni vekjedinke. U Ьiologiji se pojam evolucija koristi i u znacenju evolucione isto
rije (filogenije) neke grupe, а naucnost evolucije i rekonstrukciju predacko-potomackih 
odnosa potvrduje veliki broj podataka iz paleontologije, uporedne anatomije, Ьiologije 
razvica, Ьiogeografije, molekularne Ьiologije. Teorija evolucije obja5njava procese evo
lucionih promena, odnosno mehanizme koji do toga dovode, а prvenstvo u postavljanju 
celovitije teorUe evolucije је tesko proceniti (pravo na to Ьi mogli polagati, u izvesnom 
smislu, i Bifon, Erazmo Darvin, Sent-Iler, Mopertui, Volas, Lamark itd.) Iako kasnije 
diskreditovanu, smatra se da је teoriju evolucije kao pripremnu, kao izvesnu prolego
menu za teoriju evolucije, dao Lamark 1809. godine svojim glavnim delom Zooloska 
filozofija. Lamark obja5njava evolucione promene vrsta postojanjem urodene teznje 
zivog sveta ka povecanju slozenosti. Promene se desavaju shodno uzajamnosti odnosa 
sredine i organizma, ziva Ьiса se prilagodavaju sredini, fudnjom, menjajuCi se kada se 
sredina menja, pri cemu do kljucnih promena, koje postaju nasledne, dovodi upotreba 
ili neupotreba organa. Dakle, Lamark stoji na stanovistu nasledivanja stecenih osoЬina, 
ideju kojaje kasnije dovodena u pitanje, proЫematizovana i uglavnom odbacena, ideju 
о prenosenju stecenih karakteristika tokom zivota na potomstvo. Dva su fundamental
na zakona koja obja5njavaju evoluciju. Zakon upotrebe i neupotrebe (Use and disuse) 
saЬira znanje о tome kako se organi zivotinja ucestalom i kontinuiranom upotrebom 
razvijaju, rastu i jacaju, dok permanentnom neupotrebom organi slabe i konacno ne
staju. Zakon nasledivanja stecenih osoЬina (Inheritance of acquired characteristics) 
obja5njava kako sve stecevine ili guЬitke koje individua u interakciji sa individuom, 
upotrebom i(li) neupotrebom, uspostavlja - prenosi i na potomstvo. 

Iako је sve od pocetka 18. veka Ьilo spoznaja koje su sve viSe zasnivale 
tnisao о evoluciji, Darvinje svojom koncepcijom i prihvatljivim mehanizmom evo
lucije 1859. izazvao posebnu pozornost. Nije dato samo novo i celovito objasnjenje 
prirodnih procesa u zivom svetu, nego su Darvinove teorije zavodile pojmovnu kon
stelaciju u smislu naucne paradigme, koja је zapravo Ьila, kunovskim pojmovljem, 
naucna revolucija - paradigma fiksizma i tipoloskog pristupa zamenjena је paradi-
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gmom evolucije i populacionim pristupom. Darvin pak smatra da su svi organizmi 
nastali od zajednickog pretka putem 'porekla s modifikacijama' i daje glavni meha
nizam evolucionih promena delovanje prirodne selekcije na naslednu varijaЬilnost. 
Sve se dogada u igri varijaЬilnost (ponuda grubog gradiva) - selekcija ( odaЬir unutar 
gradiva). Prirodna selekcija predstavlja uspesnije prezivljavanje i reprodukciju nekih 
genetickih varijanata u odnosu na druge, u uslovima sredine kakvi vladaju u odrede
nom vremenu. Dakle, prirodna selekcija deluje kada postoje razlicite nasledne vari
jante, koje se razlikuju ро adaptivnoj vrednosti, odnosno ро tome koliko, preko svojih 
potomaka, doprinose genskom fondu sledece generacije. Na razlicito prezivljavanje, 
odnosno reprodukciju uticu mnoge osoЬine - otpornost prema bolestima, sposobnost 
izbegavanja predatora, plodnost itd., utoliko adaptaciju cine nasledne osoЬine koje 
svojim nosiocima omogucuju da ostave veci broj potomaka nego oni koji te osoЬine 
nemaju. Reproduktivni uspeh је isto sto i podobnost (jitness). Adaptaciju cine razli
cite osoЬine: morfoloske, Ьiohemijske, osoЬine ponasanja, tako na prilagodavanje 
organizama uslovima sredine uticu i fenotipske i genotipske karakteristike. Као re
zultat prirodne selekcije, populacije se menjaju kroz generacije. VarijaЬilnostje siro
vi materijal od kojeg prirodna selekcija moze da oЫikuje Ьо!је adaptirane forme. Оа 
Ьi prirodna selekcija delovala, varijaЬilnost mora da bude nasledna. Darvin је uocio 
znacaj nasledne varijaЬilnosti, ali nUe znao pravi mehanizam nasledivanja iako је 
Ьiо Mendelov savremenik. Osnove savremene teorije evolucije postavljene su tokom 
ХХ veka principima moderne genetike konЬinovanim sa Darvinovim tumacenjem 
evolucije putem prirodne selekcije. IstraZivanja usmerena na populacije i njihovu 
geneticku strukturu gradiraju savremene teorije evolucije kao rezultat rada velikog 
broja naucnika u razlicitim oЫastima - od matematicke populacione genetike do 
molekularne biologUe. Savremene teorije evolucije i epohalni prodori u mehanizme 
nasledivanja promene objasnjavaju zЬirnim efektom delovanja vise cinilaca, kao sto 
su mutacije, geneticki drift (geneticka slucajnost), protok gena (gene.flow), prirodna 
selekcija, rekomЬinacija itd. 

Ogroman napredak Ьioloskih nauka i pokusaji razumevanja i objasnjavanja 
ustrojstva zivota, cini se, ipak nisu u potpнnosti ogolili i rasvetlili slozene organske 
strukture ostavljajuci ih bez tajne (ostavljajuci za sada ро strani pitanje da li је to u 
potpunosti ikada шoguce?). Cak suprotno, slozenost fenomena zivota otkriva sve 
vise nepodesnost odredenih koncepcija i iziskuje drugacija razumevanja, postavljanja 
pitanja i uspostavljanja naucnih i filozofskih teorija. Pojam zivota, njegov nastanak 
i struktura, citav splet promena i evolutivnih procesa i dalje nas upucuje na puteve 
misljenja koji Ьi sveobuhvatnije zahvatili kompleksnost proЫema. Utoliko se pro
misljanja upucuju i na prethodne, ranije puteve misljenja, koji, svakako, produЫjuju 
i опо nemisljeno nekog misljenja. Tako је 'tajna zivota' uprkos strahovitom razvoju 
Ьioloskih disciplina ostala i dalje neraskrivena, sto nas postavlja u upitnost о tome da 
li је moguce uopste zivot u potpunosti dokuciti, raskriti i otkriti, objasniti i saznati 
iskljucivo putem nauke i naucne filozofije? I nije li neophodnost teorija koje ne Ьi 



HEGEL I TEORIJA EVOLUCIJE 85 

rekurirale na jednostrana i krajnje hijerarhizovana stanovista, i odbacivala filozofiju 
kao nenaucnu, krajnje alarmantna? 

п 

Ako Ьiologija zauzima sredisnje mesto u korpusu nauka, ро Bartelanfiju, 
onda se fundamentalni Ьioloski proЫem iivota pokazuje kao mesto susretanja egzak
tnih i drustvenih nauka. (Bertalanffy 1952: VI) Dodali Ьismo: i filozofije. Isprepletena 
sa drugim disciplinama, ali i autonomna u pogledu svojevrsnosti predmeta, Ьiologija 
kao polje susreta su-odnosnih fenomena sa multiplikovanim fenomenom zivota se 
uspostavlja kao centralna nauka, koja Ьi onda trasirala i put mogucnoj Opstoj Teoriji 
Sistema (General System Theory). Ovu sredisnju poziciju Ьiologije u modernoj misli 
i duboku ukorenjenost njezinih rezultata u savremenom iskustvu istice i Mono, uka
zujuci na izvesnu dvoznacnost pozicioniranja Ьiologije. "Medu naukama Ьiologija 
zauzima, istovremeno, i marginalno i sredisno mesto". (Mono 1983: 25) Marginalno 
mesto se manifestuje u pogledu proucavanja specijalizirane tematike koja obuhvata 
samo Ьiosferu, ali ako se uzme daje krajnji cilj celokupne nauke da razjasni covekov 
odnos prema svemiru, onda је Ьiologija nauka najviseg digniteta (ро Monou, cini 
se, i pretendent da zauzme mesto 'kraljice nauka', jer se postavlja pitanje 'ljudske 
prirode' drugacijim izrazima osim metafizickih). No da li је ovo stavljanje nauci u 
zadatak da obuhvati i shvati fenomenalnost zivota vlastitom metodom jedini nacin 
dosezanja ovog slozenog fenomena? Da li је moguce misliti zivot bez pojma zivota i 
vice versa је li pojmovnost zivota prazna shema koja Ьi Ьila nedovoljna u dosezanju 
dogadajnosti samog fenomena, nadiruceg strujanja zivota? Izmice li zivot umu ili је i 
sam um u svojoj srzi zivot, zivot kao misljenje zivota, misljenje kao zivot misljenja, 
odnos misljenja i zivota kao odnosenje zivota misljenja i misUenja zivota? Na ovom 
mestu stupamo u razgovor sa Hegelom. 

Pitanje zivota u Hegelovoj filozofiji figurira kao pojmovno-filozofsko pita
nje. Ovo diferenciranje nacina misljenja fenomena zivota istice i Ipolit, akcentuiraju
ci Hegelovo shvatanje zivota ne kao Ьioloskog vec pojmovnog priblranja zivota kao 
osvescenje zivota. Iako је Hegelova filozofija prirode najcelovitije izlozena u sistemu 
Enciklopedijefilozofijskih nauka, propitivanje pojma zivota kao i citava konfiguraci
ja proЫema u vezi sa fenomenom evolucije, upucuje nas i na ranija Hegelova dela, 
prevashodno na shvatanje zivota u Fenomenologiji duha i Nauci logike. Zivot nije 
prireden svesti kao puka pred-metnutost koju Ьi onda Ьilo moguce misliti na nacin 
predstavljanja, osecati i dozivljavati kao neposredni Ьioloski faktшn na nacin nepo
srednosti, dokucivanja zrenjem ili samo zahvatati pukim prirodnim filozofiranjem 
koje је uvek formalizirano, vec mora Ьiti mogucno pokazati unutrasnju dijalektiku zi
vota koja jeste unutrasnja mogucnost рајта. Prirodno filozofiranje pukim klasifika
cijama, konstrukcijama, zornim prikazima i taksonomijamajeste postupak tabelarnog 
razuma koje је nedostatak pojma. Pojmovnost, kao jedini istinski oЫik egzistencije 
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istine naucnog sistema, moguce је provesti prikazom kretanja same stvari misljenja. 
Pojam је vlastito sopstvo predmeta koji se prikazuje kao njegovo post~anje. Dakle, 
predmet nije naspramna priredenost koja se naknadno zahvata pojmovnom aparatu
rom (Ьioloskim deskripcijama i klasifikacijama), vec је predmet unutrasnje postaja
nje pojma. Postajanje utoliko cini unutra5пji пastaпak, dok је postojaпje prelazenje 
u опо spoljasпje. Spekulativпa sadrziпa pojmova postajaпja i postojanja ogleda se i 
u misljeпju moderne sinteticke teorije evolucije koja procese promeпa i пastajanja 
objasпjava uzajamпocu odпosenja orgaпizama i srediпe. Utoliko izvesпa dijalektika 
modernih koпcepcija prevazilazi prethodna razgraпavanja pojmova evolucioпih pro
meпa па autogeneticke i ektogeneticke. Ро autogeпetickim teorijama procesi razvica 
i evolucioпe promene su se objasпjavale izviranjem iz organizma uz minornu zna
cajnost uloge sredine, dok su ektogeпeticke teorije upravo pridavale пajveci znacaj 
sredini kao konstituensu promeпa nametnutih spoUa. Darvinovska teorija akcentuira 
momeпat uzajamnosti u sferi zivota. U dinamici meduuticaja (interakcije) organizmi 
i okolis uzajamno se mijenjaju. Ali sta Ьi ovde premoscivalo moderno iskustvo ka 
spekulativnom idealizmu u pogledu promisljanja fenomenalnosti zivota? Ра upravo 
OVO nag)asavanje pojmova odnosenja, Uzajamnosti, razJike, rasclanjavanja i sta)nog 
priЬiranja. Zivot је stalno samopotvrdivanje, borba za opstanak, neprekidno zivotno 
odnosenje koje је uvek vec i svest. Prema Hegelu. Utoliko se prikaz spekulativne 
sadrzine pojma zivota ovde premesta u sferu samosvesti. Sama samosvest se izvodi 
iz zivota, u pocetnom stupпjll опа је zivotna odnosajпost prema onome sto је razli
kuje tako da ga uvek reflektuje u sebe. Organska svest se odnosi prema neorganskom 
tako sto asimiluje. Kretanje zivog koje sebe odreduje i odrzava spram razlike sveta 
u kojem zivi, neprekidnim odvajanjem anorganske prirode i hranjenjem njom, jeste 
ujedno i nerazlikovanje. Razlika se asimilira i apsorbuje u nerazlikovanje, odredba 
zivota је u beskonacnosti kao ukinucu svih razlika, tecnog stanja razlika ili opsteg 
razresenja. Ono strano se prisvaja, a\i razlike nisu privid vec imaju opstojanje, utoli
ko је njihovo ukidanje beskonacпi proces. Beskonacпo mirovanje tecпog medijuma 
jeste zapravo apsolutni nemir, kao beskonacno ukidanje razlika ili cisto kretanje, pro
ces zivota. "Zivot u opstem tecnom medijumu, jedno mirno razlaganje oЫika upravo 
time postaje kretanje tog oЬlika ili zivot kao proces ". (Hegel 2005: 89) Dakle, kao 
momenat zivoga pokazuje se razlikovanje od sebe samog, ali kao samosvest ono је 
istovremeno obuhvatanje, time је proces zivota "isto toliko uoЫicavanje koliko је i 
ukidanje oЫika; i ono prvo, uoЫicavanje, isto toliko је ukidanje koliko је i rasc\aпja
vanje". (Hegel 2005: 90) Zivot jeste to celokupno kruzno kretanje, celina koja se ra
zvija, в razvicu razresava i u tom kretanju se jednostavno odrzava. Zivot nije datost, 
а ova perspektiva Ьioloskog kao nastajuceg i odrzavajuceg u nastajanju istaknutaje i 
evolucionom Ьiologijom. 

Ovakva odredba ustrojstva zivota kao kretanja upucuje na Ыiskost odredbe 
zivota kao samoodrzavanja i promenljivosti u evolucionoj teoriji. Ako posmatrajuCi 
ит naucnika evolucionista opisuje, klasifikuje i objasnjava orgaпski svet u kretanju, 
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promenama, genezi, vlastitoj povesnosti ... cemu onda prigovori Hegelu, kad i njegova 
odredba zivota upucuje na kretanje, da је zastupao antievolucionisticko stanoviste? 
Spekulativno prikazivanje zivota zapravo ne poistovecuje zivot i рој ат zivota. Utoli
ko se promena, razvice, postajanje, postojanje, povest, zbiljska geneza i kretanje uop
ste ne odnose na organsku prirodu, nego na pojam. Priroda, zapravo, ni nema povest, 
povestan је duh, dok је priroda njegovo otudenje, otpustenost u drugo-Ьitak. Vreme 
је dimenzija duha а prostor dimenzija prirode. Svetska istorijaje samoizlaganje duha 
kroz vreme, u istom smislu u kome ideja prirode razvija sebe u prostoru. Duh se ne 
nalazi ј ukstaponiran u formi pored-svakog-drugog vec u formi posle-svakog-drugog. 
Svetska istorija nije geografija, priroda se siri u prostoru а ne u vremenu, sto znaci da 
su prirodni procesi cirkularni i ponovljivi. U prirodi ne postoje ireverziЬilni procesi i 
ne postoji tako nesto kao sto је razvitak u prirodi. 1 Za Hegela pojamje realnost, zЬЩа 
u kojoj se priroda pojavljuje. Aktualni pokreti i promene dogadaju se u pojmu, duh 
је u vlastitom stupnjevanju uvek visi od prirode, kao jednom od njegovih momenata. 
Samo zivot duha ima povest, dok "organska priroda nema nikakvu povest; ona od 
svog opsteg, od zivota, pada neposredno u pojedinacnost postojanja, i u toj stvarnosti 
udruzeni momenti jednostavne odredenosti i pojedinacne zivotnosti proizvode posta
janje samo kao slucajno kretanje, u kojem је svaki momenat delatan na svom delu, 
i u kojem se celina odrzava: ali ta pokretljivost је za sebe samu ogranicena samo na 
svoju tacku, i celina nije prisutna u njoj, i ona se u tome ne nalazi, jer ovde ona nije 
kao celina za sebe". (Hegel 2005: 143) Posmatranje nije znanje vec mnenje, iivot је 
slucajni ит, posmatrajuci um samo instinkt uma, utoliko је posmatranje ograniceno 
na opisivanje i prepricavanje mnjenja i dosetki prirode. Opisivanje prirode i pokazi
vanje oznaka nikada nije nuznost pojma, prirodnofilozofski formalizam se prilepljuje 
postojanju spolja, ono moze Ьiti samo nagovestaj pojma, 'valjana napomena', 'inte
resantno odnosenje', 'prUateljsko izlazenje u susret pojmu', 'decje prijateljstvo', ali 
ne i znanje nuznosti. Tako је i sama priroda slabost pojma. 

U najpregnatnijoj odredЬi prirode, kao i razlici pojmovnog od prirodnog razvica, 
iz Enciklopedije filozofijskih znanosti, na koju se uoЬicajeno referira kada se govori о ne
slaganju Hegelove i evolucionisticke koncepcije, kate se sledece: "Prirodu valja smatrati 
kao sistem stupnjeva koj i numo proizlaze jedan iz drugoga, а od kojih је iduci istina onog 
iz kojega rezultira, ali ne tako da se jedan iz drugoga proizvodi prirodno, nego iz unutra5-
nje ideje koja sacinjava osnov prirode. Metamoifoza pripada samo pojmu kao takvome, 
jer је samo njegova promena razvoj. No, pojamje u prirodi dijelom samo nesto unutra5-
nje, а dijelom egzistentan samo kao ziva individua; stoga је samo na nju ogranicena egzi
stentna metamorfoza." (Hegel 1987: 208) Priroda se tako pokazuje kao spolja5njost ideje, 
koja mora Ьiti iscezavajuci momenat da Ьi ideja dosla do svog Ьitka-za-sebe. U hUerarhic
nom poretku naucnosti, poznavanje prirode za Hege\a ne zauzima najvise mesto, stoga i 
nUe Ьilo numo njegovo temeljno poznavanje Ьioloskih nuka tog doba. Utoliko i ne cudi 
to sto Hegel ne polate racun о Lamarkovoj evolucionoj teoriji, iako najznacajnijoj u tom 
1 

Pitanje је ipak da Ii postoje ireverziЬilni procesi u prirodi, ~to је pokazano termodinamickim zakonitostima? 



88 MajaSolar 

dobnom misljenju, organska fizika kao poslednji momenat filozofije prirode је subordini
rana narednim stupnjevanjima filozofije duha u 1ikovima subjektivnog, objektivnog i ap
solutnog duha. Organika jeste izlaganje ideje organskog bica stupnjevima geologijskog, 
vegetabllnog i animalnog organizma, pri cemu se neobavestenost о aktuelnim Ьioloskim 
proЫemima ogleda upravo u izvesnoj beznacajnosti za nauku ovog prikaza kretanja or
ganiteta. Dok је Kant uzdizao i visoko cenio postignuca prirodnih nauka jednako kao i 
prakticke filozofije, saiimajuci ovakve stavove u najvece divljenje i strahopostovanje pre
ma zvezdanom пеЬи iznad тепе i moralnom zakonu и meni, dotle је Hegel sa izvesnim 
prezirom prema prirodnom objasnio kako је duhovna forma uvek visa od prirodne, cak i 
onda kadaje duhovna slucajnost kao rdava sarnovolja i to је "jos nesto beskonacno vise 
nego zakonita putanja zvijeZda i neduznosti Ьiljke, jer sto tako zaЫudi jos је duh". (Hegel 
1987: 208) Spekulativna filozofija prirode izlaie prirodu kao drugobltak ideje kao njezino 
samootudenje, ali sarno da Ьi se ideja na visi nacin, kao svesni duh, vratila seЬi. Istorija 
razvica prirode је dijalekticka, pri cemu se ideja u filozofiji prirode diferencira na mehani
ku, fiziku i organsku fiziku. Organika raspravlja о organskoj prirodi u kojoj indivudualitet 
dosti:Z.e najvisi stupanj, jer se tu u individualnom manifestuje pojarn. Prvi stupanj organ
skog razvica jeste geologijski organizam, zemaljsko telo kao opsti sistem individualnih 
telesa. Ovde se kao prvi momenat razvitka organskog pokazuje sama materija. Tako је 
Zemlja kao organiz.am koji lezi mrtav u svom vlastitom procesu kao pretpostavljenoj 
proslosti (Нegelu su mogla Ьiti poznata i Lajelova geoloska istra:Z.ivanja) ishodiste zivota, 
realna mogucnost zivota. Evoluciona teorija Oparina Ьi ovo ishodiste objasnila kao etapu 
istorijskog razvitka materije, jer zivot ni nije nista drugo nego osobena, veoma savrsena 
fonna organiz.acije materije. Shodno Hegelovoj organskoj fizici sledece etape kretanja 
pojma organskogjesu vegetaЬilni i animalni organizam, kojima se mogu pripisati stup
njevi uoЫicenja kao: proces oЫikovanja kao unutra5nji odnos Ьiljke prema seЬi, z.atim 
proces koji se specifira prema spolja- asimilacija i proces roda, z.a vegetaЬilno organsko 
i: lik - davanje forme i odnosenje individue prema seЬi kao senziЬilitetu, iritabllitetu i 
reprodukciji, asimilacija - odr:Z.avanje forme hranjenjem i generacija - proces roda, za 
animalno organsko. Momentom smrti ukinutje poslednji bltak-izvan-sebe prirode, pojam 
је time postao za sebe. 

Uprkos ovom kratkom prikazu proЫematike Hegelove odredbe razvica pri
rodnog i pojma zivota koji Ьi naznacivao odeljenost od svakog koncepta evo\ucije u 
objektivistickom smislu, ipak cemo postaviti pitanje nije li moguce dovesti u Ыisku 
vezu, cak i saglasnost, dijalekticko kretanje pojmovlja koje implicira promene i ra
zvitak, i moderno evolucionisticko pojmovlje. 

1П 

Hegelje prirodno filozofiranje deklarirao kao nedostatak pojma. Mono, kao pri
rodni filozof par excellence, Ьi Hegela karakterizirao kao animistu i vitalistu i time mu 
oduzeo relevantnost u polju modernih prirodnih nauka. Ovakvim postavkama mi se kre-
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сето па tlu koje striпgeпtпo razdvaja pojmovпost filozofije od pojmovпosti prirodпih пa
uka i prirodпe filozofije. No је li to sasvim opravdaпo? Postavlja se pitaпje, narocito posle 
steceviпa savremeпih пauka ( od kvaпtne fizike ), da li је moguce i dalje legitimirati naucni 
postulat objektivпosti пе uzimajuci u obzir опо od cega nova пauka uspostavlja пaucпost. 
Ako је pokazaпo da пеmа objektivnih cinjeпica samih ро seЬi, пе uzimajuci u obzir odпo
sajпost svesti koja onda uvek vec па пeki пасiп ucestvuje u modifikabilпosti pojava, onda 
ova upitпost dovodi u pitanje i пасiп па koji је пauka postavljala vlastiti zadatak i kako 
је izgradila svoju metodu. U kopeпhageпskoj interpretaciji kvantпe teorije nije moguce 
zaпemarivati ciпjeпicu daje prirodnu пauku stvorio covek. Biologija пiје prosto пesto sto 
samo ро sebl opisuje i оЬја5пјаvа zivot kao naspram-predmet. Опа је deo uzajamпog dej
stva izmedu паs i prirode, zivot пiје pred-metnut kao datost koja Ьi tek naknadпo ulazila 
u obuhvat Ьioloskih оЬја5пјепја, zivot smo mi sami. Biologija opisuje zivot опаkо kako 
se pokazuje izlozeп па5еm пacinu ispitivanja. Pojmovnost zivota kao osvesceпje zivota 
је опdа пeodvojiva od samog Ьioloskog zivota. Zivot kao zЬiljaje uvek vec i sustiпa rea
liteta, пjegova Ьitnost, pojmovпost. Utoliko se пе radi о pukoj projekciji sebe u stvar, vec 
о odпosajпosti same stvari i svesti. Та uzajamпost svesti i predmeta, zЬilje i pojmovnosti, 
mogla Ьi redefiпisati Hegelovu koпcepciju u pogledu aktuelne teorije evolucije. Hegelova 
pozicija koja se vodi shvataпjem prirode kao spolja5njosti u smislu prostomog pojavUi
vaпja uпutra5пje logike filozofije prirode, moZe i trebala Ьi Ьiti оЬпоv!јепа uzimajuci u 
obzir modemi паuспi dokaz. Ako su пaucne ideje razvoja logika stvarnog razvoja, ako 
је ideja ustrojstvo prepoznato u Ьioloskim procesima, опdаје uпutrasпji pojam izraZen 
u spolja5пjosti i kao stvar, оdпоsпо pojam i realitet пikada пi пisu apsolutпo razdvojeпi. 
1 sam Hegel је pojam odredio kao istiпu supstancije, misao о sustiпi predmeta misljenja, 
zblljпost (realitet) u пajvisem smislu, опdа diskreditovaпje prirodпog-egzistentnog kao 
slucajпog, ciпi se, пiје па mestu. 

Smestajuci se u koпtekst odnosenja пauka i filozofije koji пе Ьi Ьiо odпos 
suprematije i subordiпacije, otvorila Ьi se mogucпost drugacijeg dovodeпja u vezu spe
kulativпo-fi lozofskih i naucпih odredпica. Biologija је prirodпa empirijska пauka о 
strukturi zivoga i zivota. Biologijska filozofija је zasпovana па postigпucima Ьiologije, 
ali svojom obuhvatпoscu daleko prevailazi speficпe Ьioloske proЬ!eme, jer је пе samo 
пauka kao takva, vec i ideje koje sugerira nauka.2 Filozofija blologije пiје deskriptivпo 
пiti eksplaпatorпo zпапје о prirodi i strukturi zivota, vec пјеп definiendum odreduje 
pojmovno zпапје zivota i zivoga. Paradigma od koje misli Ьiologijska filozofija jesu 
rezultati Ьiologije, а filozofija Ьiologije misli od pojmova. Smatramo daje danas nepri
mereпo govoriti о strogom odvajaпju ovih diskursa. Ciпi se da su poreci naucпog, filo-

2 
Ovakvu odredbu Ьiolo~ke filozofije preuzeli smo, redefiпisaпu, iz Moпoovog оЬј~пјепја podnaslova пjegovog dela 
Slucajnost i nu::nost- Ogled о prirodпoj filozofiji modeme Ьiologije. Мопо оЬј~пјаvа vlastitu poziciju i kao prirodno 
filozotsku duZпost пat1cпika, пarocito ll пjegovo doba, da svojt1 strukt1 misle ll okviru cele modeme kt1lture, kako Ьi 
oЬogatili пе sanю tehnicki v3Zпa zпanja, пеgо i ideje potekle iz 1~ihove пauke za koje mogt1 smatrati da imajll zпасај 
za eovecanstvo. "1 sama пaivпostjedпog пovog pogleda (а паuспi pogled uvekje takav) moze poпekad baciti пovu 
svetlost па stare proЫeme" (Мопо 1983: 26). Мопо razlikuje пat1kt1 od ideja koje пat1ka sugeri~e, i smatra daje 
potrebпo do kraja dovesti zakljucke koje пш1kа odobrava da Ьi se obelodanio пjihov puni znacaj. 
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zofskog i prirodnofilozofskog iskustva uvek и preplitanju, preklapanjima, sliCnostima i 
razlikama, pri cemu Ьi se odbacilo Ьilo kakvo hijerarhijsko pozicioniranje. Dakle, ako 
filozofski pojam zivota nema suprematiju nad prirodnonaucnim i prirodnofilozofskim 
poimanjima zivota, onda Ьi и jednom drugacijem konktekstu Ьilo omoguceno promi
sljanje uzajamnosti spekulativne i moderne naucne ideje evolucije. А ovo uprilicenje 
razgovora Hegela sa razlicitim autorima teorije evolucije Ьilo Ьi omoguceno razumeva
njem kako su pojmovi zivota ьеz ЬioiogUskih posmatranja zivota prazni, а Ьiologijski 
prikazi zivota bez filozofskih pojmova su slepi. 
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HEGEL AND ТНЕ THEORY OF EVOLUTION 

ABSTRACT 

The article is an attempt at consideration of Hegel's concept of life in 
the context with modern concept of evolution and also other Ьiological concepts. 
Although it is an estaЫished thinking that Hegel 's concepts of organic nature stand in 
opposition with the theory of evolution, we think that those positions forget the essence 
of dialectical grounding of concepts, and the modern scientific experience which is 
no more purely objectivistic. The speculative idea of evolution is not contradictory 
with the scientific approach, and this realization essentially puts in question different 
relations of philosophy of Ьiology, ЬiologicaJ philosophy and Ьiology. 

Keywords: Hegel, evolution, theory of evolution, concept of life, life, 
philosophy of Ьiology, Ьiological philosophy, Ьiology. 
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КАТЕГОРИЈА СУБЗИСТЕНЦИЈЕ ИЗ УГЛА КЕНИГОВЕ 

ФИЛОЗОФСКЕ ЛОГИКЕ 

Дамир Смwьанић 

САЖЕТАК 

У следећем раду се, полазећи од формалног карактера разлике између ствари и 

својства, онако како га анализира Јозеф Кениг, разматра категорија субзистенције из угла 

тзв. филозофске логике. При том се разматрају нека Кенигова формална одређења ства

ри као ствари, затим његове интерпретације онога што су о тој проблематици мислили 

Кант и Расл. Приказ Кенигових формално-логичких размишљања се допуњује његовом 

критиком говора о субсумирању конкретних ствари под појам ,ствар' и представљањем 

алтернативе у виду јединства мишљења и опажања. Напослетку сам аутор даје предлоге 

на који начин би се могло наставити промишљање формалне разлике између ствари и 

својства (тако се наводи проблем ствари по себи и могућност инверзије односа субзи

стенције и инхеренције). 

Кључне речи: формална разлика, филозофска логика, ствар, својство, субзи

стенција, инхеренција, Кант, Кениг. 

УВОД 

Један од оних појмова којим се служимо у говорној пракси свакоднев

ног живота, а добрим делом и у научном дискурсу, јесте појам , ствар'. Не само 
Из угла прагматистичког погледа на свет имамо посла са стварима - до те мере 

смо заокупљени њима да нашој пажњи често промиче питање о њима самима, о 

њиховој суштини, о ономе по чему оне јесу то што јесу. Па ако нас већ потребе 
обичног живота одвраћају од тог питања, ваљда се од филозофије као чисто 
теоретског односа према свету може очекивати да ће нас поново навести на 

Његово разматрање. И одиста, довољан је површан поглед на историју фило

зофије да би се уверили како се питање о устројству ствари поставља између 



94 Дамир Смwьанић 

осталог онда када је потребно расветлити природу људског сазнања или де

лања. Од Аристотела преко Канта до Хајдегера промишља се суштина ствари, 

са различитим исходом: њеним "инаугурисањем" у "материјал" за добијање 

категорија или "мистификацијом" њеног измицања било ком категоријалном 

захвату. Филозофска мисао се обично креће између тих екстремних тенденција, 

а у зависности од оријентације, коју иначе следи у свом мишљењу, мислилац 

стварима даје мањи или већи значај у логичко-прагматичкој "изградњи света". 

У погледу своје заступљености у појединачним филозофским дис

циплинама може се слободно рећи да се појам ствари налази на међи разних 

дисциплинарних интереса: налазимо га у теорији сазнања, онтологији, мета

физици, естетици, а посебно место заузима у логици. Овде посебно зато што, 

као што је већ напоменуто, (материјална) ствар на самим почецима логичке 

рефлексије код Аристотела чини "супстрат" из ког се "извлаче" категорије као 

најопштији појмови или пак, у супротном правцу, представља "материјал" на 

ком се да ексемплифицирати категоријални апарат. При том у обзир ваља узети 

следећи аспекат: логика се може сматрати и оном дисциплином мишљења која 

се бави разграничењем форме и материје, те проучавањем њиховог односа. 

У том смислу се о логици говори као о формалној дисциплини мишљења. С 

обзиром на то, израз ,формална логика' је обичан плеоназам - која логика би 

имала право да се тако зове, ако се не би бавила проблемима форме као једним 

од својих кључних задатака! 1 Па ипак, пошто се у оквиру институционализова

не филозофије усталио тај израз, за онај вид логичког промишљања проблема 

који се тичу форме нечега, али не и његове формализације (у смислу његовог 

изражавања симболичким језиком), ваља употребити други израз - нека то буде 

израз , фwюзофска логика'. Истина, и он се може сматрати плеоназмом, јер која 
логика је то без филозофских елемената? Међутим, има смисла користити се 

тим изразом, ако се под њим подразумева онај начин промишљања филозоф

ских проблема који се руководи методом формалне дистинкције, где полазиште 

њиховог обрађивања чини управо промишљање формалног карактера разлике 

међу стварима (наравно, ствари овде треба схватити у ширем смислу те речи). 
Приличан број примера за то, како се треба служити логичким методом 

формалног разликовања у филозофске сврхе, налазимо у нажалост мало запа

женом делу Јозефа Кенига (Josef Konig) (1893-1974) које се почело "открива
ти" задњих година у оквиру рехабилитације тзв. херменеутичке логике (упор. 
Смиљанић 2005). Својим студијама у "граничној области логике, онтологије 
и филозофије језика" (тако гласи поднаслов његовог главног дела Битак и 

мишљење из 1937. године - в. Кениг 1937) он се показао поборником схватања 
филозофије по коме њена специфичност лежи у умећу разраде формалних раз-

1 Неко ће можда рећи: "материјална логика". Али на то би се могао дати исти коментар: како је могуће 
проучавати материју "за себе'', а да се преnшдно не постави питање "удела" формалног у њој, питање 
њеног потпадања под одређену форму? 
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лика, а ове се провлаче кроз сва могућа поља филозофске рефлексије, дакле, 

нису ограничена на само једно поље. Како то каже Фридрих Кимел [Friedrich 
Кйттеl], један Кенигов интер прет: "Специфично умеће филозофије усмерено је 

на то да се разради Како таквих [формалних] разлика и обучи поглед за односне 

везе које одступају од обичног разума.'"2 (Кимел 1991: 178) Логици можда само 
утолико долази одређен примат, пошто се она per de.fiлitioпeт сматра дисципли
ном формалног разликовања sиi geпeris. Кениг сматра, "да је логика још увек 

основна дисциплина филозофије, јер је само она у стању да омогући да се међу

собно не бркају мишљење и битак, постављање и ствар. "3 (Кениг 1978а: 119) На 
примеру односа према онтологији то значи: "Логика не разликује једноставно 

само између саме себе и - могуће - онтологије, већ је оно себе и онтологију 

разлику јуће." (Исто) Дакле, логика прави разлике, али је и сама разлика. 

О ФОРМАЛНОЈ РАЗЛИЦИ ИЗМЕЂУ СТВАРИ И СВОЈСТВА 

Кениг се одређењем појма ствари4 посебно бави у чланку из 1967. го
дине са насловом "Неколико напомена о формалном карактеру разлике између 

ствари и својства" (в. Кениг 1978ц). У њему он полази од неких занимљивих 

Кантових разматрања у Критици чистога ума, која се индиректно тичу разлике 

између ствари и својства. Наиме, Кант у својој табели категорија као једну од 

ових наводи и тзв. категорију инхеренције и субзистенције (лат.: sиbstaпtia et 
accideпs) (упор. Кант 1970: 108). Она чини једну категорију релације, а поред 
ње се наводе још каузалитет и депенденција (узрок и последица), затим зајед

ница (узајамно дејство између онога што дела и онога што трпи). За разлику 

од последње две она прва, о којој је иначе опширније реч у делу о аналогијама 

искуства, "стоји ... под насловом релација, и то више као њихов услов, а не што 
би она сама садржала неку релацију" (исто: 188). Кениг се интересује, из ког 
разлога супстанција и акциденција, односно ствар и својство, не садрже никак

ву релацију. Док су узрок и последица две "ствари", супстанција и акциденција 

нису две засебне "ствари", јер по Канту акциденција не може имати посебну 

егзистенцију у односу на супстанцију, њена егзистенција је у суштини она саме 

супстанције. "Одредбе једне супстанције које нису ништа друго до нарочити 

начини њене егзистенције зову се акциденције." (Исто: 187) Па ипак, Кант не 
искључује могућност да се и акциденцијама у извесном смислу припише засеб

на егзистенција, а то је инхеренција (битак супстанције је онда субзистенција). 

Како се не би уплео у противречности, Кант напослетку говори о трајној егзи
стенцији супстанције и променљивој акциденција. 

2 
Превод аутора. 

3 . 
Превод овог и осталих Кенигових цитата Је урадио аутор. 

4 
Кад говори о стварима, Кениг у том чланку има у виду тзв. материјалне ствари. 
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Разлог због ког се Кениг позива на ова Кантова разматрања лежи у томе 

што се по његовом мишљењу заменом појма супстанције и акциденције паром 

појмова ствари и својства може доћи до дубљег увида у формални карактер 

разлике између ових. Дакле, могуће је по тој "логици" претпоставити да ствар 

и својство не садрже релацију, али исто тако не искључити могућност да се 

између њих ипак може установити нека врста специфичне релације. Први ко

рак који Кениг предузима да би расветлио тај загонетни однос јесте разлико

вање говора о појединим или неким стварима с једне и говора о стварима као 

ствари.ма с друге стране. Ствари, даље, "имају" својства. "Али мора се и те 

како разликовати говор да ствари имају својства од говора да ствари као такве 

субзистирају својствима или носе својства." (Кениг 1978ц: 344) (Већ у томе да 
се говори како једна ствар као таква субзистира својствима приметна је тенден

ција да се одреди "скривена" релација између ствари и својства.) Међутим, док 

има смисла рећи за неког човека да носи кофер, где, дакле, имамо две ствари 

за себе (човек и кофер), с тим што човек и док не носи кофер постоји за себе, 

ствар као ствар јесте само утолико што носи својства, штавише, она није ништа 

друго до оно што субзистира својствима. Док се путем искуства да установити 

да ли неко носи кофер, чињеница да једна ствар као таква није ништа друго до 

оно својствима субзистирајуће није емпиријски установљива. Кениг у том кон

тексту прави разлику између двеју формулација: "не бити ништа друго до оно 

што"." и "ништа друго него ... ". Ова последњаје у ствари конструкција из две 
реченице, напр. "То није ништа друго него превара" што значи: "То је превара", 

али и "Навођење било које друге ствари би било погрешно". Прва формулација, 

рецимо "Ствар као таква није ништа друго до оно што субзистира својствима", 

јесте само једна реченица. Није пуко својство, већ суштина ствари као такве, 

кад се каже да она субзистира својствима. "Ради се само о два различито форму

лисана указивања на једно те исто, кад се једном каже да једна ствар као таква 

(ствар као ствар) није ништа до оно што носи својства, и кад се други пут каже 

да носити својства, субзистирати им, није акциденцијаједне ствари као такве, 

већ такорећи њено Шта, њена ,супстанција', њена oucria." (Исто: 346/347) 
У току даљег излагања Кениг се бави разграничењем појмова ства

ри, рода и врсте. Узмимо за пример следећа два исказа: "Дрвећа су биљке" и 
,,Дрвећа су ствари". На први поглед би се рекло да се "биљка" и "ствар" пре
ма "дрвету" односе као род према врсти. Међутим, суштинска разлика лежи 

у исказној форми: док су искази о дрвећу као биљкама замењиви простим 

исказима о биљкама, у неку руку и редундантни, искази о дрвећу као стварима 

имају исти статус као искази о стварима као стварима, а формално једини могућ 
исказ о стварима као стварима јесте онај да ствар није ништа друго до оно што 

субзистира својствима, што је и по форми и по садржају сасвим различито од 
обичних исказа о стварима. Искази о биљкама као биљкама нису пак ништа 
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друго до искази о биљкама. 5 За Кенига компликације које настају стављањем у 

међусобни (формални) однос израза "дрво", "биљка" и "ствар" могу се избећи 

тако што ће се она прва два израза посматрати као изрази објект-језика, док 

израз "ствар" пре припада метајезику. 

У некој врсти екскурса Кениг пореди своју концепцију са оном Расло

вом из Истраживања о значењу и истини, где је између осталог реч о здраво

разумском поимању ствари. По Раелу оно што се обично ["соттопlу"] назива 

"ствар" није ништа друго до свежањ коегзистирајућих квалитета ["а bиndle ој 

coexisting qиalities "] што је по Кенигу знак да се и код Расла може наћи фор
мална дистинкција између ствари (као супстанције) и својстава (као чулних 

квалитета). У исказу "Ово је црвено" (" This is red"], примеру једне субјекат
предикат-пропозиције [" sиbject-predicate proposition "], израз "ово" (" this "] ре
презентује супстанцију, по Расло вим речима: "ап иnknowahle soтething in which 
predicates inhere" (в. Расл 1940: 97), што би "преведено" на Кенигов језик могло 
да се означи изразом "ствар као ствар". Ако се тај од стране здравог разума 

[" соттоп sense "] форсиран говор упореди са оним који је Кениг дао у оквиру 
свог чланка, разлика се не може превидети: по његовом мишљењу је ствар као 

таква ништа друго до оно својствима субзистирајуће, а по здравом разуму она 

је нешто, а soтething. Док за Кенига питање, каква ствар је ствар као таква, 

нема смисла, оно се по здравом разуму може сувисло поставити, па макар се 

на њега и не нашао задовољавајући одговор. Сличан суд о супстанцији је дао 

Лок у свом Огледу о људском разуму, а помало изненађује чињеница да Кениг 

не прави паралелу таквог супстанцијалистичког схватања са Кантовим учењем 

о ствари по себи, о којем ће укратко бити речи у закључном делу мог рада. У 

сваком случају, Кениг не симпатише са таквим есенцијализмом. 

Настављајући своја разматрања о формалној разлици између ствари 

и својства Кениг ставу да ствар као ствар није ништа до оно што субзистира 

својствима додаје још један, који анализира посебно, наиме, став да ствар као 

таква није ништа до оно што остаје, када се друго (својства) мења. Иако се 

ради о два става, они се по Кенигу заједно односе на ствар као ствар, те их оба 

треба користити у сврху тог формалног одређења, пошто се допуњују. "Обе ми

сли субзистирања својствима и остајања [истим], кад се мењају својства, овде 

су такорећи само два различита аспекта једног те истог. Остајање је, како се овде 

може рећи, начин субзистирања." (Кениг 1978ц: 356) Кениг наводи пример куће 
- кућа остаје то што јесте и онда, када је људи, који у њој станују, напусте одн. 
Промене. Тако би се могло рећи да кућа субзистира својим станарима, колико 

год то необично звучало. Али овде се не може рећи да је њено остајање начин 

на који кућа субзистира онима који је настањују. Разлог за то лежи у томе што 

се о кући не може рећи да није ништа до оно што субзистира станарима; кућа 

5 
Говор о стварима имплицира да им се може приписати засебна егзистенција, док Кениrу није јасно шта 

би требало значити када би се једној ствари "као таквој" доделила или оспорила таква егзистенција. 



98 Дамир Смшьанић 

је нешто, а не ништа. "Садржајни" израз ,кућа' може да се уметне уместо фор

малног израза ,А' у оквиру формуле ,А као ствар', а ова може да супституише 

другу формулу ,ствар као ствар'. 

Формалном разликовању овде није крај, штавише, оно се може још 

радикалније спровести, рецимо, када правимо разлику између једне ствари и 

те ствари.6 Када се питамо "Шта је ствар [das Diпg]?", ми се питамо о суш
тини појма ,ствар', али не и о суштини појма било које ствари. А када ми

слимо о појму ,ствар', ми по Кенигу мислимо "ништа до оно што субзистира 

својствима" или "ништа до оно што остаје када се мењају својства". Слично 

размишљамо и о појму ,узрок' - под њим подразумевамо "ништа до оно што 

производи неко дејство". Дакле, ради се о формалној сличности та два појма. 

За разлику од емпиријских појмова ,дрво', ,камен', ,сто' итд. који су и опште 

именице, појмови ,ствар', ,узрок', ,супстанција' нису ниједно ни друго (а нису 

ни априорни појмови у Кантовом смислу). Кениг се - помало неочекивано - не 

изјашњава даље о природи тих појмова, већ своја излагања у том контексту 

завршава констатацијом да изрази ,ствар' и ,камен (дрво итд.)' не припадају 

истом језичком нивоу, што би значило да решење оних дилема о природи "не

емпиријских" појмова треба потражити у филозофији метајезика. 

КЕНИГОВО ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ: 

ЈЕДИНСТВО МИШЉЕЊА И ОПАЖАЊА 

У последњем одељку свог чланка Кениг даје резиме својих размишљања 

о формалној разлици између ствари и својства. Као прво је та разлика "преве
дена" у ону између ствари као ствари и својстава оне супституције израза ,А', 

када је реч о једном А као једној ствари. Та разлика се даље може приказати као 

разлика између појма (појма ,ствари') и чулно опажених својстава супституција 
израза ,А', укратко: између појма ,ствари' и чулно опажених ствари (чулима 

опажених цветова, кућа, столова итд.). Напослетку, Кениг сматра потребним да 

се промисли веза између једног и другог на тај начин што ће се на примеру једне 

сложене ситуације показати јединство мишљења и опажања. Истина, Кениг за 

пример бира врло необичну ситуацију: уличну потеру! Ми тако видимо метеж 

на некој улици, где појединачно разазнајемо "ствари": куће, улице, аутомобиле, 
људе (жене, децу, лопова, полицајце итд.). Овде видимо и мислимо нешто као 

потеру, као да је ту видети и мислити једно те исто. "Понекад се види и мисли 

оно што се чулно опажа као нешто што ,се дешава', али се још не зна, шта се 

ту дешава." (исто: 360) Па ипак, то се онда види и мисли као ово или као оно, 
6 Да би се смисао тог разликовања боље схватио, мора се у обзир узети природа немачког језика У коме 

се одређен или неодређен члан увек ставља уз именицу ("das Diпg" или "еiп Diпg"). Пошто се пак У 
српском конструкција са чланом (посебно оним одређеним) ређе користи, то ће можда нешто отеж<rrИ 
схватање Кениговог разликовања, али аутор ће покушати да додатним интерпретацијама уклони те 

језички условљене потешкоће. 
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и самим тиме се наводно зна о чему је ту реч одн. шта се дешава. Коначно Ке

ниг преко навођења такве врсте говора долази до по њему адекватног одговора 

на кључно питање: "Формални карактер разлике и уједно везе између чулно 

опажених ствари, тј. опаженог дрвећа, столова итд. с једне и појма ,ствар' (или 

пак: опаженог дрвећа, столова итд. као ствари) показује се, ако су претходна 

излагања тачна, као формални карактер разлике између емпиријског опажања 

ствари, дрвећа, столова итд. с једне и оног чудноватог заједништва с друге стра

не да се виде и мисле као ништа друго до оно што се мења." (Исто: 361) 
Ваља напоменути да се овде не ради о субсумирању чулно опажених 

ствари под појам ,ствар' или појам оног што се мења. Наиме, може настати 

привид да се слично као што се столови субсумирају под појам ,намештај' они 

могу субсумирати и под појам ,ствар'. Чини се да су искази ,Неке биљке су 

лале' и ,Неке ствари су лале' исте форме - али први поглед вара. Да се о једној 

лали може говорити као о једној ствари није последица субсумпције чулно датог 

под појам ,ствар', већ има свој разлог у могућности да се један емпиријски опа

жен цвет уједно види и мисли као ствар, као ништа друго до оно што се мења. 

Слично се може демонстрирати и на примеру категорије узрока и последице. 

Нити је појам ,узрока', нити онај ,последице' тзв. потеп соттипе (не ради се о 

појму једног узрока, било којег итд.); када мислимо први појам онда мислимо: 

ништа до оно из чега произилази друго, а кад мислимо онај други, ми заправо 

мислимо: ништа до оно што произилази из другог. С једне стране опажамо до

гађаје чулима (рецимо: видимо севање или чујемо грмљавину), с друге стране 

их у мислима повезујемо на тај начин што један од њих (Д) сматрамо узроком 

другог (Д2) одн. Д2 последицом д. Но постоји и могућност да се један те исти 
догађај чулно опази, али и мисли као ништа друго до оно из чега произилази 

нешто друго. Другим речима, како у случају ствари тако и у случају догађаја 

да се констатовати да њихова форма поприма одређен облик унутарсветског 

дешавања, дешавања у ком се приказује сам свет. 
Пошто се разлика између емпиријски опажених ствари и појма ,ствар' 

на неки начин може посматрати и са тачке гледишта односа између опажаја одн. 

зора и појма као таквог, у ту сврху се можемо позвати на оно место у Критици 

чистога ума, где Кант прави дистинкцију између "празних" мисли без садржаја 

и "слепих" опажаја без појмова (упор. Кант 1970: 73). Кениг одатле закључује да 
би се за онога, ко није у стању да оно што опажа уједно види и мисли као ово или 
оно, у неку руку могло рећи да је "слеп" за такву врсту перцепције. За њега би 

важило да не уме учинити јасним своја опажања. Али Кениг је скептичан према 

Кантовом тумачењу по коме се то појашњавање опажаја реализује у виду њихове 
субсумпције под појам. Посебно је проблематично то што је код Канта субсуми
рање јединствена душевна операција без обзира на то да ли је појам, под који се 
субсумирају појаве, емпиријске природе или а priori. Он по Кенигу не прави раз
лику између појмова као што су ,лала', ,дрво' или ,кућа' с једне и појмова ,ствар', 
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,узрок' или ,последица' с друге стране-иједни и други су код Канта врсте иден

тичног рода појма. Субсумпција под априорне појмове се не разликује од оне под 

емпиријске појмове, а "гаранцију" за ту једноликост даје и учење о трансцен

дентШ1ном схематизму. Разлика између "логике уопште" и "трансценденталне 

логике" је вероватно такође условљена тим Кантовим схватањем субсумпције. 

По Кенигу би се разграничењем двеју засебних типова субсумирања под појмове 

вероватно довео у питање говор о трансценденталној логици као логици. 

Напослетку Кениг прави разлику између "емпиријских" (,дрво', ,кућа' ... ) 
и "априорних" појмова7 (,ствар', ,узрок' итд.) и наглашава њен чисто формални 

карактер. Они нису врсте једног идентичног рода , појам', него су "тотално друга
чији" појмови, као појмови различити појмови. Појашњење сопствених опажаја 

се овде не одвија у виду субсумирања феномена под појам, него тако што се фе

номени виде и уједно мисле као ово или оно, а то нема никакве везе са оним што 

се обично сматра праксом субсумирања под појам. Даље се примећује извесни 

афинитет појмова као што су ,узрок', ,последица', ,ствар' и сл. према вербалној 

форми , нешто поwwати као ". ', која је по Кенигу овде изворнија у односу на из
раз ,појам'. Сасвим супротна је ситуација код оних других појмова: код њих овај 

израз има предност у односу на онај вербални (појам је овде дат пре поимања). 

А ако се напокон упореде и појмови ствари или узрока и појам уличне потере, 

онда се може доћи до закључка да се за разлику од овог последњег - у неку руку 

емпиријског - они први поимају на тај начин да напр. нешто поимати као ствар 

значи да се оно поима као ништа до оно што се стално мења. 

НОВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ: СТВАР ПО СЕБИ 

И ИНВЕРЗИЈА СУБЗИСТЕНЦИЈЕ И ИНХЕРЕНЦИЈЕ 

Кенигов чланак се завршава онако како гаје започео-неспектакуларно, 

што ће се некоме учинити чак и неубедљиво. Уместо извлачења неких "рево

луционарних" закључака или формулисања провокативних теза, Кениг, сходно 

свом мисаоном стилу, прекида ток размишљања, не решавајући обрађивани 

проблем, као да тиме жели показати да право промишљање дотичне проблема

тике тек треба да отпочне. Претходна излагања добијају више смисао неке врсте 

увода у одређен проблем, због чега она имају провизоран карактер.8 Кениг је 
мислилац који своје рефлексије започиње под моменталним утиском неког за-

7 Како би се избегли неспоразуми, ваља напоменути како се Кениг тим појмовима служи само 
прелиминарно; он, дакле, не следи стриктно њихову употребу код Канта, мада напомиње да тиме не 

жели оспорити њихов легитимитет на пољу теорије сазнања. 
8 Чињеница да је за време свог релативно дугог живота објавио свега две монографије (!), своју 

дисертацију Појам интуиције [Der Begri.ff der lntuition] и хабилитациону тезу Битак и мишљење, 
показује да је детаљна, суптилна анализа пре свега језичких феномена без страха од апоретских 
ситуација била превасходни циљ Кениговог филозофирања, а не поставка једног конзистентног 
"система" који би једном "за сва времена" расветлио суштину стварности. 
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пажања, чији имплицитни Абуос, ваља развити корак по корак, а да се не прибег

не одмах готовим конструкцијама "решења". Проблем са приказаним чланком 

је у суштини као и са већином других Кенигових текстова - после лектире, 

иначе отежане Кениговом потребом да исцрпно прикаже све формалне нијансе 

извесног проблема, што води и до понављања и одлагања коначног одговора 

(његовог "сакривања"), читалац се осећа помало разочараним, јер му недостаје 

нека "феноменална" теза коју би, следећи Кенигову аргументацију, могао на 

крају очекивати. Међутим, ако се и може стећи утисак да су Кенигови текстови 

у одређеној мери недоречени, не сме се превидети позитивни ефекат таквог 

мисаоног "маневрисања": очигледно се тиме култивира одређена стрпљивост 

и упорност приликом размишљања о проблемима као предуслов њиховог до

вођења у нашу свест које добија предност у односу на њихово наводно "реша

вање". Кениг нас својим начином филозофског размишљања нагони да прво 

видимо проблем, да се учимо његовој артикулацији. Адекватна формулација 

поставке проблема је -у идеалном случају - пола његовог решења. 

Који нас то проблем Кениг учи посматрати у свом чланку о формалној 

разлици између ствари и својства? Сасвим логичан одговор би био да се ради 

о упознавању са формалним карактером одређених разлика, као напр. оне из

међу ствари и својства. На почетку свог чланка Кениг напомиње да ће говор 

о формалној природи њихове разлике свој смисао индиректно добити у току 

даљег излагања. Ради се о претпоставци Кенигове "филозофске логике" која 

се из наше перспективе да приказати управо као резултат његових напомена о 

разлици између ствари и својства. Радикшtно различите ствари су у формшt

ном погледу различите ствари, као ствари различите ствари - тако би гласила 

једна од кључних Кенигових теза. Истина, специфичност појма ствари, који се 
управо тематизује у дотичном чланку, лежи у томе што он у току свог поређења 

са појмом својства има двојну функцију: фундаментирајућу функцију, функ

цију "ношења" својстава, и диференцирајућу функцију, функцију раздвајања 
суштинског од несуштинског. Кениг рефлектује обе функције: фундаменталну 

У оквиру говора о ствари као "носиоцу" својстава, диференцирајућу приликом 

раздвајања ствари (као онога што остаје) од својстава (као онога што се налази 

У сталној промени). Јасно је да му је у том контексту од користи била "класич
на" категорија супстанције и акциденције. На први поглед међусобно се искљу
чујуће функције утемељивања и раздељивања су сједињене у ствари - једним 
појмом говорећи, који се такође може наћи у Кениговој филозофији (упор. 
Кениг 1937: § 21), ствар је инкорпорација саморазлике [Se!Ьstиnterschiedj: она 
је, да се емфатично изразим, разлика саме себе и својих својстава.9 Евентуал
но би ствари као даљи моменат требало придодати и захваћање [Йbergreifen] 
другобитка, уколико би та интерпретација уопште могла да се заступа, пошто 
својства ствари нису у потпуности оно друго ствари - и у њима јесте ствар. То 
9 з . 

асебно би требало разматрати питање да ли се у том случају ради о дијалектичкој фиrури. 
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би, дакле, била нека од формалних одређења ствари која се могу имплицитно 

наћи у Кениговој анализи - или која треба овде проученим "додати". 

Позабавимо се сад оним аспектом који је од кључног значаја за Ке

нигово промишљање диференције између ствари и својства: категоријалним 

паром супстанција-акциденција одн. субзистенција-инхеренција. Гледано из 

угла традиционалне онтологије, супстанција има онтички примат у односу на 

акциденције - она више "значи" од ових, пошто им је основ. Супстанција је 

оно непролазно, док су акциденције ефемерног карактера. Међутим, ствари се 

компликују у спознајно-теоријском контексту: тако се код Канта, нововековног 

реформатора теорије сазнања par excellence, акциденције вежу уже за спознајне 
моћи субјекта, док се о правом устројству саме ствари одн. супстанције ништа 

са сигурношћу не може рећи - Кант се у ту сврху служи говором о ствари по 

себи. Као што сам већ напоменуо, Кениг не помиње ову Кантову концепцију, 

иако управо она може дати повода занимљивим филозофско-логичким разма

трањима о проблему супстанцијалности ствари. Било би, наиме, интересантно 

размотрити да ли би се и "ствар по себи" могла одредити као "ништа до оно 

што субзистира својствима". На први поглед би ова најопштија формална ка

рактеристика ствари, онако како је проналази Кениг, требала бити применљива 

и на концепт ствари-по-себи. Али, проблем ствара оно "по себи". Не знам шта 

би тиме било добивено, када би се за ствар-по-себи по тој "логици" рекло да 

није "ништа до оно што по себи субзистира својствима". Штавише, долазимо 

до извесног парадокса: управо је карактеристика ствари као ствари да је "ниш

та до оно што субзистира својствима", штавише, могло би се рећи, да она по 

себи субзистира својствима. "По себи" је ту еквивалентно формалном моменту 

"као". Из Кенигове перспективе је израз ,ствар по себи' редундантан, пошто 

свака ствар тиме што је ствар, дакле, ствар као таква има "својство" субзи

стенције. Било би помало чудно када би се питало шта је ствар-по-себи као 

таква (тиме би се само језички удвостручила форма). Одређење ствари-по-себи 

у духу Кантове филозофије би пре требало да гласи: "ништа до оно што остаје, 

кад се одбију својства", још радикалније: "ништа до оно што је без својстава" 
(пре него израз: "нешто чија својства су нам непозната" који подсећа на здраво

разумско становиште које описује Расл). Друга ствар је шта би сам Кант на све 

то рекао, опет друга, како би то интерпретирао Кениг. У сваком случају ради се 

о проблему који би ваљало засебно разматрати. 
Што се тиче акциденција, оне се сходно свом онтолошком статусу У 

филозофској литератури не разматрају толико колико појам супстанције. Ако 
већ то не може да зачуди, ипак зачуђује чињеница да се Кениг у свом овде ски

цираном чланку не бави толико суштином самих својстава (наравно, ако ову 

не схватимо идентичном са устројством ствари као ствари). Шта су својства 
независно од ствари? Ово питање се може учинити погрешно постављеним, јер 
обично се претпоставља да акциденције у потпуности зависе од супстанције, 



КАТЕГОРИЈА СУБЗИСТЕНЦИЈЕ ИЗ УГЛА КЕНИГОВЕ ... 103 

самим тиме својства од ствари. Није могуће апстраховати од ствари као "носио

ца" одређених својстава, а да се при том не "укине" и дотично својство. Јер чега 

би тежина била тежина, ако не бисмо пред собом имали ствар која се одликује 

одређеним квалитетом као што је управо тежина итд. Укратко: тежина је увек 

тежина нечега. Аналогно томе је својство увек својство неке ствари. Но, врати

мо се одређењу ствари као ствари код Кенига, како бисмо могли видети у чему 

би се састојало (формално) одређење својства. Ако ствар као таква није ништа 

до оно што субзистира својствима, шта је онда својство као својство? Ништа до 

оно што инхерира ствари? На основу кореспонденције између субзистенције и 

инхеренције би се могло доћи до таквог закључка. И одиста, Кениг се користи 

таквом конструкцијом уз напомену да својства не инхерирају ствари као ствари: 

"Израз ,инхерирати' очигледно има уопште смисла само под претпоставком да 

се говор тиче ствари, а не њих као ствари." (Кениг 1978ц: 351/352) 
Али постоје случајеви у којима својства одн. акциденције долазе у први 

план, где су оне више од пуких особина ствари. Не само да можемо разлико

вати између више и мање суштинских својстава, некад и својства дају изглед 

стварима. Под утиском неког својства ствар, којој оно припада, приказује нам 

се у посебном светлу. Занимљиво је да је управо Јозеф Кениг онај мислилац 

који је оштроумно указао на ту, да се тако каже, промену улога, када је својство 

више од својства. У свом главном делу Битак и мишљење он се у оквиру своје 

теорије о предикатима бави овом тематиком. Он тамо разликује између детер

минишућих и модификујућих предиката - они први се тичу својстава која се 

опажају чулима (напр. црвено, топло, тврдо итд.), а ови други се односе на 

нечулна својства (предикати ,живахан', ,дражесан', ,узвишен' и сл.). Тако за 

једну палату можемо рећи даје велика, али исто тако да делује величанствено. 

У првом случају је дат њен спољашњи опис (констатација њене величине), у 

другом како одређено својство те грађевине делује на нас (наш осећај који пра

ти њено опажање). Својство величине на други начин инхерира палати него 

својство величанствености. Оно прво се уклапа у слику о својству као акциден

цији која се да приписати неком супстрату, оно друго у неку руку даје печат тој 

ствари, чиме се преокреће однос субзистенције и инхеренције: сада својство 

"носи" ствар, ствар бива "апсорбована" од својства. Овакав поглед на однос из

међу ствари и својства је наравно само могућ ако се онтолошка тачка гледишта 

замени спознајно-теоријском, јер у оквиру ове се рефлектује улога одређеног 

утиска у процесу инверзије субзистенције и инхеренције. Штавише, без оног 

утиска нема чак ни говора о тој инверзији. Али не ради се ни о пуком субјекти

визму којим би се само привидно преокренула "хијерархија" између ствари 
и својстава. Чини ми се да ће расветљењу ове констелације допринети само 

допуна формалног аспекта проблематике односа између ствари (супстанције) 

и својства (акциденције) материјалним, што значи да Кенигова филозофско

логичка размишљања ваља комбиновати са одговарајућим феноменолошким 
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разматрањима о природи дејстава које модификују нашу перцепцију ствари, 

укључујући и њена својства. Мислим да ће и ту неки од Кенигових радова бити 

од користи. 10 
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DIE KATEGORIE DER SUBSISTENZ AUS SICHT 
DER KONIG'SCHEN PHILOSOPНISCHEN LOGIK 

ZUSAMMENFASSUNG 

In der folgenden Arbeit wird im Ausgang vom formalen Charakter des Unter
schieds von Ding und Eigenschaft, so wie ег von JosefKonig analysiert wird, die Ka
tegorie der Subsistenz aus der Perspektive der sog. philosophischen Logik erбrtert. 
Dabei werden Konigs formale Bestimmungen des Dinges als Dinges, ferner seine 
Interpretationen dessen, was sich iiber diese Art von ProЫematik bei Kant und Rus
sell findet, betrachtet. Die Darstellung von Konigs philosophisch-logischen Ober
legungen wird durch seine Kritik der Rede von der Subsumption konkreter Dinge 
unter den Begriff ,Ding' und die Bereitstellung der Alternative in Gestalt der Einheit 
von Denken und Sehen ergiinzt. Schlie/31ich giЬt der Autor se!Ьst einige Vorschliige, 
wie die Reflexion des formalen Unterschieds von Ding und Eigenschaft fortgesetzt 
werden konnte (so wird das ProЫem des Dings an sich und die Moglichkeit einer 
Inversion des Verhiiltnisses zwischen Subsistenz und Inhiirenz in Betracht gezogen). 

Schliisse!Ьegriffe: formaler Unterschied, philosophische Logik, Ding, Eigen
schaft, Subsistenz, Inhiirenz, Kant, Kбnig. 
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REZIME 

U ovom radu autori пastoje da prikazu i analiziraju пastaпak, fu11kcioпisaпje i traпsfor

maciju vojvodaпskih sa\a5a, koji su u sociologiji do sada samo sporadicпo proucavaпi. Мnogo 

vise пеgо pa.Zпju sociologa, vojvodaпski salasi zaokt1pljt1jt1 pa.Zпjt1 umetпika, пoviпara, etпolo

ga, istoricara i agroпoma. Seljacko drustvo vojvoda11skih sala5a пastaje polovi11om 18. veka u 

specifiCпim drustveпim okolпostima. u clanku se govori о strukturi i funkcioпisanju sa\asa, о 

tipovima salasa, pode\i rada na sa\asu i porodicnom i drustveпom zivotu па sala5ima. РоsеЬпо 

је obradeпo razaraпje ovog seljackog drustva i пjegova traпsformacija. Traпsformisani па vise 

naciпa i u vise smerova, salasi nastavljaju da budu predmet istrazivanja sociologUe. 

Кljucne reci: vojvodaпski salasi, seljacko drustvo, tipovi salasa, podela rada, tradi
cUa, traпsformacija sa\asa. 

Za razliku od takozvanog «zdravog razuma», sociologija, ukoliko zeli da 
bude nauka, ne moze nista sto se tice njenog predmeta da uzima «zdravo za gotovo», 
vec mora stalno iznova da ga preispituje. Tako, izmedu ostalog, sociologija ispituje 
neophodne preduslove koji omogucuju postojanje ljudskih drustava. 

Postojanje relativno stalnih nase\ja jeste pretpostavka trajnijih i slozenijih 
drustvenih odnosa. Susretanjem u prostoru, а ne samo и vremenu, ljudska delovanja i 
odnosi stvaraju slozenije drustveno-kulturne tvorevine. Kumuliranje, talozenje i kri
sta\izovanje drustvenih delovanja vise generacija omogucuju nastajanje slozenijih 
oЫika Uudskog drustva i kulture. Zato naselja predstavljaju morfolosku osnovu sva
kog drustva; njegove strukture (Mitrovic, 1998: 241-242). 
. Osnovnim tipovima naselja smatraju se selo i grad. Iako ova dva tipa naselja 
Jedno drugo odreduju i medusobno su zavisni, nesumnjivaje civilizacijska konstanta 
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podredenost sela gradu kao centru ekonoшske, politicke i kulturne moci. U sociolo
giji postoji vise desetina razlicitih definicija sela (Kostic, 1975: 151). Premajednoj 
od njih, koju је dao poznati srpski sociolog М. Mitrovic, о selu mozemo govoriti 
onda kada imamo pojedince i grupe povezane u malu \okalnu zajednicu, u kojoj se 
sa c\anovima svoje porodice bave poljoprivredom, stanuju u zasebnoj porodicnoj 
kuci, stupaju u primarne odnose (шedusobno, sa susedima i sa prirodom), stvarajuci 
osobenu kulturu (Mitrovic, 1998: 242). 

Premda predstavljaju osoben tip seoskih nase\ja, salasi su do sada samo 
sproradicno proucavani u sociologiji. Oni su znatno vise zaokupljivali i zaokupUu
ju paznju umetnika (knjizevnika, slikara i muzicara), novinara, etnologa, istoricara, 
istoricara umetnosti, fotografa, arhitekata i agronoma. Postoje takode mnogobrojni 
tekstovi о salasiшa, nastali па osnovu licnih secanja i usmenih kazivanja ostarelih 
salasara i njihovih potomaka. Ovakvi tekstovi su oЬicno nostalgicna osvrtanja па 
proslost u kojima se salasi i salasarski nacin zivota cesto idealizuju, а rede se, ili pak 
veoma uЬ\azeno, govori о mukotrpnom radu i tezackom zivotu sa\asara, borЬi sa 
prirodoш (od koje se zavisilo), veoma izratenim drustvenim razlikama i podelama, 
teskom i nipodastavanom polozaju salasarskih s\ugu, izrazitom autoritetu "glave" 
porodice i tegobnoj izolovanosti salasara. Cini se da se ovi proЬ\emi i teskoce uЬ\ata
vaju ne Ьi li se sacuvala idilicna, pomalo romanticna slika ovih simbola vojvodanske 
ravnice, koji polako nestaju ili se preobrazavaju u nesto drugo, а u svom autenticnom 
oЬ\iku opstaju jos samo u pesmama tamburasa i slikama Save Stojkova. 

ODREDENJE 1 NASTANAK SALASA 

Recju salas, kojaje madarskog porekla (szallas), u Vujaklijinom leksikonu se 
oznacava po\jsko imanje sa potrebnim zgradama, stokom i spravama za racionalno 
obradivanje zemlje u Vojvodini i Madarskoj. U madarskim jezickim spomenicima 
rec "szallas" prvi put је zabelezena u ХШ veku, u znacenju "zasticenog mesta", 
"azila", а svoj "salas", to jest mesto gde su se privremeno nastanjivali, odnosno 
zadrzavali, imali sujos nomadski Madari (Beljanski,1994: 574). 

U radovima posvecenim deskripciji i analizi salasa nailazi se па veoma slic
na odredenja ovog pojma. Salas se najcesce odreduje kao sekundarno staniste ~~~ 
ljaka, odvojeno od sela i okruzeno njivama, koje osim zgrade za stanovanje sadrzt 1 

ekonomske objekte za smestaj stoke, poljoprivrednih masina i poljoprivrednih pro
izvoda. U pocetku su to Ьila improvizovana privremena stanista stocara, koja s~ se 
prelaskom na ratarstvo transformisala u kuce, identicne onima koje se grade u selima 
(Curcic, 1994:446). , 

Sa pomenutim odredenjem, и kojem se pod salasem podrazumevaju ~uca, 
privredni objekti i plodna oranica koja ih razdvaja od grupisanih naselja (sela 1 ~~а~ 
dova), ne slate se sasvim Mladen Stojanov, koji smatra da nije samo to опо sto ctnl 
sa\as. Ро njegovom misljenju, salas је naCin iivota i privretlivanja nekoliko gene-
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racija panonskih seljaka. On smatra da su "manjkave definicije koje su izostavljale 
salasarsku porodicu i procese salasarskog zivota i privredivanja, ma koliko da su 
druge elemente (zemlju, kucu, objekte ) pedantno ugradivale u definiciju. Salas - to 
је salasarski zivot, а sve ostalo su rekvizite koje taj zivot proizvodi i povezuje u celi
nu" (Stojanov, 2004: 186). Dakle, salas ne cine samo u ravnici izdvojeni i osamljeni 
privredni i stambeni objekti okruzeni bagrenjem i plodnom zemljom, nego i ljudi, 
odnosno porodice salasara i njihovi najamnici, koji ga oЫikuju svojim radom, ume
cem, oblcajima i verovanjima. 

Salasi su se na panonskom prostoru poceli podizati polovinom 18. veka, а 
najvise ihje izgradeno u drugoj polovini 19. veka i u prvim decenijama 20.veka. Dok 
је danasnja severna Srblja Ьila prekrivena pasnjacima, salasa nije Ьilo. Sa izgradnjom 
salasa se zapocelo kada se stanovnistvo sa stocarstva preorijentisalo na ratarstvo i to 
kada se pojavila potreba za zitom u Evropi. Ne zna se tacan broj salasa u Vojvodini. 
Najvise sa\asa је Ьilo u Backoj i severnom i srednjem Banatu. U juznom Banatu su 
Ьili redi, manji i skromniji nego u Backoj i Ьili su gradeni od slabljeg materijala, а 
pretezno su sluzili stocarstvu (ovcarstvu). U okolini Vrsca i Bele Crkve, kao i u de
lovima Srema, Ьile su rasprostranjene vinogradarske kuce koje su takode Ьile male i 
siromasne, а imale su funkciju kao i salasi (Isto, 183). 

Naselja ovog tipa nicala su u okolini mnogih vojvodanskih gradova. Stanov
nici vojnickog sanca Sombor, Srbl i Bunjevci, ро odobrenju Habzburske monarhije, 
zahvatali su u prvoj polovini 18. veka zemlju u neposrednoj okolini grada i gradili sa
lase. Nakon razvojacenja vojnickog sanca (1745) i zadobljanja statusa grada (1749), 
sala5i ostaju u sastavu Slobodnog kraljevskog grada Sombora (BeUanski, 1970: 9). 
Prstenasto rasporedeni oko grada, oni i danas Cine njegov deo. Somborski salasi 
predstavUaju primer seljackog drustva, koje је «delimicno drustvo sa delimicnom 
kulturom» (part-societies with part-cultures), prema poznatom odredenju americkog 
antropologa Alfreda Krebera (Kroeber, 1948). U njemu је, bez vecih teskoca, mo
guce prepoznati svih pet obelezja idealnog tipa seljackog drustva о kojima је pisao 
cuveni francuski ruralistaAnri Mendras: relativna autonomija seljackog kolektiviteta 
u odnosu na globalno drustvo, strukturalna vaZnost «domacinske grupe», relativna 
ekonomska autarhija, lokalni kolektivitet sa odnosima medusobnog poznavanja i sla
Ьim odnosima sa okolnim kolektivitetima i uloga posredovanja uglednih pojedinaca 
(Mendras, 1986: 31). 

FUNKCIJE 1 ТIPOVI SALASA 

. Salasi su se gradili sa namerom (ili, bolje receno, zbog potrebe) da se olaksa 
•_racionalizuje rad na polju koje је Ьi\о veoma udaljeno od sela (grada) u kome su se
~aci zapravo ziveli i radili. Salas је u pocetku uistinu nastajao samo kao privremeno 
1 Povremeno mesto rada i stanovanja (tu se stanovalo u vreme intenzivnijih poljopri
Vrednih radova - setve, zetve), da Ьi postepeno postao trajno nastanjenje. Medutim, 
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cak ni u slucaju da se trajno preseli na salas, seUak nije gubio vezu sa selom (gra
dom), niti sa svojim posedom (kucom) na selu (gradu). Sve sto nije sam proizvodio, 
salasar је nabavljao u selu (gradu), а ono sto је proizvodio iznosio је na seosku (ili 
gradsku) pijacu. Osim toga, salasar se lecio u selu, deca su mu se skolovala u selu 
(ako nije Ьilo skola na salasima) i odlazio је u crkvu u selu (gradu). 

Svaki salasar је sebe smatrao ziteljem svoga sela (grada), а svoj salas је ve
zivao za selo (grad). Seljaci su svoje kuce uvek prvo "podizali" u selu (gradu), ра 
su tek kasnije gradili salase (mada је Ьilo i onih seljaka, Ьivsih sluga - Ьirosa, koji su 
imali samo salase jer nisu imali novca da izgrade i kucu u selu). Iako је seosku (grad
sku) kucu malo i retko koristio, salasar је u nju ulagao (odnosno, starao se о njoj i 
odrzavao је) jer је ona Ьila obelezje njegovog drustvenog statusa. Rezultati njegovog 
rada na salasu uocavali su se na njegovom seoskom (gradskom) posedu, to jest na 
njegovoj seoskoj (gradskoj) kuci (Stojanov,2004: 187). 

Salas cine stambeni i privredni objekti okruzeni njivama i pasnjacima sa tri 
strane, а vocnjakom i vinogradom sa cetvrte. Zgrada za stanovanje је najcesce imala 
(i jos uvek ima) izgled klasicne panonske kuce, sa izduzenom pravougaonom osno
vom i dugackim otvorenim hodnikom - konkom ili gonkom. Kuca је izdeljena na 
posebne prostorije - sobe i "kujnu". Cesto se odmah u produzetku stambene zgrade 
nalazila i stala. Podovi kuce su Ьili od nabUene zemlje, а u uredenijim salasima pre
mazivali su se masnom bojom da Ьi se mogli lakse odrzavati (brisati). Kuca se krecila 
u belo i to ne samo iz estetskih razloga, nego i zbog dezinfekcije, jer је krec dobro 
dezinfekciono sredstvo. Privredne objekte (ekonomske zgrade) na salasu cine: stala, 
svinjac, zivinarnik, korlak (tor za ovce), prostorija za masine, cardak za kukuruze, 
supa i ostava. 

Osim stambene zgrade i privrednih objekata na salasu se obavezno nalazio 
i deram, odakle su se salasari snabdevali pijacom vodom. Cesto su se na salasima 
nalazili i pcelinjaci, а mnogi salasari su Ьili i pcelari. 

Bagrenje koje је opasivalo salase sadilo se da Ьi se salas i salasari zastitili 
od vetra (bagrem ima jak koren i odoleva snaznim ravnicarskim vetrovima) i od jake 
zege, ali i zbog veoma kvalitetnog bagremovog meda. U dvoristu sala5a se obavezno 
sadio i jedan ili vise dudova od kojih su salasari pravili nadaleko cuvenu dudovu 
rakiju koja se na salasima pila tokom citave godine. 

Salasi su se medu sobom razlikovali prema velicini poseda, broju salasarskih 
slugu, uredenosti salasa i kvaliteta materijala od kojeg su izgradene salasarske zgrade 
i sl, te је moguce saciniti razlicite tipologUe. Tomislav Gajic u tekstu SalaSi Backog 
Petrovog sela pominje tri grupe salasa (Gajic, 1994: 315-316): 

U prvu grupu su spadali najveci, najbolje opremljeni salasi sa posedom 
od 1 ОО ра i vise katastarskih jutara zemlje. Ovakvi salasi su Ьili zidani od cvrsto~ 
materijala i sadrzali su kucu od vise soba, nusprostorije, podrume, baste, vinograde 1 

objekte od cvrstog materijala za krupnu i sitnu stoku. Dvorista na ovim sala5ima s.u 
Ьila velika, opasana gustim zasadom bagremovog drveta. Na njima su oblcno boravi-
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li ''komencijasi" (Ьirosi). Birosi su Ьili najamni radnici koji su sa svojim porodicama 
vise godina, ра i decenija ziveli na pojedinim salasima. Biroska porodicaje obavljala 
sve poslove na salasu, а Ьi\аје placana (kao cela porodica, rede pojedinacno) oЬicno 
u naturi - odredenim kolicinama poljoprivrednih proizvoda ili sitnom stokom, а neki 
koji su dugo boravili na salasu doЬijali su i krupnu stoku. Bilo је i slucajeva da su 
neki odani i vredni Ьirosi doЬijali i parce\u od nekoliko katastarskih jutara zemlje. 
Na ovim velikim salasima је posla Ьilo tokom citave godine, ра oni nisu ni jednog 
trenutka mogli ostati bez ve1ikog broja ljudi i to, pre svega, zbog velikog broja krupne 
i sitne stoke. Вrој krupne stoke је na tim salasima Ьiо od 50 -1 ОО grla, а sitne stoke 
је Ьilo znatno vise. Ovi salasi su Ьili malobrojni i Ьili su rezultat rada vise generacija, 
а nazivali su se veleposedi. 

Najveci broj salasa Ьiо је u drugoj grupi. То su oni salasi koji su imali posede 
od 10 ра do 70 - 80 katastarskih jutara.Taj posed је obradivala uglavnom porodica 
salasara, sama iii uz pomoc najamnih radnika - nadnicara i risara. Na ovim salasima, 
koji su se zvali paorski, nije Ьi\о ''komencijasa" (Ьirosa) ni posebnih cuvara stoke, te 
su sve poslove obavljali clanovi porodice. 

Trecu grupu cinili su salasi sa malim posedima od 5 - 10 katastarskihjutara. 
Posednici ovih sala5a oЬicno nisu mogli seЬi priustiti i kucu u se\u ili gradu, ра su 
pravili salas od materijala losijeg kvaliteta, sa malo poseda oko njega, i na njemu se 
trajno nastanjivali. Takvi salasari su oЬicno Ьili zakupci koji su zakupljivali zemlju 
od seljaka koji nisu imali salase ili zbog bolesti ili starosti nisu mogli da obraduju 
zemlju. Ovakvih, tzv. sirotinjskih salasa nije Ьi\о mnogo, а podizali su ih uglavnom 
Ьivsi Ьirosi, sluge iii risari, iii pak njihovi potomci. 

Navedena tipologija pruza nam i uvid u vertikalnu dimenziju drustvene 
strukture sa\asarskog drustva. Na vrhu drustvene piramide Ьili su veleposednici, 
vlasnici vise stotina ili cak hiljada katastarskih jutara, koji najcesce nisu ziveli na 
sala5ima. Srednji, najbrojniji sloj, predstavljali su seljaci «srednjaci» koji su svoja 
imanja obradivali uglavnom uz pomoc porodicne radne snage i, izuzetno u sezoni 
intenzivnih radova, najamnih radnika. Sledeci sloj Ьili su sitni seljaci, vlasnici ma
lih poseda iii zakupci, nekada5nji najamnici koji su se tek uzdigli iz tog polozaja. S 
obzirom da su sa\asi veleposednika obradivani putem najamne radne snage, na dnu 
piramide salasarskog drustva Ьili su Ьirosi, najamni radnici koji su ziveli na salasima 
Veleposednika. Postojanje velikih poseda i s tim u vezi slojeva veleposednika i naja
mnih radnika, predstavljao је, ali i danas predstavlja, osobenost drustvene strukture u 
PoUoprivredi Vojvodine u odnosu na ostale delove SrЬije (Sljukic, 2006а: 146). 

PODELA RADA NA SALASU. PORODICNI 1 DRUSTVENI ZIVOT 

. U prethodnom delu radaje receno daje na manjim salasima skoro sav posao 
(1 u polju i oko stoke) obavljala porodica sala5ara. Rad је Ьiо podeljen medu uku
canima, а "dodatna" radna snaga (nadnicari i risari) se angatovala samo u vreme 
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пajiпteпzivпijih poljskih radova (setve i zetve). Medutim, па velikim salasima sa 
posedom od 1 ОО i vise katastarskih jutara zemlje i sa velikim brojem grla stoke, bilo 
је пеорhоdпо aпgaZovaпje velikog broja ljudi i to tokom citave godiпe. Na ovakvim 
salasima su, osim паrаvпо claпova porodice, radili Ьirosi, sluge, risari, nadnicari i 
cuvari krupne i sitne stoke (svinjari, gujasi i dr.). Т.Gajic ovako opisuje zaduzeпja 
dodatпo uposleпih ljudi па salasu (Gajic, 1994: 315-316): 

Sluge su Ьili mladici iz bezemljaskih porodica, koji su radili za пајаmпiпu 
kod imucпijih seljaka - salasara. Sa пjim su svake godiпe sklapali usmeпi ugovor za 
godiпu, а gazda im је isplacivao dogovoreпi izпos u пovcu i (ili) пaturi. 

Risari su Ьili uglavпom sezoпski radпici koji su radili пajteze zetelacke po
slove, а aпgazovali su se i prilikom berbe i prevoza kukuruza. Bili su placeпi, kako 
se to govorilo, u zitпoj valuti (risu), оdпоsпо doЬijali su odredeпu koliciпu pseпice ili 
kukuruza, u zavisпosti od toga koji su posao obavljali. 

Nadnicari su se пајсеsсе bavili sezonskim poslovima - okopavanjem kuku
ruza, suпcokreta, repe i sl. 

Cuvari sitne i krupne stoke su uglavnom Ьili mladici, ра cak i deca, iz siro
ma5nih bezemljaskih porodica, koja su slata na salas da rade i bez nadoknade, samo 
za stan i hranu. Na taj nacin su siromasni roditelji "zbrinjavali" dete, а i smanjivali 
porodicne troskove. 

Iako је rad na sala5u svima Ьiо teZak i naporan, u najgorem poloZaju su se 
пalazile salasarske sluge i cuvari stoke - kocija5i, konjusari, govedari, volari, svinjari 
i guscari. Za brigu о sitnoj stoci su Ьila zaduzena unajmljivana maloletna deca, od 10 
- 15 godina, dok su о krupnoj stoci brinuli unajmljeni mladici, starosti od 18 - 20 go
dina. Nj ihovo radno vreme је Ьilo od 16 - 18 sati dnevno, spavali su u stali u odeci u 
kojoj su i radili, а jeli su posebno za malim stolom i cesto svi iz iste zdele. Osim muske 
radne snage na salasima su Ьile uposlene i sluZavke (sluskinje), koje su radi\e sve kuc
ne poslove: spremanje, kuvanje, kiseljenje i sirenje mleka, pranje vesa, i pomaganje u 
svim poslovima oko uredenja salasa (krecenje, rad u ba5ti i povrtnjaku). U gradovima 
i selima su postojala mesta na kojima su se okupljali najamnici i sa kojih su ih, uz do
govor о uslovima najma, aпgaZovale gazde sala5a. Bogatiji sala5ari su unajmljivali vise 
sluga za vise poslova, dok su oni manje imucni unajmljivali jednog s\ugu koji је morao 
sve sam da radi (Sarcevic, 1994: 418 - 419). Ocigledno је da је najnizi drustveni sloj na 
sala5ima Ьiо unutar sebe diferenciran i da је po!oZaj sala5arskih slugu i najamnika Ьiо 
izuzetno tezak, sa mnogo predmodernih odlika i, kao i u drugim drustvima, u pravilu 
tezi od drustvenog poloZaja gradskih slugu i najamnika. 

Zbog (relativпe) izolovanosti od sela i grada, salasari su Ьili priпudeni da na
uce i obavljaju raznolike poslove. Osim sto su se bavili ratarstvom i stocarstvom,Ьili 
su i zivinari, vocari, pcelari, lovci, ра cak i riЬo\ovci jer је pre izgradnje melioracio
nog sistema u okoliпi salasa Ьilo је velikih bara koje su Ьile bogate riЬom. 

Salasari su Ьili vesti i u domacoj radinosti, а razumevali su se i u mnogo 
razlicitih zaпata koje su ucili razmenom i prenosenjem iskustva i nisu se mnogo osla-
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njali na pomoc spolja." Svako је na sa\asu znao ро neki zanat. Sami su \ecili \akse 
povrede i bolesti /<0d stoke, pomaga\i kod porodaja stoke, popravljali svoje alatke i 
maSine, ostrili i otkivali a\ate. Zidali su i popravljali zgrade i staje, popravUali obucu 
i radili saracke poslove. Salasar је, dakle, Ьiо tradicionalni seljak, sto znaci da mu је 
poljoprivreda Ьi\а g\avno, ali ne i jedino zanimanje. Raznovrsnost potreba, relativna 
autarhicnost i delimicna naturalnost proizvodnje zahtevali su raznovrsna znanja i ra
znovrsne radove. 

Na salaSu su ро pravilu zivele dve, а nekada i tri generacije zajedno, mada 
su deca i stariji c\anovi porodice mog\i da zive u kuci na selu, u kojoj је zivot Ьiо 
udobniji, а i \akse se dolazilo do lekara u slucaju hitne potrebe. Salasari su oЬicno 
imali troje, cetvoro dece. Glava porodice је Ьiо otac i njega su svi slusali jer је u me
duratnom periodu kod njega Ьi\а i Ыagajna. Otac је oЬicno davao naredenja ko се sta 
da radi. Udaljenost salasara od sela dovodila је do toga da su salasari Ьili usmereni 
(' 'upuceni") jedni na druge, sto ih је zЬ\izavalo. Cesto su se medusobno posecivali 
(koliko im је to slobodno vreme dozvoljavalo, to jest u zavisnosti od toga koliko su 
imali s\obodnog vremena) i u nevolji jedni drugima pomagali. U tekstu Skica za por
tret vojvoaanskih salasa i salasana, Pavel Litavsky pise da su se za crkvene praznike 
posecivali komsije - salasari i SrЬi i Hrvati i Madari i Slovaci i da su ziveli kao dobre 
komsije, postujuci i cuvajuci jedan drugog, bez obzira na nacionalnu i versku pripad
nost (Litavsky, 1994: 182). Iz ovog primera vidimo da је danas toliko spominjana 
odrziva multikulturalnost moguca i u rura\nim drustvima sa dominantnom agrarnom 
komponentom, а ne toboze samo u visoko urbanizovanim «postindustrijskim» drus
tvima Zapada. 

Kako na salasima nije Ьi\о crkava u kojima Ьi se obavljalo bogosluzenje, 
ispovedanje i pricescivanje, na bozju sluZЬu se odlazilo u selo ili grad. Gradeni su 
samo manji verski objekti, u kojima su verske ceremonije odrzavane povodom seo
skih (sa\asarskih) slava. Tako је na Bukovackim salasima u okolini Sombora 1928. 
podignuta pravos\avna kape\a («Bukovacka vodica»), gde se vernici okupljaju na 
Svetog Iliju, drugog avgusta (BeUanski, 1994: 137). Salasi nemaju ni svojih posebnih 
grobalja, nego Ьivaju sahranjeni na seoskom ili gradskom groЬ\ju. I ovde uocavamo 
izvesnu «drugost» salasa i salasara, tj. njihovu vezanost za maticno selo ili grad. 

Veoma su vaini za salasare Ьili vaSari jer se na njima mladicima i devojkama 
ukazivala mogucnost da se upoznaju. Pri udaji - zenidЬi rec '' g\ave" porodice је Ьila 
odlucujuca. Dakle, salasarska porodica Ьi\аје izrazito patrijarhalna. 

Tamo gde је na jednom mestu Ьi\о grupisano vise sa\asa, odnosno tamo gde 
је postojala relativno mala udaljenost medu salasima, gradene su skole koje su po
hadala deca salasara. U sa\asarskim skolama su cesto radili uCitelji - pocetnici koji 
su imali obavezu da jednu (prvu) godinu odrade na sa\asu, nakon cega su dobUali 
zaposlenje u seoskim ili varoskim skolama. Sa\asarska skolaje imala stan za ucitelja 
i tri jutra zemlje koju је ucitelj doЬijao na besplatno koriscenje. Ako nisu postojale 
ovakve, salasarske skole, deca sa salasa su pohadala nastavu u selu koje је Ьi\о naj-
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Ыize sala.Su i оЬiспо su zavrsavala cetiri, sest, а kasпije i osam razreda оsпоvпе skole. 
Bilo је i oпih koji su posle zavrseпe osmogodisпje skole odlazili па dalje skolovaпje u 
sredпje, vise i visoke skole. Neki Ьivsi salasari kao glavпi razlog zbog kog su пapu
stili salas, пaveli su ruseпje salasarske skole, zbog cega su se morali preseliti и selo, 
jer је potreba '' novog" drustva Ьila upravo potreba za obrazovaпjem (V.Lazic, 1994: 
786). Tako su salasarske skole, kao i druge seoske skole, imale protivrecпe funkcije: 
sajedпe straпe, omogucavale su salasarskoj deci da se skoluju пе пapustajuci salase, 
zadrzavajuci time staпovпistvo и ruralпim oЫastima; sa druge, sluzile su kao «0d
skocпa daska» za odlazak и grad, jer пiti је na salasima Ьilo vece skole od osnovпe, 
пiti је па пjima Ьilo posla za skolovane ljude. 

RAZLOZI PROPADANJA 1 NESTAJANJA SALASA 

Nakoп Drugog svetskog rata, поvа vladajuca politicka elita и Jugoslaviji po
kreпulaje proces ubrzaпe modernizacije ро uzoru па Sovjetski Savez, sto је znacilo 
daje poljoprivreda trebalo da posluzi kao izvor akumulacije za iпvesticije u drugim 
oЫastima. Sudblпu ruralпih podrucja и tadasпjoj Srblji пisu izbegli пi vojvodanski 
salasi: dve agrarne reforme (1945. i 1953) i odredivaпje zemljisпog maksimuma, 
odlazak Nemaca i koloпizacija, osnivanje drzavпih poljoprivredпih dobara, пeuspela 
kolektivizacija poljoprivrede (1948-1953), obavezaп otkup poljoprivredпih proizvo
da (1945-1952), politika «podrustvljavanja poljoprivrede», ubrzaпa deagrarizacija i 
depopulacija sela, itd. 

Veliki broj salasa sruseп је u procesu formiraпja drzavпih poljoprivrednih 
dobara i zemljoradпickih zadruga koje је osпivala i koпtrolisala drzava. U radu SalaSi 
и velikokikindskom ataru, Dusaп Dејапас (Dejanac, 1994: 305) belezi sledece: »". 
poпeki stari salas i pre i и toku Drugog svetskog rata, rusio se sam od sebe zato sto је 
nadosla voda i1i zbog oroпulosti i napustenosti, а neki su sruseпi i zbog zaraze konja. 
Medutim masovпo ruseпje је пastalo posle Drugog svetskog rata. Zakonom о agrar
пoj reformi i kolonizaciji posedi veleposedпika i folksdojcera presli su и ruke Upra
ve пarodпih dobara, а potom zemljoradпickih zadruga i poljoprivredпih dobara. Уес 
1946.godiпe росiпје ruseпje salasa i stvaranje ekonomija - stala,supa». Uz harmoni
ku i zastave, omladiпa Idosa za јеdап dап srusila је cak 11 salasa. Drugi veliki ta\as 
rusenja sala.Sa odigrao se u vreme komasacije zemljista и kikindskom ataru, godin~ 
1965. Iako mпogi seljaci пisu verovali da се komasacija Ьiti sprovedeпa, guseпicari 
kikiпdske zadruge su pregazili brojne kuce, buпare, vocпjake, dermove. 

Miodrag Disalov (Disalov, 1994: 357) пavodi arondaciju poljoprivrednog 
zemljista iz 1951.godiпe radi stvaraпja seljackih radпih zadruga i postupak komas~
cije iz 70-ih godiпa (nestaпak salasa и cilju stvaraпja kompleksa zemljista polj~~!1" 
vrednih komblпata). Arondacijom је salasarima oduzimaпo poljoprivredпo zemlJISte 
oko salasa i ostavljaпa samo okucпica od oko dva katastarska jutra, sto је imalo 2~ 
posledicu da salasari vise пisu Ьili и mogucпosti da odrzavaju stocпi foпd u опој meri 
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и kojoj su ranUe drzali и uslovima jos zastarele poljoprivredne mehanizacije, ра је 
odrzavanje takvih salasa gubllo svaki ekonomski smisao. 

Socijalisticka drfuva nije imala milosti prema sala5ima i sala5arima. Sa ruse
njem salasa, srusenje i osoben sala5arski nacin zivota i privredivanja. Vise od toga, po
verenje izmedu se\jaka i drzave ( oЫik socijalпog kapitala), toliko је ozblljno пaruseno, 
da пi daпas, gotovo ро\а veka kasпije, nije и potpuпosti оЬпоv\јепо (Sljukic, 2006Ь: 
260). Obavezan otkup, prinudna kolektivizacija, «podrustvljavaпje poljoprivrede», ad
miпistrativno Ыokiranje modernizacije se\jacke po\joprivrede (zemljisni maksimum, 
izostanak pomoci drzave, zabrana kupovanje poljoprivredпe mehanizacije, «makaze 
cena» i sl), uskracivaпje prava seUacima па socUalпo, peпzijsko i zdravstveno osigura
nje i ruseпje salasa ostavili su dubok trag kod salasara i пjihovih potomaka. 

M.Stojaпov (Stojanov, 2004: 188-189) smatra da su do пestaпka salasa, osim 
ovih spoljasпjih faktora, doveli i пeki unutrasnji, imanentni razlozi, оdпоsпо пedo
staci i protivurecnosti samih salasa. On podseca da se salasarstvo formiralo kao naciп 
porodicnog privredivaпja. Dodatпa radna snaga (nadпicari, sezoпci), bez kojih sala
sarsko privredivanje пе Ьi Ьi\о moguce, Ьi\о је kontigeпt stanovnistva kojije Ьiо izraz 
socijalпog stanja и se\u i gradu tog perioda. Promeпe и svakom socijalпom sistemu, а 
ne samo и socijalistickom, vodile Ьi ukidanju ove radпe sпage, а salasi Ьi morali da se 
transformisu и takav oЫik proizvodne organizacije koja Ьi se zasnivala па raspodeli 
rada medu clanovima porodice. Polunaturalna i polurobпa privreda karakteristicna је 
za jedan period koji nije mogao dugo da traje. Salasari su Ьili izdvojeni i пisu imali 
svoju drustveпu i kulturпu zajednicu, ра prema tome, пi sala5 kao opisaпi пасiп pri
vredivanja i zivota nije mogao da opstane, а sa propadanjem salasa propao је јеdап 
naciп privredivaпja koji пiје mogao trajno da se odrzi. Perspektivu salasa оп vidi и 
traпsformaciji и «oЬlik farmerskog tipa privredivaпja». U prilog ovoj tezi govori i 
Zorica Korica-Acimovic (Korica-Acimovic, 1994: 512-514), koja kaze da preostali 
sala5i postepeпo Ьivaju modernizovani: podizu se поvе stambeпe i ekonomske zgra
de, пakon skidanja zabraпe kupuje se nova poljoprivredna mehanizacija, пapustaju 
se udaljeпi salasi i grade novi uz puteve, koji se asfaltiraju. Premda ograпicena i kon
trolisaпa, moderпizacijanije zaoblsla seljastvo и Srblji (Sljukic, 2006а: 141-142), ра 
ni preostale vojvodanske salase. 

SALASI U VREME POSTSOCIJALISТICKE TRANSFORMACIJE 

Premda su seljaci tokom celog socijalistickog perioda Ьili «ideo\oski sumnji
Vi», relativno veliki broj seljackih gazdinstava, ukljucujuci i опа koja su zivela na sala
~~tna, razvio је odredene osoblne koje su ih ucinile razlicitim od seljaka и drugim Ьiv-
81111 socijalistickim zemljama (sa izuzetkom Poljske) i traпsformisale ih и istom smeru 
(ali ne i и istoj meri) и kome su transformisaпa seljacka gazdiпstva и zapadnoj Evropi. 
Utnesto da budu samo radпici kolhoza, oni su (sa kratkim prekidom) ostali vlasnici 
SVojih imanja. Oslanjajuci se па njih, stekli su izvesпu kolicinu ekoпomskog kapitala 
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(zgrade, ma.Sine, ustedevina). Takode, sacuvali su i uvecali svoj kultumi kapital, jer su, 
ostajuci seljaci, nastavili da sami obraduju svoja imanja, zadrzavajuci vrednocu, inici
jativnost i znanje. Drugim recima, nije ih «iskvarila» kolektivizovana po\joprivreda. 

«Famozna» 1989. godina nije zaoblsla Srblju. V\adajuca elita sasvim је do
bro videla «sta pise na zidu», te su radikalne promene uvedene i u ekonomskoj i u 
politickoj sferi. U prvi plan doslo је pitanje svojine, izmedu ostalog i svojine nad 
zemljom. Ovo pre svega zbog toga sto se pitanje svojine ne tice samo stvari i od
nosa prema njima, vec pre svega odnosa medu Ijudima, pojedincima i drustvenim 
grupama. Jasno је da ovde govorimo о agrarnoj reformi, pojavi koja se ро treci put u 
dvadesetom veku, jav\ja kao veoma va2na za drustva jugoistocne Evrope. Specific
nost jugoslovenskog «puta u socijalizam» ucinila је agrarnu reformu u Srblji manje 
radikalnom i manje ekstenzivnom od agrarne reforme drugim Ьivsim socUalistickim 
drustvima. 

Dve mere drzave u ovoj oЬ\asti su od znacaja za temu ovog rada. Prvo, to је 
ukidanje zemljisnog maksimuma (\ 990). Posledica ove mere Ьila је intenzifikacija 
trzista zemlje. Do toga momenta, seljacka imanja Ьila su «zamrznuta» i «osrednja
cena». Sada је prostor za konkurenciju Ьiо otvoren i zapocela је diferencija medu 
seljastvom, ра tako i medu salasarima. Salasari sa vecim ekonomskim kapitalom i 
preduzetnickim duhom postepeno su povecavali svoja imanja i, proizvodeci uglav
nom za trziste, pretvarali se u moderne poljoprivredne proizvodace ( «farmere» ). Na 
strani «gubltnika» Ьili su sitni salasarski posedi i posedi starih salasara, koji su doziv
ljavali (i dozivljavaju) ekonomsko nazadovanje, sa tendencijom da sasvim nestanu. 
Ovaj proces Ьiо је pojacan odlukom drzave da vrati zemlju oduzetu zbog neizvrsava
nja obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda i onu oduzetu prilikom 
rasformiranja seljackih radnih zadruga ( 1991 ). 

Nema sumnje da се neki salasi, sada u formi modernizovanih seljackih gaz
dinstava koja uz pomoc porodicne, ali i najamne radne snage, obraduju vise stotina 
sopstvene i zakupljene zemlje, postojatijos dugo. Postojace i oni salasi koje се nasta
njivati siromasniji salasari koji, usled krize, nemaju gde da odu i da se deagrarizuju, 
iako Ьi to silno zeleli, kao i oni koji su, zbog gubltka posla u industrijskim preduzeci
ma, Ьi\i prinudeni da se vrate poljoprivredi. Zanimljivo је daje i ono sto је naizgled 
zauvek nestalo, а to је tradicionalni salasarski nacin zivota, udahnulo vojvodanskim 
salasima novi zivot. Radi se о razvoju specificnog seoskog turizma na vojvodanskim 
salasima. Naime, pojedini salasi Ьivaju pretvarani u turisticke objekte, sa restoranima 
i sobama za goste, koji posetiocima nude cari tradicionalnog nacina zivota na salasi
ma, uz, naravno, savremene sadrzaje. 

U salaskom naselju Gradina, istocno od Sombora, nalazi se «Dida HornjakoV 
sa\as», graden u 19. i pocetkom 20. veka. Njega ureduje i njime rukovodi istoimeno 
drustvo ljubltelja sa\asa, registrovano kao udruzenje gradana. Ci\jevi ovog udruz~
nja su ocuvanje tradicionalne arhitekture salasa, nacina zivota Bunjevaca i drug~h 
salasara, tradicionalnog nacina ishrane i pripremanja је\а, narodnih оЬiсаја, Ьiljnth 
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i zivotinjskih vrsta karakteristicnih za salase, kao i razvijanje duha tolerancije i po
stovanja razlika. Ove ciljeve drustvo nastoji da postigne kroz predavanja i izlozbe, 
poducavanje zainteresovanih posetilaca pripremanju tradicionalnih jela, organizaciju 
radionica u ciUu upoznavanja sa nacinom zivota na salasima, itd. 

Ako «Dida Hornjakov salas» i nije u potpunosti ugostiteljsko-turisticki obje
kat kojem је cilj sticanje zarade, «Salas 137», koji se nalazi na putu Novi Sad - Sirig 
(Cenejski salasi), to sigurno jeste. Ovaj salas ima restoran sa tradicionalnom vojvo
danskom kuhinjom, kapaciteta ukupno 300 mesta, 14 luksuzno opremljenih soba, 
saunu, mini teretanu, travnate i pescane terene za rekreativno jahanje i stale sa 20 
konja. U okviru «Salasa 137» deluju klub ljubltelja spotskog i rekreativnog jahanja, 
zatim klub za preponsko jahanje (koji cak organizuje i medunarodni turnir), Safari 
klub Internacional (medunarodna asocijacija etickih lovaca koja postoji u 37 zema
Ija) i podruznica medunarodnog pokreta protiv brze hrane «Slow Food». 

U Ыizini Novog Sada, na putu za Zrenjanin, postoji jos jedan salas ugosti
teljsko-turistickog tipa, «Salas 84». U ovaj salas vlasnik је za tri godine ulozio oko 
milion evra. Kapija na ulazu u salas prekrivena је trskom, а od istog materijala su i 
krovovi. Salas se greje sa deset kaljevih peci (najstarija napravljena pre 175 godina), 
od koji је sest od cuvene Zolnai keramike; restoranje kapaciteta 150 mesta, tu su i tri 
apartmana i prodavnica suvenira i proizvoda domace radinosti, kao i vestacko jezero 
i ekonomski objekti sa koralom. Gostima se nudi obllazak sala5a kao etno-kuce, ja
hanje, pecanje, veslanje i kupanje najezeru, odbojka na pesku. 

Vojvodanski salasi predstavljali su osoben nacin zivota i privredivanja (Sto
janov). Nastalo polovinom 18. veka u specifiCnim drustvenim okolnostima (pretvara
nje pasnjaka u oranice usled rasta potraznje za zitom u Evropi i dr), seljacko drustvo 
vojvodanskih salasara opstalo је oko dve stotine godina, raspavsi se polovinom 20. 
veka pod udarima drzavom rukovodene modernizacije. Као i drustvo starog americ
kog Juga u americkom Gradanskom ratu i nakon njega, ovo је drustvo «prohujalo sa 
vihorom». Ono sto је od njega preostalo transformisalo se u vise smerova, nastavivsi 
da Ьiva predmet istraiivanja sociologije. 
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SALAS SETTLEMENTS IN VOJVODINA: 
TRADIТION AND TRANSFORMATION 

ABSTRACT 

In this paper the authors have been trying to present and to analyze appearance, 
functioning and transformation of salas settlements in Vojvodina. Artists, journalists, 
ethnologists, historians and agricultural engineers рау more attention to salas 
settlements than sociologists do. Peasant society of salas settlements in Vojvodina 
appeared in the middle ofthe J 81h century in specific social circumstances. The authors 
deal with structure and functions of sala5 settlements, their types, division of labor, 
family and social life, and especially with destruction of this peasant society and its 
transformation. Being transformed in several ways and directions, salas settlements 
continue to Ье а part ofthe research field ofsociology. 

Кеу words: salas settlements in Vojvodina, peasant society, types of salas 
settlements, division of labor, tradition, transformation of salas settlements. 
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lustracije и bivsim komunistickim zem\jama Evrope. Cetvrti fragment izla.ze argurnente pro et 
contra lustracije. U petom fragmentu analizirani su neki pravni i politicki proЬ\emi odlozene 
lustracije и SrЬiji. 

Kljucne reci: lustracija, zakon, odgovornost, krsenje, ljudska prava. 

FRAGMENTI 

U "Sluzbenom glasniku RS" 30. таја 2003. godine objavljen је Zakon о 
odgovornosti za krsenje ljudskih prava. Zakon је zbog svoje sadrzine - materiae re
gulationis - nazvan Zakon о lustraciji. Priprema ovog Zakona tekla је tokom druge 
polovine 2002. godine, uz razlicite komentare - najcesce ironicne i omalovatavajuce, 
а samo sporadicno strucne prirode. U tzv. "prelaznim i zavrsnim odredbama" ovog 
Zakona stoji sledece: а. da Zakon stupa na snagu "osmog dana ро objavljivanju"; Ь. 
da organi za sprovodenje postupka \ustracije "obrazuju se u roku od 60 dana od dana 
stupanja na snagu ovog zakona"; с. da se Zakon о lustracij i "primenjuje 1 О godina od 
dana stupanja na snagu". 

Od donosenja (2003) ра sve do sada (2007) nije nista ucinjeno na primeni 
Zakona: organi za sprovodenje lustracije пisu obrazovani а пijedno delo (predvideno 
Zakonom) nije procesuirano! Kratko receno, Zakoпje ostao "mrtvo slovo па papiru". 
Zakoп koji је donet, а пе primenjuje se, ostavlja veoma los utisak о pravnom siste
mu (odпosne drzave): оп govori о ukupno slabom kvalitetu takvog sistema Ьilo da 
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је rec о пjegovoj koпzisteпciji, efikasпosti ili fuпkcioпalпosti. Ostalo је sest godina 
do prestaпka vazeпja Zakoпa о lustraciji. U protekle cetiri godine пе samo sto nije 
mапје "pravпih пејаsпоса", vec је upravo obrnuto, Ciпi se da se pravпe (i politicke) 
пејаsпосе uvecavaju, da se siri broj pitaпja vezaпih za Zakoп о lustraciji koja ostaju 
bez odgovora! Na primer: sta znaci lustracija, gde је опа sprovedeпa, kakav је poli
ticki i pravпi ucinak пjenog primeпjivaпja, koji su motivi пjenog ozakonjeпja, kako 
se lustracijom prevladava politicka proslost пaroda ili pojedinaca itd. 

FRAGMENT 11 

Izraz lustracija је latiпskog porekla - lustratio; опа пајрrе ozпacava reli
gijski obicaj осШ:епја potapaпjem u vodu, ili оШсепја zrtvovaпjem, ili ocisceпje 
putem skropljeпja tecпostima doЬijenim od masliпe. U Rimu se, poпekad, obred Iu
stracije obavljao рошосu dima (za koji se verovalo takode da iша purifikacijski efe
kat) пastalog ра\јепјеш пekih posebnih materijala, dokje и dionizijskim misterijama 
vazduh predstavljao omiljeпo sredstvo u lustracijskim ritualima. 

Rimljaпi su obavljali lustracije и mпogim prilikama. Cilj rimskih lustracija 
nije Ьiо da (ропоvо) uspostave harmoпiju паkоп росiпјепоg zlociпa пеgо da doЬiju 
Ыagos\ov za osobe ili stvari koje su Ьi\е lustriraпe/purifikovane. Stoga su, na priшer, 
citava ро\ја, oranice, Ьile purifikovaпe posle setve. Ovce su Ьi\е lustrirane za vreme 
Palilija (Palilia) veoma slozeпim ritualom: coban Ьi predvece poskropio stado, ukra
sio ovce liScem i graпcicama, zapalio razпe Ьiljke i poпudio zrtvu Pelesu. Cilj ovakve 
lustracije Ьiо је da se stado sacuva od bolesti ili zaraze. Docnije su Ьili lustrirani i 
ljudi, ропајрrе vojnici. Sve rimske cete, pre odlaska u borbu, Ьi\е su lustriraпe. А 
kako је ritual vrsen za vreme obllaska trupa od strane vojskovoda, onda se i sama rec 
lustratio pocela koristiti u ovom znacenju (obllazak/pregled/provera vojпih trupa). 
Ova lustracija (kopпeпih) vojпih trupa verovatno је пalikovala lustracijama vrsenim 
u morпarici. Naime, pre odlaska па put svaki је mornar cuteci stajao dok svestenik 
ne Ьi usmrtio zrtve, i potom, пoseci zrtve (кa.8apcrta.), oblsao tri puta u camcu oko 
brodova mornaricke flote. Zпа se daje za Iustraciju makedoпske vojske Ьiо koriscen 
pas, koji Ьi Ьiо raspoluceп, te Ьi jedna poloviпa (tela) Ьila Ьасепа na levu а drug~ 
polovina na desnu stranu, а vojska Ьi zauzela polozaj izmedu ta dva mesta gde bi 
delovi psa pali. 

U Rimu Ьi posle svake prirodпe katastrofe Ьili obavljeni rituali - lustrat~o 
classium ili exercitus, kako Ьi se bogovima dalo sto im pripada. Ambllustrium Је 
Ьila purifikativпa ceremoпija koja se regularno odrzavala posle svake quinquennial 
census (lustrum). 1 

Lustracija se u Grckoj ozпacava izrazom: кa8a.pcrtc;. Oblcno su lustracij~ u 
antickoj Grckoj сiпјепе za one osobe koje Ьi sebe uprljale nekom krimiпalnom akt~V~ 
пoscu. Ponekad Ьi citavi gradovi i drzave Ьili podvrgavaпi ciпom purifikacije пе bi li 
1 Quinquennial census је popis stanovni~tva koji se vr~io svakih 5 godina. 
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se tako kompenzovao pocinjen zlocin. Najpoznatije ovakvo prociscenje odnosilo se 
na samu Atinu. То cuveno ociscenjaje izvrsio Epimenies sa Krita, nakon Kilonijskog 
masakra. Ociscenja (purifikacije) su u Antickoj Grckoj Ьila sprovodena i kada Ьi 
sveto mesto Ьilo onecisceno/uprljano profanom upotrebom, kao, na primer, na ostrvu 
Delos (о tome govori Tukidid). 

U grckoj tradiciji mogu se pronaci dve jasno razgranicene ideje koje se od
nose na cin lustracije. Prva је ideja da covekova priroda mora Ьiti ociscena od krivice 
pre nego sto ude u zajednicu sa Bogom ili se poveze sa drugim covekom. Druga ideja 
је da krivica mora Ьiti okajana svojevoljno (voluntarno) kako Ьi se izbegla kazna. 
Takva је distinkcija tesko uocljiva izmedu latinskih termina lustratio, piacula, pia
menta, caerimoniae. Krivica i necistota mogu nastati iz raznih razloga - pored opste 
ideje da је coveku uvek potrebna purifikacija, prema religijskim nacelima, krivica 
moze da nastane - uЬistvom; dodirom sa mrtvacem; seksulanim cinom; uocavanjem 
znaka bozje volje. Prvi razlog - uЬistvo - jedini је pravi motiv koji involvira moralnu 
ideju krivice i on је Ьiо najznacajniji u Grckoj tradiciji. Lustracija је, dakle, termin 
pod kojim se podrazumevaju sve metode purifikacije i ekspijacije (lat.: expio - opro
stiti grehe, umilostiviti, ispastati). 

U danasnjem vremenu i u pretezno "politickom kontekstu" lustracija ozna
cava prociscavanje institucija vlasti i javnih sluzЬi od clanova elite, beneficijara i 
saradnika Ьivseg rezima. Rec је о "sistemskim", odn. rezimskim merama koje se 
preduzimaju u nizu Ьivsih komunistickih i nekih drugih zemalja, cijaje neposredna 
proslost Ьila opterecena teskim krsenjima ljudskih prava, povredama privatnosti, do
usnistvom i "otkucavanjima", unutrasnjim sukoЬima ili drugim posledicama dikta
ture. Lustracijaje, dakle, vazan deo sireg procesa suocavanja sa nasledem proslosti. 
U tom procesu treba da se utvrdi istina о nemilim dogadajima i odgovornost za te 
dogadaje, kako Ьi se uspostavila vladavina prava, omogucilo nacionalno pomirenje 
i otklonila opasnost od buducih slicnih dogadaja. Uz termin lustracija, za istu meru 
koristi se i termin diskvalifikacija (Milosavljevic: www. informator.co.yu ... ). 

FRAGMENT ЈП 

Sve zemUe Istocne Evrope i Sovjetskog Ыоkа u postkomunistickom razdo
Ыju prosle su izrazitije ili diskretnije kroz proces lustracije. 

U postkomunistickim zemljama gde su na vlasti ostali predstavnici ranijeg 
re:Zima lustracija se ili nije "otvoreno" sprovodi\a ili nije imala odgovarajucu zakon
sku formu (to se odnosi na Ukrajinu, Moldaviju, Rumuniju, Rusiju, Belorusiju). U 
zem\jama gde su se na vlast pos\e antikomunisticke revolucije vratile postkomunistic
ke partije, proces lustracije se kretao u "mekim" oЫicima sve dok nije i polako utih
nuo (Madarska, Slovacka, Bugarska) (http://www.hro.org/editions/hrdef/399/0309. 
htm Люстрация в Центральной и Восточной Европе - акт справедливости или 
сnособ легитимации новой правящей элиты?). 
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CESKA/SLOVACKA 

Pre prvih parlameпtarпih izbora 1990. u Cehoslovackoj је zatrazeпo da svi 
kaпdidati za poslaпicke i druge visoke drzavпe fuпkcije produ lustracijski postupak 
kako Ьi se utvrdilo da li su saradivali sa Ьivsom tajпom sluzbom. Ukoliko se isposta
vilo da su saradivali, kaпdidati su шogli da odustaпu od kaпdidature bez obrazloze
пja, а ako Ьi i pored toga ostali па izbornim listama, Ьili Ьi objav\jivaпi rezultati пji
hovih lustracija, сiше su guЬili saпsu da budu izabrani. Donosenjem Zakona о neza
konitosti komunistickog reiima iz 1991. godiпe Cehos\ovacka је postala prva zemlja 
iza Ьivse "gvozdene zavese" koja se obracuпala sa svojom prosloscu, ali је i tamo 
policiji, kojaje ostala bez пadzora prvih meseci nakon plisane revolucije, ostavljeпo 
dovoljno vremena da unisti dobar deo vazпih dosijea. "Procisceпje" је obuhvatilo 
sve institucije, pocev od organa izvrsпe, zakoпodavпe i sudske vlasti, preko vojske, 
policije i diplomatije, а nisu postedeni пi univerziteti i sve javne s\uZЬe. РоsеЬпа 
paznja poklonjenaje mrezi dousnika i zaposleпima u sluzЬi drzavne bezbednosti, пa
rodne milicije i organima Komuпisticke partije. U cehoslovackom zakonu о lustraciji 
se, izmedu ostalog, kaze: "Komuпisticka partija Ceske, njeno rukovodstvo i clanovi 
nose odgovornost za metode ostvarivaпja vlasti za period 1948-1989. za pogrome i 
unistavanje tradicionalnih vrednosti evropske civilizacije, za svesno narusavanje pra
va i sloboda coveka, za ekonomsko i moralno пazadovaпje do kojegje doslo sudskim 
prestupima i terorom protiv onih koji su imali drugacije poglede, za zamenu posto
jece ekonomije direktnim upravljaпjem, unistavanjem tradicionalnog prava na sop
stvenost, zloupotrebu vaspitanjem, obrazovaпjem, naukom i ku\turom radi politickih 
i ideo\oskih ciljeva, za bezobzirno unistavaпje prirode ... Komunisticka partija Ceske 
Ьilaje kriminalna organizacija dostojna osude, kao i druge organizacije zasnovane na 
njenoj ideologiji, cija delatnost је Ьila usmerena na lisavanje ljudi njihovih prava i na 
gusenje deшokratije" (http://www.hro.org/editioпs/hrdef/399/0309.htш). 

Pod udar ovog zakona dospelo је 160 ООО lica, saradnika komunistickog re
zima u periodu 1948-1989. Kadrovski saradnici i tajni agenti specijalnih sluzЬi, sa
radnici partijskog aparata КРС, koji su politicki rukovodili drzavnom bezbednoscu, 
lisavani su na 5 godina prava da imajн odgovorne funkcije, ako је komisija dokazala 
njihovu krivicu. Ро zakonu, provera је trajala dva meseca, ali ponekad је trajala i 
mnogo duze. Oni za koje је dokazana umesaпost н pomenute radnje smesta su uda
ljavani iz drzavnih struktura. 

Godine 1996. gradaпi Ceske doЬili su pravo da se upoznaju sa dosijeima 
specijalпih sluzЬi koji su Ьili otvoreпi protiv пjih, ali ne i sa tudim dosijeima. Sada u 
Ceskoj svi kandidati za се!па mesta u drZavi moraju da produ lustracijski postupak. 
То se odnosi i na parlamentarne zastupnike, clanove vlade, sudije Vrhovnog suda i 
diplomate. Osim toga, 1995. godiпe osпovano је i posebno telo za ispitivanje zloci
na komнпizma, па osnovu kojih је podneto oko 100 krivicnih prijava. U to vreme 
pitaпja о sprovodeпjt1 lнstracije cesto st1 se koristila ll politickoj borЬi za odredeпe 
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drzavne funkcije. Nasli su se cak i materijali koji su pokazivali da ima osnova i za 
razmatranje Havela kao moguceg kandidata za saradnju. Havel је pokusavao da stavi 
veto na produzavanje zakona о dekomunizaciji do 2000. godine (njegovo delovanje 
se zavrsavalo 1996) ali parlament tu njegovu meru nije podrzao i sada zakon nema 
ogranicenje trajanja (http://www.kipiani.org/gнlag/index.cgi?l 56). 

Nakon raspada zajednicke drzave, Zakon о lustraciji ukinut је u Slovackoj. 
U Slovackoj se rukovodstvo drzave krajnje odbojno odnosilo prema lustraciji stavUa
juci је u rang sa nekim slicnim ranijim (komunistickim) "cistkama". Cak i u slucaje
vima kad је sud priznavao postojanje krivice, kazna је bila minimalna. 

POLJSKA 

Osam godina trajale su parlamentarne borbe u Poljskoj oko toga da li је po
trebno sprovesti lustraciju i na koji nacin. Inicijativu је pre nekoliko godina podneo 
desni Ыоk Izborna akcija Solidarnost, koji se polovinom devedesetih vratio na vlast. 
U meduvremenu је policija unistila dobar deo arhiva poljske komunisticke sluzbe, 
а deo onog sto је ostalo stavljeno је na raspolaganje lustracionom sudu koji pro
verava proslost istaknutih javnih licnosti. Poljski Zakon о lustraciji donet је 1997. 
godine. Ovim Zakonom trebalo је, u prvom redu, da se proveri istinitost izjava lica 
na visokim polozajima о njihovim verovatnim vezama s organima bezbednosti u ko
munisticko vreme. Apsurdno, ali istinito је da је lustracioni sud kao glavne svedoke 
morao da poziva Ьivse policUske funkcionere od kojih su neki ро sluzbenoj duznosti 
falsifikovali izvestaje о svojim politickim protivnicima tako sto su ih predstavili kao 
spijune. Posao oko "raskida sa prosloscu" u Poljskoj se toliko iskomplikovao da је 
cak i Leh Valensa, voda "Solidarnosti" i predsednik drzave, odgovarao pred lustra
cionim sudom. Lustracija је u Poljskoj obнhvatila 25000 funkcionera н drzavnim i 
javnim slнzbama - od predsednika drzave, premijera, ministra, poslanika i nacelnika 
okruga, ukljucujuci i visoke sluzbenike и kaЬinetima predsednika i premijera. Pre
ma Zakonu, kroz lustraciju prolaze sudije, tuzioci i advokati, ali i direktori drzavne 
televizije i radija, i direktori i glavni urednici dveju drzavnih agencija. Svako od 
navedenih ljudi је potpisao lustracijsku izjavu и kojoj је trebalo navesti eventualnu 
saradnju sa komunistickim tajnim sluzbama. Pre nekoliko godina dogodilo se da је 
cak i ministar unutra5njih poslova samo zbog sumnje da је osumnjicen izbacen iz 
lzborne akcije Solidarnost, а protiv desetak poslanika sproveden је sudski postupak. 
PoUacima је 2001. godine omoguceno da pogledajн svoja dosijea, а dokumentima 
raspolaze Institut narodnog secanja, koji је osnovan ро uzoru па nemacku ustanovu 
koju vodi pastor Fon Gauk (http://www.kipiani.org/gulag/index.cgi?l56). 

Poljski mediji spremaju se za lustraciju svojih novinara posto ih na to od 
jeseni obavezuje novi zakon, ali jos ne znaju sta da rade ako se pokaze da је novi
nar zaista saradivao sa komunistickim sluzbama drzavne bezbednosti. Zakon, koji је 
nedavno usvojio donji dom - Sejm, а ocekuje se da се bez proЬ!ema proci i u gor-



124 Radivoj Stepanov 

njem domu parlamenta - Senatu, i kod sefa drzave, zahteva u svim medijima, kako 
javnim tako i privatnim, lustraciju svih novinara rodenih pre 1972. godine. Оо sada 
se trazilo samo od sefova tri javna servisa - nacionalnog radija, televizije i novinske 
agencije РАР da dokaiu da se nisu ogresili saradnjom s tajnom policijom Ьivseg ko
munistickog rezima. Iako novi zakon jasno kaze da saradnja s tim sluzbama moze da 
bude razlog za otkaz ili smenjivanje s funkcije, glavni i odgovorni urednici medija u 
Poljskoj jos nisu sigurni da li Ьi trebalo automatski da redakcije ociste od svih Ьivsih 
agenata. 

Beskompromisanje samo direktor nacionalne televizije Bronjislav Vildstajn 
(Bronislaw Wildstein) koji је u dnevnim novinama "Zice Varsavi" (Zycie Warszawy) 
izjavio: "Rastacemo se od novinara koji su saradivali sa sluzbama bezbednosti. Ne 
bojim se da се nam zafaliti novinari". Komercijalna televizija Polsat namerava da 
proveri svaki slucaj posebno. "Ne mislim da to ( otkaz) moze da se uvede kao opste
vaiece pravilo. Ako se pokaze daje neko Ьiо saradnik ОВ, procenjivacemo prvo da 
li on ugrozava verodostojnost stanice", kazao је glavni urednik Boguslav Hrabota 
(Boguslaw Hrabota). Udruzenje novinara Poljske insitira na tome da se prvo preci
zno odredi ko је uopste novinar u smislu Zakona о lustraciji. "Senat treba da odredi 
precizno ko је novinar, da se iz lustracije ne izvuku slobodni novinari koji su regi
strovani kao fizicka lica а pred zakonom su u stvari privrednici", upozorilaje na rupu 
u zakonu sef novinarskog udruzenja Kristina Mokrosinjska (Krystyna Mokrosinska) 
(Beta). 

Ove 2007. godine Poljska krece u najmasovniju lustraciju u postkomunistic
koj Evropi. Gotovo 700000 Poljaka raznih profesija morace da podnese potvrdu da 
nije "uprljalo ruke" saradnjom sa specijalnim sluzbama komunistickog rezima. Pored 
politicara na svim nivoima, od drzavnog do lokalnog, potvrdu о lustraciji od Instituta 
narodnog pamcenja moraju da traze i svi novinari rodeni pre avgusta 1972, advoka
ti, poreski konsultanti, notari, pedagozi na univerzitetima, direktori skola, direktori 
drzavnih preduzeca, uprava berze, sefovi sportskih saveza. Као i prema prethodnom 
Zakonu iz 1997, kainjavace se takozvana lustraciona lai guЬitkom prava na obav
ljanje javne funkcije narednih 1 О godina za one koji su slagali da nisu saradivali s 
totalitarnom tajnom policijom i drugim sluzbama bezbednosti komunisticke Poljske. 
Onom ko prizna saradnju preti guЬitak funkcije ili radnog mesta, ali samo ako tako 
odluci njegov poslodavac. U spornim slucajevima odlucivace sud, a\i ne vise spe
cijalni lustracioni, vec okruzni sudovi, sto izaziva velike bojazni da се pravosude 
bukvalno zagusiti lustгacioni procesi. (Beta) 

NEMACKA 

U Nemackoj su Zakonom о dokumentaciji STAZI iz 1991. Ьili pogodeni 
samo zaposleni и istocnonemackoj sluzЬi drzavne bezbednosti i njihovi dousnici. 
Prema tom Zakonu tajne arhive Stazija su zaplenjene i danas se nalaze pod upravom 
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posebne drzavne ustanove. Svi gradani Istocne Nemacke doЬili su pristup svojim 
dokumentima. Tada је oko 90000 zaposlenih i 170000 dousnika izguЬilo posao, i 
Ьilo im је zabranjeno da rade u vladinim sluzbama. Drastican primer је pokrajina 
Saksonija, u kojoj је posao izguЬilo 13500 nastavnika i rukovodilaca skola i univer
ziteta posto је utvrdeno da su Ьili dousnici, dok su gotovo svi profesori marksizma i 
lenjinizma Ьili udaljeni iz prosvete. 

Nakon ujedinjenja Nemacke, nijedan funkcioner Ьivseg NDR-a nije mogao 
da dode na vazne politicke ili drustvene polozaje. Zanemarljivo mali broj oficira 
istocnonemacke vojske mogao је da nastavi vojnu karijeru u Bundesveru, а takode 
је i mali broj diplomata mogao da nastavi da radi u Saveznoj RepuЫici Nemackoj. 
Istovremeno, u dogovoru о ujedinjenju Nemacke postojao је paragraf da cinovnici 
drzavnih ustanova moraju ponovno podneti zahtev о prijemu na posao. Sve arhive su 
predane tzv. Komisiji Gauka - ро imenu Ьivseg pastora iz Rostoka, ranijeg disidenta, 
kome је povereno da upravlja dostupom materijalima. Njegovo odeljenje imalo је ne
koliko hiljada saradnika, mada su u pocetku tu radili samo Zapadni Nemci. Drzavni 
organi su doЬili pravo da iz Arhive traie podatke za svakog ko Ьi se javio na posao. 
Ako Ьi se doЬila informacija о saradnji sa tajnim sluzbama, pretendent na duznost 
Ьiо Ьi otpusten. 

RUSIJA 

Pre kraja Perestrojke, raspada SSSR i nastajanja Rusije donetje Zakon da se 
otvori sva dokumentacija koju poseduje KGB о represiji nad sopstvenim gradanima. 
Ubrzo potom donet је novi zakon koji је ponistio stari, i koji kaie da se moze otvoriti 
samo ona grada koja vise nema operativnu vrednost. Drzavni zakon о unutrasnjoj 
bezbednosti dodaje da se grada moze otvoriti tek nakon 50 godina, а i tada samo 
ako nema zivih ljudi ili njihovih rodaka kojima Ьi otvaranje dokumentacije moglo 
da naskodi. Na taj nacin onemoguceno је da zrtve ikada vide svoje dosijee. Otuda је 
od 1991. do 2000. godine otvoreno samo oko 10000 stranica izvestaja KGB-a, sto је 
izuzetno malo ukoliko se ima и vidu koliko dugo је trajao Sovjetski Savez, koliko је 
ljudi и njemu zivelo i koliko је stradalo и represijama. Ono sto је zateceno pazljivo 
је procisceno od imena saradnika s\uzbe. S obzirom na velicinu represije koja se do
gadala u SSSR, posle prvog naleta gladi za otvaranjem arhiva KGB, ljudi su uskoro 
shvatili da Ьi ti postupci doneli vise stete nego koristi, jer је gotovo Ьilo је uoЬicajeno 
da su se oko mnogih ljudi pravila planirana spijunska okruzenja, sastavljena, recimo, 
od laznih komsija, i sl. Prema zakonu, svaki gradanin Rusije danas ima pravo da 
ode u nekadasnji KGB da vidi da li imaju nesto о njemu, ali u stvarnosti ne postoje 
nikakve garancije da се ikada doЬiti ikakav materijal, а u najboljem slucaju, moze 
se doЬiti potpuno prociscen materija1, bez imena onoga koji је zaduzen da spijunira. 
Mnogi "осет lustracije" smatraju Hruscova s njegovim 1ustracionim referatom na 
ХХ kongresu, а kada је 1ustracija 1964. primenjena i na samog Hruscova on је Ьiо 
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prinuden da se povuce sa svih partijskih i drzavnih duznosti (http://www.srpskarec 
co.yu/arhiva/295/dajstranu.php?a=5). ~ 

MADARSKA 

U Madarskoj је tek posle cetvrte godine vladavine prve postkomunisticke 
vlasti, 1994. par\ament uspeo da izglasa Zakon о lustraciji nekih vainih licnosti. 
Komisija za lustraciju, koju Ьira komisija drzavnog veca, sastoji se od trojice pa:llji
vo proverenih sudija i ima zadatak da utvrdi ko је od aktuelnih drzavnih sluZЬenika 
tokom perioda od 1945. do 1990. Ьiо ukljucen u rad madarske Sluzbe drzavne bez
bednosti. Obavezi da se podvrgnu lustraciji podlezu predsednik repuЫike, ministri i 
drzavni sekretari, zatim clanovi parlamenta i Ustavnog suda, vrhovni sudija, vrhovni 
tuzilac i njihovi zamenici, direktori, njihovi zamenici, clanovi upravnih odbora u 
drzavnom radiju i televiziji, rukovodioci u drzavnoj novinskoj agenciji, predsednik 
Narodne banke, potpredsednici i clanovi Saveta Narodne banke. Ako se za nekoga 
ustanovi da је Ьiо povezan sa tajnom sluZЬom, Komisija ga obavezuje da podnese 
ostavku na polozaj, ili mu se obznanjuje veza sa "nacionalnom spijunskom sluz
bom", а licu је ostavljeno pravo zalЬe. То је Ьiо slucaj s prethodnim madarskim pre
mijerom Dulom Hornom i sa jos nekoliko visokih s\uzbenika njegove Socijalisticke 
stranke. Oni nisu podneli ostavke, ра su njihovi dosije objavljeni u madarskoj stampi. 
Od 1997. godine svi madarski gradani imaju pristup drzavnom arhivu, gde mogu 
proveriti svoja dosijea. 

Ustavni sud Madarske razmotrio је odredbe Zakona о lustraciji i priznao da 
taj "zakon osvete" nije u skladu sa Ustavom. U decembru 1994. Ustavni sud је do
neo resenje о ogranicavanju "Ьiografske kontrole" u odnosu na lica koja zauzirnaju 
drzavne funkcije i ogranicavanju koriscenja informacija о njima. 

DRUGE ZEMLJE 

PriЬalticke zemlje: Estonija, Litvanija i Letonija pocetkom 1990. godine do
nele su "svoje" zakone о lustraciji. Tako је Estonija donela Zakon о vansudskim ma
sovnim represijama и Sovjetskoj Estoniji и periodu 1940-1950. Litvanija је 19~~
donela Zakon о izboru poslanika а Zakon о izboru и Sejm 1995. godine. LetoniJa 
је 1996. donela Zakon о proveri mandata poslanika za koje se smatra da su svesno 
saratlivali sa specijalnim sluiЬama SSSR-a ili drugih driava. 

U Bugarskoj је 1992. antikomunisticka parlamentarna vecina uspela da u ne: 
koliko zakona ukljuci specijalne paragrafe о dekomunizaciji, koje је kasnije ustav~1. 
sud proglasio da su bez zakonske sile. Van snage је stavljen Zakon о dekomuniz~cijl 
nauke i obrazovanja donet decembra 1992. koji је zabranjivao Ьivsim aktivistнn;. 
Kompartije i predavacima komunisticke ideologije da imaju rukovodece duznos 

1 

u naucnim ustanovama i na fakultetima. Istovremeno, donet је Zakon kojim se za-
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branjuje sirenje informacija о delatnosti tajnih sluzЬi i puЫikacija dokumenata, koji 
potvrduju postojanje veze politicara i drzavnih cinovnika s organima drzavne bez
bednosti. 

U A\Ьaniji su 1995. godine doneta dva lustraciona zakona: Zakon о verifika
ciji moralnog lika sluihenika i drugih lica vezanih za odbranu demokratske vlasti2 i 
Zakon о genocidu i zloCinima protiv covecnosti poCinjenih и AZЬaniji и vreme komu
nistickog reiima iz politickih, ideoloskih i religioznih motiva. 

U Hrvatskoj cirkulisu samo predlozi zakona о Justraciji. Zbog jos nedefini
sanog odnosa prema proslosti stradale su nevine zrtve - mediji, koji Ьi inace trebalo 
da budu promoteri tranzicionih vlasti. 

Od zemalja iz Ьivse Jugoslavije jedino је Slovenija predvidela lustraciju, ali 
samo и pravosudu kroz Zakon о sudovima. Njime је onemogucen reizbor sudija koji 
su ucestvovali и procesima и kojimaje Ьi\о krsenja Jjudskih prava. 

FRAGMENTIV 

Evropska novija istorija poznaje razlicite vidove Justracije. Naime, lustraciju 
su nakon Drugog svetskog rata primenjivale pojedine evropske zemlje: Francuska 
- epuration3

, Italija - defasizaciju, Nemacka - denacifikaciju. Zakonodavno organi
zovanje lustracije i njena praksa podelili su postkomunisticku Evropu na pobornike i 
protivnike lustracije. Brojni su argumenti navedeni pro et contra Justracije. 

Као osnovne razloge protiv Justracije, zasnovane na nemackom iskustvu, 
profesor Univerziteta и Bremenu Кlaus Ofe (Claus Offe) istice: 
- lustracija moze kostati zemlju guЬitka znacajnog dela administrativnih, upravljac

kih ili drugih strucnjaka; 
- ona moze dovesti do kaznjavanja nekih koji и sustinskom smislu nisu vise krivi 

od niza drugih koji ostaju neobuhvaceni (nekaznjeni); 
- lustracija moze otvoriti sezonu "lova па vestice" protiv odvise "levo" ili "desno" 

orijentisanih snaga ili drugih oponenata rezimu; 
- ona daje priliku za ucene, narocito kad se zasniva na dosijeima sluzЬi drzavne 

bezbednosti, jer se pokazuje da dosijei mogu Ьiti nekompletni, netacni ili, cak, 
falsifikovani; 

- lustracUa usmerena iskljucivo prema pripadnistvu novoproskriЬovanim organi
zacijama, kakve su komunisticka partija ili tajna policija Ьivseg rezima, direktno 
podseca na kolektivnu odgovornost i krivicu zbog udruzivanja, odnosno pripad
nistva (www.informator.co.yu ... Milosav\jevic); 

2------
Ј U meduvremenu је ustavnost ovog zakona dovedena u pitanje pred Ustavnim sudom A!Ьanije. 

iada~nji trancuski predsednik Ое Gol је 1945. primenio surove mere lustracijskog postupka (l'epuration) 
kojejedva da bi ko razuman mogao pozeleti- surovo sн kaznjeni kolaboracionisti, ali i poznati pisci i ideolozi 
СМ. Dordevic). 
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lustracija stvara permanentan osecaj licпe пesigurпosti koji је egzisteпcijalne, po
liticke, pravпe prirode; 
pravna i proceduralna neodrzivost lustracije ispoljava se u njenom retroaktivпom 
delovaпju, dakle, u izricaпju kazпe (saпkcije) za delo koje u vreme izvrsenja пiје 
Ьilo predvideno kao inkrimiпisaпo, cime је povredeп temeljni pravпi princip: nu
Zlum crimen nulla роепа sine lege (Cavoski, Stefaпovski 2002: 29). 

Razlozi koji idu и prilog sprovodeпja lustracuje su sledeci: 
lustracija пiје samo pravni сiп kazпjavaпja vec i moralпa osuda onih koji su otvo
reпo ili prikriveпo pomagali totalitarni rezim proganjaпjem politickih protivnika ј 
tiranisaпju citavog naroda; 
procesi demokratske transformacije "па пivou sistema" пе mogu teci na staroj 
ideoloskoj matrici i sa "politickim vojпicima" starog rezima u iпstitucijama vlasti, 
javnih sluzbl, sudova, obrazovaпju, privredi, medijima; 
u pravosudпim strukturama је neodrzivo da ista пomeпklatura (sudije i tuzioci) 
zrtvama sistema najpre izricu drakoпske kazne, а potom obestecenja za pretrplje
na fizicka i dusevna sakacenja; 
u obrazovпim strukturama tesko da isti ljudi mogu kreirati nov sistem vredпosti 
koji је dijametralno suprotaп prethodпom sistemu vrednosti ciji su Ьili poborпi
ci; 
ne odgovara se samo za zlocin vec i za greh; zlocin i greh ne mogu se uvek poisto
vetiti, ali i jedan i drugi cin veoma cesto nalaze se u istom polju; drugim recima, 
ne odgovara se samo za delo protivno pravu vec i protivno moralu; denuncijacija 
је nemoralno delo, koje, kada se dokaze, mora Ьiti sankcionisano; moralпi zakoп 
bastini devetu Boziju zapovest iz Mojsijevog zakona koja glasi: "Ne svedoci iaZ
no na Ыiznjega svoga" (www.yurope.com ... Dordevic); 
sa pravnog stanovista lustracija (diskvalifikacija) predstavlja narociti vid pravпe 
odgovornosti, odnosпo vrstu nekrivicпe sankcije koja је najЫiza onome sto se 
oblcno podrazumeva pod administrativnom kaznom; osnov za administrativnu 
saпkciju пalazi se u individualnoj odgovornosti koju odredena lica sпose zbog 
ucesca u planiraпju i sprovodenju politike represije i krsenja ljudskih prava; 
odluka о lustraciji treba da bude uskladeпa sa medunarodnim staпdardima ljud
skih prava kako Ьi izgublla svaku slicnost sa "lovom na vestice", osvetom ili 
borbom za promociju partijskih interesa пovih demokratskih vlasti. 

Imajuci u vidu dosadasпja iskustva brojnih evropskih drzava i пеkа ek
spertska stanovista, lustracija treba da se primenjuje па elementarnim civilizacijskim 
priпcipima. 

Prvo, lustracUa kao izvestaп miпimum mora postovati medunarodпe sta~
darde о ljudskim pravima, а u prvom redu: Meaunarodni pakt о graaanskim i poli
tickim pravima, Meaunarodni pakt о ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravirna, 
Konvenciju br. 111 protiv diskriminacije и zaposijavanju i izboru zanimanja, Evrop-



РЕТ FRAGMENATA О LUSTRACIJI 129 

sku konvenciju za zastitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i odgovarajuce do
kumente OEBS-a (www.informator.co.yu ... Milosavljevic). 

Drugo, lustracija treba da se zasniva iskljucivo na individualnoj, а ne па 
kolektivnoj osпovi. Odluka о "lustriraпju" svakog pojedinca treba da Ьнdе doпeta 
od strane nezavisnog triЬunala, u postupku koji omogucuje utvrdivanje krivice, а 
na osnovu pretpostavke nevinosti. Копасnо, svakom pojedincu treba omoguciti da 
iznese svoju odbranu i pravo da se zali na odluku о diskvalifikaciji. 

Trece, lustracija treba da bude predнzeta iskljucivo na osnovu zakona, koji 
је donet и skladu sa ustavom, а niposto na osnovu administrativnih ili drugih akata 
nize pravne snage od zakona. 

Cetvrto, lustraciju treba ograпiciti па polozaje sa kojih se moze ozЬiljпi
je uticati па politiku krsenja ljudskih prava: visi polozaji vladinih sluzbeпika koji 
ukljucuju odgovorпost za kreiraпje i sprovodeпje politike vlade i praksu и oЫasti 
unutrasпje bezbedпosti, svi polozaji sa kojih se mogu narediti ili vrsiti zloupotrebe 
ljudskih prava, kao sto su polozaji и policiji, sпagama bezbedпosti i obavestajnim 
sluzbama, pravosudu, tuzilastvu i drugim ustaпovama koje vrse zadatke u vezi sa 
izvrsavaпjem krivicпog ili gradaпskog zakonodavstva, и odnosu па polozaje па koje 
se dolazi putem opstih izbora. 

Peto, lustracioпe mere trebalo Ьi da se primeпe za dela pocinjeпa u odrede
nom skorijem periodu vremena, koji Ьi mogao da izпosi deset godiпa. Od tih mera 
trebalo Ьi izuzeti lica koja su Ьila mlada od 18 godiпa и vreme izvrseпja kaZпjivih 
akata, lica koja su Ьila priпudeпa па saradпju, kao i опа koja su ll dobroj пameri, od
nosno bez svesпog pristaпka, saradivali sa odпosnim orgaпizacijama i sluzbama. 

Sesto, lustraciju treba da sprovodi specijalпo formirana i nezavisna komisija, 
koju Ьi mogao Ьirati sef drzave uz potvrdu parlamenta. Licima koja se izlazu ovoj 
meri treba da bude omoguceno da iznesu svoju odbranu i da ponude cinjenice kojima 
се moci da ospore dokaze protiv njih. Oni treba da uzivaju pravo na pravni savet i ad
vokata, kao i pravo zа!Ье redovnom sudu na odluku komisije koja sprovodi postupak 
lustracije (www.informator.co.yu ... Milosavljevic). 

FRAGMENTV 

SrЬija је 2003. godine pokazala zakonodavnu inicijativu za pravno prevla
davanje autoritarne proslosti i posle donosenja Zakona о lustraciji procesi lustracije 
su zamrznuti. U Grckoj, Portugalu, Spaniji, Cileu, Argentini, Boliviji i Juznoj Africi 
lustracije nije Ьilo, jer su se ove zemlje opredelile za "politiku zaborava" (www.da
nas.co.yu .. .lvosevic). 

Znacajan "doprinos" zamrzavanju lustracije dala је izvrsna vlast. S jedne 
strane, izvrsna vlast nije prstom mrdnula da Zakon о lustraciji sprovede u zivot, а s 
druge strane, pomenuti zakonje "pljuvala na pasja usta" tvrdeci da се on Ьiti postko-
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muпisticki "lov па vestice" i da се posluziti samo kao rekvizit za obracuп sa politic
kim пeistomisljeпicima. 

Predsedпik Narodпe skupstiпe SrЬije пеdаvпо је оЬесао da се lustracioni 
zakoп najzad Ьiti postavljen па pravni kolosek, da се Ьiti pusteп u pravпi saobracaj 
i da се lustracioпi orgaп пajzad Ьiti obrazovaп. Primeпa ovog zakoпa trebalo је da 
оtроспе 11. septembra 2003. godine, ali пiје, ра Ьismo uskoro mogli da obelezimo 
cetvorogodisпjicu uspesnog ignorisanja lustracije (www.daпas.co.yu".Ivosevic). 

Kako је "lustracija na srpski nacin" zamisljena? 
Prvo, Zakoп о lustraciji naglasio је daje razlog za odgovornost krsenje ljud

skih prava i пista ( drugo) izvan toga! Istovremeпo zakoп је "samozastitпo" пaglasio 
da pripadпost politickoj stranci, organizaciji ili grupi, sama ро seЬi, пiје (i пе moze 
Ьiti) razlog za pozivaпje na lustracionu odgovornost (clan 12. stav 2). U tome је su
stiпa "filozofija lustracije". 

Drugo, jedпostavnost sustine lustracije пikako пе znaci da је jednostavno 
samo utvrdivaпje lustracione odgovornosti. Naime, lustracija nije samo pravna, nego 
је i moralna, пiје samo profesionalпa, nego је i politicka, nije samo represivna nego 
је i preveпtivпa. Lustracionu odgovornost nikako ne treba poistovecivati sa krivic
пom odgovornoscu. Krivicпa odgovornost izvire iz zapovesti "Ne cini zlo" (da ne Ьi 
Ьiо kaznjeп). Lustracioпa odgovornost izvire iz zapovesti "Ciпi dobro" (da пе Ьi Ьilo 
zla). Ako је lustraciona odgovornost vezaпa za radnju krivicnog dela, do пјепоg utvr
divanja moze da dode i ро isteku roka zastarelosti krivicпog gопјепја. То, medutim, 
пе treba da plasi, posto lustracija ima dobre namere: sprecava опе koji su u proslosti 
krsili ljudska prava da to пе ponove (www.danas.co.yu .. .lvosevic). 

Trece, lustraciona odgovornost zahvata proslost, sadasпjost i buducпost. 
Proslost seze do 23. marta 1976, kadaje stupio na snagu Meduпarodni pakt о gradan
skim i politickim pravima. Sadasnjost obuhvata zЬivaпja od demokratskih promena 
2000. godiпe do danas. Buducпost ima u vidu zЬivaпja od daпas do 11. јuпа 2013, 
kada istice "rok trajanja" Iustracionog zakona. Za utvrdivaпje Iustracioпe odgovor
nosti ostalo је jos sest godiпa. 

Cetvrto, Zakon о lustraciji utvrduje opste i posebne oЫike krseпja ljudskih 
prava. 

U opste oЫike krsenja \judskih prava spadaju radпje kojima se: vrse krivicna 
ili druga kaZnjiva dela, ukoliko је nastupila zastarelost gопјепја; uskracuje ili otez~~a 
ostvarivaпje prava, odnosпo omogucuje пeopravdano sticaпje prava ili koristi; utice 
па doпosenje odluka, odnosno preduzimaпje mera, kojima se gradani dovode u ne-
ravпopravaп polozaj (с\. 5 Zakona). . 

Posebne oЫike krsenja ljudskih prava cine radпje kojima se: пarusava p~i
vatnost gradaпa s ciljem da se sazпanja dostave sluzЬi drzavne bezbedпosti (ma ka 

0 

se опа zvala); pred sudom, drugim drzavпim orgaпom ili javпom sluzbom, odred~~ 
lica dovode u diskrimiпisuci polozaj; пе preduzimaju propisaпe mere radi obezbe е 
nja ravпopravпosti pred zakoпom (с!. 6 i с!. 7 Zakoпa). 
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Peto, lustracionoj odgovornosti podlefu nosioci javnih funkcija: u organima 
drzave, autonomne pokrajine i lokalne samouprave, u javnim sluzbama, u diplomat
skim i konzularnim misUama, u generalstabu, na univerzitetu ... Cl. 1 О Zakona kate: 
"Predsednik i с/ап saveta univerziteta, rektor univerziteta i dekani fakulteta podlozni 
sи odgovornosti za krsenje ljиdskih prava". 

Autoritarna proslost tesko se prevazilazi. Ona ostavlja trajne posledice: mo
ralnu ko\eЫjivost, odsustvo cvrstih uverenja, afektivnu nedoslednost, osecaj kom
promitacije, hipokriziju, deficit vrednosti. Otuda se valjda i dogada u danasnjem 
"srpskom miljeu" da se na sceni - politickoj, privrednoj, kulturnoj, obrazovnoj itd. 
- pojavljuju uvek/uglavnom isti likovi kojima prija toplina skrivene ili otvorene sa
radnje sa "sluzbama moci" i "gospodarirna prstenova", uprkos "demokratskoj" refor
mi sistema. 

1 pored izvesnih zakonodavnih nastojanja, bez nesto vise politicke volje lu
stracija u SrЬiji gotovo da nema izgleda! 
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Radivoj Stepanov 

FIVE FRAGMENTS ON LUSTRATION 

SUMMARY 

This paper covers five fragments on lustration. In the first fragment we give 
introductory remarks on the proЫems of lustration and raise some fundamental que
stions in relations to that topic. The second fragment deals with the etymological side 
ofthis notion. In the third part we descriЬe basic characteristics of Justration process 
in former communist countries of Europe. In the fourth segment we introduce argu
ments pro et contra lustration. Final Ју, in the last fragment we analyze some legal and 
political proЫems of postponed \ustration in Serbla. 

Кеу words: lustration, law, responsibllity, violation, human rights. 
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BOLONJSКA DEKLARACIJA 
- IZMEDU REALNOG 1 PREDLOZENOG1 

Gordana Vuksanovic 

SAZETAK 

Reforma visokog obrazovaпja је јеdап od preduslova kako oЬimпije i sadrzajпije ko
munikacije sa meduпarodnom zajedпicom, tako i prevazilaienja ekoпomske пestaЬilпosti sa 

kojom se SrЬija sнocava. PotpuпUe ukljuCivaпje u evropske obrazovпe tokove omoguCice, ili 
Ьi trebalo da omoguci, siru cirkulaciju ljudi i ideja, za vreme studijskih boravaka i posle пjih. 
Cilj rada је da ukaze па, posmatraпo s aspekta studeпata, mogucпosti iпoviraпja пastavпih 
planova i programa, to jest па: а) predпosti i ograпiceпja tradicioпalпih пastavпih programa; 
Ь) osposoЫjeпost пastavпika i saradпika za reformu visokog obrazovaпja; с) ukljuceпost stu
deпata и reformu; d) materUalпe mogucпosti studeпata, пjihovih porodica i iпstitucija visokog 
obrazovaпja. 

Osпovпi izvor podataka predstavlja empirijsko istraiivaпje sprovedeпo 2006. godiпe 
medu studeпtima sociologije Filozofskog fakulteta и Novome Sadu. 

Kljucne reci: reforma, visoko obrazovaпje, studeпti, Boloпjska deklaracija, socio-

UVOD 

Bolonjska deklaracUa2 predstavlja samo jednu и nizu deklaracija kojima se 
usmerava razvoj visokog obrazovanja и Evropi. Prema ovoj deklaracUi, osnovni cilj 
ustanova u oЫasti visokog obrazovanja је koordinacija politika "kako Ьi se и krat
kom roku, и svakom slucaju bar tokom prve dekade treceg milenijuma, ostvarili sle-

Radje rezultat rada па projektu Uloga studenata и reformi visokog obra::ovanja (broj projekta: \49034) koji 
finansira Ministarstvo nauke i za5tite zivotne sredine. 

Bolonjska deklaracija је zajednitko saop~tenje evropskih ministara obrazovanja sa sastanka odrzanog u 
Bolonji 19.juna 1999. godine. 
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deci ciUevi za koje smatramo da su od primarne vazпosti za uspostavljaпje Evropske 
zопе visokog obrazovaпja i promovisaпje evropskog sistema visokog obrazovaпja 
sirom sveta: 

Uпapredeпje mobilпosti prevazilazeпjem prepreka za efektivпu primeпu 
slobodпog kretaпja sa пarocitim obracaпjem раzпје па: 

1. za studeпte, pristup mogucпostima za studiraпje i obuku и srodпim sluz-
bama; 

2. za пastavпike, паuспе saradпike i admiпistrativпo оsоЫје, prizпavaпje i 
valorizaciju perioda istrazivaпja, predavaпja i obuke ostvareпog и evropskom koп
tekstu, bez папоsепја stete пjihovim statutarnim pravima." (Boloпjska deklaracija 
2005: 248, 249) 

Rukovodeci se Boloпjskom deklaracijom, па skupu evropskih iпstitucija vi
sokog obrazovaпja и Salamaпki, od 29 do 30 marta 2001. godiпe, raspravlja se i о 
osпovпim zadacima iпstitucija visokog obrazovaпja. Zakljuceпo је da опе treba da: 
"- ропоvо defiпisu obrazovaпje i istrazivacki rad za celu Evropu; 
- da reformisu i podmlade пastavпe plaпove i programe kao i visoko obrazovaпje kao 
celiпu; 

- da uпaprede i grade па elemeпtu istrazivackog rada и visokom obrazovaпju; 
- da usvoje medusobпo prihvatljive mehaпizme za evaluaciju, uvereпje i potvrde о 
kvalitetu; 
- da grade па опоm sto је zajedпicko sa evropskim g\edistem i da obezbede kompati
Ьilпost izmedu razlicitih iпstitucija, пastavпih р\апоvа i programa i stepeпa; 
- da promovisu mobllпost studeпata i пastavпog оsоЫја i mogucпost zaposleпja di
plomaca и Evropi; 
- da podrzavaju пароrе modernizacije uпiverziteta и zemljama gde se па\аzе пajveci 
izazovi za evropski prostor visokog obrazovaпja; 
- da odgovore па izazove da budu citljivi, privlacпi i koпkureпtпi и svojim zemljama, 
и Evropi i и svetu; i 
- da пastave da smatraju visoko obrazovaпje kao Ьitпu javпu odgovornost." (Saop
steпje 2005: 256) 

Оа li se и postojecem socio-kulturпom koпtekstu mogu ostvariti пavedeпi 
zadaci iпstitucija visokog obrazovaпja? Treba imati и vidu da se reforma visokog 
obrazovaпja и Srblji odvija uporedo sa dva zпасајпа procesa: а) svojinska transfor
macija i Ь) prilagotlavanje univerziteta triisnoj ekonomiji. Као јеdпа od posledica 
procesa ekoпomske traпsformacije, javlja se koпtiпuiraпo uvecaпje broja пezaposle
пih. Aпaliza starosпe strukture pokazuje daje medu пezaposleпima zпаtап udeo oпih 
koji su ostali bez pos\a, а cija se deca пalaze и uzrastu uпiverzitetskog sko\ovaпja. 
Drugi proces, prilagodavaпje uпiverziteta trzisпoj ekoпomiji, prekida sa praksom tzv. 
besplatпog skolovaпja. Broj studeпata koji su "па budzetu", koji пе p\acaju skolari
пu, zпаtпо је maпji od broja oпih koji Ьi пastavili skolovaпje, ali, пaia\ost, пemaju 
fiпaпsijskih mogucпosti. Cak i kada se zapostave ostali troskovi koji prate skolova-
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nje, skolarina је dovoljna za odustajanje od univerzitetske diplome. Pitanje koje se 
namece је: da li visoko obrazovanje postaje privilegija materijalno dobro situiranih? 
Ne treba sumnjati da mnogi od njih nisu i najtalentovaniji. ProЫem koji treba izbeci 
је: negativna selekcija studenata. U protivnom, u kretanju ljudi i ideja, sto је jedan od 
ciljeva usaglasavanja obrazovnih sistema, predstavljace nas oni koji, sigurno, nisu i 
najtalentovaniji, ili сето, zbog manjka kvalitetnog kadra, u med:udrzavnoj akadem
skoj komunikaciji ostati ро strani. Materijalne mogucnosti studenta/porodice, institu
cija visokog obrazovanja, ljudski potencijali predstavljaju kljucne cinioce za potpunu 
realizaciju principa Bolonjske deklaracije. 

1 pored jasnog zahteva da se studenti ne smejн iskljuciti iz procesa inoviranja 
nastavnih planova i programa, to jest reforme visokog obrazovanja uopste, uocava 
se da su i oni i njihove porodice, u vecini, ostali ро strani. Dok se roditelji, koji jos 
uvek snose troskove studiranja, i ne pominju, uloga studenata svodi se na procene 
rada nastavnika i saradnika. U nekim institucijama i one izostaju. Ako se univerzitet 
odredi kao "idealno mesto susreta nastavnika koji su sposobni preneti svoje znanje 
i dalje ga razvijati istrazivanjem i inoviranjem, i studenata voljnih i sposobnih da se 
tim znanjem obogate" (Magna charta universitatum 2005: 246), onda rad i nastavnika 
i studenata mora Ьiti podvrgnut kontinuiranoj proceni. 

DEMOGRAFSKE ODLIKE STUDENATA 

lstraZivanjem su obuhvaceni studenti sociologije, generacija 2005/2006. 
Као i na vecini studijskih grupa na Filozofskom fakultetu, na grupi za sociologiju 
dominiraju zene. Blizu 3/4 (72,9 %) ispitanika cine devojke. Starost studenata soci
ologije krece se u rasponu od 19 do 27 godina. Prema zastupljenosti, najvise је stu
denata starih 20 godina, 54,2 %. Drugi, prema brojnosti, su studenti stari 19 godina, 
22,9 %. Dvadeset i jednu, odnosno dvadeset i dve godine ima skoro 1/5 (18,7 %) 
studenata. Radi se о onima koji su: а) ili napravili "pauzu" u skolovanju na prelazu 
iz srednje skole na fakultet ili Ь) su se odlucili da upisu sociologiju posle iskustva na 
nekoj drugoj studijskoj grupi. 

Prema nacinu finansiranja, svi studenti se mogu razvrstati u dve grupe: а) 
studenti koji su па budzetu (52,Ј %) i Ь) studenti koji sami finansiraju svoje studije 
tzv. samofinansirajuci (47,9 %).Uocava se daje udeo ove dve grupe ujednacen. 

Na osnovu uspeha u srednjoj skoli, izdvajaju se dve grupe studenata. Vise 
od 3/5 (60,4 %) studenata sociologije, generacija 2005/2006, studije upisuje sa vrlo 
dobrim uspehom. Drugi, prema brojnosti, su odlicni ucenici (27, 1 %), zatim slede 
dobri (8,3 %) i, na kraju, odlicni ucenici doЬitnici vukove diplome (4,2 %). 

Ako pod:emo od pretpostavke da motiv izbora studija znacajno utice na us
peh tokom studija, а potom i na odluku da se posao trazi u okviru profesije, mozemo 
ocekivati da се, nakon diplomiranja, vecina studenata sociologije traZiti posao pri
meren zvanju koje su stekli. Analiza motiva pokazuje da se, prilikom izbora studija, 
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cak 85,4 % studenata rukovodi interesovanjem. Nije zanemarljiv ni broj onih koji su 
upisa\i sociologiju tek posle neuspelog pokusaja da studiraju nesto drugo, 8,3 %. 

1 pored toga sto је vecina roditelja (89,6 %) podrzala izbor studija sociolo
gije, ne treba zapostaviti reakciju 10,4 % roditelja koj i su se suprotstavili odlukama 
svoje dece. Као glavni razlog negodovanja navode se: mogucnost zaposljavanja, 
(ne)prepoznavanje uloge sociologa i sociologije u drustvu. 

MATERIJALNE MOGUCNOSТI STUDENATA 

s obzirom da vecina stнdenata prve godine ne moze da dobije smestaj u 
studentskom domu, tj. da је prinнdena da putuje ili iznajmi sobu, materijalne mo
gucnosti porodice predstavljaju znacajan preduslov za nastavljanje skolovanja. Vise 
od 1/2 (54,2 %) studenata u toku studija iznajmljuje privatni smestaj, 29,2 % zivi sa 
roditeljima, а 10,4 % ima sopstveni stan. U poslednjoj grupi se nalaze studenti koji 
zapocinju studije и kasnijim godinama zivota, tj. koji su materijalno samostalni, kao i 
studenti kojima su roditelji kupili stan. Ako imamo и vidu da su tokom 2006. godine 
prosecna primanja па nivou Vojvodine, bez poreza i doprinosa, iznosila 22.110,00 
dinara3

, а da se, istovremeno, zakup sobe/stana kretao и rasponu od 50 do 300 eura, 
mozemo pouzdano tvrditi da izdrzavanje studenta znacajno opterecuje porodicni 
budzet4

• 

Velika izdvajanja za smestaj, pored troskova studiranja, uticu na procenu 
materUalne situacije porodice. Svega 2, 1 % studenataje ocenilo materijalnu situaciju 
roditeUskog domacinstva kao veoma dobru. Isti udeo studenata odabrao је odgo
vor veoma losa. Materijalne mogucnosti porodice najcesce su odredene kao osrednje 
(43,8 %), dobre (37,5 %) ili lose (\4,6 %). 

Usled nepovoljne materijalne situacije u porodici, neki studenti pocinju da 
rade vec tokom prve godine studija. Na primer, и vreme istrazivanja povremeno је 
radilo 16, 7 % studenata, а kontinuirano 4,2 %. Uocava se da vise od 1/5 ispitivanih 
studenata uporedo radi i studira5• Studenti sociologUe najcesce obavljaju poslove tr
govaca, kelnera i novinara. Као motivi radnog angatovanja navode se: dopuna kuc
nog budzeta i zelja da se samostalno izdrzavaju. Ako imamo u vidu da reforma viso
kog obrazovanja zahteva kontinuiranu proveru znanja, proЬ\em koji se namece је: Оа 

3 Iste godine, prosecna primanja na nivou Vojvodine, bez poreza i doprinosa, u privredi iznose 21.39 l ,ОО, а u 
vanprivredi 23.667,00 dinara. (RepuЫicki zavod za statistiku) 

4 Prema rezultatima istraiivanja koje је aulorka clanka sprovela u novembru 2005. godine, а kojim su 
obuhvaceni studenti trece i cetvrte godine sociologije Filozofskog fakulteta u Novome Sadu, vi~e od !/2 (53,8 

%) studenata zivi u vlastitom/porodicnom stanu/kuci, ! /4 su podstanari, 12,8 % stanari studentskog doma. _za 
ispitivane generacije је karakteristicno da veci broj studenata ima mesto stalnog boravka na podrucju op~tine 
Novi Sad, otuda i veca zastupljenost onil1 koji zive u vlastitom/porodicn01n stanu/kuci. 

5 Rezultati istraiivanja iz 2005. godine pokazuju da su visoki tro~kovi studiranja, kao i nepovoljna materijalna 
situacUa u okviru porodice, uslovili radno angazovarJe znatnog broja studenata. Kontinuirano ili povremeno 
radi cak 1/3 (33,3 %) studenata. 



BOLONJSKA DEKLARACIJA - IZMEDU REALNOG 1 PREDLOZENOG 137 

li се inovirani nastavni program iskljuciti iz obrazovnog procesa decu iz materijalno 
losije situiranih porodica, ili се ih prinuditi da traze poslove koji se mogu obavljati 
u kasnim popodnevnim ili nocnim satima? Mozemo pretpostaviti da се se, ukoliko 
se opredele za drugu alternativu, njihova posvecenost studijama Ьitno razlikovati od 
posvecenosti drugih studenata. 

USLOVI STUDIRANJA 

Pored uslova koje, pre svega u finansijskom pogledu, pruza porodica, moti
vaciju studenata i uspeh tokom studija odredjuju i uslovi studiranja. Као pokazatelji 
uslova studiranja izdvojeni su: kapacitet ucionica, opremljenost ucilima, izbor knjiga 
i broj knjiga. Zadatak studenata је Ьiо da navedene pokazatelje ocene ocenama od 
1 do 5. Jedinica је predstavljala najnizu, а petica najvisu ocenu. 1 pored toga sto su 
ispitanike predstavljali studenti prve godine, uocen је visok stepen kriticnosti. Blizu 
2/5 (39,6 %) studenata smatra da kapacitet ucionica treba oceniti ocenom od 1 do 3. 
Ocenu 4, odnosno 5 zaokruzilo је 37,5 % i 22,9 % studenata. 

Najnizu ocenu dobllaje opremljenost ucilima. Preko 2/3 (66,7 %) studena
ta opremljenost ucilima ocenjuje ocenom od 1 do 3. Medu njima, veoma је visoko 
ucesce onih koji su se opredelili za jedinicu, cak 25,0 %. Treba imati и vidu da se 
opremljenost ucilima ocenjuje na osnovu njihovog koriscenja tokom nastave. Ako se 
nastavnik ogranici na taЫu i kredu, to ne znaci da na Odseku/Fakultetu savremena 
tehnicka pomagala nisu dostupna. Upotreba razlicitih ucila ukazuje i na nastojanje da 
se proces nastave osavremeni. 

Na kraju prve godine studija, 2/5 (39,6 %) studenata ponudu knjiga ocenjuje 
cetvorkom, trojku i peticu је zaokruzio isti broj ispitanika, 18,8 % u odnosu na uku
pan broj studenata, dok se zajedinicu opredelilo 12,5 % studenata, а za dvojku 8,3 % . 
ТrеЬа imati u vidu da raznovrsnost i oblm literature odreduje i starost studijske gru
pe. Studenti su nezadovoljni ne samo izborom vec i brojem raspolozivih knjiga. Sa 
trojkom, odnosno cetvorkom, broj knjiga је ocenilo 27, 1 % studenata, peticu је zao
kruzilo 16,7 %, jedinicu 14,6 %, а dvojku 6,3 % studenata. Skoro 1/2 studenata broj 
raspolozivih knjiga ne Ьi ocenila ocenom vecom od trojke. 

STUDENТI: PRAVA 1 OBAVEZE 

Na kvalitet sprovodenja nastavnih programa utice i opseg prava i obaveza 
nastavnika i studenata. Za ocekivatije da studenti, u odnosu na nastavnike, nedovolj
no poznaju svoja prava i obaveze. Ako se izuzmu aktivisti studentskih organizacija, 
moze se zakljuciti da studenti ne poznaju svoja prava. Svega 6,3 % ispitanika slozilo 
se sa tvrdnjom - studenti poznaju svoja prava. 

Znatno vise studenata poznaje, ili smatra da poznaje svoje obaveze. Sa tvrd
njom - studenti poznaju svoje obaveze - najvisi stepen slaganja izrazi\a је 115 (20,8 
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%) ispitanika. Ne treba zapostaviti ni one koji se uopste ne slazu sa ovom tvrdnjom 
(10,4 %), ili se delimicno slazu (27, 1 %) uocavajuci propuste u sopstvenoj informi
sanosti. Upoznavanje studenata sa njihovim pravima i obavezama treba organizovati 
kako na nivou Fakulteta, tako i na nivou pojedinacnih odseka. Sa svojim pravima i 
obavezama studenti treba da se upoznaju na pocetku studija, а ne prilikom suocava
nja sa odredenim proЫemom. 

Znanja о informisanosti studenata produЫjena su pitanjima о studentu pro
dekanu i studentu prorektoru. Vecina studenata tvrdi da ni oni ni njihove kolege ne 
znaju ko ih predstavlja na Fakultetu i Univerzitetu. Dok 2/3 (66,7 %) studenata ne zna 
ko је student prodekan, cak 3/4 (75,0 %) studenata ne zna ko је njihov predstavnik 
na Univerzitetu. 

Nastava - nastavnici - studenti 
Poznavanje stranihjezika, rada na racunaru, tehnicka opremljenost, raspolo

zivi fond literature, materijalne mogucnosti za ostvarivanje razlicitih vidova medu
narodne saradnje otvaraju pitanje odnosa "bogatstva" pojedinih drustava i reforme 
visokog obrazovanja, ali i spremnosti nastavnika i studenata da ucestvuju u reformi. 
Као sto је opste poznato, jedan od ciljeva Bolonjske deklaracije је podsticanje terito
rijalne pokretljivosti. Као preduslov za uspostavljanje i odrzavanje odnosa sa kolega
ma iz inostranstvajavlja se i poznavanje rada na racunaru. Prema ocenama studenata, 
znanja iz ove oЫasti nisu zadovoljavajuca. Samo 8,3 % studenata smatra da i oni i 
njihove kolege dobro poznaju rad na racunaru. 

Na zahtev da poznavanje stranih jezika, svoje i svojih kolega, ocene oce
nama od jedan do pet, 3/4 (75, 1 %) studenata nije odabralo ocenu vecu od trojke. 
Ako је znanje stranog jezika, pre svega engleskog, preduslov za upotrebu racunara i 
uspostavljanje medunarodnih kontakata, od studenata sociologije obuhvacenih istra
zivanjem se ne moze ocekivati intenzivnija saradnja sa kolegama iz inostranstva. Po
znavanje stranihjezika odreduje i sposobnost studenata da prate celokupnu literaturu, 
а potom i da se aktivnije ukljuce u nastavu, da ucestvuju u internacionalnim i inter
disciplinarnim projektima. Internacionalno i interdisciplinarno predstavljaju kljucne 
cinioce u razvoju savremene nauke. 

U prostornom pogledt1, u pogledu geografske obuhvatnosti, mogu se izdvojiti 
dva tipa interdisciplinarnog pristupa6• Prvi se odnosi na organizovanje naucnog rad~ u 
okviru jedne drzave, dok drugi pretpostavlja internacionalni pristup. Znacenje interdis~ 
ciplinarnog u medunarodnim razmerama treba posmatrati u kontekstu amЬivalentn_osti 
procesa globalizacije, tj. kao mogucnost za saradnju nauka/naucnika vise zemalja sJed
ne strane, ili hegemoniju bogatih dr:Zava, s druge strane. Ravnopravne clanove u ovom 
pгocesu mozemo p1·edstavljati samo ako radimo na sopstvenom usavrsavanju. 

6 Pod interdisciplinarnim pristt1pom_ podraшmeva se iпtegracija_ znanja razlicitih_ disciplina koje "se_ ь~:~~ 
jednim proЫemom. ZnanJa p0Jed1шh d1sc1plшa se "komblПllJll" па takav пасш da Је razt1mevanJe 
proizilazi sire ll odnosu па celokupпo znanje pojediпacnih disciplina. (Vuksanovic, 2006) 
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Kvalitet odnosa izmedu nastavnika i studenata operacionalizovan је preko: 
posecenosti predavanja, otvorenosti nastavnika za komunikaciju (tokom predavanja i 
u vreme konsultacija), odnosa nastavnika prema studentima u toku ispita itd. Vecina 
studenata ispitivane studijske grupe (85,5 %) tvrdi da studenti ne pohadaju redovno 
predavanja. Odsustvo sa nastave predstavlja ili cin licne neodgovornosti, ili posledi
cu zaposlenosti, tj. rada uz studiranje. 1 dok se nekada govorilo о studiranju uz rad, 
sada se, sve cesce, moze govoriti о radu uz studiranje. Nasuprot periodu u kome se 
studiralo uz kontinuirani rad, sada se radni zadaci obavljaju stalno, ili povremeno, 
kako Ьi se obezbedila sredstva za kontinuirano studiranje. 

1 pored toga sto su tek odslusa\i prvu godinu studija, ispitanici pokazuju visok 
stepen kriticnosti prema radu nastavnika. Svega 1/3 (33,3 %) studenata u potpunosti 
se s\aze sa tvrdnjom da su nastavnici otvoreni za komunikaciju. Veoma је visok udeo 
onih koji se uopste ne slazu, ili se delimicno slaZu sa tvrdnjom da nastavnici pomazu 
studentima da savladaju tremu, 62,5 %7

• Ako se ima u vidu da vecina studenata pre 
ispita ima tremu, mozemo pretpostaviti da polaganje ispita predstavlja stresnu situa
ciju za veCinu studenata. Pre ispita, ali, srecom, ne svih, tremu ima 97,9 % studenata. 
Pre svakog ispita, ili javnog nastupa pred nastavnikom, tremu ima 70,8 % studenata, 
а 27, 1 % ima tremu samo uoci pojedinih ispita. Usled treme, noc uoci ispita ne moze 
da spava 72,9 % studenata. Nesto vise od 1/4(27,1 %) ispitanika ima miran san. To
kom odgovaranja, na svim ispitima tremu ima vise od polovine (54,2 % ) studenata. 
Kod ove grupe studenata trema traje tokom ce\og ispita. Pocetnu tremu ima 29,2 % 
studenata. Za njihje karakteristicno da se os\obadaju treme vec nakon nekoliko izgo
vorenih recenica. Najmanji је udeo studenata koji nemaju tremu, 16,7 %. 

Znacajan broj studenata, 70,8 % od ukupnog broja ispitanika, oseca se ve
oma nelagodno kada treba da se obrati profesoru. Pored treme, kao uzrok njihove 
nelagodnosti moze se javiti i odnos nastavnika prema studentima. Svega 29,2 % stu
denata smatra da su nastavnici prijatni u komunikaciji sa studentima. Znatno vise 
njihovih kolega (64,6 %) se delimicno slaZe sa navedenom tvrdnjom, dok se 6,3 % 
uopste ne slaze8• 

Оа Ьi se izborili sa nelagodnostima koje trema izaziva, studenti ne prezaju ni 
od upotrebe sedativa. Od ukupnog broja ispitanika, 14,6 % је pre prvih polozenih is
pita popilo neki sedativ. Zanimljivo се Ьiti uporediti njihove odgovore sa odgovorima 
onih koji nastavu prate ро inoviranom programu koji zahteva kontinuirano pohadanje 
nastave i kontinнiran rad. Ocigledno је da сето, ako zelimo da realizujemo principe 
~olonjske dek\aracije, morati da korigujemo svoj odnos prema studentima, kako na 
•spitu tako i van njega, i da im pomognemo и prevladavanju treme. 
7 
~ес trema (grc. tremб) oznacava "drhtanje, groznicavo uzbudenje, strah (kandidata pred ispit, glumca pred 

8 
1zlazak na pozornicu i sl.). (Vujaklija, 1986: 928) 

1 prema istr!!Zivanju iz 2005. godine, veoma visoko nezadovoljstvo izaziva otvorenost nastavnika za komuni
kaciju, na casu i van njega, и vreme konsultacija. U pogledu осепе kvaliteta komunikacije najvi~e se razlikuju 
осепе stнdenata trece i cetvrte godiпe. Komunikaciju sa nastavnicima peticom је ocenilo 7, 1 % stнdenata 
cetvrte godine i 36,О % stнdenata trece godine stнdija. 



140 Gordana Vuksanovic 

Kritickom preispitivanju podvrgnutje ne samo odnos nastavnika i saradnika 
prema studentima, vec i nacin predavanja i organizacija casa. Sa tvrdnjom da su pre
davanja zanimijiva i razumijiva ne slaze se, ili se delimicno slaze, 58,4 % studenata9. 
Jos и prvoj polovini proslog veka, 1918/1919. godine, Veber na predavanju studenti
ma Univerziteta и Minhenu kaze da је istina da "izlaganja naucnih proЫema na takav 
nacin da neskolovana glava, ali sposobna da ih prihvati i razume, te da - sto је za nas 
jedino odlucujuce - dode do toga da о proЫemima samostalno misli - mozda najtezi 
od svih pedagoskih zadataka". (Veber, 1986: 258). Оа Ьi se proЫemi jasno izlozili 
moramo il1 i sami razumeti, а kljuc naseg razumevanja nalazi se и sirini i kontinuitetu 
obrazovanja, pocev od osnovnih studija. 

Nesto veci udeo studenata (66,7 %) ne prihvata tvrdnju da su casovi popu
njeni i dinamicni. Ne treba zaboraviti da na nacin predavanja i organizaciju casa uticu 
i studenti svojom aktivnoscu i pripremljenoscu za cas. 

Na osnovu analize prikupljenih podataka, moze se zakljuciti da na ocenu 
casa znacajno utice zanimljivost nastavnih sadrzaja. Vise od polovine (52, 1 %) stu
denata gradivo koje su slusali ocenjuje kao nezanimljivo. 

Znatno vece nezadovoljstvo izrazeno је prilikom ocene savremenosti na
stavnih sadrzaja. Vise od 415 (81,3 %) studenata smatra da nastavni sadrzaji nisu 
savremeni, и celini ili delimicno. Sa navedenom tvrdnjom - nastavni sadrzaji su sa
vremeni - delimicno se slaZe 35,4 % studenata, а ne slaze se 45,9 %. Gradivo koje su 
odslusali aktuelno је za samo 18,8 % ispitanika. Treba istaci da su se и ovom, kao i 
и vecini prethodnih slucajeva, studenti rede opredeljivali za polove skale. Na primer, 
sa pomenutom tvrdnjom potpuno se slozilo svega 6,3 % studenataю. 

Visok stepen kriticnosti izrazen је i u pogledu primenUivosti nastavnih sadr
zaja и praksi. Potreba da se nastavni programi prilagode zahtevima trzista, а samim 
tim utice i na brze i adekvatnije zaposljavanje sociologa, tj. njihovo zaposljavanje u 
okviru profesije za koju su se skolovali, pridaje poseban znacaj ovom pitanju. Blizu 
314 (72,9 %) studenata istice da nastavni sadrzaji nisu primenljivi и praksi, ili su 
delimicno primenljivi. Prakticnu primenu savladanog gradiva prepoznaje 27, 1 % stu
denata. Uocava se veza izmedu tvrdnji - nastavni sadrzaji su primenijivi и praksi - i 
- literaturaje savremena. Skoro isti udeo studenata (72,9 % i 75,0 %) ima negativan 
odnos prema navedenim tvrdnjama. Osnovne primedbe, kada је literatura и pitanju, 
odnose se na: а) njenu zastarelost; Ь) oblm gradiva koje treba savladati i с) dostu
pnost. 

Оо slicnih podataka doslo se i u istra.zivanju iz 2005. godine. Za 46,З % studenata nastavni sadrzaji su 
vise dosadni no zanimljivi. Dosadnim ih, prema njihovom misljenju, vise cini nacin interpretacije, no 5am 
izbor tema. Predavacima se zamera "ne drzanje koraka sa savremenom sociologijom" i stvarnoscu u koJOJ 
zivimo. 

10 Na zahtev da odrede u kojoj meri su nastavni planovi i programi savremeni \ј. zastareli skoro 1/3 (7_4,4 о/о~ 
studenata trece i cetvrte godiпe, istra.Zivanje iz 2005., nije ocenila postojeci plan i program ocenom vecom 0 

trojke. Isti udeo studenata ( 74,4 %) smatra da nastavni sadrzaji nisu primenljivi u praksi, ili im је primena 
ogranicena. 
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Nagla.Seno nezadovoljstvo izazvalo је visok stepen s\aganja sa tvrdnjom da 
studenti, nakon sto su ih odslusali, treba da ocene kvalitet svakog nastavnog progra
ma. lsto zapazanje odnosi se i na procenu rada nastavnika i saradnika. Obrazlozenje 
se nalazi i u stecenom utisku da nisu svi nastavnici i saradnici pripremljeni za reformu 
visokog obrazovanja. Vise od 2/3 studenata se ne slaze, u potpunosti ili delimicno, 
sa tvrdnjom da su nastavnici pripremljeni za reformu visokog obrazovanja. Isti udeo 
studenata smatra i da је reforma nastavnog plana i programa neophodna. 

Uocene negativnosti uslovile su relativno nisku opstu ocenu studija vec po
sle prve godine slusanja nastave. Za vise od 2/5 studenata, kvalitet studija11 ne treba 
oceniti ocenom vecom od 3. Za cetvorku se opredelilo najvise, 54,2 % ispitanika, dok 
је odlicnu ocenu zaokruzilo svega 4,2 % studenata. 

Nezadovoljstvo izaziva i utisak о iskljucenosti studenata iz procesa reforme. 
Od ukupnog broja ispitivanih studenata, 91,7 % tvrdi da im nije pruzena prilika da izne
su svoje misljenje о nastavnom planu i programu. Ј pored izrazenog nezadovoljstva, 
znatno manje studenata, 66,7 %, smatra da studente treba ukljuciti u reformu visokog 
obrazovanja. Obrazlozenje se nalazi u odsustvu ideje о mogucim vidovima ukljuceno
sti. Ne treba zanemariti cinjenicu da su podaci prikupUani od studenata koji su tek od
s\usali prvu godinu studija i koji tek izgraduju svoje misljenje о visokom obrazovanju. 

Jedan od stereotipa о nasem visokom obrazovanjuje i taj da vecina studenata 
cezne za studiranjem и inostranstvu. Na pitanje - Оа li su studije u inostranstvu Ьо\је 
organizovane? - 68,8 % studenata је odgovorilo пе znam. Jos veci udeo, 81,3 % ne 
zna nista о evropskom sistemu prenosa bodova. Usled toga, vecina studenata smatra 
da ih treba upoznati kako sa sistemom bodova (66,6 %) tako i sa principima Bolonj
ske deklaracije uopste (68,8 %). 

ZAKLJUCAK 

Ako Zelimo da, sto је moguce vise, doprinesemo obrazovanju na.Sih studena
ta, moramo nauCiti i da govorimo i da slusamo, moramo se otvoriti za njihova pitanja, 
na casu i u vreme konsultacija, moramo se razvijati zajedno sa njima. Poput nastavnih 
sadгZaja i literature, istoj kriticnosti treba podvrgnuti rad nastavnika i saradnika, kao i 
samih studenata. Sire ukljucivanje u medunarodni obrazovni sistem, uz razmenu пе samo 
nastavnog оsоЫја vec i studenata, zahtevace: а) od nastavnika i saradnika - znacajnije 
promene u odnosu prema svoj im profesionalnim karijerama, ali i prema studentima; Ь) od 
studenata- temeljniji i odgovomiji odnos prema studijama i svom opstem obrazovanju. 

11 Studeпti obuhvaceпi istrazivaпjem iz 2005. godiпe pokazuju visok stepeп kriticпosti prema kvalitetu studija. 
Cak 59,0 % studeпata smatra daje kvalitet studija ispod obima ulozeпih sredstava. Uocava se daje cetvrta 
godiпa studija zпаtпо kri@пija u odпosu па trecu. ОЬјаsпјепје se пalazi u tome da slusaпje socioloskih 
discipliпa, tzv. posebпih sociologija, росiпје па trecoj godiпi studija, а od пjih se пajvise i ocekuje. Studeпti 
pretpostavljaju da се па osпovu socioloskih discipliпa: а) dokubli ulogu sociologije i sociologa tl drustvu; Ь) 
otkriti svoje licпo protesioпalпo usmereпje. Disbalaпs izmedu ocekivaпog i poпudeпog izrafeпje u kritickom 
odпosu prema kvalitetu studija. 
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ТНЕ BOLOGNA DECLARATION 
- BETWEEN REALIТY AND POSSIВILIТIES 

SUММARY 

The reform of higher education is one of the prerequisites for а more 
extensive and more meaningful communication with the international community, 
as well as for overcoming economic instaЬility facing SerЬia. More comprehensive 
inclusion into the European educational trends would еnаЫе - or at least should 
еnаЫе - а broader circu\ation of men and ideas during the study stays and after 
them. The goa\ ofthe paper is to point to the possiЬility-viewed from the students' 
standpoint- to innovate syllaЬi and curricula, that is to: а) advantages and limitations 
of traditional syllaЬi; Ь) professors' and assistents' preparedness for the reform of 
higher education; с) inclusion of students into the reform; d) financial capaЬilities of 
the students, their families and institutions of higher education. 

The basic source of data is the empirical research carried out in 2006 among 
the students of sociology at the Faculty of Philosophy in Novi Sad. 

Кеу words: reform, higher education, students, The Bologna Declaration, 
sociology 
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ОДНОС СТУДЕНАТА СОЦИОЛОГИЈЕ 

ПРЕМА РЕФОРМИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА1 

Снежана Стојшин 

САЖЕТАК 

У овом раду анализирани су ставови студената социологије о реформи висо

ког образовања. Узорак су чинили студенти прве године социологије уписани школске 

2005/2006 године. То је последња генерација студената који су уписали студије еоциоло
гије пре примене Болоњске декларације. 

Као инструмент за прикупљање података коришћен је упитник, а ставови сту

дената анализирани су применом Ликертове скале. 

На почетку ће бити указано на однос студената према реализацији наставе, 

односно према садашњем студијском програму. Овај однос испитан је преко броја оба

веза које студенти имају током семестра, затим преко степена задовољства распоредом 

часова и распоредом полагања испита, степеном активности и креативности студената 

у току наставе. 

Други део рада посвећен је ставовима студената о реформи високог образо

вања. Основни циљ је био да се сазна шта студенти мисле о реформи, шта очекују од ње, 

како ће реформа према њиховом мишљењу утицати на обим студирања и задатке који 

се постављају пред њих. 

Кључне речи: високо образовање, реформа, Болоњска декларација, студенти, 

социологија 

УВОД 

Примена Болоњске декларације требало би да доведе до ефикасног и 

модерног студирања, а мишљења о резултатима примене ове декларације су по

дељена. Питања на која би требало одговорити у вези са применом Декларације 

Овај р~је урађен у оквиру пројекта број 149034 «Улога сrудената у реформи високог образовања» 
који финансира Министарство науке и животне средине 
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јесу бројна. Какве су и ког обима обавезе које ће студенти након њене примене 

имати? Колико су студенти упознати са принципима Декларације? Шта студен

ти очекују од реформе високог образовања? Каква је улога студената у настави 

и колико су наставни садржаји занимљиви? 

Анализа ставова студената о поменутим, али и другим важним питањи

ма, представља део резултата истраживања које је урађено међу студентима 

социологије. На значај истраживања, поред актуелности проблема, указује и 

податак да су студенти у току истраживања изразили велико задовољство што 

могу да изнесу своје мишљење о реализовању наставе, али и њиховим даљим 

очекивањима која су у вези са реформом високог образовања. 

МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ 

Основни циљ овог рада јесте анализа става студената прве године сту

дијске групе социологије према реформи високог образовања. Као инструмент 

за прикупљање података коришћен је упитник, а ставови о поменутим питањи

ма испитивани су применом Ликертове скале. 

Узорак су чинили студенти прве године социологије који су ову сту

дијску групу уписали школске 2005/2006. Те године на Филозофском факултету 
у Новом Саду студије социологије уписало је 68 студената2• Од тога 33 сту
дента финансира Република Србија средствима из буџета, док се 35 студената 
финансирају сами. Студенти уписани поменуте школске године представљају 

последњу генерацију којаје уписана по старом, нереформисаном плану и про

граму. 

Упитник је попунило 48 студената3 , од којих је 13 мушког пола, а 35 
женског. Према успеху у средњој школи 2 студента су били вуковци, 13 је било 
одличних, врло добрих 29, а са добрим успехом међу студентима прве године 
било је њих 4. Од студената који су учествовали у истраживању 25 студената 
финансира студирање из буџета, док су 23 студента самофинансирајућа. 

ОДНОС ПРЕМА САДАШЊЕМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ 

Један од циљева истраживања био је да се испита однос студената према 

реализацији наставе, односно садашњем студијском програму. Као показатељи 
узети су број обавеза које студенти имају током семестра, затим степен органи
зације распореда часова и полагања испита, активност и креативност студената 
у току наставе. 

2 Подаци преузети са сајта Филозофског факултета www.ns.ac.yu/stara/zaBrucose/2005/filozofski/upi· 
sano.htm 

3 Истраживање је урађено у мају 2006. године и представља пилот истраживање наведеног пројекта. 
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Показатељ оптерећености студената у току семестра јесте и обим гра

дива. Највише студената 60,4% сматра да градиво које изучавају у току семе
стра није сувише обимно, даје градиво обимно сматра 10,4%, а даје преобимно 
само 6,3% студената. Према мишљењу 62,5% студената број задатака који треба 
да ураде током семестра је оптималан. 

Студенти су углавном задовољни бројем курсева (предмета) у току се

местра. Да је број курсева превелик рекло је 6,4%, а да је делимично велики 
оценило је њих 17,0% студената. Њих 31,9% сматра да број курсева није ни 
превелик ни оптималан, 14,9% сматра да је број делимично велики, а 29,8% 
сматра даје превелик. 

Колико су студенти пре почетка семестра обавештени о својим обавеза

ма, односно о захтевима који се пред њих постављају? 45,8% студената каже да 
је о својим задацима и захтевима професора обавештено на готово свим курсе

вима, 47,9% упознато је на неким курсевима, а 6,3% студената каже да о овоме 
није обавештено ни наједном курсу. 

Једна од предности старог студијског програма јесте то што се ниједна 

активност у виду предавања, вежби или испита није одржавала током викенда. 

Мања група, 14,6% студената, нема ништа против да викендом полаже тестове. 
Са друге стране, 72,9% студената каже да им не одговара организација коло
квијума и тестова током викенда. Пошто је у питању стари студијски програм, 

студенти ове групе нису имали никакве обавезе током викенда. 

Тренутним распоредом полагања испита задовољно је 37,5% студената, 
док је 31,3% њих изјавило да није задовољно (графикон 1 ). Једна трећина сту
дената (31,3%) не зна да ли је задовољна терминима полагања испита. Ово се 
може објаснити податком да до тренутка истраживања испитани студенти нису 

полагали велики број испита. 

Колико су студенти задовољни распоредом часова и колико им времена 

остаје за учење? У односу на распоред предавања и вежби довољно времена за 

учење има 36,2% студената, док 38,2% сматра да нема довољно времена (табела 
1). Неодлучно је 25,5% студената. Високи проценат неодлучних може се тума
чити тиме што у реализацији овог студијског програма није "било потребно" 

континуирано учење, те четвртина испитаника вероватно није много радила 

током семестра. 
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Табела 1. Однос студената према организацији наставе 

потпуно не 

Ставови 
делимично уопште се 

се неодлучан слажем 
се слажем не слажем 

слажем се 

Распоред часова 

предавања и вежби 

је такав да ми 
21,3% 14,9% 25,5% 19,1% 19,1% 

током дана остаје 

довољно времена за 

учење 

Распоред предавања 

и вежби је током 
10,4% 18,8% 20,8% 18,8% 31,3% 

дана је добро 

организован 

Организација 

колоквијума и 
10,4% 4,2% 12,5% 10,4% 62,5% 

тестова викендом 

ми одговара 

Што се тиче организовања наставе, чак 50, 1 % студената каже да рас
поред предавања и вежби током дана није добро организован, а 29,2% тврди 
да јесте. 20,8% студената није сигурно да ли распоред јесте или није добро 
осмишљен, што се може приписати нередовном похађању наставе. 

Према Болоњској декларацији без обзира на начин организације наставе, 

присуство студената биће обавезно. Поред тога, континуирано током семестра 

изводи се и оцењивање студената. Иако нису оцењивани на овај начин, студенте 

континуирано оцењивање веома оптерећује (10,6%), оптерећује (19,1%), док 
14,9% студената није сигурно. Више од половине студената (55,3%) рекло је да 
нема ништа против редовног оцењивања4 • 

У крајњу оцену коју ће студент добити на крају курса биће укључена 
и активност студента. Наиме, реформом образовања требало би да се повећа 
учешће односно активност студената у току извођења наставе. Каква је њихова 
активност у наставном процесу из угла испитаних студената? 

Улога студената у настави је пасивна рекло је 42% студената, а 35% сту· 
дената није могло да оцени да ли је њихово учешће у раду активно или не (гра· 
фикон 2). Овако велики број студената који нису сигурни у степен активности 

д l((Jjfl 4 у даљем раду на пројекту биће интересантно упоредити ове податке са одговорима студенат 
студирају по новом програму, а који су прву годину уписали ове школске, 2006/2007. године. 
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може се тумачити нередовним похађањем наставе. Да студенти заиста активно 

учествују у извођењу наставе рекло је свега 8,3%, а 14,6% испитаника оценило 
је даје њихова улога делимично активна. Питање на које овде недостаје одго

вор који би још више разјаснио степен активности студената у настави, свакако 

је питање колико студентима начин предавања и одржавања вежби дозвољава 

активно учешће. 

Графикон 1. 
Дали сте задовољни 

распоредом полагања испита? 

не 

31% 

не 

rзнам 

32% 

да 

Графикон 2. 
Каква је улога 

студената у настави? 

пасивна 

42% 

неодлучан 

35о/о 

Задовољство реализацијом наставе може се, поред активности, посма

трати и преко става студената о томе колико студијски програм према којем 

студирају омогућава њихову креативност. Да студијски програм омогућава 

креативност у потпуности се сложило 14,6%, а делимично 12,5% испитаника. 
22,9% студената било је неодлучно. Веома је забрињавајући податак да полови
на студената сматра да студијски програм не дозвољава никакву креативност. 

Задовољство ефикасношћу садашњих студија изразило је 54,2% испи
таника, а 20,8% је неодлучно. Да студирање није ефикасно тврди 25, 1 % студе
ната. 

На питање да ли се услови студирања према њиховом мишљењу су

више често мењају, чак 66,0% студената сматра да се не мењају. Ово се може 
nротумачити чињеницом да су у питању студенти прве године, те се промене у 
току њиховог кратког студирања нису сувише Често догађале. 

Мишљење студената о квалитету рада предметних наставника говори о 
томе колико су студенти задовољни програмом и реализацијом наставе. Стога 
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се једно ?д питан:а односило на то чиме се студенти руководе када у процесу 
евалуације оцењују рад њихових наставника. 

Када су у прилици да оцењују наставнике као најважније карактеристи

ке предавача јављају се начин на који држи наставу (89,6% студената), однос 
наставника према студентима (85,1%), а као битна показала се и атрактивност 
наставног садржаја (68, 1 %). Строгост наставника није пресудна при оцењивању 
наставника. 

s; 

Графикон 3. Када у процесу евалуације оцењујем рад наставника 

највише ме руководи 

70 
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50 

5: 40 
dl ::r 
g_ зо 
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однос прем<~ 

студенту 

<1тр<1ктивност н<~чин н<~ који 

наставног држ и н<~снву 

садрж<~ја 

строгост 

наст<~вника 

D уопште не О не D неодлучан D да •у потпуности 

ОДНОС ПРЕМА РЕФОРМИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

Други део рада посвећен је ставовима студената о реформи високог 
образовања. Основни циљ је био да се сазна шта студенти мисле о реформи, 
шта очекују од ње, како ће реформа према њиховом мишљењу утицати на обим 
студирања и задатке који се постављају пред њих. 

вюк-
При испитивању ставова студената о овим питањима, било је веома . 

но видети колико су студенти упознати са принципима Болоњске деклараuи~е 
која је у основи реформе. Свега 6,3% студената одговорило је да уопште није 
упознато са овим принципима, а 22,9% њих је рекло да није добро упознато са 
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њима. 29 ,2% студената је добро упознато, а 14,6% сматра да веома добро поз
наје принципе ове декларације. Веома велики број студената, чак 27, 1 %, не зна 
у којој мери познаје принципе по којима се реформише високо образовање. 

У току студирања студенти ће према својим интересовањима моћи да 

бирају курсеве које ће похађати. Да је увођење усмерења током студија добро 

сматра 47,9% студената, неодлучно је 35,4%, а само 16,9% студената сматра 
да не би требало уводити усмерење. Са друге стране, 25% студената сматра да 
увођење усмерења представља сувише уску специјализацију која може отежати 

запошљавање у струци, а 39,6% њих не сматра да ће их усмерење спречити 
у налажењу посла. 35,4% студената није сигурно како ће увођење усмерења 
утицати на запошљавање у струци. 

Студенте највише забрињава да ће реформа високог образовања као 
последицу имати скупље студирање (табела 2). Чак 56,3% студената слаже се 
да ће трошкови студирања бити много виши, а само 12,3% сматра да неће. Да ће 
након реформе студије постати занимљивије слаже се 37,5% студената, 29,2%је 
неодлучно, а 33,3% студената сматра да реформа неће утицати на занимљивост 
студирања. 

Табела 2. Како ће изгледати студије након реформе 

потпуно не уопште 

Ставови 
делимично 

се неодлучан слажем се не 
се слажем 

слажем се слажем 

Сматрам да ће 

реформом студије 16,7% 20,8% 29,2% 10,4% 22,9% 
постати занимљивије 

Реформа ће допринети 
томе да студенти раде 14,6% 14,6% 33,3% 20,8% 16,7% 
више а професори мање 

Реформа ће довести до 
37,5% 18,8% 31,3% 6,3% 6,3% ~СI<упљег студирања 

Реформом ће се 
1 смањити број уписних 

14,6% 12,5% 52,1% 10,4% 10,4% 11.!еста за студенте на 
~ету 

Да ће и смањење уписних места бити једна од последица реформе сма
тра 27, 1 % студената, а да до смањења броја места неће доћи тврди 20,4%. Чак 
52, 1 % студената не може да да одговор на ово питање. 

Као могућа последица промена у високом образовању јесте и повећање 
броја обавеза студената, а смањење обима рада професора. Са овим се сложило 
29,2% испитаника, неодлучно је 33,3%, а није се сложило 37,5% студената. 
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Чак 81,3% студената сматра да је увођење ментора који би помагао 
студентима у свим важним питањима у вези са њима потребно. Само 8,4% 
студената сматра да увођење ментора није потребно. За неопходност увођења 

ментора велики број студената определио се вероватно на основу досадашњег 

искуства у току студирања. 

Када је од испитаника затражено да одреде колико је позитивно, одно

сно негативно њихово мишљење према реформи, уочено је да су мишљења по

дељена. Наиме, потпуно позитивно мишљење има 25% студената, а делимично 
позитивно 12,5% студената. И код одговора на ово питање издвојила се група 
неодлучних студената од 20,8%. Негативно мишљење о реформи има 22,9%, а 
потпуно негативно 18,8%. 

потпуно 

негативно 

негативно 

неодлучан 

позитивно 

потпуно 

Графикон 4. Мишљење студената о реформи 

позитивно '~~рЈ-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----:7 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

На питање да ли према њиховом мишљењу Филозофски факултет може 

да испуни стандарде Болоњске декларације, 39,6% студената одговорило је 
позитивно, а само 8,3% негативно. Чак половина студената не зна да ли нallI 
факултет може да одговори захтевима ове Декларације. 
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ЗАКЉУЧАК 

Након анализе ставова студената укратко се може рећи да су студенти 

задовољни обимом градива које су изучавали током прва два семестра. Одго

вара им и број предмета, а већина сматра да би требало увести континуирано 

оцењивање. Углавном су пасивни у настави, а студијски програм им не омо

гућава креативност. 

Ипак, питање које себи постављају јесте питање шта ће се наредних 

година променити након реформе високог образовања. 

Мишљења су подељена. Разлика у оцени студената позитивних и не

гативних страна реформе високог образовања може се тумачити недовољним 

познавањем принципа Болоњске декларације, али и различитим односом према 

досадашњем току студирања и студијском програму. 
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Snezana Stojsin 

STUDENTS OF SOCIOLOGY ON REFORM OF HIGHER EDUCATION 

SUMMARY 

In this paper the attitudes of sociology students on the reform of higher edu
cation аге analyzed. The sample included the students of sociology at the first year of 
studies (generation 2005/20068). lt was the \ast generation before the implementation 
ofthe principles ofBologna Dec\aration. As an instrument, а questionnaire was used, 
and the attitudes of students were analyzed Ьу using Likert scale. Students' attitudes 
toward the curricu\um has been studied through students' oЬ\igations during а se
mester, the degree of satisfaction with c\asses and exams schedule and the degree of 
activity and creativity ofthe students. In the second part ofthe paper the author deals 
with students' attitudes towards the reform of higher education. The main goal was 
to find out what they think about the reform, what they expect from it and what the 
influence ofthe reform on their tasks will Ье. 

Кеу words: higher education, reform, Bologna Declaration, students, sociol-

ogy. 
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VERSKANASTAVA U SRВIJI КАО 
INDIКATOR DRUSTVENIH TRANSFORМACIJA 

Zorica Kuburic 

SAZETAK 

Drustvene promene krajem dvadesetog veka odrazile su se na skoro sve sfere zi

vota. Verski i obrazovni sistem pravi su indikatori promena i u njima se susrecu proslost i 

budнcnost. Оа bismo bolje razttmeli drustvo i smer njegovog kretanja dovoljno је istraziti 

obrazovni sistem jer se u njemu integrisu i sistematski prenose verovanja, vrednosti, znanja i 
umeca. U SrЬiji је religioznost bi\a znacajan indikator promena, а verska nastava njen mocni 

prati\ac. Realizacija verske nastave od 2001. godine brzo је uhvatila duboke korene i nasta

vila da produЬ\juje svoje uticaje, vise politicki nego personalno. Efekte nije lako pratiti jer је 
proces dugorocan i na globalnom planu pratilac sirih drustvenih promena. U ovom radu autor 

је pokusao da integrise dosadasnja istrazivanja u ovoj oЬ\asti i prikaZe proces koji ima brojne 

aktere i brojne mogнcnosti upotrebe i zloupotrebe. 
Кljucne reci: verska пastava, gradansko vaspitaпje, religioznost, SrЬija. 

КАКО ЈЕ SVE POCELO 

Od ukidanja verske nastave do njenog vracanja u sko\e proslo је vise od 
pola veka. Proces sekularizacije i ateizacije drustva dostigao је svoje krajnje granice i u 
naglom zaokretu vraca se na svoje pocetke. А росе\о је tako sto је krajem 1944. godine 
doneta privremena odluka: 1) da verska nastava ne bude vise u drZavnim skolama deo 
nastavnog programa; 2) da veroucitelji mogu fakultativno odrzavati versku nastavu za 
one ucenike drZavnih skola za koje Ьi roditelji i staraoci izjavili da zele da im se ona 
pruZa te da 3) veroucitelji ostaju drZavni cinovnici, а njihova postavljenja је i dalje 
trebalo obavljati na predlog crkvenih vlasti. Materijalne izdatke и ogrevu, osvetljenju i 
posluzi trebalo је da snose zainteresovani roditelji (Radic, 2002). 
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Sveti arhijerejski siпod zamolio је Miпistarsvo prosvete da se u pogledu 
verske пastave uspostavi u skolama staпje koje је postojalo pre rata, medutim, ovaj 
predlogje оdЬiјеп aktom Ministarstva prosvete DFJ br. 842/45. U martu 1946. godi
ne doneta је jos jedna odluka ро kojoj se veroпauka odrzava van skolskog vremeпa 
u skolskim zgradama, а veroпauka kao predmet nije trebalo da se unosi u skolska 
svedocanstva, пiti da se vrsi oceпjivanje ucenika. Bilo је takode odluceпo da se vero
ucitelji od 1.5.1946. vise пе uпose u platne spiskove Miпistarsva prosvete. 

Buduci da su vlasti smatrale da је јеdпа od glavпih smetnji za formiraпje 
пaucnog pogleda па svet verska пastava u skolama i uticaj svesteпstva, jer se proce
nat dece koja su pohadala versku пastavu penjao cak do 90%, skolskim vlastima је 
Ьi\о nalozeno da koпtrolisu rad svestenika. Tako se verska пastava pov\acila sve do 
1952. godiпe, mada је sluzbeпo zabranjena usvajaпjem Zakoпa о пarodпim skolama 
iz decembra 1951. godiпe. 

U izdanju Narodпe kпjige, 1952. godine, izas\aje kпjiga pod naslovom Sko
Za i religija u kojoj se iznose osпovпi zahtevi skolske reforme, а to su »oslobadaпje 
skole od tutortstva crkvene Ьirokratije, izbacivaпje religijske пastave iz programa 
skole, odvajaпje skole od crkve.« Jaпkovic (1952) napominje da nastavnik пе sme 
Ьiti religiozan jer skola ima da vaspita omladiпu koja се Ьiti potpuno oslobodeпa od 
svih verskih okova, kojoj се Ьiti tuda vera u Boga i koja се Ьiti ЬоrЬепо ateisticka. 
Pos\e 1952. godine verska obuka Ьilaje dozvoljenajedino u crkvama. Medutim, sve
steпstvo SPC nikada nije Ьi\о toliko aktivno u odrzavaпju veronauke u parohijama, 
kao sto је to Ьiо s\ucaj sa katolickim i protestantskim. 

Radmila Radic (2002) пavodi da su se tokom 1953. godine Srpska pravoslav
na crkva i Rimokatolicka crkva fu\ile u vise пavrata Drfuvnoj komisiji za verske poslo
ve da ucitelji zabraпjuju deci da idu u crkvu i da se svesteпici kaZпjavaju zbog drfunja 
veronauke. ProЬ\emi na relaciji skola - crkva Ьili su sve brojniji. Za пepravilпosti koje 
su se desavale u praksi ceпtralпi orgaпi vlasti cesto su prebacivali krivicu па loka\пe 
organe, а опi sami Ьili su ograпiceпi postojecim odlukama i resenjima. U toj igri moci, 
predstavnici razlicitih verskih zajednica pisali su pisma i \iспо odlazili kod Josipa Bro
za Tita, protestvovali i pokusavali da ostvare svoja prava. Miпistar prosvete iz tog peri
oda, Mitra Mitrovic, navelaje primer posete predstavnikaAdveпtisticke crkve marsalu 
Titu, koji im је оЬесао da се deca Ьiti oslobodena пastave u skolama subotom i rekao 
im da sve teskoce пastaju па tereпu. Pos\ao ih је kod Mitre Mitrovic koja im је rekla d~ 
је decu пemoguce osloboditi skole subotom jer Ьi to Ьiо presedaп i sve ostale crkve bi 
mogle da traZe s\icпe ustupke. Tako su vernici placali сепu odlaska u crkvu, i veronau
ke koju su u njoj imali, поvсапо, zatvorskirn kazпama, margiпalizacijom. U potrazi ~ 
verskim slobodama пeki su napustili zemlju. Veciпaje odustala od svog verovanja. Уес 
pocetkom sezdesetih godiпa broj dece koja su pohadala versku пastavu u SrЬiji kretao 
se oko 3% od ukupпog broja skolske dece (Radic, 2002). 

Као argumeпt da Ьi versku nastavu trebalo vratiti u skolski sitem, jos 19?7· 
godiпe u Glasniku SPC izasao је tekst pod naslovom: »lzvesne pojave kod omladine 
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koje zabriпjavajш<. Koriste se podaci о krimiпalu kod maloletпka koji su objavljeпi 
u stampi, i komeпtarise se da se radi о nedostacima u vaspitaпju zbog odvojeпosti 
mladih od vere. 1 пе samo mladih, od vere је bilo odvojeпo veciпsko staпovпistvo, 
vise па pravoslavпim пеgо па konfesionalno mesovitim ili katolickim religijskim 
prostorima (Radic, 2002; Blagojevic, 2003). 

Pre verske nastave u Srblju se vratila religioznost. Podaci socio\oskih 
istrazivaпja pokazuju da se krajem 80-tih verovanje u boga pocelo revitalizovati, 
mada i dalje manjiпa ispitanika veruje u boga (mапје od 20%). Krajem 90-tih u boga 
veruje izmedu 60% i 70% stanovnistva, sto zпaci da је utrostruceпo роvесапје vero
vaпja u boga. Mirko Blagojevic (2003) smatra da se religija revitalizovala u sve tri 
Ьitпе dimeпzije: religijske samosvesti, religijskog poпasanja i religijskog verovaпja. 

Godiпe 1991, kada је komuпizam росео da svodi racuпe, пastupile su поvе 
reforme i otvoreпe stare krstioпice. Broj vernika је naglo porastao i prerastao sebe 
same, роsеЬпо u godiпama najduЫje krize. Koliko su gradaпi SrЬije religiozni i sta 
to u koпkretnom slucaju zпaci, pitanje је па koje nije lako odgovoriti. U socioloskim 
istrazivanjima cesto se koristi indikator samo ocene religiozпosti u koj ima se ispitani
ci opredeljuju za ропudепе modalitete. Na osпovu istraZivackih rezultata doЬijeпih u 
razlicitim vremeпskim periodima (Dordevic, 1984; Paпtic, 1988; Blagojevic, 1995), 
mozemo pouzdaпo tvrditi da, ako se iSta promenilo u SrЬiji, опdа se promeпio odnos 
prema religiji. Poredeпje istrazivackih podataka iz 1990. i 1999. godiпe pokazuje da 
se vise пеgо dva puta povecao broj ispitaпika koji se izjasпjavaju kao religiozni, dok 
se drasticпo smaпjio broj пereligioznih, роsеЬпо aпtiteista (Radisavljevic-Ciparizo
vic, 2002). 

lstraZivaпje Odseka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na 
projektu »Socioloski aspekti multikulturalnosti i regioпalizacije i пjihov uticaj па ra
zvoj АР Vojvodiпe i RepuЫike SrЬije« (podaci neobjav\jeпog istrazivaпja), па uzor
ku od 1253 ispitanika pokazuje jos veci varijaЬilitet odgovora. Na poпudeпih devet 
modaliteta, odgovorili su na sledeci nacin: 
1. vernik sam jer prihvatam sve sto moja vera ( crkva) uci 15.1 % 
2. vernik sam jer se pridrzavam svih оЬiсаја koje nalaze moja vera 17.2% 
3. vernik sam, ali ne prihvatam sve sto moja vera uci 21.9% 
4. пе pripadam пiјеdпој veri (crkvi) a\i verujem u boga 6.6% 
5. nisam siguran da li sam religiozan ili ne 6.0% 
6. nisam vernik, ali se pridrzavam verskih оЬiсаја svog naroda 18.7% 
7. пisam vernik, ali uvazavam religijska ubedeпja i prpadпost drugog 10.8% 
8. nisam vernik i religija me ne zaпima 2.6% 
9. protivпik sam svake religije 1.0% 

Ako spojimo пavedene varijetete vernosti vlastitioj religiji (prva cetiri odgo
Vora), опdа је 60.8% ispitanika u Vojvodiпi religiozпo. AmЬivaleпtaп odпos prema 
religiji ima 6% ispitanika. Jedna trecina ispitaпika пiје religiozna а medu njima su опi 
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koji za sebe misle da su tolerantni prema onima koji veruju, cak im se i pridruzuju u 
verskim obredima i oЬicajima iako za njih licno to nema neki narociti verski znacaj. 
Protivnika svake religije danas ima najmanje, tek 1 % ispitanika. 

IstraZivanje Instituta za socioloska istrazivanja Filozofskog fakulteta u Be
ogradu, uradeno 1999. godine na uzorku od 1.201 isptanika, pokazuje da su 26.6% 
ispitanika uvereni vernici koji prihvataju sve sto njihova vera uci. U kategoriji: religi
ozan sam, ali пе prihvatam sve sto таја vera uCi, nalazi se 32,7% ispitanika. О reli
giji razmislja ali nije nacisto da li veruje ili ne 14,5% ispitanika. Prema religiji је rav
nodusno 6,8%. NUe religiozno ali nema nista protiv religije 17,6%, dok onih koji nisu 
religiozni i protivnici su religije ima, trenutno, 1.4%. Dakle, jedna trecina ispitanika 
su vernici koji selektivno prihvataju verska ucenja, а kada se njima pridruze uvereni 
vernici, to cini oko 60% religioznih u SrЬiji (Radisavljevic-Ciparizovic, 2002). 

Proces desekularizacije zahvatio је i skolski sistem te se u jesen 2001. go
dine uvodi veronauka i gradansko vaspitanje kao fakultativni predmeti u prvi razred 
osnovne i prvi razred srednje skole u SrЬiji. Sledece skolske godine (2002/03) vero
nauka i gradansko vaspitanje postaju izborni predmeti, pri cemuje pohadanje izabra
nog predmeta obavezno. Tako se SrЬija pridruzi\a Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 
gde se na zahtev dominantnih verskih zajednica konfesionalna verska nastava izvodi 
jos od 1991. godine. Као i mnoge druge stvari koje su nam se dogadale, iznenada i 
bez narocite pripreme, svojstveno narodu koji u hodu resava brojne proЫeme, dogo
dila se veronauka skolama u SrЬiji. Naravno, ideja о uvodenju religijskih sadrzaja и 
obrazovni sistem zazivelaje posle rasprava koje su na razlicitim nivoima i sa razlici
tim ciljevima os\uskivale stavove javnosti. 

Istrazivanja odnosa prema veronauci (Kuburic, 1997; 1999; 2001; 2002) 
radena na razlicitim uzorcima ispitanika ukazuju na sve vecu otvorenost stanovnistva 
SrЬije prema religiji, posebno mladih, i na potrebu upoznavanja kako sa vlastitom 
religijom tako i sa drugim religijama. Stavovi studenata takode su pozitivni prema 
religiji, medutim, razlike su prisutne u misljenjima koji је tip religijskog obrazovanja 
pozeljan u skolskom sistemu. Studenti Bogoslovskog fakulteta SPC su za klasicnu 
veronauku, studenti protestantskog Teoloskog fakulteta su za religijsko obrazovanje, 
dok su studenti svetovnih fakulteta podeljeni na one koji se pre svega zalazu za obra
zovanje u kulturnoj tradiciji, one koji su za neutralno informisanje i one koji su za 
veronauku u smislu formiranja religiozne licnosti. 

U knjizi Mladi, religija, veronauka (Dordevic i Todorovic, 1999), iznose ~е 
stavovi razlicitih autora ро pitanju veronauke i rezultati istraZivanja stavova ml~d~h 
prema uvodenju veronauke u sko\e. Prema rezultatima istraZivanja medu srednJos
ko\cima svih razreda iz vise regiona (Novi Sad, Subotica, Beograd, Nis, Pristina, ваг~ 
Podgorica) vecina srednjoskolaca (81 % ) smatra da је religiozno obrazovanje и sko~ 
potrebno, od cega 64% smatra da to treba da bude samo za one koji to zele, dok 19 о 
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mladih misli da ga ne treba uvoditi. Stavovi mladih protumaceni su kao gest toleran
cije, s!obodnijeg izrazavanja uverenja i, uopste, demokratske orijentacije. 

IstraZivanje Centra za empirijska istrazivanja religije iz Novog Sada (Kubu
ric, 2002) takode na populaciji srednjoskolaca, koje је obuhvatilo sedam gradova u 
SrЬiji, na uzorku od 635 ispitanika, ukazuje da 65% srednjoskolaca smatra da vero
nuku u skoli treba da pohadaju samo oni koji to zele, sto је gotovo identican rezultat 
sa istraZivanjima Dordevica i Todorovica (1999). Onih koji smatraju da veronauka 
treba da bude obavezna za sve ucenike ima 20%. Ponudenu opciju da veronauku 
treba odrzavati samo u verskim institucijama zastupa 10% srednjoskolaca а 5% kaze 
da veronauka nije uopste potrebna deci. 

Podaci ispitivanja koje је Institut za pedagoska istraZivanja sproveo tokom 
2001. godine pokazuju da vecina ispitanih ucenika srednjih skola (Bozickovic, Pe
trovic, Kadijevic, 2001) i roditelja ucenika osnovnih skola (Joksimovic i sar., 2002) 
ima pozitivan stav prema uvodenju veronauke u skole, ali samo za one koji to zele, 
sto znaci da ne bude obavezan predmet. Na osnovu razloga kojima obrazlazu svoje 
stavove, moze se zakljuciti da su ispitani roditelji i ucenici pre za re\igijsko obrazova
nje sa opsteobrazovnim i vaspitnim ciljevima, nego za uvodenje u veru i formiranje 
religiozne licnosti. 

Koju funkciju ima veronauka danas? Dakle, istrazivanja koja su radena i 
pre i posle uvodenja veronauke ukazuju na to da vecina ispitanika zastupa pozitivan 
stav prema religiji i slobodu u njenom izboru. Medutim, brojni strahovi od veronau
ke, koji proizilaze iz istorijskog pamcenja sukoba razlicitih verskih tradicija, u kulturi 
postkomunistickih drustava, utihnuli su pred idejom da Ьi veronauka danas trebalo da 
znaci duhovnu obnovu drustva, ekumensku saradnju i postovanje razlicitosti. 

Као znacajan faktor socijalizacije, skola uvek ima neki svoj opsti cilj koji је 
organizuje i integrise u njenim nastojanjima da bude pravi predstavnik drustva koje 
ona treba svoj im radom da obnavlja i razvija. Ideoloska promena ostavila је i skolu 
bez svog orijentira, te је tako Crkva, koja је i u proslosti obezbedivala duhovni op
stanak, i ovom prilikom pozvana u pomoc, dok se s druge strane smatra daje Crkva 
nametnula svoju moc u vakumu koji је nastao posle drustvenog sistema koji је podr
fuvao ateizam. Naime, veronauka kao deo reforme obrazovanja pre pedeset godina 
bila је izbacena iz programa sko\e s namerom tadasnjih vlasti da vaspita omladinu 
koja се Ьiti borbeno ateisticka, medutim, projekat borbenog ateizma imao је negativ
ne posledice ро sebe samog. Na scenu ponovo stupa »duhovna moc«, za koju, prema 
istrazivanjima, ima dovoljno mesta, a\i pod uslovom da ne postane zatvoren sistem 
dogmi koji Ьi sam sebe urusio. 

Cilj vracanja verske nastave u obrazovni sistem danas, prema S\uzbenom 
glasniku RS (2001 :7), jeste »da se ucenicima pruzi celovit religijski pog\ed na svet i 
zivot i da im se omoguCi slobodno usvajanje duhovnih i zivotnih vrednosti crkve i1i 
zajednice kojoj istorijski pripadaju, odnosno cuvanje i negovanje sopstvenog verskog 
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i kulturnog identiteta«. Naglasavaпje »tradicioпalnih crkava i verskih zajedпica« kao 
i »sopstvene, istorijski date crkve ili verske zajedпice« ukazuje na iskljucivanje ver-. 
skih zajednica koje nisu nacionalпe i onih koje se zalaiu za slobodu izbora vere. 
Naime, и procesu g\obalizacije, verska nastava bi trebalo da bude vise povezana s 
vlastitim korenima i mogucnoscu ocuvanja vlastitog ideпtiteta. То ukorenjivanje u 
funkciji verskog i пасiопа\поg ideпtiteta »treba da se ostvaruje и otvorenom i toleraп
tnom dijalogu, uz uvaiavanje drugih religijskih iskustava i filozofskih pogleda, kao 
i пaucnih saznaпja i svih pozitivпih iskustava i dostignuca covecaпstva.« (Sluzbeпi 
glasnik RS, 2001 :7). 

Iskljucivost »ili / ili« pozicije и postmoderпim drustvima prerasta и »i / i« 
poziciju и kojoj ima dovoljno mesta za razlicite sisteme verovanja. Nauka i religUa 
пisu vise и zaracenoj poziciji, makar ne па teorijskom nivou, vec и komplementar
пim tragaпjima za istinom medusobпo se пadopuпjavaju. Tako su и Srblji, kao daje 
ona mesto realizacije пajsavremeпijih svetskih tokova, od marksizma i \enjinizma do 
postmodernog pluralizma, veronauka i gradaпsko vaspitanje proпasli svoje mesto и 
drzavпim skolama, kao alternative ili/ili. Kako se sve to odraiava и svesti ucenika i 
koliko је to povezaпo sa emocioпalпom stabllпoscu i medu\juskim odnosima pripad
пika razlicitih veroispovesti, maпjine i vecine, pitaпje је na koje treba empirijskim 
istraiivanjima traiiti i davati odgovore. 

Teorijske osnove verske nastave mozemo potraiiti и vrednostima samih reli
gija koje se и njoj afirmisu ali i и drustvu koje пeguje i cuva odredena religijska verova
пja i ponasanja. Za ostvarivanje nastave veronauke znacajno је napomenuti shvataпje 
Ogista Konta koji nije smatrao da се razvojem nauke religUa u potpunosti nestati, 
jer religija nUe Ьila samo pokusaj da se objasпi i shvati realnost, vec i priпcip koji је 
ujedinjavao ljusko drustvo. Копtје tako stvorio dve teorUe о religiji od kojih se svaka 
temeljila па jedпom aspektu njegovog paradoksalnog osecaja svog doba. S jedne stra
ne, verovao је и neumitan napredak zпanja i и ovladavaпje prirodom, ali se, s druge, 
pla5io drustveпe krize i propasti. Ovo prvo dovelo је do пastanka пjegove teorije и kojoj 
је religija predstavljala prvu fazu razvoja ljudske misli, dok gaje ovo drugo navelo па 
stav daje drustvu potrebna vlast ili sila koja се zavoditi red, uredivati odnose и njemu i 
ujedinjavati ga, а sto god је vrsilo tu funkciju пosilo је ime religije. 

Tako је Копt, smatrajuci daje tradicionalnoj religiji Ьilo sudeno da razvoje~ 
nauke nestane, pripremio zameпu. Kako је sociolo.gija naucna disciplina koja se bavt 
tumaceпjem пасеlа jediпstva i kohezije drustva, to Ьi nova religija predstavljala neku 
vrstu primeпjene sociologije, а sociolog Ьi Ьiо prvosvestenik ove nove svetovпe vere. 
Копtје и toj meri Ьiо uvereп u ispravnost ovakvog svog stava daje cak dizajпirao ode
cu koju Ьi пosilo sociolosko svestenstvo, smislio је rituale koje Ьi опо vrsi\o i osnovao 
је Pozitivisticku crkvu cijijedan ili dva ogrankajos uvek postoje (Hamilton, 2001). 

Dak\e, verovanje, rituali, simboli, harizmatske licnosti, sveta mesta i pra
znici, пezamenjive su forme и funkciji integracije drustvene zajednice. U sko\ama и 
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Srblji i sama pamtim pionirske marame, sletove, parole. Skolske ekskurzije tada su 
zaobllazile manastire. Sadasnj i trenutak obelezen је programom verske nastave koji 
podrazumeva ne samo saznajnu komponentu vec i \iturgijsku zajednicu vernika. 

Teorijske osnove verske nastave iz perspektive verskih ucenja mogu se pro
naci i u Svetim knjigama. Buduci daje ovde rec о pravos\avnoj veronauci и drzavnim 
skolama, koju su osmislili crkveni velikodostojnici, mozemo se pozvati na Sveto 
pismo, kao temelj hriscanskog ucenja. Isus Hristos u Jevandelju svojim ucenicima 
poverava zadatak: »ldite dak\e i naucite sve narode ... uceci ih da sve drze sto sam 
vam zapovedio« (Matej 28, 19.20). Ova poruka obavezuje hriscane da »idш< i pouca
vaju hriscanskim vrednostima. 

Brojna su pitanja koja nas pokrecu na razmisljanje u vezi sa verskom nasta
vom i njenim ostvarivanjem. Da li to podrazumeva poucavanje dece и obrazovnom 
sistemu i da li је misionarski karakter hriscanstva u isto vreme i socijalizatorski? 
Drugo pitanje koje nam se namece jeste ko sve ima pravo da govori u ime Hristovo, 
i kome treba da govori? Nastavnici koji rade и skolama pola2u strucni ispit koji је 
zvanicno odobrenje za rad u nastavi. Medutim, kada је rec о verskoj nastavi pitamo 
se ko bdije nad kvalitetom nastavnika i daje nalog za rad? Da li је za versku nastavu 
odgovornost na verskim institucijama i onda kada se nastava odvija u skolskom si
stemu? Ako se u verskim zajednicama Ьiraju oni koji се raditi ovaj specificni posao 
drzanja verske nastave, kakvaje uloga skolskih organa u procesu realizacije? Konac
no, tu su i oni kojima se »radosna vest Jevandelja« i poruke drugih verskih tradicija 
omogucavaju u procesu obrazovanja. Kakva su njihova iskustva и proteklom periodu 
i da li iz njihovih odgovora mozemo prepoznati na koji se nacin ostvarivala verska 
nastava i kakve su anticipacije buduceg rada. 

VERSKA NASTAVA КАКО ЈЕ VIDE RODIТELJI 1 UCENICI 

Ono sto u ovom radu nastojim da iznesem jesu pre svega saznanja koja smo 
doЬili na osnovu istra2ivanja na terenu. Pitali smo опе koji su blrali (roditelje uce
nika prvog razreda osnovnih skola i ucenike prvog razreda srednjih skola) sta misle о 
realizaciji verske nastave tokom prve godine njenog uvodenja u skole. Posle prvih 
iskustava iz realizacije verske nastave, postavlja se pitanje и kojoj su meri ispunjena 
ocekivanja ucenika i roditelja, kao i pitanje ostvarenosti postavljenih ciljeva nastave 
veronauke. U zelji da se dode do odgovora na ova pitanja, izvrseno је istra2ivanje mi
sljenja roditelja i ucenika о veronauci kao jednom od dva izborna predmeta. 

Cilj ispitivanja Ьiо је da se prikupe podaci о nacinu realizacije i efektima 
nastave veronauke u skolama. Rezultati istrazivanja mogu da ukazu na proЬ\eme 
u realizaciji nastave veronauke i potrebne izmene koje Ьi doprinele unapredivanju 
nastave i boljem ostvarivanju postavljenih ciljeva. 

Ispitivanje је sprovedeno tokom шај а 2003. godine u 12 osnovnih i 1 О sred
njih skola u Srblji. U svakoj skoli, ispitivanjem su Ьila obuhvacena ро dva odeljenja 
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bez obzira na to koji izborni predmet ucenici pohadaju. U osnovnim skolama ispiti
vani su roditelji ucenika prvog razreda, а u srednjim skolama ucenici prvog razreda. 
Podaci su prikupljeni pomocu odgovarajucih upitnika koje је popunilo 297 roditelja 
cija deca pohadaju versku nastavu i 269 ucenika koji su se opredelili za ovaj izborni 
predmet. Jspitivanje је bilo anonimno, pri cemu su upitnici za roditelje poslati preko 
njihove dece. Odazvalo se oko dve trecine roditelja, sto је inace uobicajen rezultat u 
ovakvom nacinu ispitivanja. Moze se pretpostaviti da su roditelji koji su se odazvali 
i popunili upitnik Ьili vise motivisani, kao i da postoje razlike u misljenjima izmedu 
njih i onih koji nisu odgovorili, sto treba imati u vidu prilikom tumacenja dobljenih 
rezultata. 

U ovom delu teksta Ьiсе reci о istrazivackim podacima koji se odnose na ve
ronauku, о razlozima zbog kojih se veronauka Ьira, о tome sta se ucenicima najvise, 
а sta najmanje dopada u vezi sa ovim predmetom, о promenama kod ucenika koje su 
uocene pod uticajem veronauke, kao i о nekim opstim karakteristikama uzoraka. 

Prikazivanje rezultata ovog istrazivanja koji se odnose na roditelje i ucenike 
otpocecemo odgovorom na pitanje ko su osobe koje su odgovarale na nas upitnik. 
Roditelj kojije zastupljeniji u nasem uzorkuje majka (70% majki i 30% oceva odgo
varali su na upitnik). U uzorku ucenika zastupljeno је 44% decaka i 56% devojcica, 
uzrasta 15 i 16 godina. 

Konfesionalna pripadnost ispitanika и nasem uzorku takode је znacajan 
podatak koji nam pomaze da Ьо\је razumeшo odnos prema verskoj nastavi. Pitanje 
о veroispovesti u upitniku је Ьi\о otvorenog tipa, sto znaci da је svako mogao da 
napise ime svoje veroispovesti, jer nisu Ьili ponudeni modaliteti. Ako se posmatra 
ce\okupni uzorak, koji obuhvata sve ispitane roditelje i ucenike (bez obzira na to koji 
predmet pohadaju), 90% ispitanika pripada hriscanskoj veroispovesti. Prema popisu 
stanovnistva i podacima istra:Zivanja opste popu\acije Srblje i Crne Gore, bez Kosova 
i Metohije, najveci broj vernika pripada hriscanskoj religiji i to 90%, sto znaci da 
је uzorak reprezentativan kada је rec о predstavnicima dominantne religije. Unu
tar hriscanstva na ovim prostorima prisutne su u opstoj populaciji tri veroipovesti: 
pravos\avna (83%), rimokatolicka (5%) i protestantska (2%). Pripadnika islamske 
zajednice ima 5% i drugih 5%. Као sto mozemo primetiti, do pripadnika manjinski~ 
vera nismo na ovaj nacin mogli da dodemo i njihova misljenja da saznamo, zato ?' 
posebno trebalo uraditi istra:Zivanje koje Ьi obradivalo specifiCne grupe manjins~~h 
verskih zajednica i njihov odnos prema verskoj nastavi и skoli, nacinima realizaciJe 
i predlozima za Ьо\ја resenja. . 

Zanimljivo је prokomentarisati sta su sve ispitanici navodili kao veroi~p?
vest i koje su razlike izmedu ucenika i roditelja. Ono sto је izazva\o nasu P.azn~u 
jeste broj onih koji su napisali samo to da pripadaju hriscanskoj veroispovest1 (5 Уо 
roditelja i 19% ucenika). Zasto su izbegli partikularno identifikovanje u okviru pra
voslavlja, katolicizma, protestantizma i izabrali zajednicko ime? Mozemo pretposta-
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viti dajedan broj ispitanika stavlja znakjednakosti izmedu pravoslavUa i hriscanstva, 
kao sto i veliki broj protestanata sebe naziva hriscanima u nasoj sredini. Osiш toga 
mozemo pretpostaviti daje rec о ekumenskim tendencijama koje se mogu primetiti, 
posebno kod mladih. Da li је proslo vrerne u kome su deobe imale jacu тос od inte
grativnih procesa? Pravi odgovor ne znamo, ali ako primetimo da pripadnost hriscan
skoj veroispovesti cesce iskazuju ucenici koji su izabrali gradansko vaspitanje (22%) 
nego oni koji prate versku nastavu, u ovom slucaju pravoslavnu veronauku (14%), 
mozemo pretpostaviti da medu onima koji su se ovako izjasnili (а pohadaju nastavu 
gradanskog vaspitanja) ima pripadnika manjinskih hriscanskih, posebno protestant
skih verskih zajednica. 

Kako god da protumacirno ovaj podatak, cinjenicaje daje u Srblji hriscanski 
identitet postao dominantan kako u odnosu na »naucni ateizam« tako i u odnosu na 
druge verske tradicije. Ne tako davno, ateizam је u skolskom sistemu imao domi
nantnu ulogu. Danas, oni koji se deklarisu kao ateisti, zastupljeni su manje od 2%, 
ра i u na5em uzorku. Jedan broj ispitanika za svoju veroipovest naveo је nacionalnu 
pripadnost (3% roditelja i 1 % ucenika napisali su da im је veroispovest »srpska«). 
Za 4% ispitanika ostalo је nepoznato kojoj veroispovesti pripadaju jer na to pitanje 
nisu odgovorili, kako u uzorku roditelja, tako i u uzorku ucenika. Na kraju mozemo 
da se pitamo da li spremnost na konfesionalno izjasnjavanje u isto vreme maci i 
religioznost? Buduci da konfesionalna pripadnost i spremnost da se ona javno iska
ze ne znaci uvek i religioznost, dak\e, razmisljanje о licnom odnosu prema religiji 
zaslufuje naslov za sebe. 

Religioznost ucenika i roditelja. Ako Ьismo analizu podataka istraZivanja 
odnosa mladih prema verskoj nastavi otpoceli kontekstualnim razumevanjem sta
vova prema religiji uopste i stepenu religioznosti opste populacije, na pitanje koliko 
smo religiozni, mozemo na razlicite nacine odgovarati. Brojni su indikatori ро koji
ma mozemo prepoznavati stepen religioznosti i pratiti promene koje su se dogadale 
u Srblji. 

Za tumacenje podataka о odnosu ucenika prema verskoj nastavu vaZno је 
znati kakav је njihov odnos prema religiji, pogotovu sto su sami ispitanici kao jedan 
od razloga za izbor veronauke navodi\i religijska opredeljenja. Odgovori ispitanika 
u nasem uzorku na pitanje »Kakav је vas licni odnos prema religiji?« prikazani su u 
tabeli 1. 
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Tabela 1. Religioznost roditelja i ucenika (%) 

Odnos prema гeligiji 
Roditelji Srednjoskolci Ukupno 
N=297 N=269 N=566 

Uvereп sam vernik i prihvatam sve 
47 59 52 

sto moja vera uci 
Religiozaп sam mada пе prihvatam 

27 21 25 
sve sto moja vera uci 
Dosta razmisljam о tome, ali пisam 

14 14 14 
siguraп da li verujem ili пе 
Nisam religiozaп 8 4 6 
Bez odgovora 4 2 3 
Ukupпo 100 100 100 

U паsој aпalizi posebпu pazпju obraticemo па razlike izmedu uceпika i roditelja, kao 
пeki geпeracijski kod koji ukazuje па promeпe koje su stalпi pratilac smeпe geпera
cija i пjihovog odпosa prema verskim sadrzajima, verskim iпstitucijama i spremпosti 
da im se pokloпi povereпje da udu i и svetovпo podrucje, od kojih је skola пajvaZ
пiji ciпilac u procesu socijalizacije. Kada uporedimo odgovore roditelja i uceпika, 
mozemo videti da medu mladima ima vise uvereпih vernika пеgо medu roditeljima 
uceпika prvih razreda оsпоvпе skole (Х2=14,17, df=4, р=.007, Kramerov V=O. 16). 
Na to da је kod mladih prisutпa veca religiozпost u odпosu па roditelje ukazuju i 
drugi autori (Haпtiпgtoп, 1998). Iako podaci пisu sasvim uporedivi sa podacima 
koji se odпose na opstu populaciju, jer је komЬiпacija poпudeпih odgovora razlicita, 
mozemo primetiti da su tendencije slicпe. 

IstraZivanje Centra za empirijska israzivaпja iz Novog Sada (Kuburic, 2002 
Ь) takode pokazuje da је licni odпos mladih prema religUi pozitivan i da је пaveci 
broj пjih sklon da religiji pokloпi bezrezervпo poverenje. Prema tom istraZivaпju, 
46% ispitanih sredпjoskolaca od prvog do cetvrtog razreda uvereni su vernici, koji 
prihvataju sve sto vera uci, 25% selektivпo prihvata verska ucenja, 18% razmislja, ali 
nije sigurno da li veruje ili пе, dokje 9% toleraпto prema religiji, iako sami пisu reli
giozпi. Oпih koji nisu religiozпi i protivnici su religije ima svega 1 %. Kada uporedi
mo podatke doЬijene na opstoj populaciji sredпjoskolaca sa podacima о religiozпosti 
ucenika prvog razreda srednjih skola koji su izabrali versku пastavu kao izborni pred
met, mozemo zapaziti daje medu пjima vise oпih koji su skloпi da prihvate sve st~ 
пjihova vera uci. Dakle, ubedeпi vernici Ьirali su da slusaju versku пastavu i/ili ont 
koji su је slusali jos vise su postali ubedeпi vernici. 

Uporedujuci rezultate razlicitih istraZivaпja mozemo zakljuciti daje stepe~ 
religiozпosti mladih и odпosu па roditelje veci, daje religioznost postala pozeljna 1 

daje upraZпjavaпje verskih оЬiсаја prisutпo и opstoj populaciji. Оа Ьi se religiji d~~o 
pravo mesto i па pravi пасiп, verska пastava је postala sredstvo u ostvarivaпju ctlJa 
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verskih i vaspitno obrazovnih institucija, s jedne strane da formira vernika, а s druge 
strane da formira tolerantne gradane, koji се poznavati svoja i postovati tuda verska 
ubedenja. Istina, udzbenici veronauke nisu obuhvatili оЬе te dimenzije. 

Razlozi za izbor verske nastave. Podaci о motivaciji roditelja i ucenika za 
izbor veronauke veoma su vatni za razumevanje njihovog misljenja о ovom pred
metu i njegovoj realizaciji, jer od pocetne motivacije zavisi·odnos prema predmetu i 
njegovi efekti. Podaci u tabeli 2 pokazuju kojim su se razlozima rukovodili roditelji i 
ucenici prilikom opredeljivanja za veronauku, kao i na slicnosti i razlike medu njima. 
Razlika је pre svega u tome sto roditelji ucenika osnovne skole znatno cesce nego 
ucenici srednje skole (Х2 = 73,23, df= 7; р =.ООО; Kramerov V = 0.360) ocekuju 
da verska nastava doprinese promenama и licnosti i ponasanju njihovog deteta, sto 
је s obzirom na vaspitnu ulogu roditelja i uzrast ucenika prvog razreda osnove skole, 
sasvim razumljivo. 

Tabela 2. Razlozi za izbor veronauke (%) 

Razlog izbora 
Roditelji Ucenici Ukupno 
N=297 N=269 N=566 

Sticanje novih znanja 32 36 34 
Interesovanje za oЬ\ast 16 18 17 
Religijska uverenja 9 16 12 
Preferenciie ucenika 5 14 9 
Uticaj na licnost 21 3 13 
Slucajno 4 7 5 
Ostalo 5 о 3 
Bez odgovora 8 6 7 
Ukupno 100 100 100 

Ako gledamo odgovore ucenika i roditelja zajedno, mozemo reci da se najveci broj 
odgovora odnosi na potrebu za sticanjem novih znanja. Та zelja za saznanjem iska
zana je u vise razlicitih varijanti, od zelje da se vise sazna о pravoslavlju, nesto vise 
о svojoj i drugim verama, do potrebe da se zna о religijskoj kulturi uopste. Roditelji 
ucenika prvog razreda osnovne skole isticu potrebu za religijskim obrazovanjem, 
usvajanjem osnovnih pojmova, za upoznavanjem tradicije, ucenjem istorije, upozna
vanjem sa religijom uopste bez obzira na versku pripadnost. 

Sledeci ро ucestalosti razlog za izbor verske nastave jeste interesovanje za 
ovu oЬ\ast. Ucenici navode da kod njih postoji interesovanje za ovu oЬ\ast, da im se 
to dopada, da vole veronauku i teologiju, da vole da uce о Bogu, а roditelji isticu da 
је to bila zelja deteta. Na trecem mestu ро ucestalosti је ocekivanje da verska nastava 
utice na licnost i ponasanje ucenika. 
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Kada uporedimo odgovore roditelja i ucenika, mozemo odmah zapaziti da 
roditelji od veronauke najvise ocekuju da utice na licnost i ponasanje deteta, dok deca 
to najmanje ocekuju. Roditelji smatraju da veronauka moze uticati na to da njihova 
deca nauce sledece: Postovanje prema veri i ohicajima; Da postane dobar covek, da 
nauCi da voli i postuje ljude, da duhovno ојаса; Jedino vera moie da sacuva decu 
od loseg puta; Pored kucnog vaspitanja, neophodno је da dete и skoli nauCi nesto о 
duhovnim vrednostima i moralnim kodeksima, da Ьi ти to Ьila zdrava osnova za dalji 
razvoj. Karakteristicni odgovori ucenika koji ukazuju na ocekivanja vezana za uticaj 
na licnost su: То је put da postanem bolji covek; Smatram da mi pomaie da resim 
mnoge рrоЫете; Da nauCimo da verujemo и Boga, to је pravi put za sve, hocu da ve
rujem da postoji nesto sto sve nas kontroble, nadgleda i da cuda mogu Ьiti moguca. 

1 roditelji i ucenici isticu vaznost sticanja znanja iz oЬ\asti re\igije, medutim, 
kod roditelja preovladava potreba da to znanje bude u funkciji ispravnog ponasanja 
njihove dece, dok је kod dece jednostavna radoznalost i ineresovanje za oЬ\ast. 

Religijska uverenja takode su prepoznata kao razlog izbora veronauke i to 
је iskazano sledecim recenicama: Svojim roaenjem pripadamo pravoslavnoj veri i 
smatramo da nase dete treba da sazna sta to и stvari znaCi; Zato sto sam religiozan; 
Postujem svoju veru; lz nacionalnih i duhovnih razloga; Pre polaska и skolu dete је 
verovalo и Boga - kaze jedan roditelj. S druge strane ucenici navode da Ьiraju vero
nauku zato sto: Postujemo svoju veru; Zato sto su roditelji religiozni; Vernik sam i 
zato Ьiram veronauku. Dak\e, verska nastava u skoli za roditelje vise ima znacaj uvo
denja u veru, nego za ucenike, medutim, kada procenjujemo efekte koje је ostavila 
verska nastava, dobljamo nekoliko podrucja uticaja na koja nam ukazuju rezultati. 

Ispunjenost ocekivanja od verske nastave. Odgovori na pitanje koje uce
nike i roditelje stavlja u poziciju da razmisle koliko је veronauka pruzila to radi cega 
su se odluCili za versku nastavu prikazani su u tabeli 3. 

ТаЬе\а 3. Koliko su ispunjena ocekivanja roditelja i ucenika (%) 

lspunjenost ocekivanja 
Roditelji Ucenici Ukupno 
N=297 N=269 N=566 

Uopste ne 1 3 2 
U ma\oj meri 3 6 5 
Delimicno 24 27 25 
U velikoj meri 43 зо 37 
U potpunosti 28 33 31 
Bez odgovora 2 1 1 
Ukupno 100 100 100 
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Posmatrajuci rezu\tate mozemo zakljuciti da su ocekivanja rodite\ja od verske 
nastave ispunjena и vecoj meri nego ocekivanja ucenika (х2 =16,48, df=5, р=.006, Kra
merov V=O, 17). Roditelja cija su ocekivanja ispunjena и potpunosti ili и velikoj meri 
је 71 % (ucenika 64%). Na drugoj strani, ima vise ucenika (9%) nego roditelja (4%) 
cija ocekivanja nisu ispunjena ili su ispunjena и maloj rneri. Nesto manje zadovoUstvo 
samih ucenika razumljivo је kada se ima и vidu da oni imaju neposredno iskustvo sa 
nastavom veronauke, dok roditelji zakljucuju posredno, kao i da se odgovori roditeUa 
odnose na nastavu veronauke и osnovnoj skoli, а odgovori ucenika na srednju skolu. 
Rodite\ji, kao inicijatori vaspitnih uticaja na svoju decu, imaju ekstremnije pozicije и 
vrednosnom odredenju, dok su deca Ьli:Za proseku. 1 и drugim istraiivanjima doЬili smo 
s\icne rezultate kada је гее о porodicama adolescenata (Kuburic, 1996). 

Мос verske nastave da utice па ucenike. Pitanje и upitniku za roditelje, 
koje је bilo otvorenog tipa, glasi\o је: Da li ste primetili neke promene kod Vaseg 
deteta koje Ыste pripisali uticaju izbornog predmeta, а ako jeste koje? Isto pitanje za 
ucenike glasi\o је: Da li se kod tebe nesto promenilo pod uticajem izbornog predme
ta, i ako jeste, и сети se te promene ogledaju? Odgovore ucenika i roditelja grupisali 
smo и kategorije koje su prikazane и tabeli 4. 

Tabela 4. Promene pod uticajem verske nastave (% ; rang) 

Иосепе promene 
Osnovna skola Srednja skola 
% Rang % Rang 

Sticanje novih znanja 15 3 27 2 
Promene и licnosti ucenika 24 2 19 3 
Odnos prema predmetu 3 4 1 5 
Nema promena 31 1 38 1 
Ostalo 3 5 4 4 
Bez odgovora 24 12 

Prema doЬijenim rezultatima, znatan broj ucenika i roditelja smatra da se 
nista nije promenilo pod uticajem verske nastave. Kada uporedimo odgovore rodite
lja i ucenika, zapaiamo da su promene manje kod ucenika srednjih skola nego kod 
ucenika osnovnih skola. Ovakav rezultat navodi nas па tvrdnju da је uzrast od se
dam godina podlozniji promenama pod uticajem verske nastave. Promene и licnosti 
ucenika cesce uocavaju roditelji ucenika prvog razreda osnovne skole nego ucenici 
srednje skole, dokje sticanje novih znanja znatno nag\asenije и odgovorima ucenika 
srednjih skola. Ovakvi rezultati znacajni su jer ukazuju na prirodu verske nastave i 
njenu moc uticaja na licnost deteta i sto је ranije ponudena ona је i mocnija. Izjava 
mudrog Solomuna "Uci dete prema putu kojim се ici, ра nece odstupiti od njega ni 
kad ostari", ima svoju primenu и verskoj obuci, ne samo и porodici nego i и skoli. 
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Ako udemo u kvalitativnu analizu odgovora, mozemo navesti tipicne od
govore koji ukazuju na sustinu uticaja verske nastave, tj. pravoslavnog katehizisa. 
Roditelji kaiu da se deca lepse ponasaju, ne psuju, da su plemenitija, iskrenija, da 
pokazuju postovanje prema drugima, da su darezljivija, da pomazu, da imaju bolji 
odnos prema okolini, da su mirnija. Deca su pod uticajem verske nastave postala 
ozblljnija. Na nivou ponasanja promene koje su se dogodile kod deteta prisutne su i u 
oЫasti postovanja verskih praznika i obreda. Deca uprainjavaju molitvu, pre rucka i 
pre spavanja, post, cesce odlaze u crkvu. Kod dece је prisutnija veca vera u boga. 

Kadaje rec о sticanju novih znanja, roditelji su primetili daje njihovo dete 
mnogo naucilo, da је steklo znanja iz istorije religije potrebno za shvatanje istorije, 
umetnosti, filozofije, da bolje razume neke pojmove. Kod dece је primeceno Ьо\је 
rasudivanje; dete vise postavlja pitanja, traii obja5njenja; vise zna о Bogu, oblcaji
ma, veri, nastanku sveta. Roditelji zapazaju da deca pod uticajem veronauke imaju 
drugaciji nacin g\edanja na religiju, te da u svakodnevnom zivotu neke postulate 
hriscanske religije cesto pominju i prepoznaju. 

Odgovori ucenika donek\e se razlikuju i zalaze u samu sustinu predmeta 
verska nastava. Kada ukazuju na promene u znanju, а one su naglasenije kod ucenika 
srednjih skola, navode s\edece iskaze: Zпат та/о vise oblcaje пеgо raпije, vise zпат 
о pravoslavпoj crkvi, prazпicima, svecima. Drugacije gledam па hriscaпstvo, preпo
sim zпапје drugaricama i sigurnija sam uz Boiju ротос. Jedna ucenicaje napisala: 
пaucila sam da vera ispuпjava coveka duhovпim mirom, da materijalпe stvari пisu 
toliko vaiпe, i ропаsат se и skladu sa tim. Odgovor Vise пе verujem и horoskop uka
zuje na odnos sujeverja i religije, tj. na razlikovanje magijskog i religijskog. Painju 
zasluzuje odgovor: Vise postujem roditelje i svoju veru. Naime, peta zapovest u De
kalogu glasi: "Postuj оса svojega i mater svoju, da ti se produze dani na zemlji, koju 
ti da Gospod Bog tvoj" (2.Мој.20: 12). Patrijarhalni religijski sistem podrazumeva 
hijerarhijsku organizaciju porodicnog zivota. Ucenici vise naglasavaju znanje dok 
roditelji cesce primecuju promene u ponasanju deteta, а to su i traiili u veronauci, sto 
znaci da su ocekivanja ug\avnom ispunjena. 

Dobre i lose strane verske nastave. О dobrim i losim stranama verske na
stave govore podaci о tome sta se ucenicima najvise, а sta najmanje dopada u vezi sa 
ovim predmetom. Pitanje је Ьilo otvorenog tipa, а odgovori ucenika i iskazi roditelja 
о tome sta se njihovoj deci najvise dopada u vezi sa verskom nastavom grupisani su 
na nacin kako је prikazano u tabeli 5. 
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Tabela 5. Sta se ucenicima najvise dopada и vezi sa verskom nastavom (%) 

Aspekti dopadanja 
Roditelji Ucenici Ukupno 
N=297 N=269 N=566 

Sadrzaj predmeta 42 39 41 
Nacin rada 25 22 23 
Nastavnik 9 12 10 
Doprinos licnosti 1 2 2 
Sve 8 8 8 
Nista 2 6 4 
Ostalo 2 1 1 
Bez odgovora 11 10 11 
Ukupno 100 100 100 

Ako odgovore rangujemo prema ucestalosti navodenja, doЬijamo da se uce
nicima и veronauci najvise dopada sadrzaj predmeta: nova drugacija saznaпja, 
исепје пovih i korisпih sadriaja; teme koje su zastupljeпe (price о bogu, svecima, 
ljubavi, krstenju); upozпai1anje oblcaja; исепје molitvi; zaпimljivo gradivo, пiје do
sadпo. 

Na drugom mestu је nacin rada: opusteпa atmosfera, пета teпzije; disku
sija i razgovor, slobodпo izraiavanje miS!jeпja; исепје kroz igru, kviz; пе odgovara 
se, пе uCi za осепи i пе осепјије; јаsпо i slikovito predavaпje; crtaпje, реvапје, pisa
пje, паСiп па koji se apstraktпe moralпe поrте prikazuju; druieпje i izleti (obllazak 
maпastira). 

Trece mesto и didaktickom trouglu pripada nastavniku, а to su prepoznali 
nasi ispitanici. Ucenicima se kod nastavnika dopada: паСiп predavanja, pristup пa
stavпika i kreativпost и radu; licпe osoblne i odпos prema uceпicima (Ыаg, topao, 
пeposredaп). Naravno, doprinos nastavnika ogleda se i и nacinu rada i и posredo
vanju и sadrzajima, tako da је sasvim postignut uspeh ako njegova licnost ne pleni 
toliko da Ьi zasenila sam sadrzaj i metode njegovog prenosenja. 

Na kraju ono sto se moze prepoznati jeste doprinos razvoju licnosti: sto se 
dete podseca koga kako treba postovati, sta је dobro а sta пе; postovaпje drugog, 
starijih; sаzпапје da covek пе sme Ьiti pakostaп, da treba oprastati drugima, da је 
droga пајvесе zlo; moralпi razvoj (bolji covek), pomaganje drugima. 

Treba istaci da se odgovori ucenika i roditelja ne razlikuju medusobno и 
pogledu aspekata nastave koji im se dopadaju (Х2 =7,99; df=7; р=.33; Kramerov 
V=O, 12). Prema ovakvim rezu\tatima, i roditelji ucenika prvog razreda osnovne skole 
i ucenici srednje skole sla2u se daje sadrzaj verske nastave ono sto im se najvise do
pada и verskoj nastavi, sto pleni njihovu pa2nju. Na sledecem mestu nalazi se nacin 
rada koji је zanimljiv vec ро tome sto se raz\ikuje od rada na drugim casovima. Iz 
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teksta koji su ucenici pisali zakljucujemo da је u okviru nastave ovog predmeta pri
sutno posecivanje crkava i manastira, upraznjavanje verskih praznika i uvezbavanje 
verskih obicaja, sto povezuje sadrzaj sa praksom i cini је sastavnim delom zivota. 

ТаЬе\а 6. Sta se иcenicima пајтапје dopada и vezi sa verskom nastavom (%) 

Aspekti nedopadanja 
Roditelji Ucenici Ukиpno 

N=297 N=269 N=566 
Sadrzaj predmeta 7 13 10 
Nacin rada 8 11 10 
Nastavnik 3 8 5 
Organizacija i us\ovi rada 4 12 8 
Odnos ucenika prema predmetu i 

2 1 2 
nastavniku 
Uceniku se sve dopada 23 22 23 
Uceniku se nista ne dopada о 2 1 
Ostalo 3 3 3 
Bez odgovora 50 28 40 
Ukupno 100 100 100 

Na pitanje о tome sta se иcenicima пајтапје dopada и vezi sa verskom na
stavom, dobljeno је znatno manje odgovora nego na prethodno pitanje, pogotovo od 
strane roditelja koji su odgovarali u ime svoje dece. Razlike izmedu ucenika i rodi
telja su u tome sto su ucenici u vecem broju odgovarali na ovo pitanje (Х2 =46,931; 
df=8, р=.000; Kramerov V=0,29 ) i sto vise zapaZaju nedoslednosti u samom sadr
zaju i uslovima rada na casovima verske nastave, koji su oblcno u neprilagodeno 
vreme, pre ili posle ostalih casova. 

Ako detaljnije razmotrimo staje to sto se ucenicima ne dopada kadaje гее о 
verskoj nastavi, onda mozemo reci da neke teme nisu primerene ucenicima, kao i da 
postoje proЬlemi u vezi organizovanja same nastave. 

Kada је rec о onome sto se ucenicima osnovne skole ne dopada u okviru 
samog sadrzaja predmeta, roditelji navode pojedine teme kao sto su smrt, grobovi; 
nerazиmljivo gradivo (nepoznati pojmovi, apstraktni pojmovi), neke price dete пе 
moie da shvati. Ima misljenja da raskol izmedu naucnog mis\jenja i postavki vere i 
crkve stvara kod dece konfuziju, neodlucnost u prihvatanju sadrzaja predmeta "pri
roda i drustvo" i "veronauke". Ucenici navode da im se ne dopada to sto sve izgleda 
kao bajke za та/и dеси, ima beskrajno тпоgо tитасепја, cesta skretanja sa tете. 
Ucenici zameraju sto iта previse ponavljaпja, sиvise iпforтacija, sto se пе govori о 
опате sto је иcenicima pozпato i о сети ы oni тogli da diskиtиjи. 

Nacin rada u osnovnoj skoli koji se prema iskazima roditelja пе dopada 
ucenicima је: pisaпje па саsи, diktiranje gradiva, prepisivaпje sa tаЫе; dиga i то-
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поtопа predavanja, Citaпje tekstova iz ВiЫiје; исепје pesтica паратеt, crtaпje, gle
danje crtaпih filтova. U srednjoj skoli ucenici kritikuju: пezaпiтljiva predavanja, 
рisтепе veiЬe, diktiraпje gradiva, sto пета poseta crkvaтa i тanastiriтa. Neki 
ucenici su napisali: Obecali su da пета ispitivaпja, а iтато koпtrolпe veiЬe. Zna
cajanje i komentar ucenika koji smatra daje пastava та/о staroтodпa,jedaп Cita а 
drugi pricaju Ш slusaju. 

Primedbe koje se odnose na nastavnika cesce upucuju ucenici i odnose se 
na nacin predavanja (izraiavanje, пе pridriava se tете), odnos prema ucenicima; 
licne osoЬine (lican, пеоzЬilјап). Profesor se ponekad izraiava kako пе prШCi pred
тetu koji predaje, kaiu neki ucenici. 

Nezadovoljstvo i kritike upucene organizaciji i uslovima rada na casovima 
veronauke odnose se na preopterecenost (previse predтeta i obaveza, пароrпо ); ras
pored (predcas, poslednji cas, spojeпi casovi, subotoт); nepovoljni prostorni uslovi 
(пeadekvatпa uCioпica, stalпo и uCioпici); velicina grupe u kojoj se uci. Na ove pro
Ыeme ukazuju pre svega ucenici. Prisutna је i nedisciplina na casu: отеtапје rada 
па casu, пераiпја, galaтa; nepostovaпje nastavnika. 

Misljenje о gradivu verske nastave. Verska nastava и svim svojim aspekti
ma, g\edano u celini, jos uvek nije pronasla svoje pravo mesto u obrazovnom sistemu. 
Sporovi u vezi sa neresenim pitanjima povezanosti sa ostalim predmetima, odnosa 
nauke i religije, konceptima koji se medusobno suprotstavljaju, zbunjuju ucenike. 
Postavlja se pitanje kako ucenici dozivljavaju versku nastavu s obzirom na razumlji
vost i zanimljivost sadrzaja, njegov znacaj i oЬim. 

ТаЬе\а 7. Sta тisle о gradivu veroпauke (%) 

Doiivljaj predтeta 
Roditelji Ucenici 
N=297 N=269 

Razumljivo 81 90 
Preopsirno 10 18 
Zanimljivo 80 84 
Nepotrebno 5 13 

Misljenje daje gradivo razumljivo u manjem procentu (81 %) zastupaju vise 
roditelji ucenika osnovnih skola nego ucenici srednjih sko\a (90%) na osnovu cega 
Ьi se moglo zakljuciti daje gradivo veronauke primerenije ucenicima srednjih skola. 
Zanimljivo је primetiti kako su ucenici srednjih skola veoma slozni u proceni da је 
gradivo pre svega razumljivo, zatim zanimljivo, ра preopsirno i na kraju nepotreb
no. Medutim, treba istaci da ucenici srednjih sko\a cesce ukazuju na preopsirnost i 
nepotrebnost gradiva, sto se donek\e moze pripisati njihovoj vecoj kriticnosti, ali i 
njihovoj vecoj opterecenosti drugim skolskim obavezama. 
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Spremnost па ponovni izbor verske nastave. Jedan od pokazatelja odnosa 
prema verskoj nastavi i zadovoljstva njome је svakako zelja i spremnost ucenika 
srednje skole (odnosno roditelja ucenika osnovne skole) da ostanu pri prvoЬitnom 
izboru. Podaci pokazuju (tabela 8) da su roditelji ucenika osnovnih skola spremniji 
(Х2 =16,60, df=2, р=.000, Kramerov V=O, 17) da za svoje dete ponovo izaberu versku 
nastavu (84%) nego ucenici srednjih skola (74%). Ovakvi rezulti upucuju na to da 
su ucenici и svojim traganjima otvoreni za nova saznanja i da је и najvecem broju 
verska nastava osvojila njihovo poverenje, medutim, nije zanemarljiv broj njih (vise 
od jedne cetvrtine) spremno da prekine sa pohadanjem verske nastave i da izabere 
nesto drugo. 

Tabela 8. Koliko njih Ьi ропоvо izabrali versku пastavu (%) 

Roditelj cije dete 
Uceпici koji 

Ропоvпi izbor 
pohaaa veroпauku 

pohaaaju Иkирпо 

predтeta 
N=297 

veroпauku N=566 
N=269 

Isto 83 74 79 
Razlicito 14 26 19 
Bez odgovora 3 о 2 
Ukupno 100 100 100 

Ucenici koji Ы ponovo izabrali veronauku navode razlicite razloge. Jed
na grupa razloga odnosi se na potrebu da se vise sazna о veri: Misliт da Ьi тојi 
vrsпjaci zaista trebali sazпati пesto vise о паsој veri; Zato sto se пisат pokajala sto 
роhааат veroпauku, i тisliт da sazпanje о svojoj veri predstavlja deo kulture sva
kog coveka; Сепiт sve predтete i graaaпsko vaspitanje, ali s obziroт da таlо zпат 
о veri, ieliт da zпат vise i imam podrsku roditelja и tome; Zato §to sат sazпao пеkе 
potrebпe stvari пе samo iz religije vec i iz iivota; Zato §to пат је vera и Boga potreb
пa, оdпоsпо vi§e vere; Sтatraт da su svi тојi vrsпjaci vеота таlо паисепi kako da 
po§tuju veru, crkvu, Boga; Zato sto је vera и Boga пesto §to te ispunjava pozitivпoт 
eпergijoт; Zato §to mislim da је to bolje za паs koji verujeтo и Boga; Zato sto је 
vera и Boga опо §to је coveku пajvaiпije; Ра to је оsпоvпа kultura Ьilo kog coveka, 
da ироzпа sopstveпu religiju, та §ta опа Ьila. 

Sledeca grupa razloga za ponovni izbor veronauke govori о negativnom 
odnosu prema gradanskom vaspitanju: Na graaaпsko пikada пе Ьih i§la, cak ga i 
crkva zabraпjuje i protivi se tоте; Zato sto је dobro da se §to vi§e zпа о svojoj veri i 
тпоgо је оzЫ!јпiје od graaaпskog vaspitanja; Zato §to sат јеdпо vreme Ыlа па gra
aaпskom vaspitaпju i tато se igramo kao da iтато deset godiпa, а опо §to пauCi§ 
па vearoпauci је korisпo za iivot. Zato §to sam и velikoj meri паиСiо da se ропа§ат, 
а о svojoj veri malo znam. Zato sto sam vernik i mislim da је grailansko vaspitaпje 
stvoreno za опе koi nisu hri§cani i koji su ateisti. 
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Razlozi su i drustvo (Zato sto svi moji drugovi to pohaaaju), dobar pro
fesor, postovanje vlastitog izbora (Zato! Sigurna sam и svoj izbor i mislim da Ы 
svi trebali da budu sigurni и svoje postupke). Ропоvпi izbor veroпauke пeki uceпici 
obrazlazu povezaпozcu vere i пасiје i potrebom za ocuvaпjem пасiопаlпоg ideпtiteta 
Smatram da se kroz veroпauku пајЬоlје ocuva svest о zпасаји vere i пacioпalizma; 
Zato sto svaki SrЫп treba da zпа пesto о svojiт tardicioпalпiт оЫсајiта. 

Tako misle пeki uceпici, medutim, mozemo uociti da su i vernici Ьirali gra
daпsko а razlozi su u tome sto su пeki imali veroпauku u crkvi, porodici, dovoljпo 
zпaju о svojoj veri, ра zele da to vreme posvete drugom predmetu koji im је перо
zпаt. 

Odgovori ucenika koji Ьi umesto veronauke Ьirali gradaпsko vaspitaпje 
ukazuju па predпosti alterпativпog predmeta ili па zelju za promeпom, za пovim 
sazпaпjima: Zato sto тislim daje па graaaпskoт тпоgо zaпiтljivije i uceпici iтаји 
slobodu da izraze svoje тisljeпje; Zato sto mi је vеота iпteresaпtпo опо sto rade 
тојi drugovi па graaaпskoт vaspitanju; Zato sto vrетепот sve dosadi, za рrотепи 
Ыh izabrala graaaпsko; Zato sto se тојiт drugovima uglavпom svidaju ti casovi, 
zato sto svi ucestvuju, aktivпi su, !ете su zaпiтljive i dosta sazпaju jedпi о drugiтa; 
Misliт da iт је zaпiтljivije па graaaпskom i razgovaraju о gradi licпosti i rade па 
upozпavanju sebe; Zato sto је па casoviтa veroпauke dosadпo; Zato sto је zaпiтlji
vije i пiје тпоgо koтplikovaпo za razuтevaпje; Zato sto se па graaaпskoт izпose 
јаvпо тisljenja о пеkiт opstiт stvarima i о odпosima и drustvu; Zato sto sam Ыо 
па par casova iz graaaпskog vasptianja i dosta тi se svidelo jer је vеота zaптljivo; 
Мепi se veroпauka svida, ali htela Ыh da vidiт о сети se radi kada је graaaпsko и 
pitaпju. 

Uceпici koji пе zele nijedan od ova dva izborna predmeta kazu da su op
tereceпi (Zato sto sто previse optereceпi predmetima; Zato sto mi је veliki пароr da 
pohaaam i veroпauku pored 15 пastavпih predmeta), da su im izпevereпa ocekivaпja 
(Zato sto veroпauka пiје oпakva kakvom sam је ocekivala, а graaaпsko vaspitaпje 
mislim daje dosadпo), zato sto su vise zaiпteresovaпi za druge sadr2aje i aktivпosti 
(Veroпauka mi se dopada ali mislim da sujezici korisпiji; Zelim пеkи sportsku aktiv
пost; Zato sto ima рипо psihickog rada а та/о fizickog) zato sto smatraju da пisu VaZ
пi ili da im пiје mesto u skoli (Zato sto пisu od velike vaiпosti; Zato sto iz veroпauke 
пista пе си пauciti, а program graaaпskog је zasпovaп па sekti - bar se tako prica); 
Ako пekog roditelji (staratelji) пisu vaspitali песе пi casovi graaaпskog vaspitaпja, а 
ako пekog zaпima veroпauka опdа пеkа to pohaaa и crkvi. 

Odgovori roditelja па pitanje zasto Ьi i dalje zeleli da пjihova deca po
hadaju versku nastavu su sledeci: PriЬ!iiava decu veri i daje odgovore па тпоgа 
pitaпja koja postavljaju; Kroz taj predmet dete moie da spozпa duhovпe vredпosti; 
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Zato sto veroпauka kao predтet pozitivno vaspitava i usтerava decu; Zato sto па 
ostaliт predтetiтa пе тоgи da паисе to sto исе па veroпauci; Zadovoljna sат kao 
roditelj kako тоје dete prihvata nova saznanja i bez рrоЫета ih pohatla, naravno i 
паСiпот kako iт verouCitelj to prenosi; Zato sto dete па tот casu тоiе dosta da nau
Ci о crkvi i pravoslavnoj veroispovesti; Da Ьi dete naucilo nesto о паsој veri i kulturi; 
Zbog toga sto је тоје dete iz krajeva gde је pravoslavna vera zapostavljeпa te zbog 
toga ieliт da pohatla veronauku kako Ьi sto vise znalo о svojoj veri i sатој crkvi; 
Zato sto sam i sат vernik; Zbog dugotrajпog zapostavljanja i тargiпalizovanja pra
voslavnog duha i kulture; Misliт da је veroпauka роисап predтet; Zato sto је pro
graт bolje osтiSljeп; Zato sto ieliт da se dete bolje ироzпа sa verskiт oblcajiтa; 
Zato sto је dete zadovoljпo pohatlanjem пastave ovog predтeta; Zato sto па veroпuci 
uCi о istinskiт vredпostima; Opravdaпa su паsа ocekivaпja; Dete ima iпteresovanja 
za ovaj predтet; Smatram da јеdап cas veronauke nije deci teret, а moie im Ьiti od 
koristi; Bolje се shvatiti пеkе stvari koje se пе mogu objasniti и porodici; Zato sto се 
taj predmet moida, и ovom haoticпoт vremeпu usaditi пеkе vrliпe toj deci i postaviti 
pravi sistem vrednosti; Zato sto ova пastava pomaie uceпicima и izgradnji moralпih 
vredпosti (uCi ih da postuju, vole .. .); Predstavlja osпovu za svako obrazovanje i vas
pitaпje i iao mi је sto је meni to Ьilo uskraceпo; Zato sto је vrlo Ьitап i duhovпi iivot; 
Zato sto treba razviti kod dece osecaj za istiпu, pravdu, postenje; Zeliт da dete shvati 
sтisao iivota, moral, vredпosti, поrте ропаsапја i da razlikuje dobro od zla!;Jer nas 
veroпauka vodi pravim duhovпim putem; Da паисе sto vise о svom narodu. 

Roditelji koji пе zele nijedan od ova dva predmeta isticu daje deci gra
divo preopsirno, da su deca opterecena и prvom razredu, а daje to uzaludno optere
civanje deteta. Neki roditelji smatraju da dete nije dozrelo tematici ni jednog ni dru
gog predmeta, da је nepotrebno, da su im sasvim dovoljni ostali predmeti. Pojedini 
roditelji naglasavaju da se veronauka uci и crkvi, ko zeli, а gradansko vaspitanje u 
porodici. 

ZAKLJUCNA RAZMATRANJA 

Potreba religije da samu sebe kroz generacijski hod cuva u svesti i praksi 
vernika ostvaruje se na razlicite nacine. Ono sto је dominantno i skoro uvek funk
cionalno jeste porodica koja u toku procesa socijalizacije prenosi verska ucenja i 
ritualna ponasanja. Мос porodice da svoja verska ubedenja prenese na svoje potom
ke nesumnjivo је najjaca, sto pokazuju brojna istrativanja (Cimic, 1984; Gillespie, 
1993; Kuburic, 1996). 

Porodica, kao mesto svih radanja, posreduje u rea\izaciji i reprodukciji zivo
ta, dok verska zajednica, svojom kompletnom organizacijom posredovanja izmedu 
ovozemaljskog i nebeskog, izmedu coveka i boga, izmedu onoga kako jeste i onoga 
kako bi trebalo da bude, pretenduje da zahvati celokupni zivot u perspektivi vecnosti. 
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Istiпa је da su ove dve iпstitucije izgubile па moci u procesu sekularizacije drustva. 
Njihova uloga u posredovanju ovozemaljskog i пebeskog zivota dovedena је u pita
пje stilom zivota savremeпog coveka koji и sve vecoj slobodi izbora braka iz ljubavi 
sve vise пapusta vlastite izbore, i u mпogobrojпim mogucпostima izbora verskih za
jedпica, odustaje od bilo koje, ра i od sebe samoga, u tihoj samodestrukciji kojaje и 
suprotпosti sa Ьilo kojim religijskim sadrzajima. 

U takvom koпtekstu pocetka dvadeset i prvog veka mladoj geпeraciji па pro
storima drzave koja se godinama raspada пudi se u skolskom sistemu verska пastava. 
1 pored toga sto su se pocetkom devedesetih mпogi vratili svojim koreпima i poceli 
da uprazпjavaju verske obrede i odlaze н svoje verske zajedпice, i pored toga sto se 
re\igiozпost gradaпa, prema brojпim istrazivanjima (Blagojevic i Dordevic, 1999; 
Ciparizovic, 2002; Kuburic, 2003), drasticпo povecala, islo se i dalje и potrebl da se 
stvari vrate па pocetak, te se tako u skolski sistem vraca verska пastava. Ako se klatпo 
jos uvek krece, mozemo ocekivati stabilizaciju verske пastave u obrazovпom sistemu 
i јасапје uticaja religije па svakodnevпi zivot. 

Ostvarivaпju verske пastave u skoli dopriпosi dobroпamernost pre svega ro
ditelja јег prema rezultatima istrazivaпja misljeпja roditelja i uceпika о ovom pred
metu uglavпom pozitivпa. Podaci pokazuju da је izbor veroпauke motivisaп zeljom 
za sazпaпjem, iпteresovaпjem za oЫast i religijskim uvereпjima оdпоsпо koпfesi
oпalпom pripadпoscu roditelja i uceпika. Kada је od ispitaпika trazeпo da рrосепе 
efekte veroпauke, пајсеsсе se ukazuje па поvа sаzпапја, sledi razvoj religiozпosti i 
promeпe u licпosti uceпika. Opazeпi efekti u skladu su sa razlozima zbog kojih је 
veroпauka Ьirапа, sto zпaci da su ocekivaпja od predmeta ispuпjeпa u velikoj meri. 

Ako Ьismo hteli da efekte verske пastave proceпjujemo u odпosu па postavlje
пe ciljeve u пastavпom programu, Ьilo Ьi пат potrebпo пајmапје pedeset godiпa, ako 
пе i citava vecпost jer su ciljevi i zadaci takve prirode da povezuju, kao i sam pojam 
religija, ovozemaljsko i пebesko, proslo i buduce, smrtпo i besmrtпo. »Cilj predmeta 
verska пastava - Pravoslavni katihizis (veroпauka) jeste da pruzi celoviti pravoslavпi 
pogled па svet i zivot, uvafuvajuci dve dimeпzije: istorijski hriscaпski zivot (istorijsku 
realпost Crkve) i eshatoloski (buduci) zivot (dimeпziju idealпog).« (SlиZbeпi glasпik 
RS - Prosvetпi glasпik, 2001 ). То prosirivaпje perspektive od »sada i ovde« па po
smatraпje sebe iz perspektive vecпosti iskazaпo је kroz zadatke verske пastave. Jedan 
od zadatakajeste da se kod uceпika »izgradi uvereпje daje svet i sve sto је u пjemu, 
stvoreп za vecпost, te da se iz te perspektive kod uceпika razvije sposobпost razumeva
пja, preispitavaпja i vredпovaпja sopstveпog odпosa prema drugom coveku kao пepo
пovljivom Ьicu i prema tvorevпi Bozjoj i izgradi spremпost па роkајапје.« Nelagoda 
pred vlastitom gresпoscu, рrасепа aпksiozпo-depresivпim siпdromom, podsticaj је za 
razvijaпje bogatstva uпutra5пjeg zivota i јасапје zajedпistva. 

Roditelji i uceпici пajpovoljпije proceпjuju sadrzaj predmeta. Zпаtап broj 
је zadovoljaп i пасiпоm rada zbog toga sto se nacin realizacije пastave razlikuje od 
ostalih skolskih predmeta (manje formalпa atmosfera, пета presije zbog oceпjiva-
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nja). Povoljne ocene nastavnika ticu se kako njegovog nacina rada, tako i njegovih 
liCnih osobina i odnosa prema ucenicima. Istovremeno, jedan broj roditelja i ucenika 
upravo ima primedbe na realizaciju nastave u pogledu organizacije i uslova rada, 
nastavnih metoda i nastavnika koji izvode veronauku. Iza ovoga mogu se prepoznati 
neki objektivni, ali i subjektivni faktori na koje Ьi trebalo da se deluje u cilju unapre
divanja nastave veronauke. U nekim sredinama veronauka se izvodi u nepovoljnim 
prostornim uslovima i prema rasporedu koji ne odgovara potrebama i mogucnostima 
ucenika (na primer, Ыоk nastava subotom). Primedbe koje se odnose na veroucitelje 
ukazuju na potrebu za selekcijom kadra a\i i za organizovanim strucnim usavrsava
njem veroucitelja radi upoznavanja sa nastavnim metodama koje su najprimerenije 
razvojnim karakteristikama, predznanjima i kapacitetima ucenika. 

Odgovori ucenika srednjih skola i roditelja ucenika prvih razreda osnovne 
skole upotpunjuju sliku о veronauci i njenom ostvarivanju u skolskom sistemu. Ra
zlike u misljenjima о verskoj nastavi и osnovnoj i srednjoj skoli nastaju pre svega 
zbog uzrasnih karakteristika ucenika i primerenosti samog predmeta. Jaz koji је stvo
ren pedesetogodisnjom ateizacijom drustva po\ako se prevazilazi. 
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Zorica Kuburic 

SUMMARY 

Traпsformatioп of society at the end of twenty seпctury influeпce оп all 
apect of life. Religious sistem апd Sistem of educatioп are real iпdicator of excangiпg 
world апd in them we meet realy past апd future in ап iпtegrativ form of educatioп. 
If we like to have beter understandiпg of society and directioп of movement, it is 
well eпough to explore education sistem because its iпtegrate and sistematicaly 
transfer beliviпg, value, knowledge and art. Iп SerЬia religiosity of population was 
great iпdikator of traпsformatioп society and religious education was pouwerfool 
compaпion. Realizatioп of religious educatioп in SerЬia from 2001. was very fast 
root in sistem апd continuate to iпfluence on society, more politicaly than personaly. 
It is not easy to folow efekts ofreligious education because it is proces with Iong term 
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lasting and in global and world wide indicator of broader transformation of society. 
In this text autor try to integrate researcehs in thes fea\d and show procs which has 
numbers ofakters and numerous posibllities ofuse and abuse religiosity and religious 
education. 

Кеу words: religious education, civic education, religiosity, Serbla. 
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PREGLED TEORIJSKIH KONCEPCIJA DAROVIТOSТI 

Jasmina Stula 

SAZETAK 

Ovaj rad nudi osvrt na tok uoЫicavanja teorijskih koncepcija darovitosti, koji svoj 
nagovestaj belezi и kontekstu dveju fundamentalnih tradicija и izucavanju inteligencije, ve
zanih uz imena Fransisa Goltona i Alfreda Binea. Nakon ukazivanja na doprinose koje su ovi 
autori ostvarili и aspektu naznacavanja referentnog okvira za dalja izucavanja ove proЫemati
ke, pristupa se prikazu nekada najuticajnijeg, Termanovog pravca razmatranja darovitosti koji 
promovise trend izjednacavanja darovitosti sa visokim vrednostima kvocijenta inteligencije. 
No, savremene koncepcije darovitosti, konstituisane и kritickoj opoziciji prema unidimen
zionalnom Termanovom pristupu, sugerisu neophodnost zauzimanja sire perspektive и raz
matranjн prirode darovitosti. Shodno tome, perspektiva savremenih koncepcija darovitosti, 
koja ostvaruje relaciju i sa personalпim i sredinskim ciniocima ove proЬ!ematike, insistira 
na multidimenzionalnosti kao glavпom obelezju darovitosti. Sinopsis savremenih koncepcija 
darovitosti koje ovaj rad nнdi, и prvi plan stavlja koncepcije za koje је procenjeno da su н 
odredenim segmentima nacinile svojevrstan proboj и shvatanju ove proЫematike, te koje su, 
kao takve, bile egzemplarne za mnoge docnije koncepcije, sto је и izvesnoj meri omoguCilo 
njihovo sistematizovanje. 

Кljucne reci: darovitost и svetlu tradicije Goltona i Binea, unidimenzionalni pristup 
darovitosti, savremene koncepcUe darovitosti 

UVOD 

Od samog postanka covecanstva izuzetna postignuca Ijudi u razlicitim do
menima otvarala su sirok dijapazon pitanja koja i danas zaokupljaju interes naucne 
javnosti. U istorijskoj perspektivi posmatrano, konternplacija na temu darovitosti ot
pocela је razmatranjem pitanja о poreklu i sustini ovog fenomena, evoluirajuci pri 
tom od poimanja darovitosti kao kategorije natprirodnog, odnosno transcendentnog, 
do empirijski podrzane naucne dernistifikacije njene stvarne prirode, sto jasno kores-
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pondira Kontovom modelu razvoja Ijudske misli kroz zakonito smenjivanje teolos
kog, metafizickog i pozitivnog stupnja (Comte 1840, prema Ziegler & Heller 2000). 

Najraniji pokusaji odgonetanja porekla darovitosti, и tzv. teoloskoj fazi, na
Iaze oslonac и religijskim doktrinama, odrazavajuci pri tom usaglasenost sa nekadas
njim opsteuvrezenim trendom tumacenja prirodnih fenomena i golemog dela Ijudske 
aktivnosti kao izraza volje neceg nadljudskog i svemoguceg. U takvom kontekstu 
i darovitost је tumacena kao privilegija bozanskih Ьiса, pri сети su pojedinci sa 
izuzetnim i visoko drustveno vrednovanim postignucima posmatrani samo kao me
dijumi koji materijalizuju bozanske darove. Uzroci necije izuzetnosti и odredenom 
domenu, prema tome, nisu prepoznavani и sferi idiosinkraticnog vec, naprotiv, и fe
nomenima koji uveliko nadilaze ravan Ijudskih sposobnosti. 

Progrediranje Ijudske misli kroz istoriju uvodi poziciju sagledavanja daro
vitosti и tzv. metafizicku fazu, specifiCnu ро svojevrsnom prizemljavanju ovog fe
nomena, tako da se о nekadasnjem ekskluzivnom svojstvu nadzemaljskih sila sve 
vise govori и terminima Ijudskih sposobnosti. No, ono sto ovakva shvatanja cini tek 
prelaznom fazom и uoЫicavanju naucno prihvatljivih koncepcija darovitosti jeste 
otpisivanje mogucnosti iskustvenog spoznavanja ovog fenomena. Premda udaljena 
od religijskih perspektiva, shvatanja darovitosti ostaju ogrnuta plastom misterije, 
spekulisuci о transcendentnim fenomenima koji Ieze и osnovi izuzetnih postignuca. 
Ovakva klima afirmise kult genija kao poseban entitet koji se na "mentalnom planu 
od prosecnog coveka razlikuje и meri и kojoj se razlikuju pripadnici ljudske i maj
munske vrste" (Hirsch 1931, prema Ziegler & Heller 2000: 5), pri cemu је svaka 
differentia specifica ovakve vrste Ьila neprevodiva najezik empirije. Stoga Ьi se dalo 
primetiti da је pozicija sagledavanja proЬ!ematike darovitosti и ovoj fazi unekoliko 
podsecala na model "crne kutije", usled izostanka spoznaje spolja neopazivih kvali
teta koji generisu ovaj fenomen. 

Kad је psihologija, naposletku, otpocela egzistenciju kao nezavisna nauka 
otrgnuvsi se od miljea filozofsko-spekulativnog poimanja stvarnosti, sto је znacilo 
konacno dosezanje tzv. pozitivnog stupnja, uoЫicavaju se i prve istraZivacke aktiv
nosti demistifikacije fenomena darovitosti pod okriUem psihologije. Ovakve ten
dencije su, dakako, proizilazile iz shvatanja darovitosti kao iskustveno proverljivog 
fenomena ciju priroduje moguce objasniti merljivim psiholoskim konstruktima. Za
sluga za uvodenje darovitosti и repertoar istrзZivackih proЫema psihologije pripisuje 
se ser Fransisu Goltonu, odnosno Alfredu Bineu koji su, rukovodeci se postavkom 
о mogucnosti kvantifikacije individualnih razlika и pogledu inteligencije, utrli put 
razlicitim pozicijama sagledavanja kompleksne prirode darovitosti. Naime, nakon 
sto је prevedena na teren nauke, darovitost је podrvrgnuta razlicitim pokusaj ima teo
rijskog konceptualizovanja koji se rasporeduju duz kontinuuma omedenog polovima 
konzervativno-IiЬeralno, uzimajuci и obzir stepen restriktivnosti и operacionalizova
nju darovitosti (Renzulli 2005). 
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DAROVIТOST АВ OVO - GOLTON 1 BINE 

Pokusaji celovitog predocavanja toka razvoja naucne misli koja traga za od
govorom na pitanja о sustini darovitosti, evociraju dve fundamentalne tradicije и pro
ucavanju inteligencije, koje su se krajem 19., te и prvim decenijama 20. veka vezivale 
uz imena Fransisa Goltona i Alfreda Binea. Premda se oslanjaju na potpuno razlicite 
postavke о prirodi inteligencije, ove dve tradicije ostvaruju sag\asnost и aspektu koji 
se tice shvatanja inteligencije kao merljivog kvaliteta. Upravo ovo mesto susretanja 
Goltonove i Bineove pozicije predstavlja koren naucnog proucavanja individualnih 
razlika, cime otpocinje i konstituisanje prvih naucnih koncepcija darovitosti. 

Fransis Golton: dve linije istraiivanja darovitosti 
Goltonov angaiman na podrucju individua\nih razlika dobrim delom је in

spirisan doprinosima njegovog Ьioloskog i naucnog srodnika Carlsa Darvina, tako 
da se Golton pominje i kao prvi autor koji је ispitivao implikacije teorije evolucije 
za svrhu proucavanja inteligencije (Sternberg 1995). Ono sto se medu razradenim 
evolucionistickim postavkama prepoznaje kao uporisna tacka Goltonovog rada na 
podrucju inteligencije jeste princip varijacija medu pripadnicima iste vrste. Voden 
upravo ovim momentom, Golton u svojoj Teoriji о ljudskim sposobnostima i nji
hovom razvoju (Theory of the human faculty and its development) iz 1883. godine 
postulira dva generalna kvaliteta koja generisu razlike izmedu darovitih i onih kod 
kojih ovaj epitet izostaje, oznacavajuci ih kao energiju (potencijal za rad) i osetljivost 
nafizicke stimuluse (Galton 1883, prema Sternberg 1995)1

• Ovakva teorijska pozicija 
reflektuje se i na nacin merenja inteligencije posredstvom psihofizickih kategorija 
(perceptivna brzina i perceptivna diskriminacija), sto njegovoj tradiciji proucavanja 
individualnih razlika dodeljuje epitet "psihofizicka". 

Mestom ozivljavanja Goltonove psihofizicke tradicije smatra se tzv. Antro
pometrijska laboratorija, osnovana 1884. godine и Londonu и kojoj su, na obostranu 
korist posetitelja i istrazivaca sprovodene "razlicite vrste merenja ljudske spolja5njo
sti i sposobnosti" (prevod naslova plakata Antropometrijske laboratorije, preuzeto 
iz Gardner et al. 1999). Za razliku od Vunta cija se psihofizicka merenja sprovode и 
svrhu sticanja sveobuhvatne predstave о mentalnim aktivnostima na osnovu intros
pektivnih izvestaja uvezbanih ispitanika, Goltonova psihofizika svoj interes usme
rava na proЫem varijabllnosti и ispitivanim svojstvima, koristeci mentlani test kao 
glavni metod prikupljanja empirijskih podataka. Oslanjajuci se na ucenje britanskih 
asocijacionista i empirista о ulozi cula и prenosenju informacija do uma, Golton је 
posredstvom podataka о psihofizickim karakteristikama izvodio zakljucke о indivi
dualnim razlikama na podrucju inteligencije. Ovakva operacionalizacija konstrukta 
inteligencije promovise perceptivnu brzinu i perceptivnu diskriminaciju kao temeljne 
sposobnosti od kojih zavisi inteligentno ponasanje, iz cegaje proizilazilo da pojedin-

1 Prema navodima Sternberga, Golton је koristio upravo izraz "daroviti" (gifted). 
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ci sa boljom percepcijom raspola.Zu vecom koliCinom podataka koje је moguce obra
divati, u cemuje prepoznato objasnjenje njihove intelektualne naprednosti (Gardner 
et а!. 1999). Ako dozvolimo sebl nesto slobodniju interpretaciju gore predocenih po
stavki, Goltonov doprinos psihologiji mogao Ьi Ьiti upotpunjen i zaslugom za predu
zimanje prvog koraka u emprijski podrzanom razmatranju proЫematike darovitosti, 
pri cemu Ьi se koncipiranje darovitosti pod okriljem Goltonove psihofizicke tradicije 
proucavanja individualnih razlika, dalo okarakterisati i kao susretanje novog proЫe
ma i starih naucnih pristupa. 

No, i pre no sto је zaslugom Goltona uvedena u repertoar merljivih psiho
Ioskih konstrukata, darovitostje prozimala i jedan drugi segment naucnog delovanja 
ovog autora, koji је predstavljen u delu Nasledna genijalnost (Hereditary Genius) iz 
1869. godine. Naime, prvobltni Goltonov interes za podrucje darovitosti promovise 
tzv. genealosku iii pedigri metodu, koja је podrazumevala proucavanje porodicnih 
stabala znamenitih pojedinaca iz razlicitih domena _(pravnici, drzavnici, pisci, vojni 
zapovednici, umetnici, vodeci matematicari sa Univerziteta и Kembridzu), о cijim 
se impresivnim Ьiografijama cesto informisao iz citulja engleskog dnevnika Тimes, 
te iz drugih raspolozivih Ьiografskih spisa, u nastojanju da priЬavi argumente za po
stavku о naslednosti inteligencije (Seligmen 2002). U ovom momentu bavljenja da
rovitoscu Goltonov pristup se oslanjao na ugled kao valjanu meru sposobnosti, pri 
cemu mu ovako koncipirana metodologija istrazivanja priЬavlja nalaze koji sugerisu 
frekventnu zastupljenost znamenitih pojedinaca и odredenim porodicama. Bez raz
matranja drugih mogucih obja5njenja, ova zapazanja se proglasavaju cvrstim doka
zom preimucstva naslednih cinilaca u razvoju inteligencije. Razradujuci dalje svoja 
nativisticka stajaliSta, uz oslanjanje na statistiku kao disciplinu u zamahu, Golton је 
genijalnost posmatrao kao "nepoznate visine prirodne sposobnosti koja ima svoj 
kontinuitet" (Galton 1869, prema Simonton 2003: 7), dozvoljavajuci pri tom mo
gucnost raspodele ljudi u razrede medusobno udaljene za isti stepen sposobnosti. 
Prevodeci "nepoznate visine prirodne sposobnosti" na jezik statistike, Golton geni
jalnost locira u "razred G", koji је znacio ekstremno odstupanje od proseka и pravcu 
pozitivnih vrednosti. 

Dakle, proЫematika darovitosti u kontekstu tradicije ,jednog od najrespek
tabllnijih naucnih delatnika viktorijanske epohe" (Bynum 2002: 472), belezi dvojako 
odredenje - beskompromisno priklanjanje ideji о naslednosti inteligencije (u literaturi 
poznato i kao zacetak eugenike) darovitost izjednacava sa naslednom uglednoscu 
koja је znacila najveci stepen pozitivnog odstupanja od proseka, da Ьi је kasnija 
promena tezista autorovih interesovanja na implikacije evolucijskog nacela varija
cija dislocirala u okvire psihofizike, opisujuci је и terminima naprednosti u domenu 
psihofizickih kategorija. Premda su оЬе linije Goltonovog delovanja na podrucju da
rovitosti visestruko kriticki preispitivane, ovom autoru, nesumnjivo, pripada zasluga 
za prevodenje darovitosti sa terena spekulacije na teren empirije. Kasnije ustanov
ljeni i dugo odrzavani trend izjednacavanja darovitosti sa visokim postignucem na 
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testu inteligencije unekoliko objedinjuje оЬе Goltonove linije razmatranja darovitosti 
- darovitost kao merljivi kvalitet i darovitost kao ekstremno pozitivno odstupanje od 
proseka. 

Alfred Вiпе: koncipiranje metodologije merenja darovitosti 
Diferencijalna psihologija и kontekstu Bineove tradicije egzistirala је na 

terenu prosudivanja, podrobnije opisanog kao zdrav razum, praktican razum, pre
duzimlj ivost, sposobnost adaptiranja na zivotne okolnosti. Osporavajuci Goltonovo 
uplitanje senzornih sposobnosti u oЫast inteligencije, Bine uspostavlja shvatanje in
teligentnog ponasanja kao manifestacije razumevanja, prosudivanja, zakljucivanja 
i domisljatosti (Binet 1916, prema Sternberg 1999). Proucavanje sposobnosti viseg 
reda ovog autora koincidiralo је sa porastom masovnog obrazovanja и Francuskoj, 
koje је uslovilo proЫem razlikovanja dece sa deficitom u sferi inteligencije od dece 
cije su poteskoce и ucenju potica\e od nekih drugih okolnosti (George 2003). Razra
dujuci dalje svoja stanovista и kontekstu premoscavanja pomenutih proЫema skolske 
prakse, Bine и saradnji sa Simonom konstruise test inteligencije sa zadacima prak
ticnog i svakodnevnog znanja, koji је sa prilicnom sigurnoscu otkrivao decu "kojima 
zbog intelektualnog deficita nije pogodovala nastava и redovnim skolama" (Binet & 
Simon 1916, prema Sternberg 1999: 1085). 

Bineov prodor и oЬ\asti testiranja inteligencije sastojao se и organizovanju 
testovnih zadataka и nivoe razlicite tezine, vodeci racuna о hronoloskoj doЬi dece. 
Ovakva direkcija naposletku је rezultirala uvodenjem koncepta mentalnog uzrasta, 
kojim se stice mogucnost utvrdivanja intelektua\nog nivoa deteta s obzirom na nje
govu hronolosku dob. Shodno tome, razlika izmedu ocekivanih vrednosti i stvarnih 
rezu\tata na testu inteligencije, и odredenim slucajevima, doЬija status indikatora 
intelektualnog deficita, cime је uspesno realizovana pocetna intencija autora testa. 
No, ovakva zamisao merenja konstrukta inteligencije istovremeno је ponudila i mo
gucnost materijalizovanja intelektualne darovitosti. Naime, kvocUent inteligencije, 
koji zapravo predstav\ja unapredeni koncept mentalnog uzrasta, izvesno vreme је 
zauzimao centralnu poziciju и operacionalizaciji darovitosti, cime Bineova linija 
istrazivanja ostvaruje znacajan upliv и ovo podrucje. 

Pionirskim istraZivanjima inteligencije naucnoj javnosti је, kao svojevrstan 
naucni legat, zavestan oЬiman korpus saznanja koja su stavljena и funkciju tumace
nja fenomena darovitosti. Zahvaljujuci doprinosima Goltona i Binea darovitost guЬi 
metafizicki karakter i prve naucne odrednice doЬija na podrucju inteligencije, pri 
сети Ьi se moglo reci da se prvi autor vise zauzeo и aspektu teorijske konceptu
alizacije darovitosti uspostavljajuci paradigmu о naslednoj genijalnosti, а drugi и 
aspektu koncipiranja metodologije njenog merenja. Ovim је nagovesten dug pravac 
razmatranja darovitosti koji predocava visoka postignuca na testovima inteligencije 
kao iskljucivi referentni okvir za istraZivanje ove proЬ\ematike. 
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DAROVIТOST КАО VISOKA OPSTA INTELEKTUALNA SPOSOBNOST 

Zastupajuci stanoviste daje "najvazniji podatak о pojedincu njegov IQ" Luis 
Terman (Terman 1916: 4) је uspostavio trend izjednacavanja darovitosti sa visokim 
vrednostima kvocijenta inteligencije, cime "nepoznatim visinama prirodne sposob
nosti" dodeljuje opstepoznat izraz. Termanov angaZman na podrucju darovitosti arti
kulisanje kroz longitudinalnu studiju natprosecno inteligentne dece (tzv. "Termita"), 
koja је dobrim delom nadahnuta otvorenoscu autora prema eugenickoj doktrini, te 
uverenjem da Ьi mogucnost identifikovanja darovitosti na ranom uzrastu podstakla 
pravovremeni interes drustva za svoje najvrednije clanove (Terman 1921, prema Cro
snoe & Glen 2002). Najcitiranija studija о darovitosti је, zapravo, pribavljala argu
mente za pretpostavku koja se u savremenoj literaturi kotira kao mit - darovita deca 
izrastaju u eminentne clanove drustva (Winner 1996). 

Nakon revizije i standardizacije Bine-Simonove skale (u Americi poznate 
pod nazivom Stanford-Binet-ova skala), Termanje ovaj instrument upotreblo za svr
hu sacinjavanja reprezentativnog uzorka intelektualno darovite dece koja su predstav
ljala dozivotne clanove eksperimentalne grupe. Naime, nakon prvog kruga selekcije 
zasnovanog па nastavnickim nominacijama najuspesnijih, kao i najmladih ucenika 
u odeljenju, primenjena је revidirana verzija Bine-Simonove skale na osnovu koje 
је u konacan uzorak ukljuceno 1528 kalifornijske dece koja su u pogledu testovnog 
ucinka predstavljala 1 % najboljih u skolskoj populaciji. Dakle, prosecan IQ clanova 
eksperimentalne grupe iznosio је 140, pri cemu је Terman sve vrednosti kvocijenta 
inteligencije iznad 132 proglasavao indikatorima genijalnosti (Mackenzie 2001). U 
usporedbl sa ispitanicima prosecne inteligencije koji su sacinjavali kontrolnu grupu, 
"Termiti" su kroz sve faze pracenja pokazivali superiornost ne samo u aspektima 
koji se direktno oslanjaju na inteligenciju (skolsko postignuce, interesovanja, profe
sionalna uspesnost), vec i u pogledu mnogih karakteristika koje nisu u neposrednoj 
vezi sa inteligencijom (Terman et al. 1959, prema Powell & Haden 1984). Termanje, 
naime, dosao do iznenadujucih nalaza о tome da su intelektualno daroviti ispitanici 
Ьili boljeg fizickog zdravlja, napredniji u domenu fizickog i motornog razvoja, emo
cionalno stabllniji, socijalno adaptibllniji, manje skloni antisocijalnom ponasanju, 
rede razvedeni i sl. (Terman et al. 1959, prema Woolfolk 1999). Premda је Terman 
cvrsto verovao daje ovakvim nalazima, izmedu ostalog, rasprsio zaЫude о darovitim 
pojedincima kao emocionalno labllnim usamljenicima, neka kasnija istraZivanja се 
pokusati da daju konacan sud о tome koja uverenja о socijalnom i emocionalnom 
razvoju darovitih opravdano nose ovakvu kvalifikaciju. 2 Jedno takvo istraZivanje 
sugerise svojevrsno srednje resenje - da li се darovitost podrazumevati smetnje u 
emocionalnom i socijalnom funkcionisanju ili, pak, nositi oznaku superiornosti u na-

2 Termanovi nalazi su se prevashodno obru~ili na Lombrozovo shvatanje darovitosti kao fenomena koji po-
drazumeva fizicku slabost, neomiljenost i mentalnu poremecenost (Lombroso 1891, prema Janos i Robinson 
1985), odnosno na njegovo shvatanje visoke inteligencije kao korelata ludila i pote~koca u stcri prilagodava
nja ( Lombroso 1891, prema Grossberg & Cornell 1988). 
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znacenim aspektima, prevashodno zavisi od intelektualnog nivoa darovitog pojedin
ca. Naime, u slucaju "umerene" intelektualne darovitosti (moderate giftedness) koja 
se vezuje za vrednosti kvocijenta inteligencije u rasponu od 125 do 155, ustanovljen 
је "socijalno optimalan" nivo inteligencije, da Ьi slucajevi "izrazite" intelektualne 
darovitosti (profound giftedness) cijim indikatorom se smatraju vrednosti kvocijenta 
inteligencije iznad 160, Ьili prepoznati kao korelati socijalne izolacije (Hollingworth 
1942, prema Winner 1996). Mnoga savremena istrazivanja relacije izmedu visokog 
nivoa inteligencije i socijalne prilagodenosti, potvrdila su ove nalaze ( vidi Norman 
et al. 1999). Dakle, relacija izmedu intelektualne darovitosti i statusa u nekognitiv
nim aspektima nije jednoznacna kao sto је to Terman sugerisao. Osim toga, osno
vanost nalaza ovog autora preispitivana је i u aspektu procene valjanosti kvocijenta 
inteligencije za svrhu predikcije buduceg statusa darovitih pojedinaca u kognitivnoj 
sferi. Naime, savremeni izucavaoci ove proЫematike zauzimaju stav da rana inte
lektualna darovitost, ma koliko prominentna, nije garancija eminentnosti u odraslom 
dobu (Feldman & Goldsmith 1991 ). Eminentnost, shvacena kao preoЫikovanje do
mena manifestovanja darovitosti, а ne samo kao visok nivo profesionalne strucnosti, 
nije uhvatljiva testovima inteligencije primenjim na ranom uzrastu. Premdaje vecina 
izrasla и respektaЬilne strucnjake razlicitih profila, niko od "Termita" nije "zaduzio 
covecanstvo" svojim profesionalnim dostignucima, pri cemu, istovremeno, dvoji
ca nesudenih "Termita" izrastaju u doЬitnike Nobelove nagrade za fiziku (Winner 
1996). Dosavsi do spoznaje daje povezanost inteligencije sa izuzetnim postignucima 
daleko od savrsene (Terman et а!. 1959, prema Renzulli 2005), Terman dozvoljava 
mogucnost objasnjavanja darovitosti involviranoscu i nekih drugih faktora - "psiho
logija Ьi trebalo da omoguci bolje razumevanje znamenitih licnosti i njihovih dela, 
upotpunjujuci njihove Ьiografije podacima о inteligenciji, osoЬinama licnosti i inte
resovanjima" (Terman 1946: 233). 

Premda izrazito restriktivan, Termanov pristup izucavanja darovitosti oЬicno 
se uzima kao zvanican pocetak empirijskog razmatranja ovog fenomena. U kontekstu 
Termanovih aktivnosti na ovom podrucju, naznacava se jedan od glavnih konstitu
enata darovitosti cime је koncipiran nov pravac izucavanja ove proЫematike. No, s 
obzirom da је monumentalna Geneticka studija darovitosti vrlo opsezno elaborira
la proЫematiku superiornosti darovitih pojedinaca u nekognitivnim aspektima, te 
priznala nejednakost izmedu "testovne" i "delatne" genijalnosti, moglo Ьi se pret
postaviti da је "najkonzervativniji" pristup darovitosti nehoticno anticipirao njenu 
kasnije ustanovljenu multidimenzionalnost. Kriticki osvrti na Termanov rad mogli Ьi 
se, stoga, sazeti и zapazanje daje "visok IQ dobar pocetak, ali [da] predstavlja tek vrh 
ledenog brega" (Subotnik 2000, prema Mackenzie 2001: 4). 
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POCECI SIREG POSTAVLJANJA DAROVIТOSTI 

Kako је i sam Terman Ьiо svestan ogranicenja vlastitog poimanja darovito
sti, dalja konceptualna raz.matranja ove proЫematike isla su u pravcu njene ekstenzi
je na vanintelektualne domene. Jedan od prvih autora koji је pokusao da ponudi siru 
perspektivu razmatranja darovitosti је Holingvortova koja, iako prijemciva za visoke 
vrednosti kvocijenta inteligencije, dozvoljava mogucnost manifestovanja darovitosti 
i na podrucju mehanickih i umetnickih sposobnosti (Hollingwort 1937, prema McC
lellan 1985), а znacajnim iskorakom u odnosu na pocetnu operacionalizaciju smatra 
se i Vitijevo shvatanje da epitet "daroviti" moze poneti osoba koja "dosledno poka
zuje izuzetna postignuca u Ьilo kojoj potencijalno vrednoj oЫasti ljudskih aktivnosti" 
(Witty 1940, prema Dordevic 1979: 34). Na tok uoЫicavanja odredenja darovitosti 
uticala је i Gilfordova inicijativa za promenom statusa proЫematike kreativnosti и 
smislu temeljnije eksploracije ovog podrucja, sto је za ishod imalo ukljucivanje kre
ativnosti и mnoge koncepcije darovitosti (Mackenzie 2001 ). Jedna od prvih koncep
cija te vrste, domen kreativnog misljenja naznacava zajedno sa sledecim domenima 
sposobnosti: intelektualne sposobnosti, akademske sposobnosti, socijalno vodstvo, 
mehanicke sposobnosti i шnetnicke sposobnosti (De Haan & Havighurst 1957, pre
ma Ziegler & Heller 2000). 

No, ono sto је pored zalaganja pojedinih autora nesumnjivo doprinelo sma
njenju restriktivnosti и shvatanju darovitosti jeste siri drustveni kontekst. Naime, 
kako Ьi ostvarilo prevlast и aspektu naucnog i tehnoloskog napretka, americko drus
tvo је и periodu posle drugog svetskog rata ispoljilo interes za pojedince sa visoko 
razvijenim specifiCnim sposobnostima koji su prepoznati kao spiritus movens drus
tvenog razvoja. Shodno tome, americka vlada osniva specijalni fond za finansiranje 
ucenika darovitih u domenu prirodnih nauka, cime se izuzetan uCinak и oЫasti speci
ficnih akademskih sposobnosti priznaje kao pojavna forma darovitosti (Zettel 1982, 
prema McClellan 1985). U nastavku brige о najperspektivnфm clanovima drustva, 
Kongres је angazovao Sidnija Marlenda, americkog komesara za obrazovanje, sa 
zadatkom procene adekvatnosti tretmana darovitih ucenika и americkom obrazov
nom sistemu, iz cega је proizasao va2an dokument poznat pod nazivom Marlendov 
izvestaj, u kome se darovitost odreduje kao visoki ucinak i/ili potencфl u jednoj 
ili vise sledecih oЬ!asti: !) opsta intelektualna sposobnost, 2) specifiCne akademske 
sposobnosti, 3) kreativno ili produktivno misljenje, 4) vodstvo, 5) Iikovne i scen
ske umetnosti, 6) psihomotorna sposobnost (Marland 1972). Iako se znacajan broj 
strucnjaka iz ove oЫasti usaglasio sa Marlendovom selekcijom domena darovitosti, 
nisu izostali ni ostri kriticki osvrti па njenu ogranicenost (Reis & Renzulli 1982, 
prema McClellan 1985), te naglasenu elitisticku fundiranost (Feldman 1979). Usled 
zapazanja da ovakvo odredenje darovitosti favorizuje pojedince iz visih socioeko
nomskih slojeva i minimizira mogucnost identifikacije darovitosti и okviru socijalno 
ugrozenih kategorUa stanovnistva, pojedini autori sugerisu prosirenje darovitosti i na 
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oЫasti neakademskih sposobnosti koje su preduslov uspesnog obavljanja razlicitih 
zanatskih delatnosti, tipa stolarstva ili mehanike (Bernal 1974). 

Prva odredenja darovitosti u posttermanovskim godinama pretendovala su 
na istupanje iz okvira inteligencije i uspostavljanje sire pozicije sagledavanja ove 
proЫematike. No, ovakva inicijativa је u vecoj meri proizilazila iz potreba drustve
nog razvoja, а u znatno manjoj meri iz autenticnog razumevanja kompleksne prirode 
darovitosti od strane pojedinacnih naucnih delatnika, cime је moguce objasniti cinje
nicu da se pocetna ekstenzija shvatanja darovitosti odvijala iskljucivo u pravcu na
znacavanja novih, socijalno relevantnih domena njenog manifestovanja. Stoga bi se 
moglo zakljuciti da su prvi pokusaji obuhvatnijeg razmatranja darovitosti vise Ьili u 
funkciji realizovanja prakticnih ciljeva iznalaienja dragocenih ljudskih resursa, nego 
u funkcijijasne teorijske konceptualizacije ove proЫematike. Izgleda daje darovitost 
morala da saceka moderne naucne tokove kako Ьi u kontekstu "liЬeralnih" koncepci
ja Ьila podvrgnuta naprednijim tumacenjima. 

SAVREMENE KONCEPCIJE DAROVПOSTI 

Nakon dugog perioda nepotpunog uoЫicavanja na podrucju inteligencije, te 
nesto kasnUe i razlicitih sposobnosti selekcionisanih ро kriterijumu drustvene upotre
Ыjivosti, darovitost postaje predmet bavljenja savremenih naucnih krugova. U nastoja
nju da ponude sto iscrpnije tumacenje ove proЫematike, koje se ne Ьi zadrialo samo na 
prosirivanju domena manifestovanja izuzetnih sposobnosti, savremeni autori specifi
kuju nove definisuce dimenzije u prostoru darovitosti, umanjujuci, pri tom, mogucnost 
dobljanja jednoznacnog odgovora о njenoj slozenoj prirodi. Kako Ьi ilustrovali uza
jamnu neusaglaSenost novoustanovUenih shvatanja darovitosti, pojedini autori iznose 
zapaianje da su pokusaji odredenja darovitosti brojni koliko i sami teoreticari u ovom 
podrucju (Starko 2000), te da је smisao upustanja u istrazivanje nejednako definisane 
proЫematike krajnje upitan (Davis 2003, prema Cramond 2005). No, razlicitost defi
nisanja pojma darovitosti pre Ьi se mogla okarakterisati kao doblt u aspektu njegovog 
potpunijeg konceptualizovanja, nego kao kontraindikacija za pratecu empirijsku ek
sploraciju. Autor koji је zastupao potonje stanoviste, poseze za vrlo ubedljivom argu
mentacijom: "da su fizicari cekali da ostvare saglasnost u nacinu definisanja kosmosa, 
jos uvek Ьi radili na preatomskoj teoriji" (Cramond 2005: 57). 

Renzulijeva koncepcija tri prstena 
Kada Ьi se redosled prikazivanja savremenih koncepcija darovitosti utvrdi

vao spram kriterijuma najucestalije citiranosti u savremenoj Iitiraturi, Renzulijeva 
koncepcija tri prstena Ьi, svakako, otvorila poglavlje о datoj temi. Razlog vise za 
ovakav poredak је i podatak da se ova koncepcija uzima kao prvi analiticki pristup 
u razmatranju proЫematike darovitosti (Monks & Katzko 2005).3 Ono sto је ovom 
3 Renzuli је svoju koncepciju darovitosti prvi put objavio 1978. godine. 
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autoru posluzilo kao smernica pri uoЫicavanju stanovista о prirodi darovitosti је 
prakticna upotreЫjivost teorijskih koncepata, otuda sto је "vrednost neke teorije vrlo 
proЬlematicna ukoliko relevantne osobe iz domena prakse iz nje ne crpe relativno 
specifiCna uputstva" (Renzulli 2005: 247). U kontekstu darovitosti, Renzulijevo poi
manje dobre teorije istice momenat prakticne aplikacije teorijskih saznanja u aspektu 
identifikacije i obrazovanja darovitih pojedinaca. 

Moglo Ьi se reci da је Renzulijevoj teorijskoj konceptualizaciji darovitosti 
prethodio pokusaj sistematizacije vec postojecih odredenja ove proЫematike. Naime, 
nakon sto је naznacio dve siroke kategorije koncepcija darovitosti (pri cemu је zajed
nicki imenitelj koncepcija u okviru prve kategorije razmatranje "skolske darovitosti", 
dok se druga kategorija odlikuje interesom za "kreativno-produktivnu darovitost"), 
Renzuli је povlacenjem paralele izmedu opstih tumacenja darovitosti u ovim dvema 
kategorijama, naznacio konceptualni okvir vlastite teorije. Priznajuci, naime, da da
rovitost moze nositi oznaku visokih sposobnosti za skolsko ucenje (lesson-learning 
giftedness) koje se mogu adekvatno ispitati testovima inteligencije, ali i imati formu 
produktivnosti sa predznakom novine i drustvene korisnosti, Renzuli naglasava nuz
nost zauzimanja sire perspektive u sagledavanju darovitosti, od опе koja promovise 
visoki testovni ucinak kao glavni indikator darovitosti. Premda naglasava da su оЬа 
tipa darovitosti v3Zna, Renzuli pokazuje vecu prijemcivost za kreativno-produktivni 
tip, otuda sto se "istinska darovitost" pre ocituje u tvorbl novih saznanja, nego u us
pesnom usvajanju postojecih. Stoga se njegovo konceptualizovanje darovitosti ogle
da u specifikovanju definisucih dimenzija kreativno-produktivne darovitosti, koje 
su zamisljene kao tri klastera osoblna cija interakcija nudi obja5njenje "darovitog 
ponasanja", kako u opstim (matematika, filozofija, vizuelne umetnosti, drustvene na
uke i dr.), tako i u specifiCnim oЫastima ljudske delatnosti (arhitektura, astronomija, 
slikarstvo, vajarstvo, poezija i dr.), а koja su oznacena kao: natprosecna sposobnost, 
posvecenost zadatku i kreativnost (Renzulli 2005). 

KREATIVNOST 

POSVECENOST 
ZADATKU 

DAROVIТOST 

Slika 1: Renzulijeva koncepcija tri prstena 
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Pojam пatprosecпe sposobпosti (above-average aЬility) obuhvata kako op
stu inteligenciju koja determinise visoko postignuce и razlicitim domenima ljudske 
delatnosti i, shodno tome, podrazumeva sirok dijapazon pojavnih formi (verbalno i 
numericko rezonovanje, memorija, verbalna fluentnost i s\.), tako i specificne spo
sobnosti koje se striktno vezuju za odredeni domen (vajarstvo, komponovanje, foto
grafija i s\.). Osim kvalitativnog opisa ove dimenzije, Renzuli pristupa i njenoj kvan
tifikaciji, izjednacavajuci "natprosecnost" sa pozicijom izmedu 80. i 85. percentila 
и pogledu izraienosti sposobnosti koje predstavljaju potencijal za visoke kreativne 
domete и Ьi\о kojoj drustveno vrednoj oЫasti ljudskog delovanja. Opisivanje intelek
tualne natprosecnosti и terminima percentilnog raspona, а ne jedne granicne vredno
sti (cut-offscore), ishodje poznavanjaspecificne prirode odnosa izmedu inteligencije 
i kreativnih postignuca koja sugerise daje visoka inteligencija coпditio siпe qua поп 
dostizanja visokih nivoa kreativnosti, ali da ekstremno visoka inteligencija и niskom 
stepenu korelira sa merama kreativnosti (Guilford 1964, prema Renzulli 2005). No, 
za razliku od poteskoca preciznog utvrdivanja optimalnog nivoa inteligencije, stano
viste oko kojeg postoji konsenzus vecine autora istice da и slucajevima kad su vred
nosti kvocijenta inteligencije iznad 120, udeo nekih drugih varijaЬ\i, и objasnjenju 
kreativno-produktivne darovitosti, postaje veci (Renzulli 2005). 

Jedna od tih varijaЫi је i posveceпost zadatku (task commitment), koja 
predstavlja dimenziju motivacionog karaktera, s tim sto se и ovom slucaju ne radi о 
"univerzalnoj" motivaciji koja moЬilise organizam na razlicite vrste aktivnosti, vec, 
naprotiv, о "fokusiranoj" motivaciji koja se vezuje za odredenu vrstu zadatka, odno
sno specifican domen delatnosti. Ako Ьi se ova dimenzija trebala pojasniti и svetlu 
poznate dihotomije intrinzicka/ekstrinzicka motivacija, moglo Ьi se reci daje njeno 
glavno obelezje priЬavljanje zadovoljstva и samoj aktivnosti koja se obavlja. No, za 
razliku od pojedinih autora koji и uvodenju spoljnih podsticaja, и slucaju prethodnog 
postojanja motivisanosti iznutra, vide uzrok prevladavanja ekstrinzicke motivacije 
(AmaЬile et al. 1994, prema Renzulli et al. 2005), Renzuli dozvoljava mogucnost 
da motivi istrajavanja и obavljanju odredenog zadatka mogu nalaziti zadovoljenje 
i и nekim spoljnim posledicama (tipa drustvenog priznanja), negirajuci nuznost in
terferencije ova dva tipa motivacije. Naime, svaki spoUni podsticaj koji pospesuje 
osecanje kompetentnosti osobe i intenzivira uduЫjivanje и proЫem koji se razmatra, 
moze da bude "u funkciji intrinzicke motivacije" (Collins et al. 1999, prema Renzu-
1\i 2005). Posvecenost zadatku, stoga, podrazumeva sinergetsko delovanje naizgled 
nespojivih oЫika motivacije. 

Treci "prsten" и ovoj teoriji odnosi se па kreativпost, koja је odredena na 
uoЬicajen nacin, odnosno kao sposobnost generisanja novih, originalnih i unikatnih 
ideja ili produkata. Kreativnost је, stoga, moguce operacionalizovati posredstvom 
"faktora koji se oЬicno zajedno pojavljaju и kontekstu opstih tema о kreativnosti" 
(Renzulli 2005: 265), poput originalnosti, fleksiЬilnosti, f\uentnosti i e\aboracije, sto 
ukazuje na cinjenicu da su pojedini segmenti Gilfordovog modela strukture intelekta 
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na ovom mestu iskorisceni u eksplikativne svrhe. No, kako је rec о kreativno-pro
duktivnoj darovitosti, Renzuli nag\asava ogranicenu prediktivnu validnost testova 
divergentne produkcije koji, zapravo, mere intelektua\ni potencijal za kreativno is
poljavanje, isticuci i vaznost pojedinih alternativnih metoda procene, poput analize 
produkata kreativnosti, odnosno izvestaja pojedinaca о vlastitim kreativnim ostvare
njima. 

Rezimirajuci osnovna nacela svoje teorije, Renzuli u jednom potezu pot
crtava njena kljucna obelezja. Naime, isticuci da kategorija dece koja manifestuju 
slozaj triju osobina ili, pak, poseduju potencijal za njegovo uspostavljanje, iziskuje 
specijalne obrazovne programe fokusirane na razvijanje darovitih ponasanja u Ьilo 
kojoj potencijalno vrednoj oЫasti ljudske aktivnosti, Renzuli jasno sugerise daje nje
gova koncepcija darovitosti multidimenzionalna (kako u smislu kompozitnosti kon
strukta darovitosti, tako i u smislu raznovrsnosti domena manifestovanja darovitosti), 
usredsredena na razvoj darovitih ponasanja (а ne na proucavanje darovitosti kao crte 
Iicnosti, zbog cega је poznata i kao "razvojni model kreativne produktivnosti"), te 
koncipirana i kao "predlozak" za pratece obrazovne intervencije.4 

TANENBAUMOVA PSIНOSOCIJALNA KONCEPCIJA DAROVIТOSTI 

Као sto se vec iz samog naziva koncepcije moze naslutiti, Tanenbaumovo 
razmatranje darovitosti podjednako uva2ava intrapsihicke i socijalne determinante 
ove proЫematike, cime је nacinjen svojevrstan proboj u oЫasti konceptualizova
nja darovitosti. Naime, izjednacavanjem doprinosa personalih obelezja i sredinskih 
cinilaca u objasnjavanju darovitosti, uspostavlja se trend konceptualizovanja ove 
proЫematike koji za centralnu okosnicu ima kontekstualni okvir darovitosti. Dakle, 
u jednoj od prvih kontekstualnih koncepcija darovitosti5, psihicki plan је oznacen 
kao ishodiste visokog potencijala, dok drustvo, kao drugi krucijalni faktor, propisuje 
nacin njegovog manifestovanja, kroz dosledno ispoljavanje tendencije da odredene 
vrste postignuca visoko vrednuje i, istovremeno, neke druge ignorise ili, pak, de
zavuise (Tannenbaum 1986). No, osim sto pod sredinskim ciniocima podrazumeva 
siri drustveni milje koji svojim "ukusom" selekcionise i vrednosno konotira domene 
manifestovanja darovitosti, Tanenbaшn razmatra i onu grupu sredinskih cinilaca koja 
ostvaruje neposredniji uticaj na potencijal darovitog pojedinca, odredujuci tok njego-

4 U savremeпoj literaturi шoguce је пaici па izvestaп broj koпcepcija darovitosti za ciju razradu је, sudeci 
ро hroпoloskom sledu, Копсерсiја tri prsteпa predstavljala svojevrsпu "mustru". Rec је, паiше, о Kompo
nentnoj teoriji kreativnosti AmaЬilove (vidi Reпzulli 2005), kao i Trefingerovom shvatanju darovilosti (vidi 
Treffiпger 2004). Multifaktorski model darovitosti је, шedutim, пасiпiо korak dalje u odпosu па pomeпuta 
repliciraпja, akceпtirajuci zпасај srediпskih ciпilaca u razvoju darovitosti, koje su u origiпalпoj koпcepciji 
potisпute u drugi plan (vidi Moпks & Katzko 2005). S obzirom da ovi modeli podrazumevaju koпstelaciju 
psiholoskih karakteristika, ovom пizu Ьi se, u tom smislu, mogla pridodati i Feldhuzenova koncepcija darovi
tosti koja postulira tri va.Zпe komponente: specifiCпi taleпti, motivacija i self-koncept, роsеЬпо akceпtirajuci 
potoпji momenat (Feldhuseп 1986). 

5 ТапепЬаuпюvа koncepcijaje prvi put objavljena 1983. godiпe. 



PREGLED TEORIJSКIH KONCEPCIJA DAROVIТOSТI 189 

vog razvoja. Оа li се se, naime, visok potencijal manifestovati kao izuzetni ucinak, ili 
ostati neiskoriscen, u znacajnoj meri zavisi od podrske neposrednog okruzenja poje
dinca. Pri tome se darovitost kao postignuce Ыize odreduje kao "vrhunsko izvodenje 
odredenih aktivnosti ili stvaranje vrednih ideja" (Tannenbaum 1986, prema Gagne 
2005: 98), te progla5ava ekskluzivnim svojstvom odraslih osoba, dok se decija daro
vitost tretira samo kao potencijal za visoka postignuca u dva naznacena aspekta. 

U nastojanju da odredi prirodu ovako shvacene darovitosti, odnosno objasni 
cinioce njenog uzrastanja od potencijala do izuzetnog postignuca, Tanenbaum istice 
da је darovitost u detinjstvu moguce izjednaciti sa visokim nivoom g faktora, te da 
potencijal za visoki ucinak podrazumeva, upravo, naprednost u domenu ovog kvali
teta. Preobra2aj visoke opste sposobnosti u vrhunsko izvodenje odredenih aktivnosti 
ili stvaranje novih ideja, podrazumeva ispunjenost sledecih uslova: visoko g mora biti 
kanalisano u specifiCan domen manifestovanja darovitosti, personalne karakteristike, 
poput motiva postignuca i istrajnosti u obavljanju zadatka, moraju Ьiti visoko razvije
ne, podrska i priznanje va2nih osoba iz neposrednog okruzenja (roditelji, nastavnici, 
vrsnjaci) mora Ьiti eksplicitna, i, naposletku, neoblcno је vazno da faktori slucajnosti 
ili srece ("Ьiti na pravom mestu u pravo vreme"), budu na strani pojedinca. No, kako 
је Tanenbaum akcenat stavio na darovitost kao postignuce (dakle, na ishod transfor
macije), nazivajuci је i "istinskom darovitoscu", mogli Ьismo, naposletku, reci da 
"vrhunsko izvodenje odredenih aktivnosti ili stvaranje vrednih ideja" podrazumeva 
sadejstvo pet razlicitih faktora: opsta sposobnost, specificne sposobnosti, personalne 
karakteristike, sredinski uticaji i faktori srece, sto jos jednom potvrduje psihosoci
jalni karakter ove koncepcije. Kad је гее о kreativnosti, Tanenbaum naglasava da је 
ona izostavljena iz popisa nuznih cinioca darovitosti, otuda sto darovitost moze imati 
i formu "vrhunskog izvodenja odredenih aktivnosti", koje је dostizno i u odsustvu 
kreativnosti. Dakle, rezultat darovitosti, osim kreativan, moze Ьiti i (samo) visoko 
strucan (Нjuzak 2006). 

Doprinos ove koncepcije darovitosti vidljiv је, prevashodno, u aspektu de
markacije darovitosti kao potencijala i darovitosti kao manifestovanog ucinka, cime 
је stvorena mogucnost prosirivanja repertoara eksplikativnih varijaЫi sredinskim 
varijaЫama, sto је doprinelo potpunijem razumevanju proЫematike izuzetnih posti
gnuca, ali i jasnijem sagledavanju "druge strane medalje" - proЫematike podbaci
vanja darovitih. Poja5njenje ovih tvrdnji nalazimo u zapazanjima pojedinih autora da 
је jednom ustanovljena distinkcija izmedu potencijala i postignuca omoguCila raz
matranje proЫematike sredinskih facilitatora, odnosno inhibltora aktualizacije po
tencijala, kako Ьi se ustanovilo zbog cega se u nekim slucajevima potencijal razvija u 
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"istinsku darovitost", а u nekim drugim, pak, nikad ne iskazuje u svom punom sjaju 
(Mбnks & Katzko 2005).6 

GANJEOV DIFERENCIRANI MODEL DAROVIТOSTI I TALENTA 

Osim sto јој se pripisuje zasluga za diferenciranje cak 40 domena manifesto
vanja sposobnosti (Monks & Katzko 2005), Ganjeova koncepcijћ darovitosti је svoju 
reputaciju priЬavila i u aspektu razlucivanja pojmova "darovitost" i "talenat", koji se u 
literaturi "najcesce poistovecuju, ili se, pak, vesto izbegava njihova zajednicka upo
treba" (Gagne 2005: 98). Naime, diferencirani model darovitosti i talenta darovitost 
odreduje kao "posedovanje i ispoljavanje prirodnih sposobnosti (cesto poznatih pod 
nazivom "darovi") u najmanje jednom specificnom domenu, do nivoa koji pojedinca 
svrstava u 10% najbo\jih u okviru njegove uzrasne grupe", dok se talenat odreduje 
kao "superiorna ovladanost sistematski razvijanim sposobnostima (vestinama) i zna
njima u najmanje jednoj oЬ\asti ljudske delatnosti, do nivoa koji pojedinca svrstava 
u 10% najboljih u grupi vrsnjaka koji su aktivni (ili su Ьili aktivni) u istoj oЬ\asti" 
(Gagne 2005: 99, kurziv тој). Nakon jasnog naznacavanja razlike izmedu ova dva 
pojma, ovaj autor pristupa objasnjavanju njihove relacije, cime dolazi do jos cetiri 
komponente modela, oznacenih kao: razvojni proces, intrapersonalni katalizatori, 
sredinski katalizatori i faktori slucajnosti. 

6 Копсерсiја darovitosti Sнbotпikove i Dzarviпove koja se dobrim delom oslaпja па Taпeпbaumov pristup da
rovitosti, govori о prerastaпju "iпicijalnih sposobnosti" u "vrhuпski taleпat" koji moze imati Љrmu "naucпe 
ili umetnitke produktivпosti", pod uticajem personalпih i srediпskih taktora. No, za razliku od Taпenbau
move, ova koпcepcija naznacava stupпjeve prerastanja poteпcijala н vrhunski talenat, пagla5avajн6i da se 
iпicijalпe sposobпosti najpre traпsfOrmi~u u kompetenciju u odredeпom domenu, potom u eksperti=u, i tek па 
kraju u vrhunsku produktivnost u domenu пauke ili umetпosti. (vidi Subotпik & Jarvin 2005). 
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Slika 2: Ganjeov diferencirani mode\ darovitosti i talenta 

Као sto se iz grafi.Ckog prikazajasno uocava, relacija izmedu darovitosti i ta
lenta upucuje daje prvi konstrukt polazna osnova za aktualizovanje drugog, odnosno 
da talenat nuzno podrazumeva prisustvo natprosecno razvijenih prirodnih sposobno
sti iii darova. Prirodne sposobnosti, koje se specifikuju u cetiri razlicita domena (inte
\ektualne, kreativne, socioafektivne i senzomotorne sposobnosti) dolaze do izrazaja u 
razliCitim vrstama zadataka sa kojima se pojedinac susrece па svom razvojnom putu 
- primera radi, u situaciji savladavanja citanja, ucenja stranogjezika ili razшnevanja 
matematickih koncepata, angazovane su prirodne sposobnosti iz intelektualnog do
mena, svakodnevne interakcije sa vrsnjacima i odraslim osobama angazuju sposob
nosti iz socioafektivnog domena itd. lsticuci da se visoko razvijene prirodne sposob
nosti najlakse izdvajaju na decijem uzrastll, usled limitiranog uticaja moderatorskih 
varijaЫi koje pospesL1j11 njihov preobrazaj u talente, Ganje jasno sugerise da njegov 
teorijski model darovitost kvalifikuje kao potencijal za izuzetna postignuca LI odre
denoj oЫasti. No, za razliku od Tanenbauma koji potencijal striktno vezuje za period 
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detinjstva, Ganje dozvoljava mogucnost prenosenja "darova" i u odraslo doba, gde 
Ьivaju prepoznati kroz lakocu i brzinu ovladavanja novim vestinama. 

Sto se tice razrade komponente "talenat", ovaj model naznacava nekoliko 
oЫasti ljudske delatnosti u kojima је moguce manifestovati sistematski razvijane 
vestine koje ishode iz visokih prirodnih sposobnosti (akademske, umetnicke, sport
ske oЫasti itd.). Primera radi, visoke prirodne sposobnosti iz intelektualnog domeпa 
mogu se traпsformisati u vestiпu igranja saha ili naucnog rezonovaпja, kao sto se 
visoke prirodne sposobnosti iz senzomotornog domeпa mogu traпsformisati u vesti
пu sviraпja klavira ili slikaпja. Dakle, ako darovitost shvatimo kao visok poteпcijal 
ili polaznu osпovu procesa transformacije, talenti, shodno tome, predstavljaju visok 
maпifestovani uciпak (kompetentnost ili ekspertizu) ili konacan ishod ovog procesa. 

Progresivпa transformacija prirodпe sposobnosti u taleпat, zapravo, је pred
stavljena komponentom "razvojni proces", koja se moze shvatiti kao most izmedu da
rovitosti i taleпta. Ova komponenta podrazumeva aktualizaciju "darova" kroz aktiv
пosti sistematskog uсепја i veZЬanja, koje su utoliko iпteпzivпije, sto је пivo taleпta 
koji se zeli uspostaviti visi. Razvojni proces, prema tome, nuzno prethodi maпifestaciji 
taleпta u nekoj oЫasti, ali Ьi Ьilo pogresno pretpostaviti da svaki slucaj visoke prirodne 
sposobпosti Ьiva рrасеп procesom sistematskog ucenja i vezbaпja. Naime, sasvim је 
moguce da prirodne sposobnosti ostaпu samo "sirov materijal" ili nerazvijeп dar, cime 
ovaj model пudi оЬја5nјепје proЫematike podbacivanja darovitih, uпekoliko precizпije 
u odnosu па prethodпu koпcepciju, otuda sto se па ovom mestu prerastaпje poteпcijala 
и maпifestovani uciпak operacionalizuje preko aktivпosti sistematskog ucenja i veZЬa
nja, dok ТапепЬаum ovu traпsformaciju Ыize пе odreduje. 

Na ovaj proces podjedпako uticu dva tipa katalizatora, koji mogu podstica
ti proces razvoja talenta, ili ga, pak, znacajпo remetiti. Iпtrapersonalni katalizatori, 
objedinjuju niz psiholoskih i fizickih cinilaca razvoja talenta, pri cemu se uticaj prvih 
smatra znacajnijim. Pri tome se пarocito naglasava va.Znost volje i motivacije, koje, 
и slucaju da su zastupljeпe u visokom stepenu, iпiciraju i odrzavaju proces razvoja 
talenta, prevazilazeпjem negativnih posledica suocavanja sa preprekama ili dozivlja
vanja neuspeha u uceпju. 

Srediпski katalizatori podrazumevaju niz faktora iz uzeg i sireg okruzenja, 
koji, и zavisnosti od toga da li imaju pozitivaп iii пegativan predzпak za pojedin
ca, mogu delovati podsticajno ili iпhiЬirajuce па proces transformisaпja prirodпih 
sposobпosti и talente. U ovu grupu faktora Ganje svrstava milje (socijalпi, kulturni, 
porodicпi itd.), razlicite osobe iz uzeg i sireg okruzenja pojediпca (roditelji, braca i 
sestre, nastavпici, vrsпjaci itd.), obrazovпe programe namenjene darovitim pojedin
cima, te razlicite dogadaje iz licпog zivota (nagrade, nesrece, bolesti itd.). 

Naposletku, obuhvatno obja5njenje procesa razvoja talenta, podrazumeva i uvo
denje (ili bolje reci preuzimanje iz Taneпbaumove koncepcije) faktora slucajnosti, koji 
su najsrodniji sredinskim katalizatorima, ali se mogu povezati i sa kategorijama prirod
nih sposobnosti i intrapersoпalnih katalizatora. Naime, deo obja5njenja necije izuzetnosti 
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sadr2an је i u tome sto је dati pojedinac srecnim slucajem roden u porodici povoljnog 
socioekonomskog statusa i odgovarajuceg kvaliteta roditeljstva, ili upisan u skolu koja 
implementira specijalne programe za obrazovanje darovitih ucenika (Gagne, 2000). 

Ganjeov diferencirani model darovitosti i talenta ne samo da nastoji ustano
viti precizniju nomenklaturu na podrucju darovitosti, vec se moze smatrati celishod
nim barem u dva vazna aspekta - kao prvo, iscrpnost u diferenciranju potencijalnih 
cinilaca razvoja talenta, ubedljivo sugerise da slozeni sistemi ponasanja, poput mani
festacije talenata, moraju podrazumevati i slozenu etiologiju, koja se u ovom slucaju 
opisuje sirokim spektrom razlicitih (psihosocijalnih) varijaЫi (prirodne sposobnosti, 
ucenje i vezbanje, personalne karakteristike, sredinski uticaji, faktori slucajnosti), i 
drugo, bogatstvo interakcija izmedu naznacenih komponenti modela,jasnije odslika
va dinamicki karakter darovitosti, sto је podrazumevalo sve veci pomak u odnosu na 
predasnje shvatanje ovog kvaliteta kao stabilne personalne crte. 7 

Stembergov WICS model darovitosti (Wisdom, Intelligence, Creativity, Sinthesized) 
Osim sto је u okviru Pentagonalne implicitne teorije darovitosti pokusao 

da sistematizuje laicka shvatanja о tome sta cini darovitu osobu, Sternberg је nesto 
kasnije ponudio i vlastito shvatanje proЫematike darovitosti, kroz tzv. WICS model, 
ciji naziv predstavlja akronim sacinjen od pocetnih slova naziva varijaЫi (i njihovog 
odnosa), koje ovaj autor proglasava konstituentima darovitosti, а to su: mudrost (wis
dom), inteligencija (intelligence) i kreativnost (creativity), sintetizovane (sinthesized) 
(Sternberg 2005). Naizgled slicno Renzuliju, Sternberg naznacava tri komponente 
darovitosti koje imaju zajednicko, intrapsihicko poreklo, no za razliku od Renzu!Ua 
koji svom analitickom pristupu darovitosti nerado podvrgava sredinske faktore pripi
sujuci presudan uticaj specifiCnom slozaju psiholoskih karakteristika, Sternberg na
cinom koncipiranja pojedinacnih komponenti darovitosti, implicitno, uzima u obzir i 
sociokulturni kontekst. Osim toga, dok kod Renzulija nailazimo na dopunu klastera 
intelektualnih sposobnosti klasterima vanintelektualnih karakteristika, kod Sternber
ga su i preostale dve komponente modela, u osnovi, intelektualne. 

Inteligencija, koja se kao bazicna komponenta modela prva Ыize odreduje 
(dokje redosled nagovestavanja komponenti u nazivu modela nesto drugaciji), izjed
nacava se sa pojmom "uspesne inteligencije" koji predstavlja krunu autorovog rada 
na podrucju inteligencije. U tom smislu, inteligencUa је na ovom mestu definisana 
kao "sposobnost da se postigne uspeh u zivotu u okviru odredenog sociokulturnog 
konteksta, oslanjanjem na vlastite jake strane, te korigovanjem ili kompenzacijom 
vlastitih manjkavosti, u nastojanju da se ostvari prilagodavanje na spoljasnje uslove, 
njihovo oЫikovanje i selekcija, kroz komblnaciju analitickih, kreativnih i prakticnih 
sposobnosti" (Sternberg 1997, prema Sternberg 2005: 328). Za razliku od Renzulija 
koji inteligenciju, kao komponentu darovitosti, odreduje u svetlu psihometrijske tra-
7 Slicnu delineaciju susrecemo i tl varijantama Minhenskog modela darovitosti, gde se insistira па transtOrmisanju 

razlicitih sposobnosti (prediktori) и izuzetna postignuca и nekoj socUalno relevantnoj oЫasti (kriterijum), uz 
sadejstvo odredenih nekognitivnih person:ilпih crta i sredinskih uslova (moderatori) (vidi Hel!er et al. 2005). 



194 Jasmina Stula 

dicije, Sternberg nam nudi novo videnje intelektualne komponente darovitosti, koje 
ishodi iz savremenih tendencija izucavanja ovog konstrukta. 

Kad је rec о kreativnosti, i na ovom mestu se, uoЬicajeno, naznacavaju no
vina i upotreЫjivost, kao sustinska obelezja kreativnih tvorevina. No, za razliku od 
Renzulija koji kreativnost, prevashodno, opercionalizuje preko faktora divergentne 
produkcije, Sternbergje sklon da о ovom svojstvu govori i и terminima "odluke ili zi
votnog stava", а ne samo sposobnosti. Naime, ponovo praveci relaciju sa sociokultur
nim kontekstom, Sternberg istice da su kreativne one osobe koje generisu prvoЬitno 
dezavuisane ideje, ali koje vremenom uspevaju da "ubede" drustvo и vrednost takvih 
ideja. Sa druge strane, ideje koje momentalno priЬavljaju popularnost i priznanje, 
najcesce nisu izraz autenticne kreativnosti i kao takve su osudene na zaborav. Zbog 
moguce analogije sa aktivnostima finansijskog investiranja ро principu "kupi jeftino, 
prodaj skupo", ova teorija kreativnosti је poznata pod nazivom Teorija investiranja 
(Sternberg 2003, prema Sternberg 2005). Pri tome, dobar "investitor" na podrucju 
kreativnosti mora da poseduje visoko razvijene intelektualne sposobnosti - kreativne 
(koje predstavljaju podlogu za generisanje ideja), analiticke (koje se angazuju pri 
kritickom evaluiranju ideja) i prakticne sposobnosti (koje su preduslov prevodenja 
apstraktnih ideja и prakticne aktivnosti). 

Mudrost se и nazivu modela prva nagovestava, otuda sto је Sternberg pro
glasava najvaznijom komponentom darovitosti. Komponenti "mudrost" је name
njena funkcija posredovanja izmedu inteligencije i kreativnosti, sa jedne strane, i 
ostvarivanja opste dobroЬiti kroz vlastita postignuca, sa druge strane. Opsta dobroЬit 
( common good) se, pri tome, postize kroz izbalansiranost intrapersonalnih (vlastiti 
interesi), interpersonalnih (interesi drugih osoba) i ekstrapersonalnih interesa (intere
si koji se ne ticu same osobe, vec nekih segmenata njenog sireg konteksta - interesi 
njene zajednice, grada, drzave itd), cime se postize i balans izmedu adaptacije (me
njanje sebe и skladu sa zahtevima sredine), oЫikovanja (pojedinac menja sredinu 
prema vlastitim potrebama) i selekcije okruzenja (izbor nove, podesnije sredine). 
U izostanku mudrosti, osoba svoju inteligenciju i kreativnost, najcesce, koristi kao 
sredstva realizacije seЬicnih ciljeva, sto njenim postignucima uskracuje etiketu da
rovitosti. Cini mi se da је Sternberg ovim respice .finem imperativom sugerisao da 
је, pre no sto nas zavedu visoki dometi necije inteligencije i kreativnosti, neoЬicno 
va2no razmotriti interese koji upravljaju ponasanjem date osobe, ili се, и suprotnom, 
pojam darovitosti poprimiti sasvim nova znacenja. Na slicnu vrstu upozorenja naila
zimo i kod nekih domacih autora: "ako је ikada и proslosti postojala kreativnost koja 
је mogla da bude neutralna, vec od pocetka 20. veka kreativnost nije i vise ne moze 
da bude neutralna. Опа sluzi i и buducnosti се sve vise sluziti Bogu ili Mamonu, duhu 
harmonije ili duhu razaranja" (Jerotic 1997: 73). 

Sternbergov model darovitosti potvrduje va2nost uva2avanja kontekstual
nog okvira darovitosti, koncipirajuci је kao sintezu psiholoskih karakteristika koje 
ostvaruju interakciju sa spoljnim okruzenjem. S obzirom daje inteligencija predstav-
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ljena kao bazicna komponenta ovog modela na koju se nadograduju preostale dve 
komponente, mogli Ьismo reci da su, na ovom mestu, kompozitnost darovitostisti i 
njen dinamicki karakter, kao moderna obelezja darovitosti, ponikli iz podrucja koje 
је godinama promovisalo njenu unidimenzionalnost i staticnost. Dakle, najvazniji 
doprinos ove teorije ogleda se и ukazivanju na mogucnost koncipiranja savremene 
koncepcije darovitosti koja za supstrat ima konstrukt inteligencije (naravno, izme
njen и skladu sa nacelima savremenih teorija inteligencije). Zbog znacaja savremenih 
teorija inteligencije za svrhu konceptualizacije darovitosti, и nastavku се Ьiti prika
zane dve najpoznatije savremene teorije inteligencije koje su imale velikog odjeka 
medu autorima sa podrucja darovitosti. 

DOPRINOS SAVREMENIН TEORIJA INTELIGENCIJE 
NA PODRUCJU DAROVIТOSТI 

Premda Ьi se moglo reci daje evolucija и teorijskom konceptualizovanju da
rovitosti otpocela istupanjem iz okvira inteligencije, savremene teorije inteligencije 
sugerisu da ovo podrucje vise ne predstavlja skucen prostor za razmatranje prirode 
darovitosti, otuda sto је ј koncept inteligencije, и meduvremenu, prestao da bude 
samo "опо sto merimo testovima inteligencije" (Boring 1923, prema Sternberg 2005: 
329), nadilazeci "unutrasnji svet pojedinca" (Sternberg 1985, prema Gardner et а!. 
1999). Na ovom mestu Ьiсе prikazane dve savremene teorije inteligencije koje su pot
pomogle potpunije odredenje pojma darovitosti, а koje se cesto pominju и uvodnim 
poglavljima savremenih koncepcija darovitosti. Premda veoma razlicite, оЬе teorije 
su konstituisane и kritickoj opoziciji prema shvatanju inteligencije kao jedinstvene 
sposobnosti i оЬе uvatavaju znacaj sireg okruzenja individue. 

Gardnerova teorija visestrukih inteligencija ili talenata 
Iako izlaganje svoje teorije zapocinje priznanjem daje shvatanje inteligencije 

kao jedinstvene sposobnosti jos znatno ranije dovedeno и pitanje, Gardner је uvatava
njem znacaja konteksta, odnosno stanovista da inteligencija nije samo "и glavi pojedin
ca", napravio krupan iskorak и odnosu na klasicne pluralisticke teorije, te uspostavio 
shvatanje inteligencije kao "sposobnosti resavanja proЫema ili oЫikovanja produkata 
koji su znacajni и odredenom kulturalnom okruzenju ili zajednici" (Gardner 1993: 60). 
Savremenost Gardnerovih visestrukih inteligencija uocljivaje i и segmentu navodenja 
argumenata za njihovo postojanje, pri cemu se ovaj autor, prevashodno, oslanja na sko
rasnje neuropsiholoske nalaze, kao i na studije intelektua\nih profila dveju specificnih 
kategorija dece-tzv. "vunderkinda" (cuda od dece) i "idiota savanata". U prvoj verziji 
svoje teorije Gardner је naznacio sedam razliCitih inteligencija ili talenata, dozvolivsi 
mogucnost menjanja njihovog broja.8 Rec је, naime, о sledecim vrstama inteligencije: 
8 Upravo se па tu mogucnost poziva deceniju kasnije, kada u novoj verziji svoje teorUe uvodi i tzv. naturalistiёku 

inteligenciju kao osmi tip (Gardner 1993), da Ьi u skorije vreme postlllirao i tzv. spiritualnu i egzistencijalnu 
inteligenciju, о kojima govori и terminima kandidata za inkluziju н postojeci model (Ziegler & Heller 2000). 
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• lingvisticka inteligencija, koja Ьi se mogla odrediti kao sposobnost jezickog 
izrazavanja i razumevanja jezika, ili prosto kao sposobnost koriscenja jezika. 
Ova sposobnost pokriva nekoliko vatnih aspekata: fonologiju (govorni glaso
vi), sintaksu (gramatika), semantiku (znacenje) i pragmatiku (upotreba jezika 
u razlicitim okruzenjima) i u vrhunskom oЫiku је zastupljena, prvenstveno, 
kod pesnika, ali i u populacijama novinara, advokata i pisaca reklama; 

• muzicka inteligencija predstavlja sposobnost stvaranja, prenosenja i razume
vanja zvukova i njena visoka razvijenost nuzno zahteva dugogodisnji period 
intenzivnog vezbanja. lzuzetne primere ove vrste inteligencije nalazimo kod 
istaknutih kompozitora, dirigenata i muzickih izvodaca; 

• logicko-matematicka inteligencija podrazumeva upotrebu i procenu apstrak
tnih odnosa (logickih i numerickih) i najlakse se ustanovljava kod matematica
ra, finansijskih strucnjaka, inzenjera itd.; 

• prostorna inteligencija se tice sposobnosti zapazanja i oЫikovanja vizuelnih i 
prostornih informacija, te mogucnosti njihove vizualizacije u odsustvu spoljnih 
podrataja. Ova inteligencija se najlakse prepoznaje u oЫasti vizuelnih umet
nosti, ali је vazna i za uspesno obavljanje razlicitih "ne-umetnickih" profesija 
(hirurzi, geografi, piloti); 

• telesno-kinesteticka inteligencija se odnosi na kontrolu finih i slozenih psi
homotornih radnji, kao i na sposobnost manipulisanja razlicitim predmetima. 
Ovaj vid inteligencije је preduslov dostizanja visokih rezultata u sportu i plesu, 
sto mozda najeksplicitnije ilustruje udaUenost Gardnerovih visestrukih inteli
gencija u odnosu na tradicionalni pristup inteligenciji; 

• intrapersonalna inteligencija је, prvoЬitno, koncipirana kao sposobnost razli
kovanja vlastitih osecanja, namera i motiva, cime је zamisljena kao podloga 
duboke samospoznaje, koja se cesto oznacava i izrazom mudrost. No, kako 
је naknadna verzija ove teorije podrazumevala vecu involviranost sredinskog 
konteksta, moglo Ьi se reci da је pojam intrapersonalne inteligencije izguЬio 
deo znacenja sadrzanog u prefiksu "intra", poprimivsi obelezje posredujuceg 
cinioca izmedu unutrasnje spoznaje vlastitih sposobnosti i njihove prakticne 
upotrebe; 

• interpersonalna inteligencija podrazumeva vrlo slicne aspekte kao i intraper
sonlna inteligencija u prvoj verziji teorije, ali uzevsi u obzir relaciju sa drugim 
osobama. Dakle, interpersonalna inteligencUa se ogleda u sposobnosti prepo
znavanja tudih osecanja, namera i verovanja i predstavlja oslonac za aktivnosti 
psihoterapeuta, ucitelja, roditelja i sl. 

Vec sami nazivi ovih inteligencija, te njihovo pojmovno i terminolosko izjed
nacavanje sa "talentima", generisu prilicno jasnu predstavu о tome kako је Gardne
rova teorija visestrukih inteligencija doprinela odmicanju koncepcija darovitosti od 
pocetne "konzervativne" tacke. Naime, specifikovanjem razlicitih vrsta inteligencije 
koje ne podrazumevaju "neku stvar u glavi pojedinca, vec potencijal za razmisljanje 
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па пасiп prikladaп vrsti sadrzaj а" (Kornhaber & Gardпer 1991, prema Gardпer et 
а\. 1999: 222), Gardпer оzЬi\јпо podriva ideju operacioпalizovaпja iпteligencUe (ра 
i darovitosti) preko kvocijeпta iпteligencije, sugerisuci multidimeпzioпalпu prirodu 
ovog koпstrukta ( оdпоsпо koпstrukata). Osim toga, iпsistirajuci па jedпakom poj
movпom i termiпoloskom tretmaпu svih sedam vrsta iпteligeпcUe ("ili su svih sedam 
iпteligencije, ili su svih sedam talenti" (Gardпer 1993: 68)), Gardner izjednacava 
vaZnost "koпveпcionalnih" intelektualпih sposobпosti (npr. liпgvisticka, logicko-ma
tematicka, prostorna inteligeпcija) i oпih sposobnosti kojimaje и proslosti pripadala 
samo ozпaka "talenat" (npr. muzicka i telesпo-kiпesteticka iпteligeпcija), а koje su 
se podvodile pod pojam iпteligeпcije "jediпo и glavama poremecenih ljudi" (Tennan 
1921, prema Gardner et а\. 1999: 226). Sledeci ovakvu teпdenciju, savremeпe kon
cepcije darovitosti пastavljaju dalje da diferenciraju domeпe maпifestovanja sposob
пosti, detaljno razradujuci upravo опе domeпe koji su vredali logiku tradicionalnog 
pristupa izucavaпja iпteligeпcije (tako прr. и varijaпti miпhenskog modela darovi
tosti Ciglera i Perleta пailazimo па "domeп motornih dispozicija" (vidi Heller et а!. 
2005), а kod Ganjea na domeп "seпzomotorne darovitosti", ciju iscrpniju razradeпost 
и odnosu па Gardпerovu telesпo-kinesteticku iпteligenciju, ovaj autor navodi kao 
jednu od prednosti svog teorijskog modela (vidi Gagne 2005)). Dakle, doprinosima 
Gardnerove teorije visestrukih inteligencija inteпzivira se ekspaпzija pojma darovi
tosti па vaniпtelektualпe domeпe, sto је zпасајпо potpomog\o пjegovo uzrastaпje od 
unidimenzionalnog ka multidimeпzioпalnom kvalitetu. 

Sternbergova trojna teorija inteligencije 
Sternbergova trojпa teorija iпteligeпcije se vrlo cesto prog\asava najuticaj

nijim savremeпim pristupom ovoj proЫematici, pri cemu је, пajverovatпije, ovakvu 
reputaciju priЬavila inteпcijom uspostavljanja sveobuhvatnog shvatanja prirode inte
ligencije, koje komblnuje barem tri perspektive - psihometrijsku, kogпitivnu i kon
tekstualпu. U пastojaпju da podjedпako razmotri uпutrasnje i spolja5nje aspekte iп
teligencije, Sternbergovo videnje ove proЫematike ovaploceno је kroz tri povezana 
dela ili subteorije oznaceпe kao: komponencijalna subteorija, iskustvena subteorija i 
kontekstualna subteorija (Sterпberg 1995).9 

Коmропепсiјаlпа subteorija је usmereпa па unutrasпje aspekte inteligen
cije, sto se ocituje kroz razmatraпje osпovпih meпtalnih mehaпizama koji se nala
ze и pozadiпi iпteligeпtпe misli. О ovim meпtalпim mehaпizmima (koji, zapravo, 
predstavljaju procese obrade iпformacija), Sternberg govori и terminima kompoпen
ti, predlazuci sledecu tipologiju: metakomponente (пadredeni procesi koji se koriste 
kod plaпiraпja, пadgledaпja i dопоsепја odluka), izvedbene komponente (procesi koji 
9 U prvoj verziji teorije iskustvena subteorija imala је naziv subteorija о dva /ica inteligencije, а redosled 

navodenja, odnosno razrade delova teorije bio је obrnut: kontekstualna suЫeorija, subteorija о dva lica in
teligencije i, naposletku, komponencijalna subteorija (vidi Sternberg, 1984). Cini mi se daje kasnije obrtan
je redosleda navodenja subteorija proiz~lo iz namere jasnijeg ukazivanja па kontekstualnu perspektivu u 
razmatranju inteligencije, kojaje, па neki nacin, zaokrнzila ovu teorUskн pozicijн. 
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se koriste za izvrsenje zadataka, na nacin koji su odredile metakomponente) i kom
ponente sticanja znanja (procesi koji se angazuju prilikom novog ucenja). Ovakvom 
razradom komponencijalne subteorije Sternberg, zapravo, nudi odgovor na pitanje: 
"Sta se dogada и glavi osobe koja inteligentno misli?". 

Iskustvena subteorija uzima и razmatranje kako unutrasnje, tako i spoljasnje 
aspekte inteligencije, sto proizilazi iz autorovog zapa2anja nepotpunosti objasnjenja 
inteligencije koje se oslanja, iskljucivo, na unutrasnje komponente. Razumevanje in
teligencije, prema tome, podrazumeva i razmatranje individualnog iskustva na poje
dinim zadacima ili proЫemskim situacijama, koji podrazumevaju raspon od potpuno 
novih do potpuno automatizovanih. Shodno tome, inteligencija se razmatra и funkciji 
dveju sposobnosti: sposobnosti snalazenja и novim zadacima i sposobnosti automa
tizacije obrade informacija ( otuda ideja za prethodni naziv "subteorija о dva lica 
inteligencije"). Na ovom mestu, Sternberg se, dakle, bavi pitanjem: "Kako iskustvo 
individue deluje na njenu inteligenciju i obratno?". 

U nastojanju da potpuno nadide unutrasnji plan razmatranja inteligenci
je koji rasvetljava tek deo ove proЫematike, Sternberg и trecem delu svoje teorije 
objasnjava inteligenciju и odnosu na njen kontekstualni okvir. Shodno tome, ovaj 
autor odreduje inteligenciju kao "svrsishodno prilagodavanje stvarnoj, za zivot rele
vantnoj sredini osobe, oЫikovanje i izbor te sredine" (Sternberg 1984: 132). Ovakvo 
kontekstualno odredenje inteligencije jasno ukazuje na tri vrste misaonih procesa (hi
jerarhUski ustrojenih) koji su relevantni za uskladivanje individue sa okruzenjem, а 
to su: adaptacija, selekcija i oЬ!ikovanje spoljasnjeg okruienja. Sasvim је ocigledno 
da kontekstualna subteorija razmatra pitanje: "Kako interakcija individue sa okoli
nom utice na inteligenciju i obratno?". 

Dakle, iz ovakvog redosleda prikazivanja subteorija inteligencije, moguce 
је pratiti kako Sternbergovo poimanje inteligencije postupno nadilazi unutrasnji plan 
pojedinca, ostvarujuci neku vrstu zaokruzenosti tek nakon razmatranja inteligencije 
и odnosu na "kulturu i spolja5nje okruzenje". No, ako Ьismo ove tri subteorije raz
matrali redosledom kojeg se Sternberg pridrzavao u svojim ranim radovima, cini mi 
se da Ьismo jasnije uocili nadovezanostjedne subteorije na drugu. Naime, Sternberg 
је svoja shvatanja о prirodi inteligencije sa2imao i ovako: "inteligentno ponasanje se 
uvek moze shvatiti и svetlu uskladivanja sa sredinom, s tim da se to sto se uskladuje 
moze razlikovati od jedne sredine do druge. Nadalje, и kojoj meri odredeno adap
tivno ponasanje mozemo smatrati inteligentnim [ ... ] zavisice od toga и kojoj meri 
dato ponasaпje ukljucuje prilagodavanje novini, automatizaciju obrade iпformacija 
ili оЬоје. 1 konacno, mentalni mehanizmi koji leze и osnovi tog ponasanja mogu se 
shvatiti komponencijalno" (Sternberg 1984: 159). 

Iako se Sternbergov rad na podrucju iпteligeпcije najcesce izjednacava sa 
ovom verzijom teorije, vaUa imati u vidu da је ona nesto kasnije doradivana, sto је 
rezultiralo ranije opisanim konceptom "uspesne inteligencije", kojije integrisan и au
torovu koncepciju darovitosti. No i pre nego sto је neposredпo ukljuceno и najпovije 
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koncepcije darovitosti, Sternbergovo shvatanje inteligencije (u ovom svom najpo
znatijem oЫiku), pokazalo se korisnim za svrhu potpunijeg konceptualizovanja pro
Ыematike darovitosti. Naime, koncipiranje inteligencije kroz tri uzajamno povezana 
dela teorije koji postuliraju razlicite sposobnosti, sugerise predstavu о inteligenciji 
kao komЬinaciji tih sposobnosti. То, nadalje, znaci da Ьi svaki pokusaj utvrdivanja 
neke vrste prosecnog skora ili "indeksa inteligencije" za razlicite vrste sposobnosti 
iz tri subteorije "zamaglio kljucnu kvalitativnu razliku u intelektualnom funkcionisa
nju dveju osoba" (Sternberg 1984: 160). Ovim se Sternberg eksplicitno opire tradi
cionalnoj paradigmi shvatanja inteligencije kao jedinstvene sposobnosti, te njenom 
operacionalizovanju posredstvom "jedne besmislene brojke", cime teoreticarima na 
podrucju darovitosti daje ozЬiljno pokrice za njihova nastojanja da pojam darovitosti 
udalje od termanovske tradicije, u pravcu razotkrivanja njegove multidimenzionalne 
prirode. 

ZAKLJUCAK 

Sinopsis teorijskih koncepcija darovitosti predocava nekoliko pravaca si
renja prvoЬitnog, restriktivnog poimanja ove proЫematike. U nastojanju da se su
pletorni sadrzaji posttermanovskih koncepcUa darovitosti ucine sto ociglednijim, 
medu mnogobrojnim novijim koncepcijama darovitosti prikazane su one za koje је 
procenjeno da su u odredenim segmentima nacinile svojevrstan proboj u shvatanju 
ove proЫematike, te koje su, kao takve, Ьile egzemplarne za mnoge kasnije koncep
cije, sto је u izvesnoj meri omogucilo njihovo sistematizovanje. Poredenje ovako 
selekcionisanih novih koncepcija sa tradicionalnim Termanovim stanovistem, jasno 
sugerise da su novije koncepcije darovitosti svoju multidimenzionalnost gradile u 
kritickoj opoziciji prema osnovnim nacelima Termanovog shvatanja darovitosti. Ako 
Ьismo se drzali naznacenog redosleda prikazivanja multidimenzionalnih koncepcija 
(koji, ujedno, predstavUa i njihov hronoloski redosled), mogli Ьismo izdvojiti neko
liko pravaca njihovog odmicanja u odnosu na pocetno, visestruko "simplifikovano" 
stanoviste. Dakle, ekspanzija teorijskog konceptualizovanja darovitosti odvijala se u 
sledecim pravcima: 

• pravac naznacavanja specificnih (vanintelektualnih) domena manifestovanja 
darovitosti, koji је proizasao iz kritickog osvrta na termanovsko promovisa
nje koncepta "globalne darovitosti". Ova tendencija prepoznata је jos 30-tih 
i 40-tih godina prosloga veka u radu pojedinih autora (Holingvortova, Viti, 
Ое Han i dr.), ali је dobrim delom ishodila i iz potrebe unapredivanja razvo
ja americkog drustva kroz identifikaciju i obrazovanje darovitih pojedinaca u 
razlicitim, socijalno relevantnim domenima (Marlendov izvestaj). Savremene 
koncepcije su, dakako, nastavile tradiciju diferencijacije domena manifestova
nja darovitosti, cime su potvrdile vaznost poimanja darovitosti пе samo sa as
pekta koliCine jedne opste sposobnosti (za koju se verovalo da generise visoka 



200 Jasmina Stula 

postigпuca и Ьilo kom domeпu), vec i sa aspekta kvalitativne razlicitosti viso
kih sposobnosti koje pojedinca "predisponiraju za visok ucinak и odredenom 
domeпu" (Winner 1996: 7). Mogli Ьismo reci da su savremeпe koncepcije da
rovitosti ispoUile najvecu prijemcivost upravo za ovaj pravac odmicanja od 
tradicioпalne pozicije, te da је shvataпje darovitosti kao domeпospecifiCrюg 
kvaliteta, mesto opste saglasпosti medu savremeпim teoreticarima па podrucju 
darovitosti; 

• pravac naznacavanja razliCitih (psiholoskih) komponenti darovitosti, koji 
predstavlja odgovor па termaпovsko videпje opste iпteligencije kao iskljuci
vog konstituenta darovitosti. Zacetпikom ovog pravca smatra se Renzulijeva 
koncepcija tri prsteпa, koja se ozпacava i kao prvi analiticki pristup izuca
vaпja darovitosti, kome su se prikloпile i mпoge druge savremeпe koпcep
cije (Komponentna teorija darovitosti, Multifaktorska koпcepcija darovitosti, 
Sternbergov WICS model darovitosti itd.) Zahvaljujuci analiziraпju strukture 
darovitosti, spreceпo је potpuпo izjedпacavaпje ovog konstrukta sa koпstruk
tom iпteligeпcije, pri cemu su intelektualne sposobпosti ukompoпovane и 
specifican slozaj psiholoskih karakteristika, koji se и celiпi uzima kao podloga 
darovitosti. Dakle, savremeпo videnje darovitosti iпteligeпciju kvalifikuje kao 
пuzап, ali пе i dovoljan uslov razumevaпja prirode darovitosti, koji, prema 
tome, zпacajan eksplikativпi dopriпos ostvaruje tek и koпstelaciji sa vaniпte
lektua\пim ciпiocima; 

• pravac razluCivanja potencijala od manifestovanog izuzetnog uCinka, koji pro
izilazi iz kritickog osvrta na Termaпovo izjedпacavanje darovitosti sa "prirod
пom sposobпoscu", оdпоsпо "poteпcijalom za dobra ili izuzetпa postigпuca 
[koj i пе mora nuzпo Ьiti aktualizovaп ]" (Stern 1916, prema Мбпks & Katzko 
2005: 189). Naime, mnoge savremeпe koncepcije, uпekoliko, postrozavaju kri
terijum darovitosti, iskljucujuci mogucпost da se "istiпski darovitim" proglase 
pojediпci koji poseduju, tek, visok poteпcijal ocitovan и impresivnom testov
nom uciпku, а koji и pogledu postignuca и odredeпom domenu пе pokazuju 
zпake izuzetпosti. Drugim recima, kriterijum darovitosti vise пUе samo visok 
poteпcijal, пеgо i пjegova aktualizovanost. Shodno tome, savremeпe koпcep
cije, uglavпom, drze da potencijal nije darovitost и pravom smislu, dodeljujuci 
ти status росеtпе tacke procesa traпsformacije и visoki uciпak ili "zпacajan 
doprinos и umetnosti, nauci, knjizevnosti, ili nekoj drugoj socijalno relevantnoj 
oЫasti" (Tannenbaum 1986, prema Ziegler & Heller 2000). Ovakva shvatanja 
nalazimo kod Tanenbauma, Subotnikove i Dzarvinove, Minheпskom mode
lu darovitosti itd. Izuzetak, medutim, predstavlja Ganjeov model, koji bara
ta slicnom 'shemom', ali uvodi distinkciju izmedu "darovitosti" i "talenta", 
cime prvi koпstrukt izjednacava sa "prirodnom sposobпoscu" ili potencijalom. 
No, Cinjenica da Ganje istice da darovitost liSena pratnje "razvojnog procesa" 
predstavlja, zapravo, protracen potencijal, jasno sugerise da је i Ganje morao 
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podrazumevati da "istinska darovitost" predstavlja ipak nesto vise od potenci
jala; 

• pravac naglasavanja doprinosa sredinskih Cinilaca и objasnjavanju darovi
tosti, koji se suprotstavlja Termanovom striktnom vezivanju ove proЫema
tike za intrapsihicki plan. Ova tendencija se nadovezuje na prethodnн i oci
tuje se u gotovo svim savremenim koncepcijama, koje se zbog naglasavanja 
znacaja konteksta nazivaju i kontekstualnim koncepcijama darovitosti. Dakle, 
zahvaljujuci prosirenju koncepcija darovitosti u pravcu involviranja njenog 
kontekstнalnog okvira, darovitost se pocinje sagledavati kroz interakcUu in
dividualnih i sredinskih cinilaca, sto pruza mogucnost potpнnijeg objasnjenja 
proЫematike izuzetnih postignнca, ali i proЫematike diskrepance izmedu po
tencijala i postignuca ; 

• pravac naglasavanja dinamike odnosa meau komponentama modela darovito
sti, koji podrazumeva sve veci stepen lldaljavanja od termanovskog shvatanja 
darovitosti kao staЬilne personalne crte. Уес kod pojasnjenja prethodna dva 
pravca sirenja darovitosti, postalo је sasvim jasno da shvatanje darovitosti kao 
ishoda procesa transformacije, odnosno naglasavanje interakcije izmedu poje
dinca i sredine kao kljнcnog cinioca u tom procesu, jasno implicira stanoviste 
о dinamickom karakteru darovitosti. stavise, zacetak ove tendencije uocava
mo jos kod Renzulija koji medu prvima insistira na "razvoju darovitih pona
sanja", nagovestavajuci savremeni trend odstupanja od pozicije sagledavanja 
darovitosti kao datosti, u pravcu njenog poimanja kao zadatosti. No, pojedini 
savremeni шodeli darovitosti nacinili su i korak dalje u ovom pravcu, te sн 
naznacavanjem bogatstva interakcija izmedu psiholoskih i sredinskih cinilaca, 
eksplicitnije predocili njenu dinamicnost. Rec је, naime, о tzv. diferenciranim 
modelima darovitosti: Ganjeovom modelu darovitosti i talenta i modelima da
rovitosti proizaslim iz Minhenske studije darovitosti. 

• pravac (ponovnog) konceptualizovanja darovitosti па podruCju inteligenci
je, kao alternativa prethodnom, neнspelom poduhvatu ove vrste. Sternbergov 
WICS model darovitosti шоgао Ьi se smatrati sugestijom da podrucje inteli
gencije, ipak, moze generisati realnu predstavu о prirodi darovitosti. Dak!e, 
za razliku od nekadasnjeg izjednacavanja darovitosti sa visokom opstom in
teligencijom koje је rezultira\o unidimenzionalnim poimanjem darovitosti, 
Sternberg nam daje primer multidimenzionalne koncepcije darovitosti koja za 
supstrat ima osavremenjeno shvatanje inteligencije. 

Naravno, postoji mogucnost i nesto drugacijeg videnja vrste i broja prava
ca ili "definisucih dimenzija" u koncepcijama darovitosti (vidi Altaras 2005), u za
visnosti od uzorka savremenih koncepcija darovitosti koje su ukljucene u analizu. 
Na ovom mestu su, dakle, predoceni samo oni pravci sirenja koncepcija darovitosti, 
koje је mogнce jasno identifikovati u uporednom preg!edu savremenih shvatanja ove 
proЫematike. No, ono sto Ьi skoro svaka rekonstrukcija toka razvoja teorijskog kon-
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ceptualizovaпja darovitosti mogla da sugerise је ocigledan progres паuспе misli od 
deskriptivпog ka eksplikativпom pristupu ovoj proЫematici. Naime, pokusaj daljeg 
sistematizovaпja koпcepcija darovitosti predoceпih u istorijskoj perspektivi, јаsпо 
ukazuje па deskriptivпi karakter termaпovskih, te prvih domeпospecificпih koпcep
cija darovitosti (Holiпgvort, Viti, Ое Нап) koje realizuju tek zadatak "opisa i klasi
fikacije opstih karakteristika odredeпe pojave" (Radoпjic 1994). Pristup savremeпih 
koпcepcija darovitosti koji паzпасаvа visestruke dimeпzije ovog koпstrukta, mogao 
Ьi se, pak, shvatiti kao pokusaj bavljeпja zadatkom "razumevaпja i оЬјаsпјепја" daro
vitosti. Рrосепа uspesпosti sa kojom su savremeпe koncepcije darovitosti odgovorile 
izazovu realizacije "krajnjeg cilja nauke", izaziva razlicita stanovista koja variraju u 
rasponu od zagovaranja пjihove nepotrebnosti (Borlaпd 2005), do isticanja vaznosti 
uspostavljanja novih, "mocnijih" koncepcija darovitosti (Callahan & Miller 2005). I 
zaista, ako nakon citanja zbornika Conceptins ој giftedness, koj i пudi iscrpan prikaz 
najnovijih shvatanja darovitosti, posegnemo za jedпim opstim tumacenjem prirode 
ove proЫematike, obrecemo se u nezavidnoj poziciji ujedinjavanja nepomirljivih 
razlicitosti. Shodno tome, nalazimo: da darovitost podrazumeva samo specificne 
sposobnosti, ali i slozaj razlicitih psiholoskih karakteristika; da su osoЬine licno
sti komponente darovitosti, ali i оЬiспi "katalizatori" ili "moderatori" transforma
cije potencijala u uciпak; da darovitost moze predstavljati potencijal, ali isto tako i 
ucinak; daje darovitost isto sto i talenat, ali i da su ovo dva razlicita konstrukta; da 
darovitost nuzno podrazumeva kreativnost, ali i da kreativnost nije пеорhоdап sasto
jak darovitosti; da se darovitost пе moze realпo sagledati па podrucju inteligeпcije, 
ali i da darovitost moze Ьiti valjaпo protumaceпa u ovim okvirima itd. No, jedno se 
ipak moze tvrditi sa prilicnom sigurnoscu - u odsustvu tih istih "nepotrebnih" i "ne
dovoljпo mocnih" koncepcija darovitosti koje su relativizovale eksplikativпu moc 
tradicioпalпog koпcepta iпteligeпcije, пе samo da Ьismo Ьili uskraceni za mogucпost 
sagledavanja kompleksпosti prirode darovitosti, vec Ьi паm Ьi\е nesagledive i mnoge 
пјепе ројаvпе forme, utoliko vise sto Ьi dati domeni manifestovanja darovitosti Ьili 
udaljeniji od "koпveпcionalпih" domeпa iпteligeпcije. 

Jasmina Stula 

ABSTRACT 

This paper offers ап overview of the course of theoretical coпceptioпs of 
giftedпess formiпg, which was indicated iп the coпtext oftwo fundamental traditioпs 
of iпtelligeпce studying, related with the пames of Fraпcis Galton апd Alfred Binet. 
After poiпtiпg to the coпtriЬutioпs made Ьу the authors to the aspects of specifyiпg 
reference framework for further studying of this proЫem, the paper discusses the 
Terman's approach of studyng giftedпess, which has estaЫ ished the trend of equatiпg 
giftedпess with high levels of intelligeпce, апd which was also the most influeпtial 
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approach at the time. However, the modern conceptions of giftednes criticize the rest
ictiveness ofTerman's approach and emphasize the importance oftaking up broader 
perspective which accomplishes the relation to personal and enviromental factors of 
giftedness. Therefore, the modern conceptions of giftedness emphasize the multidi
mensionality as the main characteristic ofthis quality. The presented modern concep
tions of giftedness are selected Ьу the criteria oftheir exemplary for many later con
ceptions of this kind, which was helpfull for the purpose of their systematization. 

Кеу words: giftedness in the context of Golton's and Binet's tradition, one
dimensional approach to giftedness, modern conceptions of giftedness. 
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PSIHOANALIТICКA PARADIGMA U PSIHOLOGIJI 

Ivan Jerkovic 

REZIME 

Rad se bavi prikazom razvoja psihoanaliticke teorije, njenog naucnog statusa i 
aktuelnog stanja u razvoju. Pokazuje se da pocetna amЬicija teoreticara u ovoj oЬ\asti, da 
razviju revolucionarnu teoriju i iz osnova preokrenu svet, vec duze vreme slaЬi. Iako u sebl 
sadrzi ozblljne drustvene implikacije, ovaj aspekt psihoanaliticke teorije sve је manje inte
resantan strucnoj javnosti. Jedan deo slaЬ\jenja uticaja psihoanalize odnosi se na svodenje 
psihoanalize samo na metod rada sa pacijentima. Druga slaba tacka psihoanalize је njen 
status naucnosti i kritika koja u tom smislu stize iz krugova filozofa nauke, koji psihoanalizu 
ne smatraju dovoljno naucno utemeljenim ucenjem. Ipak, zahvaljujuci cinjenici da teorije 
nikada do kraja ne Ьivaju porazene kao i pojavi novih razmatranja vrednosti naucnih teorija 
uopste, pojavljuje se nova nada za psihoanalizu. Kriticko preispitivanje saznajnog statusa 
najrazvijenijih nauka i njihovih rezultata i razmatranje istrazivacke logike psihoanalize po
kazuje da poredenja psihoanalaize i drugih razvijenih naнka vise nisн u toj meri na njenu 
stetu. 

Кljucne reci: psihoanaliza, razvoj teorija. 

UVOD 

Iako ljudi spremno koriste tekovine razvoja tehnologije kao oЫika prime
njene nauke i uprkos tome sto i dalje postoji snazna vera u autoritet nauke, nisu sve 
nauke u tako dobrom polozaju. Psihologijaje disciplina ciji naucni autoritet nikada 
nije Ьiо tako visoko rangiran i otpor implikacijama psiholoskih otkrica pre је pravi
lo nego izuzetak. Cenjene nauke dospevaju pod udar preispitivanjajavnosti oblcno 
posto se covecanstvo nade pred nekom pretnjom, vanrednim situacijama, koje su 
posledica nekih naucnih otkrica i za koje је nauka pozvana da ih resi. Iako su nauc-
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na otkrica stvorila pretpostavke za pojavu ozonskih rupa i g\obalnog zatopljavanja, 
jos uvek se и istu tu nauku upiru pogledi da te proЫeme i resi. Kadaje predmet na
ucnog bavljenja sam covek ova spremnost da se prihvate tvrdnje naucnih autoriteta 
nije ni najmanje bezrezervna. Nije potrebno da postoji Ьilo kakva vanredna situaci
ja, kao sto su ozonske rupe, da Ьi ljudi preispitivali teorije, imp\ikacije i prakticne 
preporuke koje im dolaze iz psihologije. 

Psihologija svoje odgovore nudi kao nauka i pomaze se naucnim autori
tetom 1.1 plasiranju svog uticaja u javnost. Као i druge nauke i sama ima amЬiciju 
da opise, klasifikuje, sistematizuje, objasni i kontrolise pojave koje su predmet 
njenog proucavanja. Tako na primer, na osnovu nekih proucavanja moze se reci 
da је manje rizicno trajno odvajanje deteta od majke onda kada је ono u doЬi od 
pet meseci nego kada ima osam meseci (Воw\Ьу, 2005, Wenar, 2003). Ovakva Ьi 
tvrdenja trebalo da pocivaju na proucavanjima iz kojih је ustanovljena pravilnost 
izmedu uzrasta deteta i pos\edica separaciie od majke (Ainsworth et al., 1978). Da 
uzmemo drugi klasican primer. Ako postoji preporuka da ne treba kaznjavati dete 
zbog igre sopstvenim genitalijama mora da postoji neki ubedljiv argument za ovu 
sugestiju. Treba demonstrirati da је veca steta od kaznjavanja takvog ponasanja 
nego od njegovog upraznjavanja. ProЫem је и tome sto se preporuke i sugestije и 
ovom domenu ciklicno ponavljaju te se radi о nekoj vrsti vecite teme, dok su upo
treba freona i ozonske rupe nesto sasvim novo za naucnu zajednicu. Ranije suge
stije vaspitacima, kroz citav XVIII i XIX vek, Ьi\е su, naprotiv, da energicno treba 
suzbljati masturbaciju zbog mnogobrojnih negativnih posledica (Szasz, 1982). Ne
sto ranije (XVII vek) isto ponasanje nije pobudivalo neko vece zanimanje (Arijes, 
1989). Danasnje vreme Ьi se moglo smatrati novom amplitudom и oscilacijama po
vodom ovog pitanjajer opet nema dramaticnih upozorenja u odnosu na pojavu ma
sturbacije kod dece. Ali ko nam garantuje da nismo nepotrebno uznemirili majku 
osmomesecne ЬеЬе upozorenjem da nije pravo vreme daje ostavlja na mesec dana 
zbog sluzbenog puta, kao sto se danas upozorenje о masturbaciji smatra preteranim 
zastrasivanjem. Od naucnog ugleda psihologije zavisi koliko се ove preporuke Ьiti 
postovane. Na taj naucni ugled aludira pitanje jednog kolege neuropsihijatra koji 
је imao veliki respekt prema naucnosti psihologije a\i је i zatekao autora ovog rada 
svojim pitanjem: "Sta nauka kaze, staje to ljubav"? Zaista, sta nauka kaze? Koliko 
su danasnja znanja i preporuke о ljubavi, separaciji, masturbaciji i mnogim drugim 
oЬ!astima odraz napretka psihologije u naucnom smislu, а koliko samo promena 
u gledanju na stvar koja је potkrepljena koliko i prethodni pogled na istu stvar? 
Drugacije receno, da li је razlika и odgovorima na ova pitanja и odnosu na neki 
vek ranije posledica napretka psihologije kao nauke? Izgleda kao da psihologija 
uvek iznova odgovara na ista, stara pitanja, dok druge nauke odgovaraju na nove 
proЫeme i saznajne izazove. 

Naravno, pitanje naucnog napretka ne postavlja se samo и psihologiji, 
vec i и drugim naukama, а njime se posebno bave filozofi nauke pogotovo kada 
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razmatraju kretanja и starijim i razvijenijim naнkama nego sto је psihologija. S 
druge strane, tesko је о psihologiji govoriti generalno. U njoj postoje oЫasti Ыi
ske fiziologiji, а na drugoj strani kontinuuma one Ыize informatici. Ako uzmemo 
da је licnost objedinjavajuci pojam za mnoge pojave koje psihologija proucava, 
mozemo paradoksalno ali istinito konstatovati da teorije licnosti vecinom nemaju 
veze sa fundamentalnim psiholoskim istrazivanjima, а i kad te veze postoje teorije 
и psihoterapiji nisu и vezi sa teorijama licnosti. Оа sve bude apsurdnije praksa psi
hoterapeнta nema mnogo veze ni sajednim od ovo troje (Gavrilov-Jerkovic, 2003). 
Ра kakva је to nauka? 

Zasto neku psiholoskн ројаvн istrazнjemo na jedan, а ne na neki drugi 
moguci nacin? Zasto koristimo pojmove nastale u okvirujednog teorijskog modela, 
а ne nekog drugog? Verovatno zato sto verujemo da odabrani pristup bolje objas
njava pojavu, daje podesniji za razvijanje hipoteza, da daje rezultate koji se nedvo
smisleno mogu interpretirati, daje efikasniji ll resavanju nekih prakticnih proЫema 
(npr. dovodi do brzeg nestajanja simptoma), da pruza mogucnost za superiorniju 
metodolosku obradu ukljucujuci i statisticku (Poper, 2003). Ovo su samo neki od 
mogucih razloga, naravno ne ijedini. Ovom spisku mogu se pridodatijos i: zato sto 
је teorija popularna, da ne razocaramo aнtoritete u odredenoj oЫasti od kojih moze 
da nam zavisi i uspeh rada, ali i dalja karijera, zato sto time ne rizikujemo debatu 
о svom radн, zato sto nam је zagarantovano priznanje za rad cak i н slucaju trivi
jalnih rezultata, zato sto ne narusavamo vazeca verovanja strucne, а i sire javnosti 
о nekom proЫemu itd. (Kun, 2003). Oni najnaivniji veruju da taj izbor zavisi od 
istinitosti teorije. Poznavaoci znaju da takve ne postoje (Novakovic, 1984). 

Sve znacajne teorije u momentu kada su prikazane javnosti izgledale su 
cudno i imale veliku sansu da budu odbacene apriori, а one koje su se oduprle 
tom pocetnom neprijateljstvu postajale Ьi Ыiske savremenicima dok na kraju ne 
Ьi postale jedino moguce tumacenje pojave, sada neprijateljsko prema novim koja 
dolaze. То su doziveli i Kopernik i Oarvin i Frojd. lstorijski posmatrano, ti preo
kreti u gledanju na istu stvar delujн kao kretanje od jednog do drugog ekstrema. 
Tako npr. Aristotel је tvrdio da mu је lakse razнmeti kretanje psa nego kamena jer 
је delio organicisticku tradiciju kojaje podrazumevala da sve ima odredenu prirodu 
u skladu sa kojom se ponasa, раје i kretanje psa smatrao shvatljivijim nego padanje 
kamena. Posle Galileja i Njutna razvila se mehanicisticka doktrina kojaje zakonom 
inercije lako objasnila kretanje kamena, ali је sa psom imala poteskoca. Za Aristo
tela Ьi Ьiо veliki proЫem da pojmi to da kamen tezi da ide u beskonacnost kao sto 
tvrdi zakon inercije, а da zapravo nema razloga da tamo ide (Frank, 1985). 

U psihologiji је ilustrativan primer psihoanalize koja dobro pokazuje revolu
cionarnost, razvoj sistema i kasniju konzervativnost teorija kada postanu dominantne 
i vladajuce u javnosti i naucnim krugovima. Zato сето detaljnije prikazati najstariji 
i najrazvijeniji psiholoski sistem znanja о ljudskom ponasanju, razvoju, smetnjama i 
poremecajima kao paradigmatican slucaj za razmatranje vrednosti teorija. 
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TEORIJA DEGENERACIJE 

Psihoanaliza и svoj svojoj ukupnosti predstavlja kapitalan poduhvat ljud
skog uma koji је zapoceo Frojd, ali koji је istovremeno kroz generacije naucnika 
nadogradivan, prosirivan, preispitivan i veoma rasprostranjeno koriscen и praksi 
pomaganja ljudima sa psihickim smetnjama. Zbog ove dugovecnosti danas termin 
psihoanaliza ima vise razlicitih znacenja. Psihoanaliza se moze shvatiti najmanje 
kao (Blanck&Blanck, 1985): 

1. teorija psihopatologije, 
2. psihoterapijski metod, 
3. teorija razvoja licnosti, 
4. metod proucavanja licnosti, 
5. pogled na svet. 

Pocetak razvoja ovog teorijskog sistema vezan је za prva dva aspekta psi
hoanalize. Ti pokusaji su se bavili etiologijom i nacinima uspesnog tretmana histe
ricnih fenomena. Napredak koji је ostvaren и pocetnim psihoanalitickim shvatanji
ma u odnosu na do tada vazeca, og\eda se u napustanju koncepcije degeneracije и 
objasnjavanju uzroka dusevnih tegoba. Teorija degeneracije smatrala је da postoje 
porodice и kojima se u uzastopnim generacijama dogadaju izopacenja nekih spo
sobnosti i osoЬina (Peron, 1997). U pocetku se pojavljuju manja odstupanja od 
optimalnog funkcionisanja, u sledecim generacijama proЬ\emi postaju upadljiviji, 
da Ьi se na kraju ispoljili u potpunosti. Degeneracija Ьi se ispo\javala kao slabost ili 
nesposobnost da se covek odupre svojim animalnim korenima, pad na filogenetski 
nize nivoe funkcionisanja. Histericne osobe su Ьi\е one kod kojih ovo popusta
nje jos uvek nije Ьi\о potpuno, ali је uzelo dovoljno maha da Ьi se ispoljilo kroz 
oslobadanje senzornih i motorickih impulsa, kao i kroz nekontrolisano nagonsko 
ponasanje. I veliki Frojdov ucitelj Sarko, zastupao је tezu о degeneraciji mada ima 
pokazatelja daje jedno govorio javno, а nesto drugo mislio privatno jer se, navod
no, nije usudio protivreciti duhu vremena tada nenaklonjenom ideji о seksualnoj 
etiologiji histerije (Peron, 1997). Ipak, ovo shvatanje о degeneraciji kao kljucnom 
faktoru и nastanku patologije nije uspelo da demonstrira fizioloski supstrat za koji 
se pretpostavljalo da stoji u osnovi histericnih fenomena. Sama cinjenica generacij
ske transmisije nije dovoljna da objasni prirodu tog procesa i ne moze Ьiti uzeta kao 
svedocanstvo u prilog shvatanja о progresivnoj degeneraciji jer se moze interpreti
rati i na sasvim oprecne nacine, npr. kao vaspitna transmisija. А posebno је pitanje 
realnosti tog generacijskog lanca i njegove neprekidnosti. 

Jos mnogo ranije, а narocito od ХШ veka, Ьilaje poznata i priznata teorija 
о opsednutosti kojaje objasnjavala kako dolazi do neoЬicnih dozivUaja nekih ljudi 
(halucinacija, sumanutih ideja). U kategoriju neЬicnih ponasanja tada se mogla 
svrstati i netrpeljivost prema muzu, а kao neoЬicna, tj. nedozvoljena ponasanja vo
dila su se cak i ona u kojima neko neovlasceno pomaze ljudima u stanju potrebe i 
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sa njihovim pristankom (tzv. bele vestice, danas u rangu nadrilekara). Videnje ovih 
pojava kao znakova saveznistva sa davolom dovelo је do toga da su se samo retki 
pojedinci usprotivili, i to ne konceptu, vec samo prerevnosnoj i precestoj primeni 
shvatanja о opsednutosti (Szasz, 1982). Dijagnosticke mogucnosti u vreme vlada
vine teorije degeneracije svodi1e su se na ustanov1javanje ponav1janja slicnih pro
Ыema kroz porodicnu istoriju, а terapijske intervencije na nadzor i cuvanje pacije
nata, dok su pojedinacni terapijski postupci imali slabe veze sa pretpostavljenom 
etiologijom poremecaja. Krajem XIX veka popularna su Ьila lecenja primenom 
s\abe struje u skladu sa otkricima fiziologije о e\ektricnoj prirodi nervnih impulsa 
(Dzons, 1985). Ali nigde nije pokazano kako је elektroprovodljivost konkretnog 
pacijenta narusena da Ьi se opravdao primenjeni terapijski postupak i kako се ova 
struja pomoci onoj struji. S druge strane, teorija о opsednutosti nudila је sirok 
dijapazon dijagnostickih mogucnosti: potapanje u vodu, bodenje iglama, trazenje 
davoljih mesta na telu osumnjicenih za vesticarenje, ali se uzimalo kao relevantno 
i samo priznanje osobe da је u savezu sa davolom. Ove okrutne probe samo su 
retki uspeli da prezive. I danas samo izuzetno mozete zavrsiti posetu psihologu 
ili psihijatru, а ostati bez dijagnoze. Psiholosko testiranje niko ne moze da prezivi 
kao mentalno zdrav smatrao је Sas (Szasz, 1982). Ingeniozni Rozenhanovi ekspe
rimenti sa psihijatrima i laznim dusevnim bolesnicima jasno su ilustrovali da је 
situacija sa njima mozda jos i gora (Mekej, 1978). Pri svemu ovome nije proЫem u 
samim ljudima, profesionalcima, vec и konceptima koje upotreЫjavaju. Pomak sa 
pojavom psihoanalize ogleda se u tome da је ona proЫem dusevnih tegoba vratila 
iz kompetencije eksperata (\ekara, svestenika) samom pacijentu, njegovoj licnoj 
istoriji, zivotnom iskustvu, licnim procenama i dozivljajima, а ne Ьioloskoj proslo
sti porodice. Da li се tako i ostati i u kojoj meri, s obzirom na amblcije genetike i 
neuropsihologije, tesko је pitanje u k\asi predvidanja buducnosti. 

НIPOTEZA О ZAVODENJU 

Prvobltna psihoanaliticka koncepcija razmatrala је disocijativne i moto
ricke histericne fenomene kao posledicu tacno specifikovanih dogadaja u proslosti 
individue, tacnije seksualnog zavodenja u ranom detinjstvu od strane Ыiske osobe. 
Terapijski postupak svodio se na evociranje zaboravljenih uspomena na taj doga
daj, cime је verbalizacija zaboravljene proslosti postala glavni put и izlecenju, а 
prevodenje iz nesvesnog, tj. zaboravljenog, potisnutog, u svesno glavni terapijski 
cilj. Iz togaje nastala Lakanova izreka "nesvesno је strukturisano kao jezik" (Bur
ginjon, 1996; Peron, 1997). 

Ako se osvrnemo na kriterijume teoryskog, tj. apriornog, procenjivanja 
naucnih hipoteza (Jerkovic, 2007), mogli Ьi reci da је ta nova ideja о seksualnoj 
etiologiji histericnih fenomena i pre Ьilo kakve provere sadrzavala u sebl znacajnu 
smelost. Ona se radikalno suprotstavila dotadasnjim shvatanjima ovog proЫema 
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i opste vazecim pogledima na svet и tom trenutku (krajem XIX veka), i danas 
se smatra jednim od tri udarca covecanstvu и njegovoj veri и centralnu i bozan
sku prirodu coveka (druga dva su da zemlja nije centar vasione i da је covek na
stao evolucijom zivotinjskih vrsta). Uz to, razvoj psihoanaliticke teorije vodio је 
и pokusaje teorijskog objedinjavanja dotada nepovezanih pojava i oЫasti kao sto 
su oduzetosti ekstremiteta, senzornih ispada, religije, mitova, umetnosti, snova, 
omaski, zaboravljanja, istorijskih dogadaja itd (Frojd, 1990). U svom prvobltnom 
oЫiku, и pokusaju da demonstrira svoj objasnjavalacki potencijal, psihoanaliticka 
teorija sadrzavalaje znacajnu dozu neverovatnosti, sto znaci daje imala dobar po
tencUal proverljivosti, ne samo и principu, vec i и realnosti. Realno је Ьilo moguce 
pronaci osobe sa definisanim senzornim i motorickim fenomenima i proveriti da li 
pretpostavljeni odnosi zavodenja i pojave ovih simptoma zaista postoje. Iz pocetnih 
teorijskih koncepata Ьilo је relativno jednostavno dedukovati ocekivanja koja Ьi se 
potom stavila na probu, а koncept је delovao obecavajuce i и pogledu terapijske 
ponude za pacijente sa kojima niko nije znao sta da radi. S obzirom na radikalnost 
novine kojuje sobom nosila i na nedostatak neke druge dobro zasnovane teorije iz 
koje Ьi Ьila dedukovana, psihoanalizaje imala nisku apriornu verovatnocu sto је и 
vezi sa smeloscu njenih tvrdenja. U svojoj prvobltnoj verziji, amblcije objasnjava
nja dusevnih pojava Ьile su relativno skromne ра su se i moguca predvidanja ogra
nicavala na uzak segment pojava (histericnih fenomena). Plodnost и pogledu novih 
podataka na koje је mogla racunati Ьila је mozda najjaca strana ovog poduhvata 
kroz podsticaj proucavanju razlicitih tipova kultura, odnosa и porodici i seksualnog 
morala. Pri svemu tome prva psihoanaliticka shvatanja Ьila su и suprotnosti sa tada 
vazecim pogledom na svet i bez potpore srodnih teorija kojih tada u ovoj oЫasti 
nije Ьilo. 

Које ubedivacke argumente је mogla da ponudi ova nova teorija psihopa
tologije? Samo neke provere potvrdile su postojanje zavodenja и detinjstvu kod 
histericnih pacijentkinja sto је odmah postao proЫem za teoriju (Blanck&Blanck, 
1985). Hipotezaje, s druge strane, Ьila suvise specificna i nedovoljno razvijena, ра 
zato i nepogodna kao princip objasnjenja raznolikih dusevnih proЫema. Sasvim 
indirektnu potvrdu davala su јој poboljsanja simptoma kod pacijentkinja posle raz
govora о tim davnim dogadajima и detinjstvu. U odnosu na teoriju degeneracije i 
demonoloska shvatanja hipoteza о zavodenjuje Ьila naprednijajer је davala preci
znija tvrdenja i omogucavala preciznije provere, sugerisalaje nove provere i pove
zivala do tada nepovezane proЫeme. Ovo su indikatori pozitivnog napretka oliceni 
u hipotezi о zavodenju. 

TEORIJA О NAGONSКIM POKRETACIMA 

Prve teskoce za psihoanalizu nastaju sa saznanjem da za vecinu osoba, za 
koje se mislilo da vazi sled dogadaja, zavodenje и detinjstvu-histerija u odraslosti, 
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to fakticki nije tacno. Najcesce nije Ьilo nikakvog stvarnog zavodenja, vec puno 
konstrukcija i laznih secanja pacijentkinja (Frojd, 1976а; Dzons, 1985). То је do
velo и pitanje bazicni teorijski stav. Osnovnu ideju о seksualnoj etiologiji dusevnih 
poremecaja trebalo је spasavati i teorija је Ьila pred izazovom da se usavrsi ili 
padne и zaborav, te је morala Ьiti modifikovana da Ьi Ьila spasena. Pitanje otkuda 
se uopste pojavljuju fantazije mimo realnih zivotnih zЬivanja ili kao njihova ela
boracija, objasnjeno је delovanjem nagonskih potreba, и prvom redu seksualnog 
nagona. Terapijski cilj usavrsenog shvatanja sada је postao, ne osvescivanje doga
daja iz proslosti, vec pacijentovih fantazija о njima. Potom је ovom cilju pridodato 
i emocionalno prozivljavanje tih kognicUa. Ovim је na znacaju doЬila unutrasnja 
realnost osobe, nezavisno od realnih dogadaja, а ta realnost postala је odredena 
unutrasnjim faktorima и oЬ\iku nagona. Kasnije је seksualnom pridodat i agresiv
ni nagon (Miler, 2005). Ako pomenute fantazije i elaboracije zivotnih dogadaja 
proizvode odredene posledice onda se mogu smatrati prirodnim pojavama i Ьiti 
kao i druge prirodne pojave predmet proucavanja bez obzira na svoje subjektivno 
poreklo. Modernim jezikom receno, priznato је da је iskustvo osobe istovremeno 
i njena konstrukcija. Na taj nacin nestala је jasna demarkaciona linija koja deli 
normalno i patolosko. 

Vremenom, neka teorijska ocekivanja pocela su da se potvrduju i na no
vim podacima osim na izjavama samih pacijenata, ра su kao materijal za analizu 
korisceni snovi, omaske, zaboravljanja, mitovi, religUa, а nesto kasnije i istorijski 
dogadaji iz proslosti ljudske vrste i umetnicka dela (slikarstvo, vajarstvo, knjizev
nost) postali su gradivo koje је posluzilo za reinterpretaciju и psihoanalitickom 
smislu cime se psihoanaliza ponudila i kao teorija evolucije coveka i objasnjenje 
nastanka drustva i njegovih institucija, dakle i kao socioloska teorija i svojevrsna 
istorija umetnosti. Ova vrsta omnipotencije psihoanaliticara vremenom је postala 
uoЬicajena pojava, tako da su neki nasli daje neophodno upozoriti daje preteriva
nje smatrati daje psihoanaliza pozvana da kaze konacnu istinu о knjizevnim delima 
i njihovim autorima (Savic, 1989). 

Ako su snovi i omaske prikriveni nacin ispoljavanja nedozvoljenih zelja 
i zaoЬilazan nacin njihovog zadovoljenja, ondaje to mehanizam koji ne moze Ьiti 
rezervisan za razmatranje iskljucivo poremecenih pojedinaca vec proces koji se 
svakodnevno odvija kod svih ljudi (Frojd, J 976d). Smatrajuci suzЬijenu seksual
nost osnovnim izvorom psihickih smetnji i proglasavajuci decu seksualnim Ьicima 
ciju seksualnost ne treba proganjati (Frojd, 1976с) psihoanaliza је dosla do stadi
juma kada se potreba za nekim drustvenim promenama, и pogledu ciljeva i metoda 
vaspitanja, pojavila kao logicna implikacija teorijskih shvatanja (DzekoЬi, 1981). 
Neprijateljski stav prema seksualnosti ima i svoje drustveno poreklo и institucija
ma i oЬicajima. Neki psihoanaliticari su iz teorije dosledno izveli drustvene im
plikacije i nastojali da preduzmu i neku konkretnu drustvenu akciju, kojaje nekad 
podrazшnevala i politicki angazman. Psihoanaliza se tako и jednom svom oЫiku 



214 Ivan Jerkovic 

predstavila kao prevratnicka teorija, opasna ро javni moral i temelje drustva (Rajh, 
1990; Saraf, 1997). 

Osnovni terapijski cilj Ьiо је da se nagonsko delovanje kontrolise prevode
njem u svesno i nekim putevima ipak zadovolji, ali na drustveno prihvatljiv nacin. 
Ovaj postupak osvescivanja u samom pocetku је shvatan suvise bukvalno, ра se i 
u Frojdovim tekstovima mogu pronaci izricita tumacenja simbolike u snovima i 
"sifarnik" skrivenih znacenja manifestnog sadrzaja sna. Tako је kuca sa balkonom 
u snu predstavljala zenu, kralj i kraljica roditelje, gamad su braca i sestre, voda је 
oznacavala rodenje, putovanje smrt, odeca golotinju. Motke, drvece, koplja, sаЫје, 
puske, noz, slavina, vodoskok, olovka, cekic, avion, zmija predstavljali su falusne 
simbole u snu, kutije, tabakere, flase, sanduci, vrata i kapije, puzevi i skoljke, usta, 
crkva i kapela su vaginalni simboli i simboli materice, sve vrste plodova Gabuke, 
kruske, breskve) oznacavaju dojke, sviranje na klaviru, klizanje na ledu, otkida
nje neke grane su simboli onanije, а igranje, jahanje, penjanje, pretnja oruzijem i 
Ьiti pregazen kolima, polnog odnosa (Frojd, 1976е ). Doduse, vec tada su postojale 
upozorenja о simplifikaciji takvih tumacenja, а u kasnijem razvoju mnogi psihoa
naliticari, ukljucujuci i Frojda, su smatrali da su ona nekorisna, cak i stetna (Frojd, 
1976Ь; Rajh, 1982; Frojd, 2000). Tek slobodne asocijacije pacijenta i dovodenje u 
vezu sna i njegovih zivotnih okolnosti mogli su se smatrati dovoljno pouzdanim 
analitickim materijalom (Frojd, 1976Ь ). 

TEORIJA О STRUKTURI MENTALNOG APARATA 

U radu sa pacijentima primeceno је da sama svesnost о zaboravljenom, 
potisnutom (realnom ili umisljenom) nije dovoljna da Ьi tegobe koje covek oseca 
nestale. Ovaj nalaz doveo је do daljeg teorijskog razvoja i do pojave psihoanali
ticke strukturne teorije i podele psihickog aparata na tri instance: id, ego i super
ego, od kojih је id u potpunosti u oЫasti nesvesnog, а ego i super-ego u znacajnoj 
meri (Frojd, 1994). Postulirajuci ego kao kompromisnu instancu koja ima za cilj 
da pomiri nagonske potrebe i moralna i fizicka ogranicenja u njihovom zadovo
ljenju glavni cilj је postao prilagodavanje pojedinca, а ne saznavanje nesvesnog 
(1 ~artman, 1987). Osim seksualnog uveden је i agresivni nagon i u svetlu novog 
teorijskog razvoja nasuprot ranijem nastojanju da se osvesti njihovo delovanje, 
sada је postao cilj da se oni kontrolisu, tj. na socijalno prihvatljiv nacin zadovolje. 
Analiticari koji su obratili paznju na siri drustveni kontekst u kome se potrebe 
zadovoljavaju smatrali su da ima mesta kritici drustva i njegovih b.esmislenih ili re
striktivnih ogranicenja koja su optuzili za narusavanje mentalne ravnoteze (Hornej, 
1976). Ovi novofrojdisti su optuzeni da su napustili izvorno psihoanaliticko ucenje 
i da su razmatranjem drustvenog konteksta kao primarnog doveli psihoanaliticko 
ucenje do nivoa teorijske banalizacije jer su u sasvim drugi plan stavili sustinske 
delove psihoanalize kao sto su znacaj seksualnosti i nesvesnog. Iz krugova koji su 
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pripadali ortodoksnom psihoanalitickom pokretu dosle su kritike da oni koji vise 
razmatraju drustvene uslove nego borbu nagona, instanci licnosti i uticaja nesve
snih konflikata ne mogu sebe smatrati psihoanaliticarima (DzekoЬi, 1986). 

PSIНOANALIТICKA RAZVOJNA PSIНOLOGIJA 

Iako је psihoaпaliticko uсепје poteklo iz razmatraпja proЫema pacijeпa
ta па tretmanu, а ne iz laboratorijskih ili statistickih analiza ponasanja, afirmaci
jom psihoaпalize pojavila se amЬicija izgradnje jedne nove razvojne psihologije 
zasпovane па psihoanalitickim priпcipima. Ovaj pravac razvoja nije neposredno 
delo Frojdovih ruku vec, kako се se pokazati, dve nepomirljive suparnice, Melanije 
Кlajn i Frojdove пajmlade cerke Ane. Dok је prva пastojala da delovaпje seksual
nog i agresivпog пagona, i njihove psihicke reprezeпtaпte и oЬliku objektпih rela
cija, otkrije vec na uzrastu odojceta (Кlein, 1983), druga se posvetila traganju za 
adaptacioпim potencijalima Ega pomerajuci centralnu temu sa nagoпa na koпcept 
prilagodavanja (Frojd, 2000), sto је и jednom momentu izgledalo kao priЫizava
nje пekim evolucionistickim shvatanjima и Ьiologiji (Hartman, 1987). Zahvaljujuci 
radu pomeпutih autorki (mada ne samo njih) psihoanaliza se pojavljuje kao pokusaj 
sveobuhvatnog objasпjenja celokupnog razvoja tokom detiпjstva ukljucujuci i one 
aspekte koji nemaju dodira sa poremecajima. Tako se kaпdidovala i za teoriju ra
zvoja, а пе samo teoriju psihopatologije. Priznavanjem (obratite pazпju najezik, ne 
kaze se postuliranjem, ра cak ni otkrivanjem, vec "priznanjem"!) postojanja infan
tilne seksualпosti i formulisanjem stadijuma razvoja sa glavnim razvojпim dogada
jem Edipovim kompleksom, pocinje razrada psihoanalize kao normalne razvojne 
psihologije. Iпfantilni erotizam ispoljava se kod dece па пegenitalan nacin, а ako 
i ukljucuje genitalije (kao kod onanije npr.) svrha takvog ponasanja пiје genitalna 
vec zadovoljenje пеkе uzrastu primerenije potrebe (npr. sigurnosti и situacijama 
separacija). Zadovoljenje decijih potreba oЬicno nije moguce (niti potrebпo) istog 
momeпta posto se опе pojave, пiti па пасiп i и oЬimu и kome је potreba izrazeпa. 
Zbog toga su deca priпudeпa da otrpe odlagaпja i nadu privremeпa zameпska za
dovoljeпja. Iz tih maпevara razvijaju se prema psihoaпalitickom shvataпju mislje
пje, masta, bezbedпo pomeranje agresivnosti i dozivUaj realпosti, tj. narusavaпje 
osecanja omnipotencije deteta. Ipak, potrebe moraju Ьiti zadovoljene da Ьi za dete 
svet postao privlacno mesto i da Ьi odlaganje zadovoljeпja potrebe imalo smisla, 
da Ьi se moglo otrpeti. Razlicite potrebe postaju dominaпtne tokom razvoja dete
ta usredsredujuci se uglavnom na odredene telesne funkcije i organe ро сети su 
faze и razvoju doЬile ime. U oralпoj fazi aktivaп је regioп oko usta, а tokom prve 
godine sazrevanjem nervnih puteva odgovornih za namerne pokrete rukom postaje 
dominantan nacin detetove emocionalne i saznajne komunikacije sa svetom koji 
ga okruzuje, а stavljanje predmeta и usta najupadljivije poпasanje karakteristicno 
za ovu fazt1. U analnoj fazi razvoja za dete postaju dominantna pitanja cistoce i 
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ekskretorпih fuпkcija orgaпizma, cijim razvojem dete osvaja aktivпu koпtrolu i 
maпipulaciju kako svojim telom tako i zadovoljavaпjem potreba svoga okruzeпja 
(пајсеsсе porodice). Na primeru svog tela опо sada dozivljava da ima moc da пesto 
hoce ili песе, da moze da da ili da uskrati. U falusпoj fazi domiпira iпteresovaпje 
za роlпе razlike, пасiп dolaska па svet, specijalпe odпose izmedu roditelja i и ovoj 
tacki razvoj decaka i devojcica krece doпekle razlicitim pravcem. Decaci se и stra
hu od kastracije podvrgavaju ocevom autoritetu, prethodпo sazпavsi da devojcice 
пе poseduju ро\пi orgaп kao опi, а devojcice dozivljavaju kompleks kastracije sa 
sazпaпjem da su опе vec izguЬile опо sto decacima tek samo preti. Ove dve pojave 
imaju za posledicu ро\пе razlike и strukturi karaktera, stroziji moral decaka (usled 
pretпje) koji se и tom uzrastu росiпје formirati preko postovaпja roditeljskog auto
riteta i usvajati preko procesa ideпtifikacije sa roditeljem istog ро\а (Frojd, 2000). 
Posto је devojcica vec kаzпјепа kastracijom пј еп super-ego пiје tako rigidaп posto 
опа пета sta da izguЬi, skloпija је depresivпim osecaпjima zbog vec pretrpljeпog 
guЬitka i ostaje јој zameпsko zadovoljeпje peпis-zavisti preko pripadaпja muskar
cu, а pogotovo preko radaпja muskog deteta, cime se objasпjava роsеЬап ропоs 
i specifiCaп odпos majki prema siпovima (Smirпof, 1970). Opisaпa zavist podra
zumeva svest о posedovaпju kao vredпosti i pretpostavlja plaпetarnu rasprostra
пjeпost te pojave zbog pretpostavke о пјепој imaпeпtпosti ljudskoj prirodi. Ipak, 
пalazi socUalпih aпtropo\oga ukazuju паm da postoje drustva и kojima posedo
vaпje пiје vrhuпska vredпost, poпekad пaprotiv, uпistavaпje imoviпe је пасiп da 
stekпete ug\ed (Beпedikt, 1976). Sa druge straпe, Betelhajm ( 1979) је pokazao da 
postoji obostraпa zavist medu polovima za seksualпim mocima опоg drugog, а пе 
samo zепа и odпosu па muskarce, о cemu govore aпalize obredпih sakaceпja kod 
primitivпih р\еmепа, gde se kao па primer kod suЬiпcizije, muskarac radikalпo i 
пepovratпo podvrgava Ьо\поm hirurskom zahvatu (ostrim kameпom!) da Ьi posle 
toga mogao da mokri samo и zeпskom, cucecem, polozaju (Каја, 1987). Posle ove, 
falusпe faze, пastupa \ateпcija, tj. mirovaпje и razvoju kada se prethodпe burпe faze 
zameпjuju jedпim mirnijim periodom и kome se dete пе bavi vise toliko sobom i 
svojim пagoпskim potrebama vec moze da se posveti vrsпjacima, uceпju i raz1i
citim dalekim gratifikacijama ostataka svojih iпfaпtilпih potreba (прr. oпihofagija 
kao autoerotska radпja, grizeпje olovaka kao ostatak оrа\пе agresije). Pubertet u 
zapadпoj civilizaciji doпosi поvе bure. Nekada se verovalo da је to пuzпost i izraz 
ljudske prirode podgrejaпe hormoпima, sve dok istrazivaпja socijalпih aпtropologa 
пisu pokazala kulturпu uslovljeпost proЫema odrastaпja (Mid, 1978). Medutim, 
tipicпo је za пasu kulturu (misli se па evropsku) da sve takozvaпe pregeпitalпe 
fiksacije ропоvо izbUaju па videlo sada ometajuci dostizaпje zrelosti posto se kao 
пezadovoljeпe potrebe пamecu и vreme i па mestu gde to пiје primereпo (npr. 
detiпjasta zavisпost od stalпog odobravaпja okoliпe moze kompromitovati neku 
ljubavnu vezu). U pubertetu ponovo se mogu pojaviti iпcestuozпi proЫemi i kao 
reakcija na to роvесап otpor prema roditeljima i пjihovom autoritetu. 
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PROBLEM ZAVRSNOG OBLIKA PSIНOANALIТICKE TEORIJE 

Tesko је reci koji oЬ\ik psihoanaliticke teorije је konacan. Uzimajuci и 
obzir brojna disidenstva i revizije pocetnog uсепја od straпe autora koji su sebe 
smatrali psihoanaliticarima, ра i brojne Frojdove prepravke svojih shvatanja uvek 
se moze desiti da је ocena posvecena onoj verziji teorije koju neko ne smatra nje
пim konacпim oЫikom. Verovatпo је istiпa da teorije i nemaju svoj kопаспi oЫik 
јег su podlozne promenama kako bi obuhvatile nove podatke, da Ьi resile svoje 
proЫematicпe slucajeve i da Ьi otvorile поvа podrucja istrazivanja. Zato је odaЬir 
verzije teorije kao defiпitivne u nekom istorijskom treпutku optereceп mogucim 
proizvoljпostima. Neki autori smatraju da Frojdova misao nema razvojnu kom
ponentu vec karakter oscilacija u kojima se оп stalno vraca starim shvatanjima, а 
na drugom mestu ih пapusta (Radoпjic, 1989). Ipak, psihoaпaliticka staпovista se 
mogu razmatrati u пekoliko svojih ravni: 

topolosko shvatanje, 
diпamsko glediste, 
ekonomsko glediste i 
uсепје о strukturi mentalnog aparata. 

Topolosko shvatanje meпtalпog aparata vezano је za vec opisaпi prvi sta
dijum razvoja teorije и kome је dominirala dihotomija svesno-nesvesno. Iako se 
ne moze reci da је Frojd otkrio nesvesno (Miler, 2005), mada neki koriste i takve 
formulacije (Frojd, 2000) on mu је dao defiпisaп smisao povezan sa specifiCnim 
zЬivanjima и zivotu coveka. Nesvesno је postalo relevantno za aпalizu nekih sva
kodnevnih dogadaja kao sto su omaske i zaboravljanja sve do razjasnjavanja sim
bolike u kliпickoj simptomatologiji. ProЫem sa ovim starim pojmom пesvesnog 
Ьiо је da је on obuhvatao pobude koje nikada пе mogu Ьiti prisutne и svesti, ono 
sto је potisnuto, ali i deo Ega i Superega. Zato о nesvesпom mozemo imati samo 
iпdirektпe iпformacije i koпstrukcije па osnovu пjih pogotovo о опоm delu koji 
pripada ldu. Teorijski razvoj kretao se tako da је topolosko shvataпje zamenjeпo 
dinamickim, njemu su pridodata razmatranja о пagonskoj ekonomiji, da Ьi se sve 
zavrsilo teorijom о strukturi meпtalпog aparata koja u seЬi obuhvata sve prethodne 
razvojne stepenice. 

Frojdu i psihoaпalitickoj teoriji se, kao sto smo videli, пalaze Ьrојпе za
merke: daje na osnovu malog broja podataka stvoreп glomazan teorijski sistem (sto 
i nUe prava kritika, vec Ьi pre mogla Ьiti pohvala) ili da su zakljucci formulisani na 
osnovu proucavanja dusevnih bolesnika (sto ne mora Ьiti proЫem ako se pokaze 
kontinuitet populacUe normalnih i dusevпo poremeceпih Ijudi). Koriscenje meta
fora i analogija i postupanje sa njima kao da to nisu, predstavlja vec ozЬiljniji pro
Ыem za psihoanaliticku teoriju, kao i teorijski razvoj koji је najcesce tekao tako da 
је ad hoc hipotezama pokusavaпo da se spase sistem i zadrzi objasnjavalacka moc 
teorije. Ova nastojanja cinila su teoriju mапје podloznom kritickim empirijskim 
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proveramajer nije Ьilo jasno koja se ocekivanja mogu imati na osnovu nje posto је 
ona dopustala nespojive ishode. Zamerka za pristrasnost u interpretacijama rezulta
ta svojih posmatranja nije principijelno nista vise kompromitujuca za psihoanalizu 
nego u Ьilo kojoj drugoj oЫasti, osim ako se ne pokaze da su oni koji zastupaju i 
brane psihoanalizu strasni Iazovi i prevaranti koji svesno falsifikuju svoje nalaze, 
sto se ne cini verovatnom mogucnoscu. Uostalom, gde se pojavljuju Ijudi strasti se 
ne mogu sasvim izbeci ра makar se radilo i о temi kao sto је sastav stena, а kamoli 
о seksualnosti coveka i njenoj ulozi u razvoju pojedinca. Najopasnija tvrdenja ро 
psihoanalizu, izrecena u odbranu psihoanalize, Ьi\а su ona da se psihoanaliticki 
nalazi mogu proveriti samo od strane psihoanaliticara i jedino u psihoanalitickom 
setingu. То је vodilo ka tendenciji odbacivanja psihoanalize i bez njenog prouca
vanja, kao sto se prihvataju iii odbacuju verska ucenja. Neanaliticka proucavanja 
psihoanalitickih tvrdenja tako nisu Ьila moguca (Hartman, 1987), а psihoanaliticka 
nisu Ьila direktno dostupna siroj naucnoj zajednici, vec samo preko izvestaja ana
liticara. Desavalo se da cak i analiticari koji pokazu kriticnost u odnosu na teoriju 
potpadnu pod diskvalifikacije da nisu psihoanaliticari. Prema Dzekoblju (1981) 
Frojd је cak smatrao nerazumevanje psihoanalize i otpor prema teorijskim tvrde
njima kao nesto sto је potrebno leciti. U srednjem veku su svakog ko је sumnjao 
и postojanje vestica sumnjicili za savez sa njima (Szasz, 1982), а sada је onaj ko 
ima primedbe na psihoanaliticko ucenje u stanju otpora i pre је kandidat za lecenje 
nego za psihoanaliticara. Ako је za utehu nije jedino Frojd davao takve izjave. I 
Fenihel se posluzio istim diskvalifikujucim argumentom и svojoj polemici sa Ba
lintom (Dzekobl, 1986). Odbrana psihoanalitickog ucenja, kao i ucenja о vesticama 
nekada, povremeno је prelazila granice racionalne rasprave osporavajuci kritiku 
diskvalifikacijom kriticara. Vec smo pominjali da su slican proЫem imali oni koji 
su sumnjali u postojanje vestica cija egzistencija је utemeljena ukazima Rimskog 
Раре о dUagnostickim procedurama za njihovo otkrivanje (Szasz, 1982). 

Koji su razlozi tako dobrog otpora psihoanaliticke teorije i njene dugovec
nosti uprkos svim ozblljnim zamerkama? Jedan deo odgovora na to pitanje је da је 
ona donela nekoliko korisnih novina psihologiji i psihijatriji. То su: nove jedinice 
и klasifikaciji poremecaja, koncepcija poremecaja koja ih povezuje sa licnom isto
rijom pojedinca, ucenje о nesvesnom i mehanizmima odbrane. Drugi razlogje Ьiо 
vise socioloske, tj. mikrosocioloske prirode, u smislu povezanosti psihoanaliticara 
medusobno i njihovih udruzenja sa sirim drustvenim okruzenjem, а treci је prosta 
cinjenica da nije Ьilo Ьо\је teorije i da је psihoanal iza dugo Ьila jedino razradeno 
shvatanje и svojoj oЫasti. Prokomentarisacemo drugi i treci razlog psihoanaliticke 
dugovecnosti. 

Frojd је osim svog spisateljskog i predavackog rada formirao i veoma cvr
stu organizaciju istomisljenika koja је kasnije prerasla i u veoma mocna medu
narodna udruzenja. Sam Frojd је smatrao da ima sasvim osobenн misiju (Frojd, 
1976а; Dzons, 1985; Bertelzen, 1991) i da psihoanaliticka teorija predstav\ja izu-
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zetan intelektualni poduhvat koji се izmeniti svet. Pogotovo u pocetku zadatak psi
hoanaliticara Ьiо је da sire misiju medu ljudima, da Ьi kasnije Frojd od toga odustao 
i smatrao da su drustvene implikacije psihoanaliticke teorije posao za nekog dru
gog, а ne analiticare (Saraf, 1997). Ipak neki iz krugova Frojdu Ыiskih saradnika 
kao sto su Fenihel i Rajh, nisu odustajali od drustvenog angazovanja u skladu sa 
psihoanalitickom teorijom, ali ih је emigracija zbog dolaska nacista u Nemackoj 
na vlast u tome ucinila konspirativnim, cak i ро odlasku u druge zemlje, toliko da 
је Fenihel npr. zakljucio da је vreme za drпstvenu revoluciju na osnovama psiho
analitickog ucenja jos daleko, ра је о tome samo u ogranicenom krugu, u strogoj 
tajnosti diskutovo, а realnu drustvenu akciju odlozio na neodredeno vreme. Rajh 
nije Ьiо tako neodlucan ра је svoj nemirni borbeni duh platio tako sto је umro и 
americkom zatvoru optuzen za prevaru i nadrilekarstvo. Celu stvar је pratila senka 
politickog progona zbog Rajhovog deklarisanog levicarstva, pokreta kome је stra
sno pripadao kao mladi psihoanaliticar (Saraf, 1997). Danas nam izgleda da se ovaj 
aspekt psihoanaliticke amblcije nece nikada ni realizovati, bar ne kao psihoanali
ticka vizija. То naravno ne znaci da psihoanaliticka shvatanja nisu ima\a nikakav 
uticaj na drustvene tokove, vaspitanje dece, pristup dusevnim poremecajima, ра i 
na neke pokrete kao sto su hipi-pokret ili feministicki pokret (Dzekobl, 1986), vec 
daje psihoanaliticko ucenje apsorbovano (i modifikovano!) и drustveni zivot mimo 
neposrednog angazovanja samih psihoanaliticara, kako su oni о tome ranije sanjali. 
Neki smatraju daje time ostrina psihoanaliticke teorije nepovratno otupljena i daje 
ona posluzila odrzanju drustvenog status quo-a uz odredene minimalne kozmetic
ke promene samog drustva, umesto da posluzi njegovoj korenitoj promeni prema 
izvornoj psihoanalitickoj teoriji (Dzekobl, 1986). Politizovana psihoanaliza potpu
no је nestala iz vizure psihoanaliticara istovremeno sa probojem ovog, na univerzi
tetima dugo osporavanog ucenja, u akademske krugove. Medutim, to је Ьi!а slaba 
uteha i realizacija samo delica energije i poleta koje su analiticka shvatanja nosila 
ranije. Univerzitetske katedre istorije i knjizevnosti gde је politizovana psihoanali
za nasla utociste i gde је uostalom dozivela prva odobravanja (Dzons, 1985), osta
vile suje doduse и zivotu ali suje ucinile idejom koja kola iskljucivo akademskim 
krugovima i tako јој oduzeli snagu pokreta drustvenih masa, kako је to vatreno 
radio Rajh и svojim pokusajima da proletarijat oslobodi zivotne bede oslobadajuci 
ga seksualne (Saraf, 1997; Rajh, 1988; Rajh, 1990). Takozvanom amerikanizaci
jom i medikalizacijom psihoanalize ona је pretvorena u jednu od mnogobrojnih 
specijalnosti koje sluze u lecenju ljudi, svedena је na metod, razbastinjena od te
orije, а zabranom da se psihoanalizom bave nemedicinari (Milton, 1989) lisena је 
bogatstva kulturne pozadine koja јој је za njenog zivota u Evropi pripadala. Neki 
smatraju da se diskvalifikovanjem kriticara i ideologizirajucom didaktickom ana
lizom kandidata zainteresovanih da se bave psihoanalitickom praksom opasno pri
Ыizila nacinu razmisljanja i delovanja verskЉ sekti i isto toliko opasno udaljila od 
kritickog misljenja (Jaspers, 1988). Za psihoanalizuje u tom smislu karakteristican 
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spor "naslednika" oko prava na "titulu" autenticnog nastavUaca Frojdove misli i 
obimna rasprava о tome sta је ispravna interpretacija njegovih ideja (Trebjesanin, 
1994) i s\edstveno tome ko ima prava da se naziva psihoanaliticarem, а ko је samo 
revizionista, disident i otpadnik. 

Danas postoji saglasnost daje psihoanaliticka teorija toliko pozivela izme
du ostalog jer nije bilo bolje. Medutim, и jednom periodu metodoloskih previranja 
и nauci i filozofiji nauke, kada se smatralo da је moguce povuci ostru granicu iz
medu naucnosti i nenaucnosti, Ьiо јој је priznavan vrlo nizak metodoloski status. 
Iako i psihoanaliticka zapazanja i tvrdenja pocivaju na nekim podacima zakljucci 
koji se izvode iz njih imaju istu snagu kao astrolosko zakljucivanje na osnovu po
dataka о zvezdama glasila је jedna od metodoloskih optuzЬi (Poper, 1985). Оа Ьi se 
\egitimisala pred naucnom zajednicom psihoanaliza Ьi trebala da prede iz astrolos
kog imidza и astronomski. Jer, iako оЬе ove discipline pocivaju na nekim podaci
ma, one se sustinski razlikuju и metodoloskoj rigoroznosti kojom se tim podacima 
sluze. Tendencija ka sveobuhvatnosti objasnjenja, iako logicna kao amЬicioznost 
svakog naucnika, moze da vodi do nesposobnosti da se ista objasni. NedovoUno 
precizna tvrdenja и kojima se vrse predvidanja nekih pojava omogucavaju da se 
svaki moguci ishod provere smatra valjanim svedocanstvom za teoriju cineci tako 
odbacivanje nemogucim, а predvidanja nejasnim, kao u svakom horoskopu. Ova 
kritika ne podrazumeva da su pojave о kojima psihoanaliticka teorija govori neЬit
ne ili nepostojece, vec samo da ih teorija ne tretira na naucno zasnovan nacin prema 
priznatim standardima. Medutim, ni naucni standardi nisu neprikosnoveni. Treba 
imati na umu Fajerabendovu kritiku polozaja nauke kao nove religije savremenih 
drustava kojaje olicena u g\orifikaciji naucnog metoda, za koji ovaj autor smatra da 
nigde nije dokazano da је jedan i vecit, ра ni superiorniji od drugih nacina sazna
vanja i и velicanju rezultata koje nauka postize, а koji nisu neupitni (Fajerabend, 
1994, 2003). Medutim, iako se neke psihoanaliticke teorijske konstrukcUe vise pri
Ыizavaju mitu nego kritickoj proveri one и seЬi sadrze klicu pozitivne inspiracije 
koja daje nadu da se i pojave о kojima govori psihoanaliticka teorija mogu ispitati 
naucno \egitimnim sredstvima i koriscenjem standardne procedure interpretacije i 
proveravanja teorije. Grinbaum, na primer, smatra da Ьi se sa liЬeralizacijom ho
moseksualnih veza, prema psihoanalitickom ucenju, moglo ocekivati manje para
noidnih poremecaja u populaciji, kao i manje paranoje и ranijim drustvima koja 
su tolerisala homoseksualne relacije (Grinbaum, 1988). Ovo su primeri и kojima 
se dos\edno i legitimno iz psihoanalitickog objasnjenja nastanka nekog ponasanja 
izvode predikcije koje su empirijski proverljive. Takva jedna dedukcija је i ona 
о rivalstvu sina и odnosu na оса zbog ocevog seksualnog posedovanja majke, na 
osnovu koje је Malinovski izvrsio posmatranja и primitivnim drustvima и kojima 
se ne zna mehanizam zaceca. Zbog tog neznanja ono se ne povezuje sa polnim 
aktom supruznika, te је nuzno da se ро majcinskoj \iniji vodi srodstvo i и skladu 
sa tim vrhovni porodicni autoritet је ujak, а ne otac. Teorija ocekuje da se edipalna 
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situacija razvije u odпosu па оса kao seksualпog partпera majke, ali se опа razvija u 
odпosu па ujaka kao osobe sa vaspitпim autoritetom u odпosu па dete (Maliпovski, 
1979). Iako је ovim teorijsko ocekivaпje пepotvrdeпo i teorija dovedeпa u пezgod
пu situaciju, опо !еро ilustruje kako su dedukcije iz psihoaпaliticke teorije savim 
moguce. Cak i ako u proveravaпjima пaidemo па пegativпo svedocaпstvo, kao sto 
је prethodпo pomeпuto, опо паs jos uvek пе prisiljava da odbacimo teoriju ukoliko 
пademo adekvatпo оЬјаsпјепје izostaпka potvrdivaпja uvodeci ad hoc hipoteze kao 
legitimпo sredstvo ocuvaпja teorije (Novakovic, 1984, Lakatos, 2003). Razmatra
пje ovakvih slucajeva stimulise teorijski razvoj. 

Nejgel se u svojoj kritici psihoaпalize роsеЬпо zadrzao па logickoj struk
turi i empirijskom sadrzaju psihoaпalitickih tvrdeпja i па prirodi dokaza za koje 
se пavodi da podrzavaju teoriju. Nejgel smatra da је za svaku, ра i za psihoa
пaliticku teoriju пuzпа mogucпost dedukovaпja posledica koje Ьi Ьi\е dostupпe 
empirijskoj proveri. Dobra teorija пе Ьi trebala da implicira medusobпo пesagla
sпe posledice. Medutim, iz postulata psihoanaliticke teorije koje su formulisali 
sami psihoanaliticari (Hartmaп u raspravi sa Nejgelom) ne mogu se bez teskoca i 
raznih drugih dodatnih pretpostavki dedukovati teorijska ocekivanja koja Ьi опdа 
Ьi\а dostupna empirijskom proveravanju. Nejgel u stvari misli da se ne mogu 
dedukovati Ьi\о kakva ocekivanja (Nejge\, 1988). Medutim, u istoriji psihologije 
vrlo је malo formalno izlozeпih teorija koje Ьi zadovoljile ovaj uslov. Pos\edпji 
veliki pokusaj u tom pravcu Ьiо је Halova teorija potkrep\jeпja, ali је zavrsio 
neuspehom (Savic, 1994). Zbog toga se i smatra da је psihologija jos uvek u 
nekoj prednaucnoj fazi razvoja (Nejgel, 1988). Psihoaпaliticka vizija strukture 
mentalnog aparata se smatra antropomorfistickom kao i koncepcija о nagoпima. 
U pogledu potkrepljujuce evidencije proЫem је ekskluzivnost i privatnost anali
ticke situacije koju psihoanaliticari smatraju glavпim izvorom podataka na osno
vu kojih grade teoriju. Ova prepreka cini nemogucom iпtersubjektivnu validacije 
dogadaja u terapijskoj situaciji (Eysenck, 1980). Uprkos svemu i Nejge\ kao i 
Poper smatra da је jos uvek Ьо\је postojaпje Ьi\о kakve teorije u пеkој oЫasti 
nego nikakve, a\i smatra da је to slaba uteha onima koji zele oЫast da zasnuju 
kao naucnu disciplinu i da се tek dalji razvoj u psihologiji omoguciti formulisa
nje adekvatпijih teorija (Nejgel, 1988, Poper, 1988). 

ZAKLJUCAK 

Period uspona psihoanaliticke misli Ьiо је pracen ostrascenim kritikama 
na njen racun i autisticnom odbranom psihoanaliticara. Vremenom su i sama psi
hoanaliticka stanovista u ponecem evoluirala, а promenili su se i metodoloski stan
dardi naucпosti ра se u savremenim tekstovima о psihoanalitickoj teoriji ne govori 
vise sa odijumom koji је postojao raпije, jer se u krajnjoj liniji nije uspelo dokazati 
kako је logicka struktura znanja u fizici nepomirljivo drugacija od one и psihoana-
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Iizi, te da је razvijanje i odbrana teorija u fizici metodoloski korektnija od odbrane 
psihoanaliticke teorije pred anomalijama koji se u podacima pojavljuju (Lakatos, 
1985). Na kraju mogli bi reci daje psihoanaliza taman sto se izborila za uvazavanje 
u korpusu naucnih teorija dozivela, ili bolje receno dozivljava, postepeni silazak sa 
naucпe sсепе, пе zato sto је Ьila opovrgпuta пekim eksperimentalпim пalazom ili 
empirijskim istrazivaпjima druge vrste, vec zahvaljujuci formulisaпju alternativnih 
hipoteza i пovih teorijskih pristupa. Ova поvа shvataпja vise nisu shvataпja опе 
sirine zahvata kao sto su Ьi\а psihoanaliticka, ali se zato nude kao efikasпiji iпstru
meпt za resavanje teorijskih i prakticnih proЬ!ema struke. Metodolosko, teorijsko i 
empirijsko preispitivanje ovih ponuda pokazace koliko su опе zaista obecavajuce. 
Као sto savremeпi metodolozi naglasavaju psihoaпaliticka teorija uopste пе mora 
Ьiti defiпitivпo poraZeпa ukoliko је treпutno u defaпzivi. U nekom buducem vre
meпu uvek postoji mogucnost da zasja пovim sjajem. 
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Ivan Jerkovic 

RISE AND FALL OF THEORIES: 
PSYCHOANALYТIC PARADIGM IN PSYCHOLOGY 

SUMMARY 

ln this paper the author deals with the development of the psychoanalytic 
theory, its scientific status and actual development. The starting amЬition of theo
rists was to develop revolutionary theory and to radical\y change the world has been 
weakening for а long time. Although it contains serious social implications, this as
pect of phychoanalytic theory has been less and less interesting to experts. А part of 
weakening of influence of psychoanalysis relates to reduction of psychoanalysis only 
to а method of dealing with patients. The secong weak point of psychoanalysis is 
its scientific status and critique that comes from philosophers of science, who think 
that it is not scientifically founded enough. However, due to the fact that theories 
are never completely defeated, as well as to appearance of the new discussions on 
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value of scientific theories in general, there is пеw hope for psychoanalysis. Critical 
questioning of epistemological status of the most developed sciences and its results 
and the questioning of research logic of psychoanalysis shows that comparison of 
psychoanalysis and more developed sciences is more possiЫe than it used to Ье. 

Кеу words: psychoanalysis, theory development. 
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KOGNIТIVNO-BIHEJVIORALNA TERAPIJA BULIMIJE NERVOZE 

Апа Genc 

SAZETAK 

Poremecaji ishrane predstavljaju ozblljnu pretnju fizickom i mentalnom zdravlju 
savremene zene kao i savremenog muskarca. Naucnici sa nasih prostora posvetili su daleko 
vесн paznjн opisu anoreksUe nervoze (anorexia nervosa) kao najcesce prisutnog poremecaja 
ishrane, za razliku od svetskog korpusa literature, u kojem је u podjednakoj meri opisana i 
istrazivana i bulimija nervoza (bulimia nervosa). U ovom clanku dat је prvo kratak pregled 
simptomatoloske s\ike i osnovnih elemenata psihodinamike bulimije nervoze, а zatim su de
taljno opisani modeli poimanja ovog poremecaja. Као osnovna teorijska orUentacija koriscen 
је kognitivno-Ьihejvioralni pristup, koji prema preporнkama svetski poznatih i priznatih struc
njaka predstavlja najadekvatniji okvir za razumevanje i tretman bнlimije nervoze. U drнgom 
delu clanka prikazane sн terapijske tehnike iz arsenala kognitivno-Ьihejvioralne psihoterapije 
"dizajпirane" и skladu sa specifiCпostima ovog obo\jenja. Као zakljucak о kognitivпo-Ьiћejvi
oralnom pristнpu bulimiji nervozi datje prikaz metaanaliza evaluacione prirode. OhrabrujuCi 
rezнltati mnogobrojnih empirijskih istrazivanja и velikoj meri govore u prilog vece efikasnosti 
kognitivno-Ьihejvioralne terapije и odnosн na neke druge psihoterapijske modalitete i isklju
civo psihofarmakolosko lecenje bнlimije nervoze. 

Kljucne reci: poremecaji ishrane, bulimija nervoza, kognitivno-Ьihejvioralna tera
pija, evaluacija psihoterapije. 

UVOD 

Poremecaji ishrane postali su predmet pojacanog interesovanja klinickih psi
hologa i psihoterapeuta u poslednje dve do tri decenUe. Prema vecini podataka pre
komerna gojaznost javlja se cak kod jedne trecine opste populacije (Tury, Szumska 
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2005), sto svakako ukazuje na cinjenicu da је ovaj poremecaj prerastao dimenzije 
pojava koje nisu vredne posebne painje. Rec је о oboljenju koje је hipertrofiralo и 
opstedrustveni zdravstveni proЬ!em. U klasicne poremecaje ishrane spadaju anorek
sija nervoza (anorexia nervosa) i bulimUa nervoza (bulimia nervosa). Njihov znacaj 
је prevashodno povecan snainom potrebom za prevencijom kod velikog broja sub
klinickih, potencijalno vrlo opasnih formi oboljenja (Tury, Szumska 2005). Pored 
ovih osnovnih oЫika poremecaja ishrane, u savremenoj literaturi pojavljuju se i neki 
novi tipovi oboljenja koji jos uvek nisu uvrsteni и zvanicne klasifikacije mentalnih 
poremecaja ili su ucinjeni tek prvi koraci и tom pravcu. u njih spada poremecaj pre
komernog prejedanja poznat pod imenom blnge eating disorder (BED) sa karakteri
sticnim simptomima poput napada prejedanja, koje - za razliku od bulimUe nervoze 
- ne prate kompenzatorna ponaSanja. U okviru poremecaja ishrane koji su novijeg 
porekla spominje se i dismorfija misica kod muskaraca koji se bave bodiЬildingom, а 
kod kojih postoji znacajan poremecaj percepcije svog tela- sindrom definisan prven
stveno kognitivnim distorzijama. 

Jos od prvog zvanicnog opisa bulimUe nervoze (Russell 1979, prema Ghade
ri, Andersson 1999) росео је naglo da se razvija korpus svetske literature о kognitiv
no-Ьihejvioralnom modelu poimanja sustinskih klinickih obelezja ovog sveprisutnog 
poremecaja i raznim oЬ!icima kognitivno-Ьihejvioralno orijentisane psihoterapije 
namenjene za bulimiju nervozu (Agras 1997, prema Mitchell et а!. 2003). Najcesce 
citiran autor i najznacajnф istraiivac ove oЬ!asti је Ferburn (Fairburn). Studije koje 
se bave proЬ!ematikom bulimije nervoze uglavnom su fokusirane na pitanja kao sto 
su: znacaj i uticaj individualnih razlika, sociokulturni uticaji, stresori koji izazivaju, 
pojacavaju i doprinose odrzavanju simptoma, uticaj negativnih i pozitivnih potkrep
ljenja, funkcionalne osnove ponasanja koja se manifestuju и poremecajima ishrane, 
fizioloske posledice ekscesivnih dijeta, vestackih Шсеnја organizma, izgladnjivanja 
(Vitousek 2000) i, naravno, vrlo precizno i detaljno razradene i istraiivane karakte
ristike kognitivno-Ьihejvioralne terapije. Najveci broj autora, kako teoreticara tako i 
prakticara, smatra daje kognitivno-Ьihejvioralna terapija svakako terapija izbora kod 
bulimije nervoze (Wilson et а!. 2002, Mitchell et а!. 2003, Tury, Szumska 2005). 

PODSEТNIK NA KLINICKA OBELEZJA BULIMIJE NERVOSE 

Od prvog zvanicnog opisa, bulimija nervoza smatrala se povremenom 
pratiljom anoreksije nervoze, medutim, pocev od objavljivanja DSM-IV ona је 
prepoznata kao saшostalni poremecaj. Izraz bulimia је starogrcka slozenica (bous = 

vo ili uopste govedo; limos = glad) koja salje jasnu poruku: "Toliko sam gladna da 
Ьih mogla pojesti i vola" (Davison, Neale 2002). Ranije se smatralo da se prisutnost 
svih poremecaja ishrane najbolje moze definisati kroz tzv. "3W" (White Western 
Women), jer su se oni javljali prvenstveno kod belkinja koje zive и razvijenim 
zapadnim zemljama. Noviji epidemoloski podaci sugerisu nam da se uocava 
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znacajan porast anoreksije nervoze i bulimije nervoze i medu pripadnicima crne rase, 
muskarcima kao i u svim zemljama i kulturama. Najvise pogodena subpopulacija su 
mlade odrasle zene izmedu 18 i 35 godina, kod kojih se bulimija nervoza javlja u 
1-4%. Pojedinacni simptomi poput izgladnjivanja, prezderavanja i samoizazvanog 
povracanja u studentskoj populaciji prisutni su cak sa 20-50% (Тйrу, Szumska 
2005). Sledeca tabela sadrzi kriterijume za postavljanje dijagnoze bulimUe nervoze 
(Davison, Neal 2002). 

Tabela 1. DSM-IV kriterijumi za bulimiju nervozu 
А. Ponavljajuce epizode prejedanja. 

1. U odredenim vremenskim periodima (npr. svaka dva sata) unosi se 
kolicina hrane kojaje znatno veca od one koju Ьi vecina ljudi pojela 
tokom slicnog vremenskog perioda i pod slicnim okolnostima. 

2. Osecaj guЬitka kontrole nad uzimanjem hrane tokom epizode ( osecaj 
da se ne moze prestati sa јеlош ili da se ne moze kontrolisati sta ili 
koliko se jede). 

В. Ponavljanje neadekvatnih kompenzatornih pona5anja sa namerom da se spreci 
dobljanje na tezini, kao sto su: namerno izazvano povracanje, zloupotreba 
laksativa, diuretika ili drugih lekova, ekscesivne dijete ili preterano vezbanje. 

С. Prejedanje i neadekvatne kompenzatorne aktivnosti javljaju se u proseku bar 
dva puta nedeljno, tokom najmanje tri meseca. 

D. OЫik tela i tezina prekomerno uticu na samopostovanje. 
Е. Poremecaj se ne javlja iskljucivo tokom epizoda anoreksije nervoze. 

Medu ostale znacajne psihopatoloske karakteristike bulimije nervoze spada
ju i sledeci simptomi: 
• Hrana koju oboleli Ьiraju ima takvu teksturu da se moze jako brzo pojesti i buli

micari је gutaju bez mnogo tvakanja. 
• Osobe sa bulimijom nervozom svesne su da је njihovo ponasanje abnormalno, 

cesto se gade same sebe, osecaju se bespomocno, neretko se javljaju panicni na
padi tokom uzimanja hrane. One praznjenje dozivljavaju kao znacajno olaksanje, 
prazne se da Ьi smanjile anksioznost izazvanu prezderavanjem. 

• Cesti prateci simptomi su povremene depresivne epizode, teskoce u interperso
nalnim odnosima, porodicni proЫemi i potencijalna suicidalnost. 

• Usled kompenzatornih ponasanjajavljaju se i neprijatne fizioloske posledice kao 
sto su: upale grla, otecene zlezde, razorena zubna gled, nutritivni deficiti, dehi
dracija, nepravilne menstruacije i poremecaji elektrolita (Davison, Neale 2002). 
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KOGNIТIVNO-BIНEJVIORALNI MODELI POIMANJA BULIMIJE NERVOZE 

Ne postoji jedan jedini kognitivno-bihejvioralпi model koji Ьi posluzio kao 
podloga za shvatanje poremecaja. Postoje samo odvojeпi, poпekad medusobпo deli
micпo iskljucivi "miпi-modeli'', za koje је zajednicko da se prvenstveпo bave preci
pitirajucim, izazivajucim ciniocima simptoma i uticajima koji odrzavaju poremecaj 
(Tury, Szumska 2005). 

Tipicпo obelezje kognitivno-Ьihejvioralпih modela је shvataпje da su vero
vaпja i vredпovaпja u vezi sa telesnom tezinom, kao i uticaj iskrivljeпog, пeadekvat
пog пасiпа obrade iпformacija па percepciju, misljeпje, emocije i ропаsапје, tretiraпi 
kao primarni i ceпtralпi psihopatoloski simptomi (Vitousek 2000). Pomalo pojedno
stavljeпo prikazano, razvoj i opstanak poremecaja objasnjava se sledecim sukcesiv
пim sekveпcama: socijalni pritisak па zепе da budu vitke kod pojedinih zепа1 vodi 
ka пesrazmernom preceпjivaпju zпасаја teziпe i oЫika tela, sto rezultira ekstremпim 
restriktivпim dijetama (Polivy, Hermaп 1993, prema Wilsoп et al. 2002). Najzad, 
guЬi se koпtrola паd uпoseпjem hraпe i zahvaljujuci haoticпim dijetalпim пavika
ma razvijaju se simptomi prejedaпja i kompenzatornih cisceпja (Wilsoп et al. 2002). 
Kritika kojuje moguce uputiti ovom shvataпju odпosi se па to da опо пе naglasava u 
dovoljпoj meri kogпitivпe elemeпte koji su kljucni za razumevanje bulimije nervoze. 
DeSilva modifikuje navedene korake i definise sledece krucijalпe elemeпte: kogпi
cije2 ----+ anksioznost (zabriпutost zbog fizickog izgleda) ----+ dijete ----+ glad koja vodi 
ka epizodi prejedaпja----+ cisceпje organizma----+ psiholoske posledice koje se javljaju 
паkоп cisceпja (DeSilva 1995, prema Tury, Szumska 2005). Nedostatak ovog modela 
је сiпјепiса da пе postaju sve zепе koje su па dijeti bulimicarke. 

Raniji kogпitivпo-Ьihejvioralпi modeli isticali su zпасајпе slicnosti izmedu 
sistema verovaпja aпorekticarki i bulimicarki. Smataralo se da, iako је rec о dva 
odvojeпa psihopatoloska eпtiteta, glavпi simptomi kod оЬа poremecaja mogu da se 
оЬјаsпе kogпicijama koje ideпticпo preпaglasavaju zпасај teziпe i oЫika tela. Ovo 
shvatanje podupiru пalazi da su pacijentkiпje iz ove dve grupe postigle vrlo slicпe 
rezultate па upitпicima koji mere stavove prema telu, kao i zapazaпje da vrlo cesto 
јеdпа osoba istovremeno ima simptome па osпovu kojih moze da se svrsta u оЬе 
kategorUe (Vandereycken, Pierloot 1983, prema Vitousek 2000). Vitusek i Ноlоп su, 
medutim, dosli do zakljucka da se oboleli od aпoreksije пervoze i bulimije nervoze 
ipak razlikuju i ро prirodi kognitivnih shema. Bulimicarke su prveпstveпo osetljive 
па drustveпe posledice mrsavosti, odnosпo gojazпosti, dok su za aпorekticarke ka
rakteristicпe mпogo slozeпije asocijativпe strukture. Citavu svoju licпost опе proce
пjuju kroz prizmu telesпog izgleda, dok osobe sa bulimijom пervozom ipak uspevaju 
da u evaluaciji sebe uzmu u obzir i druga licпa obelezja (Vitousek 2000). 

Pod "pojedinim zenaina" misli se uglavnom na one zene koje su genetski i konstitucionalno predodredene da 
budu malo punije, tako da one naprosto ne mogu da dostignu sumanuto mrsavi drustveno definisani ideal. 

2 Kognicije Stl iskrivljene, pretezno se javljaju u oЫiku kognitivnih distorzija tipicnih za bulimiju nervozu. 
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Sva dosadasnja istra.Zivanja о bulimiji nervozi jednoznacno ukazuju na vrlo 
specifiCna i tipicna iracionalna uverenja koja se neposredno ili posredno odnose na 
gotovo magijski uticaj hrane na telesnu tezinu. Neki primeri tipicnih iracionalnih 
uverenja su: 
• "Svaki zalogaj koji pojedem odrazice se na moju tezinu." 
• "Bicu manje vredna ako se ugojim." (pod "manje vredna" bulimicarke gotovo 

redovno misle "drugi се те manje ceniti, drugima necu Ьiti dovoljno privlacna" 
i sl.) 

• "Posto sam vec pojela ovaj kolacic, za danas sam pokvarila dijetu. Ako sam vec 
zgresila, onda idem do kraja" (nakon ove ideje sledi epizoda prejedanja). 

• Posle epizode prejedanja i nekog oЬ!ika Шсеnја pacijentkinje su ubedene da 
su uspesno odstranile svaku unetu kaloriju. One iracionalno veruju da su se 
"obezbedile od gojenja" pomocu vestackog pra.Znjenja organizma, stoga razni 
oЬ!ici purgacija vode ka znacajnom smirenju i osecanju olaksanja (Butryn et а!. 
2006). 

Jedan od najpoznatijih kognitivno-Ьihejvioralno orijentisanih modela buli
mije nervoze oslanja se na shvatanja о znacaju redukcije anksioznosti i napetosti. 
Prema ovom shvatanju (kao i u slucaju redukcije teskobe kod kompulzivnih radnji) 
kljucnu ulogu u izgradnji simptoma bulimije nervoze ima mehanizam redukcije ank
sioznosti koji se aktivira prilikom epizoda Шсеnја (Leitenberg, Rosen 1982, prema 
Tury, Szumska 2005). Najveci doprinos ove teorije је nastanak efikasne terapijske 
tehnike ekspozicije i sprecavanja uoblcajenog odgovora -iscenja (о ovoj intervenciji 
detaljnije се Ьiti reci u odeljku о kognitivno-Ьihejvioralnoj terapiji). 

Brojna istra.Zivanja bavila su se otkrivanjem veza izmedu epizoda prejedanja 
i ciscenja, sajedne strane, i svakodnevnih desavanja, osecaja gladi, emocija i kogni
cija, sa druge strane. U vecini slucajeva radi se о studUama koje su koristile upitnicku 
procenu u svakodnevnim, prirodnim uslovima, а u redim prilikama sprovodila su se i 
laboratorijska eksperimentalna istra.Zivanja. Velika vecina rezultata potvrdilaje pret
postavku da ciklusima prejedanja / ciscenja prethode stanja sa izrazenim negativnim 
raspolozenjem, а nakon tih ciklusa sledi smanjenje anksioznosti, napetosti i besa, 
medutim, depresivni simptomi пе iscezavaju (Vitousek 2000). 

Za ispitivanje karakteristika pacijentkinja sa bulimijom nervozom istra.Zivaci 
su u novije vreme poceli da koriste i neke vrlo savremene metode koje su preuzete iz 
moderne eksperimentalne istrazivacke paradigme. Oni su poceli da istrafuju slozene 
kognitivne procese obrade informacija kod bulimicarki. Vitusek i Holon predstavili 
su nekoliko opstih obelezja koja omogucuju ispitivanje procesa obrade informacija 
kod obolelih. Prema njihovom misljenju osobe sa bulimijom nervozom razlikuju se 
od ostalih ро sledecim karakteristikama: 1. kod njih је kognitivna obrada drazi, koje 
su u vezi sa hranom i telesnom tezinom, mnogo laksa i brza; 2. опе imaju vrlo razra
den sistem znacenja informacija koje su u vezi sa tim drazima; 3. misli koje su u vezi 
sa hranom i telesnom tezinom vrlo lako se generalizuju na neutralne ili ambivalentne 
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situacije koje nemaju nikakve veze sa "tabu temama"; 4. pojacana sposobnost me
morisanja i prisecanja na informacije koje su u vezi sa hranom i telesnom tezinom; 
5. razvijena vestina traganja za dokazima koji su u sk\adu sa njihovim kognitivnim 
shemama i sistemom verovanja; 6. snazna uverenost u sopstvena verovanja о hrani 
i telesnoj tezini i glorifikovanje svog subjektivnog misljenja do nivoa cinjenica; 7. 
jacina afekata koji se javljaju kao odgovor na draZi koje su u vezi sa telesnom tezi
nom; 8. otpornost na dokaze koji su u suprotnosti sa njihovim kognitivnim shemama 
(Vitousek, Hollon 1990, prema Vitousek 2000). 

Najveci broj eksperimentalnih istraZivanja posvecen је brzini obrade kogni
tivnih sadrZaja koji su esencijalni za bulimiju nervozu, а tehnika koja је u njima 
koriscenaje Strupov test (Stroop). Drazi su reci koje oznacavaju neku vrstu hrane ili 
imaju veze sa oЫikom i tezinom tela. Svaka rec-draZ ima svog para, koji је grafomor
foloski vrlo slican meti, ali za subjekte Ьi trebalo da ima neutralno znacenje ("torta 
- porta"). Prema rezultatima istraZivanja osobe sa bulimijom nervozom mnogo su 
sporije u imenovanju Ьоја kadaje u pitanju za njih emotivno obojena rec, nego u si
tuacijama sa neutralnim recima. Bulimicarke su sporije i od c\anova kontrolnih grupa 
u svim eksperimentalnim situacijama koje ukljucuju metu. Nalazi se objasnjavaju 
pretpostavkom, prema kojoj osoba koja pati od poremecaja ishrane obraca previse 
paZnje na "zastrasujuce" stimuluse, ра stoga kognitivne strukture nastale i pojacane 
usled dejstva straha zahtevaju povecan kapacitet za obradu informacija, sto naravno 
oduzima snagu procesima koji su potrebni za imenovanje Ьоја. Interesantanje poda
tak daje kod osoba koje su se izlecile od bulimije nervoze, doslo do ubrzanja procesa 
obrade informacija, odnosno do normalizacije (Vitousek 2000). 

Za postavljanje jednog sveobuhvatnog kognitivno-Ьihejvioralnog modela 
bulimije nervoze Ьilo Ьi neophodno naci odgovarajuci nacin da se istraZi kako nastaju 
neadekvatni kognitivni sadrZaji i zasto su ti sadrzaji toliko otporni na promenu. 

KOGNIТIVNO-BIНEJVIORALNA TERAPIJA BULIMIJE NERVOZE 

Savremena literatura iz oЫasti psihoterapije nedvosmisleno ukazuje na broj
ne, gotovo neoborive dokaze za stav da је kognitivno-Ьihejvioralna terapija nuzno 
terapija izbora kod poremecaja ishrane (Bulik et а!. 1997; Davis et а!. 1998; Ghaderi, 
Andersson 1999; Wolk, Devlin 2000). Kognitivno-Ьihejvioralna terapija narocito је 
razradena i istraZivana u slucaju bulimije nervoze, а zasluge za precizno isplaniran 
tretman pripadaju prvenstveno Ferburnu i Vilsonu (Tury, Szumska 2005). Као te
orijska podloga za terapiju posluzile su Bekove (Beck) osnovne postavke, iako su 
izvorne kognitivne tehnike prilagodene specificnostima bulimije nervoze (Vitousek 
2000). 

Generalno gledano kognitivno-Ьihejvioralna terapija kao izuzetno direktivan 
tretman fokusiran је па sledece kljucne tacke: umesto restriktivnih dijeta uvode se 
zdravije navike uzimanja hrane (sto smanjuje verovatnocu za pojavu ponasanja poput 
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prejedanja i ciscenja); razvijaju se kognitivne i Ьihejvioralne vestine za suocavanje 
sa visoko rizicnim situacijama koje predstavljaju okidac za prejedanja i ciscenja (ve
rovanje u vlastitu efikasnost i pojacan osecaj kontrole rezultiraju u znacajnim napre
cima na Ьihejvioralnom planu); modifikuju se disfunkcionalne misli i neadekvatna 
osecanja koja se javljaju u vezi sa tezinom i oЫikom tela (zelja da se bude na dijeti 
direktno se smanjuje ako se promene uverenja i stavovi о telu) (Ghadery, Andersson 
1999; Fairburn, Marcus, & Wilson 1993, prema Wilson 2002). 

Terapijski program za bulimiju nervozu najcesce obuhvata 19 seansi, а sus
reti se organizuju jednom nedeljno (Fairburn et а!. 1993, prema Loeb et а!. 2005). 
Terapeut se sve vreme oslanja na princip "sada i ovde", orijentisan је iskljucivo na 
proЫeme koji se direktno ticu glavnih simptoma poremecaja. U zvanicnom terapij
skom prirucniku za bulimiju nervozu Ferburn i njegovi saradnici opisuju 3 medusob
no odvojene i precizno omedene faze tretmana: 

1. faza - Pre primene Ьilo kakvih specifiCnih kognitivnih tehnika nuzno је 
posvetiti se raznim potencijalno opasnim fizickim simptomima koji su se moglijaviti 
tokom trajanja poremecaja (dehidracija, teski nutricioni deficiti i druge fizioloske 
abnormalnosti). Tek kada pacijent pocne da usvaja zdravije navike uzimanja hrane, 
pocinje psihoterapija u pravom smislн reci (Vitousek 2000). 

U prvoj fazi rada fokus је prvenstveno na teznji ka promeni ponasanja. Tera
peut se rukovodi sledecim ciljevima: 
• uvodenje novog rezima ishrane koji se sastoji od tri regularna obroka i dve uzine 

svaki dan (Wilson 2002); 
• izgradnja kvalitetnog terapijskog odnosa; 
• edнkacija о kognitivno-Ьihejvioralnom shvatanjн bulimije nervoze; 
• redovna provera telesne tezine (Safer 2003); 
• poducavanje pacijenta о stetnim posledicama dijeta i fizioloskim poremecajima 

koji su izazvani prejedanjem, samoizazvanim povracanjem i koriscenjem medi
kamenata; 

• smanjenje ucestalosti epizoda prejedanja planiranjem obroka i izgradivanjem al
ternativnih ponasanja (Tury, Szнmska 2005). 

Sto se regulacije saЫona ishrane tice, u ovoj fazi terapije jos uvek nije vazno 
sta klijent jede, nego kada jede. Pozeljno је povecati kontrolu na taj nacin sto се se 
iz klijentovog okruzenja odstraniti ona vrsta hrane koju је on najcesce konzumirao н 
epizodama prejedanja. Preporucuje se i privremeno izbegavanje prodavnica i uopste 
mesta i situacija koje imaju veze sa hranom. Uzimanje hrane ogranicava se najednu, 
uvek istн prostoriju. Domaci zadatak koji se provlaci kroz сео tretman podrazumeva 
redovno vodenje maksimalno preciznog dnevnika о svakom ponasanju koje је veza
no za ishranu, а ti podaci sluze kao baza za pocetak svake seanse (Wilson 2002). Jos 
jedan obavezan domaci zadatakje sastavljanje sto detaljnije liste о situacijama koje 
predstavUaju okidace za epizode prejedanja i smisljanje sto sire Iepeze alternativnih 
ponasanja (Tury, Szumska 2005). 
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2. faza - Od 9. do 16. seanse fokus tretmana је na kognitivnom radu. Ak
cenat је na modifikovanju neadekvatnih stavova о te]u (Fairburn et а!. 1993, prema 
Loeb et а]. 2005). Кlijent se poducava kognitivnim i Ьihejviora]nim strategijama za 
suocavanje sa stresom, koje pojacavaju njegovu sposobnost da se odupre snaznoj 
zeJji da se ponovi epizoda prejedanja. Do tada "zabranjena" hrana se postepeno i 
oprezno ponovo uvodi. КIUent је konzumira do trenutka dok ne oseti strah od gu
Ьitka kontrole. Takode pocinju da se variraju okolnosti hranjenja, ulaze se trud da se 
ојаса klijentova to]erancija na frustracije. U ovoj fazi terapije preporucljivo је pratiti 
sledece korake: 
• identifikacija i vrednovanje konkretnog proЬ\ema; 
• razmisljanje о raznim mogucim nacinima za suocavanje sa proЬ\emom; 
• detaljno anaJiziranje svakog od otkrivenih nacina, eva]uacija potencijalnih ishoda; 
• izbor najadekvatnijeg nacina resavanja proЬ\ema i sastavUanje detaljnog pJana; 

sprovodenja procesa resavanja proЬ\ema; 
• sprovodenje tog plana; 
• evaluacija postignutog ishoda (Tury, Szumska 2005). 

3. faza - Pacijenti su se do sada najcesce vec os\obodili simptoma, ali su i 
dalje vrlo vulnerabllni. Akcenat se sada premesta na prevenciju relapsa. Iako istra
zivanja ukazuju na visoku efikasnost kognitivno-Ьihejvioralne terapije u lecenju bu
limije nervoze, utvrdeno је da је 50% klijenata, koji su postigli remisiju, pod pove
canom opasnoscu za relaps, narocito u prvih sest meseci nakon zavrsetka terapije 
(Olmsted, Kaplan, & Rockert 1994, prema Mitchell, et а!. 2003). 

Cilj је odrzavanje postignutog uspeha, seanse se proreduju i odrzavaju se 
jednom u dve nedelje. Glavna temaje predvidanje ocekivanih teskoca nakon zavrset
ka terapUe i planiranje suocavanja sa njima. Postoje mnogobrojne tehnike prevencije 
relapsa, а medu najcesce koriscene spada sastavljanje pismenog ugovora о tome kako 
pacijent treba da se ponasa u buducim potencijalno opasnim situacijama. Тај "doku
ment" treba da sadrzi s\edece elemente: 
• Ako se ponovo pojave proЬ\emi u vezi sa ishranom, klijent се prepoznati simp

tome i znace sta mu se desava. 
• Prisecajuci se vestina koje је usvojio na terapiji, k!Uent се ponovo primenjivati 

self-monitoring, vodice detaljnu evidenciju о svim emocijama, kognicijama i po
nasanjima koja su vezana za ishranu. 

• Кlijent се se prisetiti nacina resavanja proЬ\ema koji se u proslosti pokazao efi
kasnim i ponovo се ga primeniti. 

• Upraznjavace strategije resavanja proЬ\ema, kako Ьi se suocio sa teskim zivot
nim situacфma. 

• Sam sebl се vrsiti tehnike kognitivne restruktuacije. 
• Ugovor treba da sadrzi kratkorocne i rea\ne ciJjeve. Ako se epizoda prejedanja 

ponovisvega nekoliko puta, to jos nije relaps i napredak postignut na tretmanu ne 
smatra se izguЫjenim (Tury, Szumska 2005). 
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U jednom opseznom istrazivanju Micel (Mitchell) i saradnici primetili su 
interesantnu pojavu: ako se izlecenim klijentima kaZe da imaju tu mogucnost da se 
(za iste pare) opet jave svom terapeutu u slucaju da su se simptomi ponovo pojavili 
ili da se oni - mozda cak i bez razloga - plase relapsa, klijenti se ne zale na relaps. 
Obavezni kontrolni pregledi takode su potvrdivali nepostojanje simptoma. Autori 
smatraju da dozvola klijentu da bez bojazni zatrazi dodatne seanse, moze da posluzi 
kao efikasna tehnika za sprecavanje relapsa (MitcЪell et а!. 2003). 

Iz dosadasnjeg prikaza evidentno је koliko је kognitivno-bihejvioralna tera
pija precizno isplanirana i struktuisana za terapiju bulimije nervoze. Isticanje vaznosti 
strukture ogleda se i u strogo definisanim sekvencama koje vaze za svaku pojedinac
nu seansu. Svaka seansa prati s\edece korake: pregled domacih zadataka, definisanje 
ciljeva, zadataka i toka tekuce seanse, "akcija" i zadavanje novih domacih zadataka 
(Tury, Szumska 2005). 

Za osobe koje ne reaguju па ovu k\asicnu semu kognitivno-Ьihejvioralne 
terapije, uvode se posebne modifikacije u terapiju. Najccsce primenjivana tehnika 
kod non-responderaje Lajtenbergova i Rozenova (Leitenberg & Rosen) metoda ek
spozicije i sprecavanja uoЬicajenog odgovara - ciscenja. Ovi:l tehnika је fokusirana 
na samoizazvano povracanje, za razliku od ostalih tehnika iz kognitivno-bihejvio
ralne terapije koje akcenat stavljaju na prejedanje. Кlijentu је dozvoljeno da pojede 
ucblcajeno ogromne kolicine "zabranjene" hrane, prejedanje se podstice do trenutka 
kada klijent oseti snaznu potrebu za povracanjem. Uz pomoc terapeuta klijent se 
odupire povracanju, suocava se sa jakom frustracijom i anksioznoscu (Carter et а!. 
2002). Upadljiva је slicnost opisane tehnike sa шetodom preplavljivanja kod foblc
nih i opsesivno-kompulzivnih klijenata. Za prevladavanje anksioznosti ili Ьilo koje 
druge neadekvatne neprijatne emocije koriste se klasicne tehnike relaksacije, vodene 
fantazije i sl. (Tury, Szumska 2005). 

Terapija moze da se prosiri i na interpersonalne proЬ\eme kod bulimicnih 
klijenata, posto ti proЬ\emi cesto predstavljaju okidace za epizode prejedanja. U tak
vim s\ucajevima kognitivno-Ьihejvioralna terapija "pozajmljuje" tehnike interperso
nalne terapije. 

U literaturi su zabelezeni pokusaji da se terapija bulimije nervoze ucini jos 
ekonomicnijom na taj nacin, sto se сео tretrnan svodi na kratku psiholosku edukaciju. 
Psiholoska edukacija se bazira na ideпticnim principima kao i klasicna kognitivno
Ьihejvioralпa terapija, ali traje mnogo krace (svega 5 seansi), radi se u homogenim 
grupama i koriste se iskljucivo strogo didakticke tehпike. Preliminarпa istrazivaпja 
ukazuju na umerenu efikasnost ovog pюgrama, ali kao njegov glavni nedostatak isti
cu nemogucnost da se tretman uskladi sa potrebama svakog pojedinacnog klijenta 
(Davis et al. 1998). 

Prema nekim auto1·ima, u Ыazim slucajevima Ьн\iшiје nervoze mogu Ьiti 
efikasni i precizno isplanirani programi samopomoci, tl kojima se klijent п1kovodi 
knjizicom uputstava. Kuperov (Cooper) prakticni vodic sadrzi pet koraka: 
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• introspekcija, samoposmatranje; 
• sastavljanje plana zdrave ishrane; 
• usvajanje strategija resavanja рюЫеmа; 
• odricanje od dijeta; 
• promena neadekvatnih kognicija (Tury, Szumska 2005). 

EVALUACIJA KOGNIТIVNO-BIНEJVIORALNE 
TERAPIJE ZA BULIMIJU NERVOZU 

Metaanilze ispitivanja efikasnosti kognitivno-Ьihejvioralne terapije za bu
Jimiju nervozu mnogobrojnije su od slicnih studija namenjenih anoreksiji nervozi. 
Podaci ukazuju na relativno ohrabrujuce rezultate (narocito ako se uzme u obzir da 
је dugo vladalo misljenje daje bulimicarke gotovo nemoguce izleciti): remisija pre
jedanja krece se izmedu 51 i 71 %, dokje oporavak od simptoma koji se ticu ciscenja 
organizma 36-56%. Pored osnovnih simptoma poremecaja zabelezene su pozitivne 
promene i u sferama kao sto su stavovi о telu, depresivno raspolozenje, samovred
novanje, interpersonalni proЫemi itd. Trajnost postignutog uspeha potvrduje, izme
du ostalih, i Ferburnova (Fairburn 1995) studija pracenja, u kojoj је 48% klijenata 
cak posle sest godina Ьilo bez simptoma (Wilson et а!. 1997, prema Tury, Szumska 
2005). 

Efikasnost kognitivno-Ьihejvioralne terapije uporedivana је sa uspehom u 
lecenju bulimije nervoze iskljucivo lekovima. U medikamentoznom tretiranju buli
mije nervoze psihijatri preporucuju koriscenje antidepresiva, najcesce Imipramina. 
Uporedujuci dosadasnja evaluciona istraZivanja nailazimo na prilicno sarolike, po
nekad i kontradiktorne rezultate. Lecenje Imipraminom nedvosmisleno dovodi do 
boljih rezultata od upotrebe placeba, medutim, medu osobama koje su lecene anti
depresivom ima znacajno vise "drop-out"-ova, klijenti se neretko zale na nezeljene 
nuspojave, а i relapsi su prilicno cesti. Istrazivaci se slazu u zakljucku daje kognitiv
no-Ьihejvioralna terapija efikasnija od terapije lekovima koja nije pracena nikakvim 
oЫikom psihoterapije (Agras et al. 1994, prema Vitousek 2000; Wilson 1999, prema 
Mitchell, et al. 2003). Novija istraZivanja ispituju udruzeno delovanje kognitivno
Ьihejvioralne terapije i antidepresiva, а preliminarni rezultati sugerisu da је njiho
va komЬinacija superiornija od iskljucive primene Ьilo kog pojedinacnog tretmana 
(Agras et а\. 1997, prema Tury, Szumska 2005). 

Kognitivno-Ьihejvioralna terapUa primenjena na bulimiju nervozu cesto је 
uporedivana sa efikasnoscu drugih psihoterapijskih skola kod ovog poremecaja. U 
istrazivackim krugovima vlada uverenje da psihodinamski orijentisani tretmani i su
portativna psihoterapija nisu dovoljno uspesni u lecenju bulimije nervoze. Vecina 
istraZivaca smatra da ova tvrdnja - iako vrlo verovatna - nije empirijski potvrdena, 
jer ne postoje dokazi о postojanju adekvatno sprovedenih i kontrolisanih evaluacija 
(Ghaderi, Anderson 1999). 
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Kada su se osamdesetih godina proslog veka pojavila prva razmisljanja о 
tome koja Ьi Ьila terapija izbora za, u to vreme jos "novi" poremecaj - bulimije 
nervoze, psiholozi su predvidali da се se interpersonalna psihoterapija pokazati kao 
najefikasniji oЫik tretmana. Ovu hipotezu obrazlagali su saznanjima о meduljudskim 
poteskocama kod bulimicnih klijenata. Ocekivani uspeh interpersonalne terapije 
nije izostao, iako је vrlo brzo utvrdeno da kognitivno-Ьihejvioralna terapija deluje 
mnogo brze od interpersonalne terapije (Wilson, et а!. 2002). О najkvalitetnijem 
i najcesce citiranom evaluacionom istrazivanju izvestavaju Ferburn i saradnici 
(Fairburn, et а!. 1993, prema Vitousek 2000). U njihovoj studiji ucestvovalo је 75 
zena sa dijagnozom bulimije nervoze, rasporedene u 3 grupe. Prva grupa tretiranaje 
Ьihejvioralnom terapijom, na drugoj је primenjena kognitivno-Ьihejvioralna terapija, 
а kontrolna grupa је ucestvovala na seansama interpersonalne terapije. Tehnike 
interpersonalne terapije nisu fokusirane na centralne simptome bulimije nervoze, 
terapeut i klijent se ne bave temama kao sto su: prejedanja, purgativna ponasanja, 
uverenja о telesnoj tezini i sl. (Constantino, et а!. 2005). Prema rezultatima kod svih 
ispitanika javilo se poboljsanje sto se prejedanja tice. Кlijentkinje koje su tretirane 
Ьihejvioralnom terapijom imale su znacajne pomake na planu ponasanja, ali su 
njihove kognicije Ьile i dalje neadekvatne i maladaptivne. Uzimajuci u obzir sva 
merila kognitivno-Ьihejvioralna terapija se pokazala kao najuspesnUi tretman. Posle 
godinu dana usledila је provera trajnosti postignutih rezultata. Medu ispitanicama, 
koje su tretirane modifikacijom ponasanja, registrovano је statisticki znacajno 
osipanje uzorka, tako da је prakticno Ьila nemoguca evaluacija efikasnosti ovog 
oЫika tretmana. Preostali uzorak Ьiо је nereprezentativan, ра su rezultati ukazivali na 
prilicnu neefikasnost Ьihejvioralne terapije. Postavlja se pitanje razloga odustajanja 
ovih pacijentkinja; autori su pretpostavili daje kljuc u velikom broju relapsa. Glavni 
nalaz ove studije ukazao је na neocekivan i prilicno iznenadujuCi rezultat: ispitanice 
koje su tretirane inte1·personalnom terapijom, za godinu dana sustigle su klijentkinje 
iz grupe sa primenjenom kognitivno-Ьihejvioralnom terapijom. Ovaj nalaz pokrenuo 
је mnogobrojna vaZ:na kako teorijska tako i prakticna pitanja: (а) Pomocu kojih 
mehanizama deluje interpersonalna terapija na centralne simptome bulimije nervoze, 
odnosno, kako је moguce da se pacijenti vise ne zale na prejedanja i kompenzatorna 
pona5anja, kada se njima uopste nisu bavili u terapiji? (Ь) Sta se desilo "u klijentima" 
u proteklih godinu dana? (с) Kako је moguce dajedan tretman, koji uopste ne stavlja 
akcenat na prevenciju relapsa, ima tako trajne pozitivne ishode? Prema Ferburnu, 
ove klijentkinje su postigle znacajne promene na podrucju samopostovanja, vise nisu 
procenjiva\e svoju vrednost iskljucivo kroz prizmu fizickog izgleda, intenzivirale su 
vlastiti osecaj opste kompetencije, а ovi pomaci su indirektno uticali i na kljucne 
simptome poremecaja (Vitousek 2000; Wilson, et а!. 2002). 

Као sto је vec receno, otprilike polovina klijenata sa bulimijom nervozom 
dobro reaguje na kognitivno-Ьihejvioralnu terapiju i postize trajnu remisiju. Bjuliko
va (Bulik) i njeni saradnici sproveli su sveobuhvatnu studiju, и kojoj su pokusali da 



238 Апа Genc 

utvrde karakteristike onih osoba koje se brzo i trajno oporavljaju pod uticajem kog
nitivno-Ьihejvioralne terapije. Prema njihovim rezultatima nisu postojale statisticki 
znacajne razlike и godinama, vremenu pocetka bolesti i duzini trajanja oboljenja iz
medu onih klijentkinja koje su postigle remisiju i klijentkinja kojima kognitivno
Ьihejvioralna terapija nije pomogla. Ispitanice, koje su dobro reagovale na terapiju, 
imale su manje ozЬiljne i teske simptome: rede prejedanje i ciscenje. Za пjihje tako
de utvrdeno da su sklone prihvatanju odgovornosti za svoje izbore, imaju detaljnije 
razradene zivotne ciljeve i razvijenije vestine resavanja proЬ\ema. Те klijentkinje su 
pocele da vise сепе i prihvataju sebe (Bulik, et al. 1997). 

Istrazivanja su ukazala па prilicno krupan proЫem prakticne prirode: veliki 
broj osoba sa dijagnozom bulimije nervoze pokazuje tendenciju da pre vremena, 
odпosno, pre postizanja pozitivnih terapijskih rezultata, prekine tretman. Pojava drop
out-ova prisutnaje cak kod 35% bulimicarki koje se jave na kognitivпo-Ьihejvioralnu 
terapiju. Agras i saradnici pokusali su da identifikujt1 karakteristike osoba, kod kojih 
postoji velika verovatnoca da nece istrajati и terapiji. Njihovi rezultati ukazuju 
na individue koje su natprosecno impulsivne i kod kojih su kognitivne distrozije 
karakteristicne za bulimiju nervozu prisutne и tezem oЫiku. Autori ove studije 
pretpostavljaju da, posto se и prvoj fazi klasicnog tretmaпa terapeut i klijent пе 
bave kognitivnim distorzijama, kod pacijentkinja raste zabrinutost za potencijalno 
povecanje telesne tezine. Та briga, udruzena sa impulsivпoscu, vodi ka odustajaпju 
od terapije. Agras preporucuje da se и slucaju opisanih osoba klasicna kognitivпo
Ьihejvioralna terapija modifikuje па taj nacin sto се rad na kognitivnim distorzijama 
zapoceti odmah na pocetku tretmana (Agras 2000Ь, prema Tury, Szumska 2005). 

Jos јеdпо relevaпtno pitanje kojim su se istrativaci sa ovog podrucja bavili, 
tice se fuпkcije i vatnosti kvaliteta odnosa izmedu klijenta i terapeuta, odnosno, tera
pijskog radnog saveza. Prema klasicnom shvatanju kvalitetaп odnos izmedu klijenta 
i terapeuta mnogo је vazniji i vise dopriпosi terapijskom napretku od pojedinacnih 
terapijskih tehnika (Beitmaп, et al. 1989, prema Wilson 2002). Rezultati пovijih istra
zivanja, medutim, opovrgavaju ovo klasicno shvatanje. Iako se i и kognitivno-Ьihej
vioralпoj terapiji, kao i и Ьilo kojoj drugoj terapijskoj skoli, kvalitetan radпi savez 
smatra fundamentalnim za terapijski uspeh, specificne tehnike su se pokazale kao po
tentniji prediktori ishoda terapije bulimije nervoze (Wilson, et а\. 1999, prema Loeb, 
et al. 2005). Mnogi istrativaci nisu nasli korelaciju izmedu kvalitetnog terapijskog 
odnosa i uspesno zavrsene terapije (Wilson 2002). 

Iako su dosadasnji rezultati evaluacionih istrativanja о uspehu primene kog
nitivno-Ьihejvioralne terapije и tretmanu bulimije пervoze ohrabrujuci, brojne nedo
umice jos cekaju na razreseпje. 
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ABSTRACT 

Eating disorders are а serious threat to the physical and mental health ofthe 
modern woman as well of the modern man. The scientists of our region have so far 
paid far more attention to the description ofanorexia neurosis (anorexia nervosa) as the 
most frequent eating disorder, however, in the world corpus of literature the bulimia 
neurosis (bнlimia nervosa) has been dealt with in the same measure. In this paper 
is, firstly, given а short summary of the symptomatological picture and of the basic 
elements of psychodynamics of bulimia neurosis, afterwards have been described 
in detail the models of the perception of this disorder. The cognitive-behavioural 
approach has been used as the basic theoretical orientation, which is, according to 
the recommendations ofthe world-known and recognized experts, the most adequate 
frame for understanding and treatment of bulimia neurosis. In the other part of the 
paper there have been introduced the therapeutical techniques out of the arsenal of 
cognitive-behavioural approach "designed" in accord to the characteristic features 
of this disease. As the conclusion to the cognitive-behavioural approach to bulimia 
neurosis t11ere have been depicted the metanalyses of the evolutional nature. The 
encouraging results ofmany empirical researches speak in great measure for а higher 
degree of efficiency of the cognitive-behavioural therapy in comparison to some 
other psychotherapeutic modalities and to the exclusively psychophaпnacological 
treating of bulimia neurosis. 

Keywords: eating disorders, bulimia neurosis, cognitive-behavioural therapy, 
psychotherapy evaluation. 
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SAZETAK 

Konstruktivisticka paradigma vise naglasava kako spoznajemo stvarnost nasuprot 
onome sta spoznajemo.Sadrzaj i metoda, instrukcija i konstrukcija, logika psihe i stvarna lo
gika, subjekat i objekat zamisljajн se komplementarno.Ne postoje dobre ili lose, ispravne ili 
pogresne metode, koje metode su prikladne, zavisi od konteksta i od situacije, od onog koji 
poducava i od опоg koji uci.Vera u metode је ne-konstruktivisticka jer ona pociva na soci
jal-tehnoloskim pretpostavkama. Podesnost neke metode zavisi od cilja i sadйaja, povoda i 
konteksta, tipa ucenja i tipa poducavanja. 

"Mesta, besni automoblli, drvece, 
prasnjavo zelenilo, svi oni nalaze svoj izraz 
kroz тепе: Svetje poezija mojih 
си/а i nestace, kad ја umrem. " 
(Eeva-Liisa Manner) 

Konstruktivizam naglasava опо КАКО (spoznajemo) nasuprot onome STA 
(spoznajemo). ,,Кakolkoliko је stvarnastvarnost?" (Paul Watzlawick)? Kako mi vi
dimo to sto vidimo? Kako posmatramo i razlikujemo? Kada postanemo svesni mo
gucnosti i granica na5ih konstrukcija stvarnosti, mozemo primereno da prosudujemo 
validnost nasih konstrukata. (Isto VaZi i za naucno istraZivanje.) 

1 Rad је nastao u okviru projekta "Evropske dirnenzUe promena obrazovnog sistema u SrЬiji" koji finansira 
Ministarstvo nauke i z~tite zivotne sredine RS. 



242 Milica Aпdevski, Svetozar Duпderski 

Francisco Varela oznacava kogniciju kao put, koji nastaje hodanjem (Varela 
1990, s.11 О) Tako i mreze neurona u mozgu jacaju mentalnom aktivnoscu, sto cesce 
koristimo neki telefonski broj, staЬilnije се Ьiti odgovarajuce sinapse. Varela upotre
Ыjava metaforu puta jos u jednom smislu, kada govori о "sredisnjem putu spoznaje" 
(Varela/Thompson 1992.s. l 9) i trazi sredisnji put izmedu subjektivizma i objekti
vizma. Subjektivna iskustva i objektivne realnosti mogu se shvatiti komlementarno. 
Nijedno iskustvo nije slika realnosti, ali nijedno iskustvo koje је izguЬilo svaki odnos 
sa realnoscu ne moze na duze da bude vijaЬilno i sposobno za konsenzus. 

Ројат komplementarnosti moze da se prenese na didaktiku: sadrzaj i meto
da, instrukcija i konstrukcija, logika-psihe i stvarna logika, subjekat i objekat, mogu 
da se zamisle komplementarno (а ne dualisticki). Nijedna strana ne postoji bez one 
druge, оЬе strane se uslovljavaju. Novo zahteva nadovezivanje na vec dokazano, 
nesigurnost ima sigurnost kao preduslov, akomodacija i asimilacija se dopunjavaju, 
sticanje znanja i ucenje sa razmisljanjem su upuceni jedno na drugo. 

То za metodiku znaci obrazovni rad: ne postoje dobre ili lose, ispravne ili 
pogresne metode. Које metode su prikladne, zavisi od konteksta i od situacije, od 
onog koji poducava i od onoga koji uci. 

Јеdап primer za zavisпost od koпteksta: 
Јеdпоdпеvпо usavrsavaпje пastavпika па temu iivotпa okoliпa. Svi ucesпici se 
роzпаји, refereпt, koji је prizпati strucпjak, tасап је, ali moie da ostaпe samo do 
podпeva. Mi svi smo bas zпatiieljпi. Medutim, voditeljka паs poziva da uradimo 
јеdпи poduiu veihu zagrevaпja. Iпsceпirala је meditativaп uvod: "Zatvaramo oCi, 
opustamo se, postajemo роtрипо mirni, ostavljamo sve iza паs, паsи svakodпevicu, 
па§е radпo mesto ... " Ovde mi је ра/о па pamet тоје radпo mesto, пеоЬrаdепа 
posta па pisacem stolu, hitпi telefoпski pozivi. Primetio sam da postajem (а i ostali 
isto tako) пestrpljiv, пervozaп, baska sto se taj uvod orijeпtisaп ka ucesпicima пiје 
zavrsavao. Svi mi ЬШ smo dovoljпo ljubazпi (?) da ucestvujemo и igri, iako је i 
refereпt postajao sve пemirniji. 

Na pitanje о specijalnim konstruktivistickim metodama na seminarima tre
balo Ьi pre uzdrzano govoriti, јег konstruktivisticki principi spoznavanja v3Ze neza
visno od metoda poducavanja.Bilo da se radi о jednom strucnom izlaganju ilijednom 
autoritarno vodenom razgovoru poducavanja, ucesnici "imaju svoje sopstvene mi
sli", autopoieza i emergencija kognicije metodski ne mogu da budu iskljucene.Tako
de ni rad u malim grupama ne mora da bude recept za uspeh kada tezimo kreativnim, 
komunikativnim procesima ucenja i spoznavanja.Svaki pedagog zna: nemotivisane 
osobe ostaju bezvoljne uprkos svim pedagoskim naporima. 

Vera u metode је ne-konstruktivisticka, jer ona pociva na socijal-tehnolos
kim pretpostavkama.lpak,metode mogu da podrze i podstaknu one koji su bezvolj
ni za ucenje. Tako su pogodne sve one metode, koje podsticu na razmisljanje, koje 
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omogиcavajи iznenadиjиce spoznaje i neoblcna opa2anja, koje zahtevajи promenи 
perspektive, koje otvarajи nove pog\ede i prosirиjи vidike. Sve sto perturblra/zbиnjи
je, moze da pokrene procese исеnја. Iako podesnost neke metode zavisi od cilja i sa
drzaja, povoda i konteksta, tipa исеnја i tipa podиcavanja, opravdano је, favorizovati 
reform-pedagoske metode, na primer projektnи nastavи, igre planiranja/simиlacije, 
ispitivanja и prirodi i radnom okrиzenjи, kreativne metode, исеnје koje otkriva, rad 
и malim grиpama itd. jer one najcesce vise stimиliSи samostalne aktivnosti onih koji 
исе nego receptivne metode. 

Konstrиktivizam ne predocava иvek obavezno novи metodikи podиcavanja, 
ali daje jedno specifiCno pedagosko drzanje. Rolf Arnold је ovo drzanje oznacio kao 
opustenost (Arnold, 1993,s.53).Time se ne misli na ravnodиsnost, \aissez-faire ili ne
manje plana. Misli se na mentalnи otvorenost za iskиstva, g\edista, predloge drиgih. 
Opиstenost znaci: dopиstiti da neka grиpa ima sopstvenи dinamikи, nemati иvek na 
sva pitanja spreman odgovor, и teskim sitиacijama ili konfliktima odlиcivati zajedno 
sa иcesnicima, iznenadenja dozivljavati kao obogacenje. Opustenost i konstruktivi
tet pripadajи jedno drиgom.Кonstrиktivitet је иbedenje, da nije samo jedan и pravи 
, а da svi ostali grese, da postoji vise mogиcih tumacenja, da је vijabllnost nekog 
resenja zavisna od individиalnih iskиstava, da i naиcne discipline nиde samo modele 
sveta, da sи zаЬ\иdе kao normalnost deo covekove egzistencije. 

Opиstenost је primerena, jer mora da se postuje svojeglavost onih koji исе 
. Smisao i znacanje ne тоgи da Ьиdи direktno posredovani ili saopsteni, znacenje 
mora svako za sebe da otkrije.Tako pedagozi morajи stalno da imajи na ити "da 
posredovanje 'zamisljenog', и najvecem Ьrоји s\иcajeva komиnikativne interakcije 
medи ljиdima, иspeva samo delimicno, fragmentarno ili modifikovano ( ... ). Ono sto 
jedan recipijent 'razиme', determinisano је krajnje indirektno porukom - pogotovo 
kadaje ta poruka veoma 'apstraktna' kao и s\исаји stampanih tekstova" (Кбсk 1987, 
s.370). 

Ovakvo drzanje nema za pos\edicи ravnodиsnost. Pedagozi treba svoja иbe
denja- иz svи nj ihovu prolaznost - ofanzivno da zastupajи, а da ne Ьиdи intolerantni, 
treba da Ьиdи odusevljeni svojim temama i da sи sposobni da oduseve svojim tema
ma i drиge, ali i da prihvate, da је drugima nesto drиgo va2no.Pedagozi ne роsеdији 
obrazovanje, ali treba da Ьиdи иzor и svojim naporima za obrazovanje.Tako gledano 
konstrиktivizam nije samo teorija spoznaje, vec i zivotna filozofija. 

Bernd Weidenmann pojasnjava ovo pedagosko drzanje na sledeci nacin: 
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Slika 1: Pedagosko drzanje (Weidenmann 1995, s.18) 

Ovako? 
"Moji иcesnici i иcesnice sи mi povere
ni. Ја nosim odgovornost za to, da oni 
dostignи cilj исеnја i dаси sve od sebe 
za to. Stoga sam se temeljno pripremio/ 
!а i odlиcio/la sam se za optimalan риt 
исеnја. U svakom slисаји odlиcиjem 
da се иcesnici da prate moja иpиtstva. 
Ukoliko је potrebno, to си i da zahte
vam. Jer иbeden/a sam: to је najbolje 
za иcesnike." 

Ili ovako? 
"Ucesnice i иcesnici mogи jedino sami 
da иce.Odgovornost је na njima. U 
svakom slисајија mogи da stvorim po
voljne predиslove za to i da to konstan
tno proveravam. Za to se smatram pro
fesionalno odgovornim/om. Ocekиjem 
od иcesnika da sи i sami zainteresovani 
za optimiziranje uslova rada i da mi si
gnaliziraju kada smatrajи da Ьi drиga
cije mogli bolje da исе ili kada zele da 
uce nesto drugo." 

Protiv linearnog posredovanja znanja ро modelu predajnik-prijemnik govo-
re tri argиmenta: 

Na5 kognitivni sistem ne oslikava nasu realnost "fotografski",tako da исеnје 
nUe slika i "иsvajanje" onoga sto је predavano. Bиduci da "u bиkvalnom smislu 
( ... ) nema prenosenja misli sa govornika na sagovornika" (Schmidt 1987, s. 28), 
"nesporazum/ pogresno razumevanje" је pre pravilo nego izuzetak. 
Model predajnik-prijemnik se prema teoriji informacije bazira na semi kodiranja 
i dekodiranja. Dekodiranje znaci odgonetanje; razumevanje и smislu "dodeljiva
nja znacenja" је, medutim, samoreferencijalan ucinak subjekta. 
Slusati nekog referenta znaci: "opa:lati" njegove poruke. Opazanje, medutim, 
пiје reaktivno ponasanje, vec jedna interpretacija.Slиsalac opa:la ono, sto se 
uklapa и пjegov sistem, sto moze da interpretira, sto ти је va:lno. Referent ne 
odlиcuje о tome, sta се slusalac da opazi. 

Iako је slиsaпje jedna selektivпa, svojevoljпa, iпterpretativna radnja, peda
gozi ipak moraju da prezentujи, predstavljaju, nude zпапје. Na seminarima moramo 
"tako da delamo, kao da" (Vaihinger) се nase iпformacije Ьiti shvacene upravo ona
ko, kako smo ih i mi mislili. Ova pretpostavka nas potice na to, da se trudimo oko ra
zumljivosti. Kada mi "delamo tako, kao da se svetjos moze spasiti", vise cemo tome 
doprineti, nego ako "tako delamo, kao da" је sav trud ionako иzalиdan.Mi moramo 
da de-konstrиisemo model predajnik-prijemnik, dakle da ga opovrgnemo, da Ьismo 
ponovo re-konstruisali posredovanje znanja. Na opa:lanje se cesto vise utice kogпi
tivnom strukturom i emotivnim stanjem nego tekstom izlaganja, ра ipakje izlaganje 
smisleno kao prilika za ucenje i podsticaj ucenju. 

Komunikacija па semiпarima i pri izlaganjima se пе shvata tako da В Ьiva 
iпformisan, prosvecen, иbeden od strane А, vec svi koji ucestvuju u tom procesu ра-
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ralelno stvaraju mentalne "operacije". Konstruktivizam polazi od toga "da individue 
posmatraju komunikaciju ne kao razmenu informacija, vec kao paralelnu konstrukci
ju informacija u kognitivnoj oЫasti, koja је kroz strukturalno spajanje vec izgradila 
jednu konsenzusnu oЫast" (Schmidt 1987, s.64). 

Obrazovni rad se ne odvija samo u polju raspona izmedu subjekta i objekta, 
vec i u zavisnosti od situacija radnje. U svakom programu ucesnici uspostavljaju 
odnose ka radnji. (I seminar о lirici baroka је uvezan u kontekste radnje.) Metode 
obrazovnog rada se tako mogu postaviti u jedan didakticki trougao: 

Slika 2: Didakticki trougao 

Logika psihe 

Logika sadrzaja Logika delovanja 

Ove logike razlikuju se ро svojim strukturama, kriterijumima i razlikama 
u vodenju.Logika psihe se bazira na subjektivnoj iskustvenoj stvamosti, na samo
referenci konstrukcije stvamosti. Logika sadrzaja upucuje na "the structure of the 
discipline",na naucne i kulturne pojmovne stvarnosti. Takve kulturne tekovine zna
nja se od strane individua rekonstruisu kroz procese ucenja.Delovanje u poslovnoj i 
privatnoj svakodnevici је upuceno na takve tekovine znanja, ali sem toga zahteva i 
specifiCne motivacije i kompetencije. Delovanje podleze pre svega "kodu" uspesno/ 
bezuspesno. Da Ьi se vozio auto, ne moraju se poznavati sve tehnicke konstrukcije. 

Didakticko delovanje olaksava spojeve i uklapanja izmedu ove tri logike. 
Obrazovanje је okarakterisano ovim rasponom povezanosti. Ni samospoznaja, ni 
puko prenosenje znanja, ni izolovane prakticne vezbe ne mogu da se prevedu na 
zahteve obrazovanja. Metodicki, ipak, ne moze sve istovremeno da bude postignuto. 
Pojedinacne metode (na primer Ыic-pitanja- referat- igra planiranja/simulacija) na
gla5avaju svaku od "logika". Konstruktivisticka metodika ne koncentrise se ni u kom 
slucaju samo na logiku psihe, ali ograduje se od cistog popularizovanja nauke. 

Metode seminara sa konstruktivistickog stanovista stavljaju akcenat: 
Logika - psihe: Refleksija obrazovne Ьiografije, stilova konstrukcija stvarnosti. 
Која iskustva sprecavaju/olaksavaju procese ucenja? Koliko su cvrste ili pro
menljive kognitivne seme? Kako se grade kognitivne strukture - na primer kod 
stranih jezika? 
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Logika - sadrzaja Sposobnost nadovezivanja novih sadrzaja na postojece kon
strukte. Оа li se znanje moze zahtevati? Оа li se logika sadrzaja sukoЫjava sa 
postojecim psihickim strukturama (na primer ekonomska realnost naspram so
cio-pedagoskog identiteta)? Raznolikost perspektiva tematike, prolaznost ponu
denog znanja, redukcija kompleksnosti predmeta ucenja itd. 
Logika-delovanja:Prakticna upotrebUivost i vUaЬilnost znanja, "situiranje" ko
gnicije, autenticnost situacije-vezbe, licna i poslovna relevantnost situacije delo
vanja, "visak znanja" itd. 

Primer za diskrepanciju izmedu logike sadrzaja i logike delovanja: konstruk
tivisticka spoznajna teorija је relevantna za delovanje, iako se odatle ne mogu izvesti 
pedagoske metode. 

Jos 1981 је Hans Tietgens govorio о "zivotu и modusu interpretacije" (Tiet
gens 1981,s.89). Nas svet и kome zivimo је jedan dozivljeni, interpretirani, konstrui
sani svet. Obrazovni rad podstice takve konstrukcije, rekonstrukcije i dekonstrukcije, 
podstice medutim i refleksivno ucenje, kroz koje ljudi postaju svesni svoje konstruk
tivnosti. U daljem toku teksta се Ьiti predstavljene neke metode, koje podsticu "kom
petenciju samodokucivanja" (Arnold 1996,s.6). Ne radi se о novim metodama, vec 
poznate metode Ьivaju konstruktivisticki "novo" akcentovane i obrazlozene. 

Na slici 3 је konstruktivisticki model poentirano i pojednostavljeno postav
ljen nasuprot modelu kurikuluma: 

Slika 3: Konstruktivisticki versus kurikulum-teorijski model 

Kurikulum-teorijski 

Paradigma normativna 

Кljucni pojmovi vaspitanje, 
kvalifikovanje 

Poducavanje prenosenje znanja, 
upravljanje 

Teorija ucenja predajnik - prijemnik, 
ogledanje sveta 

Oidaktika planiranje ciljeva/sadrzaja 

orijentisano ka rezultatu 

konstruktivisticki 

interpretativna 

samoupravljanje, emergencija 

perturbacije, opafanje 
drugog reda 

stvaranje stvarnosti, 
kognitivne strukture 

uredivanje"Settings" tehnoloski 
(engl. podesavanja) 
evoluciono, 
orijentisano ka procesu 



RAZUMEVANJE METODA IZ DISKURSA PEDAGOSKOG ... 247 

Cilj ucenja 

Grupa 

Razlika и vodenju 

standardizovanje, 
proverljivost 

sporazumevanje, 
homogenost 

tacno/pogresno 

opaianje razlika, 
raznolikost perspektiva 

strukturalno uklapanje, 
pluralitet, 

vijaЬilno, relevantno 

U daljem tekstu predstavicemo tri metode obrazlozene iz konstruktivistic
kog aspekta: uredenje zivotne sredine koja podstice ucenje, analiza kreoda: Ьiograf
ski prtljag i metoda zakljucivanja: pojmovne mreze. 

UREDENJE ZIVOТNE SREDINE КОЈА PODSТICE UCENJE 

Mladi covek, иcesпik па kиrsи opisтenjavanja skole za odrasle, prica: Povod za
trиd oko орisтепјаvапја dala тије njegova devojka. Оп ји је ироzпао па оdтоrи 
i postoпisи iiveli и istoт gradи, опа ти је пеdеlјпо pisala pisтo. Kada јој se 
ispovedio о svojoj пepisтeпosti, опа ga је ohrabrila da иcestvиje па kиrsи. И те
аиvrетепи sи poceli da iive zajedпo i опа ga stalпo podriava, ali пе sa podignиtiт 
kaiiprstom, vec пeиpadljivo - kako prica тladi covek. Kada опа, па priтer, raпije 
od njega ode па posao, пapise ти та/и lјиЬаvпи реsти па cedиljici, ili ga zamoli 
da пapravi spisak za kupoviпи, ili zajedпo рrоисаvаји prospekte za odmor. Ucesce 
па kиrsи ти је zabavпo, pre svega опdа, kada тоiе devojci dapokaie svoj пajпo
viji пapredak. 

"Ко radi па nekoj temi, menja svoju svest. Svet Ьiva redukovan i produЫjen 
istovremeno. Sudaramo se sa zivim procesom nauke. U sopstvenu temu spadaju mre
ze osoba, ciklusi sednica i kongresa, casopisi i knjige, izdavacke kuce, novosti na 
radiju i televiziji itd. ProduЬite svoja cula, uplovite и novi mali svet Vase teme" (von 
Werder 1992, s.3 8). 

Podsticajna okruzenja za ucenje stimuliSu emergenciju kognicije, sazrevanje 
jedne teme. Tako radna soba moze da se opremi fotografijama, karikaturama koje 
su relevantne za temu, da se ceduljice sa idejama zakace na jedan pano, kad smo na 
putu da uvek imamo Ыokcic za pisanje pri ruci da Ьismo zabelezili neku misao, da 
Ьiramo televizijske emisije koje imaju veze sa temom, da pri citanju novina i caso
pisa uspostavljamo veze (sta se, npr. kod teme konstruktivizam stalno "namece"), da 
razgovarmo sa prijateljima koji se interesuju za temu, koji imaju drugacije misljenje 
i kriticke prigovore, koji su "laici" i kojima se strucni termini moraju razumljivo 
objasniti, da kod tema koje su socio-naucne i vaspitno-naucne pronademo primere iz 
svakodnevice itd. 
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"U drustvenim naukama se pojavljuju mnoge teme iz svakodnevnog zivota. 
Npr. svugde se vaspitava, drustvo se odvija и porodicama i ispred kucnih vrata, poli
tika se stalno objavljuje/prikazuje javnosti. Identifikujte socijalna mesta Vase teme" 
(von Werder 1992, s.38). 

1 и predstavama obrazovanja је okruzenje za ucenje, ekologija исепја od 
velikog znacaja. Тime se misli na mesta za ucenje, vreme za ucenje, grupe za ucenje, 
ali i na opremljenost prostorija za seminare. Za voditelja seminara је grupa "zivotna 
okolina"; on vidi sebe kao srediste i organizatora seminara. Za svakog ucesnika је, 
medutim, voditelj seminara "samo" zivotna okolina, zajedno sa drugim ucesnicima, 
predmetima и prostoriji, drvetom ispred prozora, slikom na zidu. PaZnja ucesnika 
nikako nije uvek i prevashodno usmerena na voditelja seminara, vec cesto na druge 
osobe i objekte. Govori docenta su cesto samo "kognitivno zuborenje". 

Primer: Fraпcuski za парrеdпе. Mesto: UCioпicajedпe оsпоvпе skole (sa stolica
ma koje su premale za odrasle). Zidovi su prekriveпi decijim crtezima, koji odvlace 
pa:Zпju svih prisutпih. Nezadrzivo se bude secanja: па sopstveпu decu i uпuCice, па 
skolske dапе, slike koпstaпtпo podsticu па iпterpretacije - ali пе па fraпcuskom. 
Subverzivпo se ova priredba pretvara и semiпar о decijim crtezima. Voditeljka kur
sa је izпerviraпa zbog пedostatka koпceпtracije grupe. 

Za prostorUe koje podsticu ucenje nije, dakle, znacajno mnostvo draii, vec 
tematska povezanost okruzenja. Pretrpanost razlicitim impulsima i informacijama 
moze da bude ometajuca i da vodi odvracanju painje.Takode ni spajanje emocional
nih slika sa kognitivnim informacijama nije neograniceno pozeljno. NaroCito "apeli 
straha" mogu da ugroze bavljenje nekom temom."Ekstremni slucaj reprezentuje po
godenost ispunjena strahom, jer posledica ovoga nije samo emocionalna koncentri
sanost na impuls koji izaziva strah, vec и mnogim slucajevima i totalno povlacenje 
iz razmene informacija sa zivotnom okolinom" (Frohlich 1988, s. 77). Zahtev za jed
nom "celovitom" nastavom, za jednim stimulisanjem vise kanala opaianja trebalo 
Ьi, dakle, da se izdiferencira. Pri "prijemu" poslatih poruka utvrdeno је da su: "Vazni 
delovi komentara samo onda dobro razumljivi, kada nisu pretrpani slikama koje zah
tevaju painju ilije cak i izazivaju" (Љidem, s.90). · 

Generalno vazi: ProstorUe za seminare trebalo Ьi da budu opremljene pred
metima koji su povezani sa temom. Ove draii Ьi, medutim, trebalo da budu dozirane, 
da Ьi Ьila moguca mentalna koncentracija i da Ьi se izbeglo odvracanje painje. 

Kod nekih tema za ucenje, mesto za ucenje istovremeno predstavlja i pred
met ucenja, na primer ekoloske ekskurzije, posmatranja и prirodi, obllasci preduzeca, 
muzeji itd. Ali ova polja prakse generalno nisu nadredena skromnim prostorijama za 
seminare. Prostorija za seminare moze da stimulise distancu koja podstice ucenje ka 
svakodnevnim pritiscima okolnosti delovanja, redukuje kompleksnost koja omogu
cava orijentisanje. Mnogi odrasli raduju se nedeljnoj veceri seminara ili vikend-se-
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minaru, jer tamo doЬijaju "odstojanje od svakodnevice", "dolaze do mira", padaju im 
"druge misli" na pamet, "vide druga lica" itd. Situiranje ucenja i orijentisanje ucenja 
prema delovanju ne zahteva neizbeznoucenje u poljima prakse. 

Vazan "resurs" ucenja је i sama grupa seminara. Pre svega, mnostvo i razno
likost spoznajnih stvarnosti i perspektiva zastupljenih u grupi moze da bude podsti
cajno. Уес kod planiranja seminara moze se pokusati sa ucesnicima razlicitog uzrasta, 
_zanimanja, kultura. Zadatak voditelja seminaraje tada da postojeca iskustva i kompe
tencije postavi"orijentisano ka ucenju". Sa sistemsko-konstruktivistickog stanovista 
uredenje okruzenja za ucenje, podesavanje ucenja, kulture ucenja poboljsava se na 
stetu "frontalnog" poducavanja. U ekstremnom slucaju, uspeh onoga koji poducava, 
је da ucini suvisnim direktno prenosenje znanja. Poducavanje nije na poslednjem 
mestu podrska samostalnom radu onih koji uce ј samoorganizaciji grupe,time sto се 
voditelj seminara podeliti zadatke radnim grupama i stojati na raspolaganju ukoliko 
је potreban kao savetnik. "То znaci, dakle, da oni koji poducavaju u nastavi zapravo 
na koriscenje mogu da samo kontekste. То је jedan izuzetno vafun zadatak. Kako 
се posle oni koji uce da postupaju sa tim kontekstima,sami се individualno i cesto, 
veoma razlicito da odluce" (von Aufschnaiter 1998, s.84). 

Dok "okruzenje za ucenje" podrazumeva prostornu opremljenost mesta za 
ucenje, dotle "kultura ucenja" sadrzi atmosferu, u kojoj svi koji ucestvuju ostavljaju 
svoj pecat. U kulturu ucenja spadaju dakle i forme ophodenja, stilovi komunikacije, 
socio-estetika. Кёsе\ razlikuje cetiri "tipa kulture": 

Tehnolosko-instrumentalno-funkcionalna kultura исепја 
sa naglasavanjem orijentacije prema cilju ucenja, linearni stilovi razmisljanja, 
naucna objektivnost, kontrolisanje itd. 
Komunikativna kultura исепја 
sa naglasavanjem sporazumevanja, procesa, dinamike u grupi, otvorenim cilje
vima ucenja itd. 
Ekoloska kultura исепја 
sa naglasavanjem umrezenog, holistickog, celovitog misljenja, jedinstva coveka 
i prirode, radionicama buducnosti, dozivljajnom pedagogijom itd. 
Kultura исепја samoostvarivanja 
sa naglasavanjem ucenja identiteta,Ьiografskog ucenja, meditacije(Kёsel 
1993,s.350). 

Osim ovih, mogu se razlikovati i feministicke kulture ucenja, interkulturalne kul
ture ucenja, animatorske kulture ucenja. 
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ANALJZA KREOOA: BIOGRAFSКI PRTLJAG 

Onaj ko se odluci za ucesce na nekom seminaru ili za citanje neke knjige, 
ima za to razloge i motive, pre toga su napravili racun troskova i koristi, odmerili 
su argumente za i protiv. Оа li ulozeno vreme stoji и odgovarajucem odnosu ka mo
gucem rezultatu? Оа li ova "investicija" vredi, da li se isplati? Оа li је tema zaista 
toliko interesantna i VaZna, kao sto је predstavljena. Оа li postoje alternative za taj 
seminar, npr. razgovori sa prijateljima? Ova razmisljanja odnose se i na priredivaca. 
Оа li је ustanova na dobrom glasu za ovu tematsku oЫast? Која iskustva vec postoje 
sa ovom ustanovom? Ко vodi seminar i ko su ucesnici/ce? 

Napetost raste, sto је Ыizi pocetak seminara. Mozda се neko ucestvovatiza
jedno sa poznanicima ili barem zna, da се sresti poznanike na seminaru. Mozda se 
neko kaje zbog prijave i razmislja о tome da ostane kod kuce. 

Ovakve misli su zavisne od ranijih iskustava sa obrazovanjem, odseminara 
neophodnih za profesionalno usavrsavanje, od uslova kao sto su udaljenost, vreme, 
troskovi, ali i od tipa licnosti i slike о samom seЬi. Najcesce su raspolozenja pred 
pocetak seminara amЬivalentna: nadanja se mesaju sa strahovima, samosigurnost sa 
nesigurnoscu. U svakom slucaju, svi ucesnici/ce i voditelji kursa stupaju и prostorUe 
seminara sa svojim, iskustvima napunjenim Ьiografskim prtljagom. 

Edmund Kosel upotreЫjava и svojoj "subjektivnoj didaktici" za ova oce
kivanja i secanja pojam kreoda исепја (Lernchreode), to znaci put ucenja, pristup 
ucenjн."Pojam kreoda је za nas prikaz koristan, jer time analogno moze da bude 
predstavljen put jedne osobe koja uci и potpunosti - и smis\u jednog kanalizovanog 
razvoja na osnovu нnutrasnjih linija razvoja i njihove strukture. Mi сето stoga ove 
individua\ne, za svakog aktuelne linije razvoja ujednoj situaciji ucenja da nazovemo 
kreoda UCENJA" (Kosel 1993,s.247). Kreode se razlikujн, one su kontingentne, 
zavisne su od sitнacije i raspolozenja. U idealnom slucaju uspevaju "strukturalni spo
jevi" i sporazumevanje и jednoj grupi na seminaru. 

Kosel razlikuje Ja-kreode, Mi-kreode i kreode исепја и uzem smislu. Ja
kreode su nase slike samih sebe, nasa posmatranja samih sebe, nase strategije koji
maoptimiziramo nase јасе strane i kompenzujemo nase slabe strane. Ja-kreode su 
konstrukcije nas samih.Mi-kreode su zajednicki ciljevi, stilovi komunikacije, rituali, 
tajna pravila i konsenzusne teme jedne seminar-grupe. Ove kreode odreduju atmos
feru i kulturu ucenjajednog seminara. Ovde spadaju i opazanja grupe od strane indi
vidua: Оа li me grupa stimulise ili koci и ostvarivanju mojih ciljeva?Kreode ucenja 
и uzem smislu sadrze planove ucenja, programe ucenja ucesnika. Ovde spadaju i 
ispitivanja ucenja: Sta umem dobro, sta mi tesko pada? Sta mi је zabavno, cime se 
nerado bavim? 
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Ја vec duie godiпa igraт stoпi teпis, i и ekipi, doduse па пiiет stupпju. Za to 
vreтe sат паиСiо тпоgо о sebl, о svojiт ја-, тi- i kreodaтa исепја. Priтecujem, 
da sат kod igara и kvalifikacijaтajos uvek пervozaп, ali da se паkоп letnje pauze 
radujeт toj пapetosti, koju тi stres "daje ". Nerviraт se zbog пekih poraza. Kada i 
zasto se пerviraт? Najcesce kada izgublт "za dlaku" i kada sат lose igrao. Duie 
vreтe sат stalпo gublo и produieciтa. Zasto и kriticпiт odlucujuCiт situacijaтa 
postajem nesiguran, preoprezaп i ostajem ispod svojih mogucпosti? Zadovoljaп 
sam kada opaiam situaciju па odgovarajuCi пасiп - jake i slabe straпe protivпika, 
тоје sopstveпe mogucnosti -, kada pravovremeпo pokusaт da рrотепiт svoju 
taktiku. Radujeт se kada тој а ekipa pobedi. Lose sат raspoloieп, ako sат ја kriv 
za to daje пеkа igra и kvalifikacijama izgubljena. OCigledno sат "tip koji izbega
va пeuspehe ", trudim se da praviт та/о gresaka i izbegavaт riskantпe рrотепе 
lopte. 

Kreode ucenja sastoje se iz reakcija izbegavanja i tendencija priЬЩavanja 
- и odnosu na teme, metode, vezbe. Pozivajuci se na Luc-a Ciompi-a moze se govo
riti о "Programima miSljenja/osecanja/ponasanja" koj i su povezani s temom.Кosel 
razlikuje averzivne odbrambene kreode i agresivne kreode nasuprot zainteresovanim 
kreodama orijentisanim ka zadatku. Ukoliko preteze odbrambeno ponasanje, znaci 
da ucesnici traze prigovore, vidljivo ili neprimetno odmahuju glavom, oni takoreci 
odlaze и "unutrasnju emigraciju", nisu vise "и sustini stvari" ili napustaju seminar. 

Nije retko da su ucesnici spolja jos angazovani, ucestvuju u diskusijama 
i vezbama, ali su se izunutra iskljucili ili su drugacijeg misljenja, koje ne zele ili 
ne umeju da izraze. Ovo neslaganje izmedu manifestovanog i latentnog ponasanja 
voditeljima seminara najcesce ostaje skriveno.Кosel pretpostavlja da bi: "Ucenje 
razmisljanja ро kreodama moglo da postane jedan od glavnih zadataka za buducu 
didaktiku: Uciti da se razume, kako ljudi sebl daju svoj sopstveni oЫik, i uciti kako 
ljudi razvijaju svoje sopstvene kreode ucenja" (Kosel 1993, s. 251 ). 

Jedna takva analiza kreoda ispunjava tri didakticke funkcije: 
Samorejleksija 
Svi koji ucestvuju - ukljucujuci i voditelje seminara - potvrduju svoje motive 
ucenja, tematske interese, iskustva ucenja, ocekivanja, strahove. 
Konsenzualne ohlasti grupe 
Grupa razjasnjava zajednicke ciljeve ucenja, ocekivanja, postupke, koji su spo
sobni za konsenzus.Utvrduje se didakticko-metodicka zona povrsinske struje i 
razja5njava se, koja ocekivanja se и ovom seminaru ne mogu ispuniti. 
Didakticka orijentacija 
Voditelji seminara dobljaju uputstva za predznanja, nivo zahteva ucesnika/ca, 
situacije и kojima се ucesnici/ce da upotreЫjavaju nauceno. Tako didakticko pla
niranje moze da bude preispitano i revidirano. 
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Na kratkotrajnim seminarima tesko је moguce sprovesti dijagnoze sposob
nosti ucenja koje zahtevaju mnogo vremena. S druge strane, kod analize kreoda пе 
radi se samo о "fazama zagrevanja" ili igrama upoznavanja. Refleksija kroz kreode 
ucenjaje vaian sastavni deo jednog procesa ucenja. 

Trebalo Ьi pitati za: 
а) ranija bavljenja ovom tematikom, 
Ь) situacije н kojima Ьi se upotreЫjavalo nauceno, 
с) ocekivanja od seminara, 
d) intenzitet saradnje i planirane pripreme pre i nakon seminara. 

Ovakva sporazumevanja mogu da se urede kao diskusija и plenumu, н okvi
ru runde p1·edstavljanja ili и malim grupama kao intervjui partnera uz pomoc meta
plan-kartica ilipomocu kratkih (ро potreЬi anonimnih) pisama za voditelje seminara. 
Da Ьi se registrovali tokovi ucenja i promene kreoda, pogodanje dnevnik исепја, na 
primer sa pitanjima: 

Staje za mene danas Ьilo novo i interesantno? 
Sta nije Ьilo interesantno, za5to? 
Sta nisam razumeo/la, sta је Ьilo uzrok tome? 
Sta Ьih zeleo/la da produblm, и kom oЫiku? 
Da li su postojale razlike и misljenju и grupi? Који poziciju sam ја zastupao/la? 
Da li su debate Ьile ometajuce ili podticajne? 

Analiza kreodaje moguca i ротоси sledeceg postupka: Tradicionalni tok" izlaga
nje plus diskusija" se obrce: 

1. Referent kratko uvodi и temu. 
2. Grupa sakuplja - ukoliko је potrebno и malim grupama - svoja predznanja, 

svoja iskustva i svoja pitanja. 
3. Referent drii svoj referat, pri сети se stalno poziva па doprinose ucesnika. 

Jedan nadredeni cilj svih obrazovnih seminara jeste stimulisanje sposobnosti 
исепја. Nije pravilo da se sposobnost "usputno" poboljsava, uvek kada se ucestvuje 
na kursevima. Potrebne su vezbe i samoposmatranje sopstvenog stila ucenja, kogni
tivnog, emocionalnog i "strateskog" ophodenja sa zahtevima ucenja. U sposobnost 
ucenja spadaju i repertoar pitanja, tehnika, refleksija. U kognitivno-naucnoj literaturi 
se ova samoposmatranja oznacavaju kao metakognicija. Analiza kreodaje deo jedne 
takve metakognitivne kompetencije, koja podrzava samoupravljeno ucenje. 
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KOGNIТIVNE GEOGRAFSKE KARTE: RED U GLAVI 

Slika 4:Mind тар (slika ита) па tети "Konstruktivizaт" 
stvaranje sveta 

terapija 

autopoieza 

samoreferentnost 

zatvorenost 
strukturalno spajanje 

nadovezivanja 
posmatranje 

vijaЬilnost 

operacionalna 

sposobnost 

nes\aganje/razlika 
pedagogija 
organizacioni razvoj 
historiografija 
masovni mediji 
knjizevnost 

k\"ucni o"movi 

neuroЬiologija 

kognitivne nauke 
teorije sistema 
naucne teorije 
kulturalizam 

oЬ\asti primene 

materijalizam 
bihejviorizam 

socijaltehnologija 

konstruktivizam 
naucne struje 

skepticizam 
kritika spoznaje 

psihologija kognicije 
simbolicki interakcionizam 

pragmatizam 
teorija evolucije 

Kognitivne geografske karte (Mind тар) mogu da se naprave za mnoge 
kUucne pojmove i teme nekog seminara (na primer zastita zivotne sredine, priroda, 
zdravlje, starost, fasizam, kompjuter, Francuska,Tes\a itd.) Centralnom pojmu se do
deljuju srodni pojmovi, obelezja, iskustva, ра i emocije. Uzrocne veze mogu graficki 
da se naznace. Mind map (тара uma) moze da se nacrta kao drvo sa korenima i 
granama. 

Kognitivna geografska karta је odraz nasih mentalnih тreza, nasih neuron
skih povezivanja. Ove geografske karte podsecaju na programe misljenja/osecanja/ 
ponasanja Luc-a Ciompi-a. Jedna takva geografska karta sadrzi pojmovno znanje, 
ali i iskustveno znanje,logiku afekata, na primer odusevljenje ili odbranu. Mogu da 
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se zabeleze pojшovno -sredene "grane", ali i spontani lanci asocijacija. Grade se 
k\asteri, dak\e tematske celine. U takvim geografskim kartama - na primer na temu 
priroda - sadrzani su potencijali za delovanje. Zamislivi su i dupli klasteri - na pri
mer priroda/tehnika - za predstavljanje suprotnosti,konflikata,povezanosti.Кogni
tivne geografske karte odrazavajupostojece konstrukte stvarnosti, oni cine vidljivim 
predus\ove ucenja. 

Takve geografske karte se тogu napraviti na pocetku seтinara, za procenji
vanje "polazne situacije". Sve geografske karte тogu da se okace, da bi se uvidele 
individualne razlike ili poklapanja. Povremeno moze da bude od ротосi da se s\icne 
karte spajaju (na priтer optiтisticke/pesiтisticke slike starosti, a\i i deduktivne/in
duktivne mustre.) 

U daljoj fazi тоzе da se razradi, kako su ove geografske karte biografski 
nastale, koja iskustva su osnova, iz kojih izvora inforтacija (skola, televizija, rodi
teljska kuca, \ektira itd.) su ove mreze znanja nahranjene. 1 ovde se тogu razlikovati 
tipovi: тreze koje pre reprezentuju sopstvenu iskustvenu stvarnost ili pre teorijsku 
pojтovnu stvarnost. 

Moze se razmsljati о tоте, koja prazna тesta sadrze geografske karte, koji 
pojтovi nedostaju, koje povezanosti u toku seтinara treba obraditi.Napreci u ucenju 
тogu se videti, kada se pri kraju seтinara ponovo naprave kognitivne geografske 
karte i porede se sa prvima. Vidljivo је da li su se konstrukti u toku seтinara priЬ\izili 
ili su postali heterogeni. 1 poredenje geografskih karti voditelja seтinara sa kartama 
ucesnika тоzе da bude korisno. Moguce је da u geografskiт kartaтa voditelja se
minara dominira teorijska logika sadrzaja, а u geogrfskim kartaтa ucesnika logika 
psihe ili logika delovanja. 

Povreтeno se ротосu geografskih karti moze prepoznati, kako stvarnosti 
Ьivaju konstruisane, takode: kako se naucno znanje i iskustveno znanje umrezava
ju/povezuju. 

Na jednom seminaru па fakultetu о konfiiktu severa i juga, refieksija i obrada ko
gnitivnih karti studenata па temu Afrika obeleiila је kompletan tok seminara. 

Jedna varijanta тара uma su seme, u kojima se povezuju pojmovi i osecanja. 
Da Ьi se ograniCile logika sadrzaja i logika psihe i da Ьi se novo znanje integrisa\o u 
sopstvenu sliku sveta, moze da bude od pomoci, dajedan pisani tekst svako prevede 
u geografsku kartu i da se onda te geografske karte uporeduju u grupi. 

Metoda тара uma razvijena је nezavisno od diskusije о konstruktivizтu. 
Uprkos tome, ona ispoljava Ыiskost sa konstruktivistickom teorijoт spoznaje. Ona 
sviтa koji ucestvuju cini jasnim autopoiezu i rekurzivnost ucenja. 

Geografska karta i mref.a su konstruktivisticke, neuroЬioloske тetafore. 
Geografske karte nisu identicne sa zemljama. Geografske karte su nase slike sveta, 
one upucuju na nas "тodus" opazanja i tumacenja stvarnosti. Na to znanje upucuju 
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geografske karte - i istovremeno na nase neznanje. Povezanost izmedu nasih kon
strukcija i realnosti је razlicito Ыiska. Realnost "geografske karte Afrika" је drugaCi
ja od realnosti "geografske karte psihoanaliza". 

Kognitivne geografske karte su takode pogodne za to, da se napreci и ucenju 
vizualizuju. Rastuce diferenciranje takvih geografskih karti tokom jednog seminara 
daje da se uvidi porast kompleksnosti odgovarajucih kognitivnih struktura. Tako ge
ografska karta podseca na "sl iku" ranij ih godina, koja је izgradena od jednostavnog 
ka komplikovanom, od osnovnog ka diferenciranom. 

METODE ZAKLJUCIVANJA: POJMOVNE MREZE 

Ucenje и konstruktivistickom pogledu је ucenje tumacenja, to jest prosiriva
nje perspektiva posmatranja i refleksija konstruktivnosti nasih stvarnosti. Ucenje је 
medutim takode i usavrsavanje kognitivnih struktura i "alata", koji omogucavajujed
no odgonetanje, otkljucavanje sveta. Metafora kljuca i otkljucavanja је и pedagogiji 
siroko rasprostranjena. Wolfgang Кlafki govori о "otkljucavanju sveta" i "otvorenosti 
za svet", Hans Tietgens upotreЫjava pojam "kompetencije otkljucavanja", а "kljucna 
kvalifikacija" је postala pomodni pojam, Ernst von Glasersfeld opisuje vijabllnost 
kao odgovarajuci kljuc. Кljucevi su alat koji otvara vrata ka svetu. Ipak, cini se da ne 
postoji neki univerzalni kljuc, vec razliciti kljucevi za razlicite "svetove". 

u skolskim planovima ucenja su ovi svetovi prevedeni и nastavne predmete, 
koji se baziraju na naucnim disciplinama. Metodike pojedinih predmeta uspostav
ljaju strukturne spojeve izmedu coveka i zivotne okoline, izmedu logike sadrzaja i 
psihologike. 

Konstruktivisticka pedagoska rasprava је dosad vodena vise nadpredmet
no. Stoga је zapostavljanje predmetno-naucnih i predmetno-didaktickih aspekata s 
pravom kritikovano. U meduvremenu su isprobane predmetno-didakticke primene, 
kako U istrazivanju kuriku(uma, tako i U skoJskoj praksi. Jedan VaZan cJan koji spaja 
kognitivnu strukturu i naucne discipline su kljucni pojmovi. Ernst fon Glazersfeld 
naglasava, da su pojmovi kognitivna dostignuca apstrakcije, koja grade okvir nasih 
konstrukcija stvarnosti i sadrze potencijale za delovanje. On govori о "pojmovnim 
operacijama", koje olaksavaju uspesnost radnje (von Glasersfeld 1997, s.43). Upu
cujuci na Jean Piaget-a on utvrduje: "Operativne seme" omogucuju "da organizmi 
izgrade jednu relativno koherentnu pojmovnu mrezu struktura, koja odrazava one 
tokove radnje i procese misljenja koji su se dotad pokazali kao vijabllni " (Љidem, 
s.122). 

Relevantno za delovanje nije samo "to know how" (znati kako ), vec su za 
delovanje relevantni i apstraktni pojmovi. Ovo је razumljivo za normativne, eticke 
ideje kao odgovornost, strahopostovanje itd. Ali i prirodno-naucni pojmovi su zavisni 
od iskustva i sadrze orijentacije za delovanje. Eskimi raspolazu tucetom pojmova 
za "sneg", jer su njima potrebne te pojmovne diferencijacije da Ьi se uspesno mogli 
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snalaziti sa i u razlicitim vrstama snega. U tom smislu Ernst fon Glazersfeld govori о 
"pojmovnom ponasanju". "Iz konstruktivisticke perspektive pojmovi nisu sadrzani 
u stvarima, vec svaka individua mora da ih kroz refleksivne apstrakcije napravi" 
(Ibldem, 1997, s.26). Pojmovi ne mogu, dakle, direktno da se poduce, vec Ьi oni 
koji poducavaju trebalo da pomognu ucesnicima/cama da "izgrade" pojmove. Takve 
pojmovne mreze ne sticu se najcesce selfdirected (samoupravljeno) kroz neformalno 
ucenje, vec se ovde vide prednosti skolske obrazovne ponude. Ove mreze olaksava
ju fizicki "misliti", politicki "misliti", ekoloski "misliti", latinski "misliti". Evo par 
primera: 

Hermann Giesecke је jos 1968 razvio politicku didaktiku na osnovi poli
tickih "kategorija". Pojmovi kao konflikt, moc, pravo, interes, ljudsko dostojanstvo 
omogucavaju, da politicke teme budu shvacene i kriticki prosudene(Giesecke 1968, 
s.99).Za obrazovanje za zivotnu okolinu mogu se definisati slicni, delimicno identic
ni kljucni pojmovi, npr. odrzivost, globalitet, umrezavanje, konfl.ikti koristi, neprora
cunljivost, strahopostovanje.Za nastavu fizike fon Aufschnaiter је kao odlican primer 
predstavio, kako ucenici/ce stvaraju fizicke mreze pojmova. "Fizika, dakle, ulazi u 
glavu tako sto tamo Ьivaju razvijeni kognitivni alati koji proizvode fizicko znanje. 
Najbolja definicija za fiziku је stoga:fizika је ono,sto fizicari rade (kada stvaraju 'fi
zicka' znacenja)" (von Aufschnaiter 1998, s.55). Na primeru lampe sa sфlicom uce
nici dobljaju seme kao pozitivan/negativan naboj. 

Napredak u ucenju se moze uociti izmedu ostalog i na diferenciranju i na 
rastucem nivou kompleksnosti pojmovnih mreza. Кljucni pojmovi se (najcesce) ne 
deduktivno izvode i posreduju, vec (najcesce) induktivno, situativno izgraduju. Ovo 
vracanje vrednosti pojmovnom misljenju ne smanjuje vrednost ucenja orijentisanog 
ka svetu и kome zivimo. Neophodno је da se na osnovu sopstvenih iskustvenih stvar
nosti ucine pristupacnim komplikovane pojmovne stvarnosti. Sa usvajanjem pojmov
nih sema povezan је odredeni nacin misljenja. Pritom ne postoji (vise) jedna opste
vaZeca perspektiva opaZanja, vec plura\itet pristupa razlicitim svetovima. Od slucaja 
do slucaja se odlucuje, kada је koja racionalnost, kada је koje glediste adekvatno 
situaciji i vijabllno. 

Tako је psiholog Dietrich Dorner pomocu studije "computerbased" ( bazira
ne па kompjuterima) uzorka pokazao, kakve fatalne posledice ima to, kada se linear
ne, mehanicisticke strategije resavanja proЬ\ema primenjuju na kompleksne ekoloske 
i razvojno-politicke situacije. Jedno takvo monokauzalno, tehnolosko misljenje pre Ьi 
vodilo do pogorsanja nego do poboljsanja odnosa, jer se ovde, na primer, dalje i spo
redne posledice ne uzimaju u obzir.Dorner pledira za stimulisanje "operativne inteli
gencije", to znaci sposobnost za odlucivanje, kada su koje "logike" primerene, kada 
dakle treba pre analiticki, а kada celokupno misliti, kada se zahteva i detaljno znanje, 
а kada orijentaciono znanje, kada treba mis\iti linearno, а kada cirkularno, kada se 
mora brzo delovati, а kada moze da se istrazuje namiru (Dorner 1993, s.298). 
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"Oalje, mi moramo da ucimo da mislimo u sistemima. Mi moramo da ucimo 
da se u kompleksnim sistemima ne moze uraditi samo jedna stvar, vec, zeleli to ili ne, 
uvek vise stvari. Mi moramo da ucimo da se ophodimo sa sporednim posledicama. 
Mi moramo da ucimo da uvidimo, da efekti nasih odluka mogu da se pojave na me
stima, na kojima uopste nismo racunali na njih." (Oorner 1993, str.307) 

U kompetenciju о dokucivanju samog sebe spada repertoar pitanja koja se 
upucuju nekom tekstu (televizijsku prilog i1i neko izlaganje). Jedan heuristicki instru
ment su na primer tzv. ve-pitanja (W-Fragen -wo, wer, wann, wie? ... ): 

Ко је autor/govornik? (Која naucna disciplina, partija, pol itd.?) 
Kadaje prilog nastao? (Koliko је aktuelan?) 
Коте је prilog upucen? (strucnjacima/laicima, politicarima/Ьiracima, teoretica
rima/ 

prakticarima itd.) 
Која se centralna teza zastupa? (poruka, namera) 
Kako је ta teza obrazlozena? (stringentnost, logika itd.) 
Које oprecne pozicije/prigovori/alternative su zamislive? 
Sta ја mislim о izlaganju? (Оа li se slaZem? Оа li mi је simpaticno?) 

Obrazovni rad treba da podrzava one koji su voljni za ucenja, za to da seЬi 
otvore nove stvarnosti i nove pristupe svetu. Za to moze da bude od pomoci i izla
ganje, ali posredovanje znanja nije cilj samo ро seЬi, vec ponuda za podsticanje i za 
diferenciranje sopstvenih kognitivnih struktura. 

Milica Andevski 
Svetozar Dunaerski 

CONCLUSION 

The paper presents constructivist model, which, unlike the curriculum mod
el, on the didactic and methodical level, explains the notions of complementarity 
and teaching, conditioned Ьу context. In work, such constructions, reconstructions 
and deconstructions, which support the reflexive teaching and »completence of self
reflexion«. 

Three methods have here been analyzed (stimulative environement, analyzes 
of creodes: Ьiographical input and methods of conclusion: conceptual network) from 
the constructivist angle. The basic theoretical standpoints of constructivism offer the 
support for redefining the role of subjects in education and modelling of а modern 
approach to the educational paradigm. 
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The constructivism tends towards the genetic epistemology which is ex
plained Ьу the formationa and meaning of knowledge. The knowledge is constructed 
in the ontologica\ proccess and is not densely accumulated as coherent structure, thus, 
it cannot Ье simply given over to somebody, without the reconstruction of »give«. 
From the angle of constructivism there is only one relevant response. The rea\ity is 
the conceptua\ construct. 

The dominant aim of education is the development of thought and manage
ment of abllity to acquire knowledge Ьу itse\f, but a\so the active participation in 
education and responsibllity in the directing of its own proccess of \earning and its 
remaking. 

The analyzed methods influence active interaction ofthe participants of edu
cational proccess, the development ofthe strategies for its support, as well as defining 
the aims based on the concept of education as the active construction of knowledge as 
multiple, integral and contextual proccess and different styles ofteaching. 

Кеу words: constructivism, method,teaching and education,constructivist 
methodology 
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MENADZMENT U OBRAZOVANJU 
1 RAZVOJ SKOLSKIH ORGANIZACIJA' 

Olivera Gajic 

SAZETAK 

Autorka и radu polazi od odredenja pojma тепаd::тепt и obrazovanju i ukazuje 
na najznacajnije funkcije ovog kompleksnog procesa na strateskom i operativnom nivou. 
Na osnovн teorijske analize i razmatranja relevantne literature, konstatuje se da su razvoj 
skolskih organizacija i upravljanje kvalitetom nezamislivi bez primene razlicitih strategija 
menadzmenta, usmerenih dugorocno na poboljsanje i unapredivanje celokupnog sistema. U 
radu su, takode, markirane osnovne postavke menadzmenta razvoja i unapredivanja skolskih 
organizacija. 

Кljucne reci i sintagme: menadzment и obrazovanju, skolske organizacije, razvoj, 
kvalitet, upravljanje, strategije obrazovanja, standardi. 

1. UVODNE KONSTATACIJE 

Jedan od najfrekventnijih termina и novUe vreme svakako је - menadzment. 
Meпadzmentom se bavimo svi и svakodnevпom zivotu - trudimo se da upravlja
mo sobom, svojim zdravljem, porodicom, vremeпom ... Mi ili upravljamo stvarima 
i pojavama oko nas ili опе upravljaju пата. Ako пе upravljamo, ako пе drzimo svoj 
zivot и svojim rukama, mi dozvoljavamo da паs пosi bujica, а posledice mogu Ьiti 
vrlo ораsпе. 

Burne i пagle promeпe koje se poslednjih godiпa desavaju и пasem drustvu, 
procesi traпzicije i demokratizacije, пeminovпo iпiciraju i promene и vaspitno-obra
zovпom sistemu па svim пivoima. Skola i meпadzmeпt postali su aktuelпi feпomeпi 
и ovom treпutku, sa teпdeпcijom da пjihov uticaj sve vise raste i doЬija па znacaju. 
Ovakav sticaj okolпosti пaterao је odgovorпe i rukovodece strukture и skoli da pose-

1 Rad је nastao u okviru naucnoistr<!Zivackog projekta "Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u 
SrЬiji" br. 149009 koji finansira Ministarstvo za nauku RepuЬlike SrЬije (2006-2010). 
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gnu za naucnim pristupom organizaciji i upravljanju, kako Ьi, и promenjenim uslovi
ma okruzenja, obezbedili razvoj skolske organizacije i kvalitet. 

Menadzment se moze definisati kao sistem pomocu kojeg se upravlja ka
drovskim, materija\nim, prostornim, informacionim, finansijskim i drugim potenci
jalima radi ostvarivanja ciljeva preduzeca. Menadzment proucava procese i odnose 
koji se uspostavljaju unutar organizacije, s jedne strane, kao i odnose organizacije i 
okruzenja, s druge (Petrovi6 1993). Razliciti autori razlicito su definisali menadz
ment. А. Fajol је nagla5avao da menadzment mora ostati drustvena nauka, vise od 
vestine, ali manje od drustvene nauke. Ј. Stooner i R. Freeman (prema Petrovi6 1993) 
isticu da је menadzment proces planiranja, organizovanja, vodenja i kontrolisanja 
rada zaposlenih и nekoj firmi i koriscenja svih resursa kojima raspolaze firma radi 
ostvarivanja ciljeva koje је sebl postavila. 

Vecina autora sla2e se sa konstatacijom da menadzment nije nauka и strogo 
formalnom smislu. On tra2i i pronalazi puteve da se postavljeni ciljevi ostvare sto 
је moguce efikasnije. Bavi se razvojem и najsirem smislu, ljudskim i finansijskim 
resursima, oЬ\ikovanjem organizacije, njenom strukturom i razvojem, specifikacijom 
ciljeva, vrednovanjem efikasnosti, odnosno evaluacijom kvaliteta. Menadzment po
stavlja standarde, utvrduje plan, kontrolise, koordinira, rukovodi, motivise, itd. Teh
nike efikasnog menadzmenta nalaze svoju primenu и najrazlicitijim organizacijama, 
ра i и skolskim. 

Menadzment и skolskim organizacijama definise se sa tri aspekta koji su, 
teorijski i prakticno, razliciti, ali tesno, uzajamno povezani: 

Prvi aspekt otkriva menadzment kao proces voilenja, upravljanja odreilenim po
slovima, poduhvatima ili sistemima; pri tome upravljanje podrazumeva celishod
no delovanje, kretanje ka unapred jasno odredenom cilju. Menadzment postoji 
samo onda kada postojijasno definisan cilj. 
Drugi aspekt definise menadzment kao sistem vlasti, odnosno pojedince ili grupu 
ljudi ciji је nivo ovlascenja odreden pozicijom na organizacijsko-hijerarhijskoj 
lestvici, tako da upravljaju izvrsavanjem poslova i zadataka koje obav\jaju drugi. 
U socioloskom smislu, pripadnost upravljackoj strukturi predstavlja veoma mo-
6an statusni simbol. 
Treci aspekt posmatra menadzment kao naucnu disciplinu koja ima multidisci
plinarni karakter i koja se bavi istra2ivanjem pojava vezanih s jedne strane za 
upravljanje kao proces, а sa druge za pojedincelgrupu ljudi koja ima ovlascenja 
da upravlja realizacijom poslova. Ovaj aspekt је, sa stanovista proЫema kojim 
se и ovom radu bavimo, za nas najprihvatljiviji. 

Ukoliko Ьismo posmatrali uzajamni odnos organizacije i meлadzmenta, mo
gli Ьismo organizaciju zamisliti kao determinisan okvir, а menadzment kao proces 
i kao ljudski resurs, odnosno onaj dinamicki komplementarni deo koji omogucava 
da taj okvir opstane i uspesno funkcionise. Kadaje rec о skolskim organizacijama, 
njihov opstanak i razvoj zavise upravo od sposobnosti menadzmenta da organizaciju 
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prilagodava okolпostima koje se bez prestaпka meпjaju, jer mпogobrojпi, kako spo
ljasпji, tako i uпutrasпji faktori пeprekidпo deluju па пjih. 

2. FUNKCIJE MENADZMENTA U OBRAZOVANJU - PLANJRANJE, 
ORGANIZACIJA, KOORDINACIJA, EVALUACIJA I RUКOVODENJE 

Razvoj skolskih orgaпizacija пezamisliv је, kako bez podrske meпadzmeп
ta па пajvisem пivou, tako i bez primeпe razlicitih strategija usmereпih dugorocпo 
па poboljsaпje i uпapredivaпje kvaliteta celokupпog sistema. Proces meпadzmeпta 
ima odredeпi brojfunkcija: planiranje ( ciljeva, rezultata, ishoda, potrebпih ulagaпja, 
odпosa izmedu planiraпih rezultata i ulagaпja, kadrova ... ), organizovanje (modelova
nje orgaпizacioпe strukture iпstitucije prema postavljeпim ciljevima), koordinacija 
(ideпtifikovaпje pos\ova i zadataka, defiпisanje kriterijuma za sve aktere, selekcija 
i uvodeпje и posao, obuka i strucпo usavrsavaпje, profesionalni razvoj, motivacija, 
sistem пapredovaпja ... ), evaluacija kao regulator celokupnog procesa upravUanja. 

Planiranje је росеtпа i veoma Ьitпа fuпkcija meпadzmenta, i пајсеsсе је 
usmereпa па: postavljaпje ciljeva skolske organizacije, zatim па mapiranje puteva, 
mogucпosti, metoda i sredstava koji omogucuju realizaciju postavljeпih ciljeva, de
fiпisaпje rea\пih ishoda koje је moguce postici, kao i projekciju i plaпiraпje svih 
паzпасепih komponeпti (Petrovic 1993). 

ZaSto је potrebпo postaviti ciljeve? Defiпisanje ciljeva је visestruko potrebпo 
i korisпo. Kada sistem ima јаsап cilj, опdа se zna zaSto radi to sto radi, svaki segmeпt 
sistema i svaki pojediпac и пjemu postaje svestaп sopstvenog doprinosa da se postav
ljeпi cilj ostvari (i sopstveпe odgovomosti ako se пе ostvari). Direktorima koji uprav
ljaju sistemom, и ovom slucaju skolskom orgaпizacijom, postojaпje cilja и velikoj meri 
olaksava upravljaпje i donoseпje odluka. Ciljevi пајсеsсе imaju s\edece funkcije: 

Sustinski odreduju poslovanje sistema- skolske orgaпizacije и celini; 
Predstavljaju putokaz za usmeravaпje upravljackih пароrа; 
Stvaraju podlogu za dопоsепје odluka; 
Povecavaju efektivпost procesa rada; 
Olaksavaju vredпovaпje zalagaпja svih ucesпika, odnosno evaluaciju kvali
teta; 
Postoje neka pravila koja prilikom defiпisaпja ciljeva treba postovati. Prvo 

cilj se пе moze adekvatпo defiпisati ukoliko izostane objektivпo sagledavanje aktu
elnih mogucпosti sistema. Ciljevi mogu Ьiti oпoliko visoko postavljeni koliko је re
alno moguce da budu ostvareпi. Опi predstavljaju pokretacki faktor samo ukoliko su 
realпi. Ciljevi sistema (orgaпizacije) kao celiпe su uvek primarni и odnosu па ciljeve 
pojediпih segmeпata, оdпоsпо potciljeve koji su sekuпdarпi. Ovi drugi uvek moraju 
Ьiti usmereпi ka ostvareпju primarnih ciljeva. Ciljevi пе smeju Ьiti nekoпzisteпtпi, 
tj. medusobпo suprotstavljeпi. Vazпo је da budu svima pozпati. Ako Ьismo zeleli da 
istakпemo koji su ciljevi adekvatпo defiпisaпi, rekli Ьismo da su to ciljevi koji su: 
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Hijerarhijski strukturirani i konzistentni, 
Kvantitativno iskazani (merljivi), 
Pogodni za razradu na potciljeve, 
Jasno formulisani i razumljivi, 
Usmereni na ostvarenje misije, 
Iskazani u pisanoj formi i oroceni. 
Organizovanje- podrazumeva modelovanje organizacione strukture institu

cije prema postavljenim ciljevima. Ova faza menadzmenta је veoma Ьitna jer nema 
tog svet\og сЩа koji losa organizacija nece uciniti nedostiznim. Stoga smatramo 
opravdanim da istaknemo neka pravila dobre organizacije: -pravi\na raspodela poslo
va; - maksimalna iskoriscenost svih raspolozivih resursa; - skladno i efikasno funkci
onisanje citavog sistema, а ne samo pojednih delova; - uspesna amortizacija pritisaka 
i udara iz spoljasnjeg okruzenja; - dobra koordinacija, itd. Organizovanje u skolskim 
organizacijama podrazumeva tacno odredivanje poslova i zadataka koje treba uraditi, 
njihovo grupisanje i povezivanje (najpre na globalnom, а zatim i na pojedinacnom 
planu), te njihovo dodeljivanje na izvrsenje odredenim grupama, odnosno pojedin
cima. Na taj nacin grupe i pojedinci unutar njih dobljaju odgovarajuca ovla5cenja i 
odgovornosti za sprovodenje poverenih aktivnosti. Za ovlascenja i odgovornosti u 
bllo kom sistemu, ра i u vaspitno-obrazovnom, vazi sledece: 

Ovlascenje i odgovornost se moraju podudarati, 
ovlascenje se moze delegirati, ali odgovornost ne, 
dupliranje odgovornosti za istu aktivnost nije dozvoljeno, 
apsolutnaje odgovornost nadredenog za sve aktivnosti njegovih podredenih, 
najvecaje odgovornost direktora (ko ima veca ovlascenja od njega?). 

Ovde treba nesto reci i о odlucivanju; Odlucivanje је reprezent pozicUe moci i 
upravljacke funkcije direktora. Vrlo је znacajna, ali, naravno, ne i jedina upravljacka 
uloga. Medutim, smatra se da "ako direktor nije sposoban za donosenje odluka, nije 
sposoban ni za ulogu direktora." 
- Sta је odlucivanje? Kako definisati taj proces? Donosenje odluke nije samo iz
bor jednog od ponudenih resenja. Ono podrazumeva proucavanje svake informacije, 
promisljanje svake mogucnosti, anticipiranje pos\edica; samo ako su sve ove radnje 
obavljene, moguce је doneti odluku, naciniti izbor. Samo nepripremljen top-menadzer 
veruje da је njegov zadatak da vrsi izbor! U radnje koje prethode donosenju odluke 
mogu se ukUuciti i saradnici, sto је vrlo pozeljno. Profesionalno upravljanje moze 
omoguciti optimalni nivo timskog rada u funkciji razvoja skolske organizacije. То 
dovodi onda do pozitivne klime, zadovoljstva i orijentacije ka uspehu svih aktera. 

U relevantnoj literaturi spominju se (uslovna podela) dve vrste odluka: 
1. programirane odluke - donose se u skoro identicnim situacijama i moguce ih је 
predvideti; Za donosenje ovih odluka potrebno је sledece: veliko iskustvo, rutina, 
informaciona baza, strategije donosenja odluka, i sl. 
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2. neprogramirane odluke - donose se iznenada u neocekivanim situacijama. U nji
hovom donosenju mogu nam pomoci: intuicija, kreativnost, iskustvo, spremnost na 
rizik, i sl. 

Koordinacija - ova funkcija podrazumeva ozivotvorenje organizacione 
strukture. Zadatak i obaveza menadzera (direktora) је da rad svih pojedinaca i grupa 
u organizaciji uskladi tako da njihova delatnost bude usmerena na ostvarivanje po
stavljenih ciljeva.Veoma vazan segment koordinacije је komunikacija. Bez komuni
kacije nema koordinacije ni upravljanja! U ovu funkciju menadzmenta ubraja se jos 
i: selekcija i uvodenje u posao svih ucesnika vaspitno-obrazovnog procesa, licenci
ranje, strucno usavrsavanje, profesionalni razvoj, sistem napredovanja zaposlenih, 
motivacija, sistem nagradivanja, itd. Ona је tesno povezana i oslonjena na procese 
profesionalne orijentacije i profesionalne se\ekcije. Ne treba posebno naglasavati ci
njenicu koliko је potrebno da u skolskim organizacijama budu "pravi ljudi na pravom 
mestu". Drugim recima, da budu kompetentni, da znaju, mogu i hoce da obavljaju 
odredenu aktivnost. Ukoliko to nije slucaj, vremenom se pojavljuje ponor u koji se 
slivaju tudi napori, emocije i entuzijazam. Ono remeti zdrav ritam i iscrpljuje i trosi 
energiju drugih pojedinaca, grupe, ра i skole u ce\ini. 

Evaluacija - predstavlja regulator celokupnog procesa upravljanja. Ona tre
ba da obezbedi da se postavljeni zadaci na vreme i uspesno obave, odnosno ostvare 
unapred postavljeni ciljevi. Evaluacija omogucuje da se u svakom trenutku zna da li 
је zaposleni izvrsio svoje radne obaveze u okviru propisanih normi i standarda. Ak
tivnosti evaluacije odnose se na: 

merenje ostvarenih rezultata u pojedinim tackama, 
komparacija izmerenih vrednosti sa p\aniranim u tim tackama, 
utvrdivanje odstupanja i 
preduzimanje odgovarajucih, tzv. korektivnih mera. 
Rukovoilenje је veoma osetljiv proces koji se bazira na odnosu pretpostav

ljenih, nadredenih i podredenih u sistemu ovlascenja. Rukovodenjem pretpostavljeni 
usmeravaju i koordiniraju rad ostalih ucesnika tako da se zadaci efikasnije izvrsavaju 
i postavljeni ciljevi ostvaruju. Dobrim rukovodenjem direktori skola sinergetski de
luju u pravcu ostvarivanja postavljenog cilja. Pri tom, odnos rukovodioca i izvrsioca 
је veoma kompleksan; podrazumeva komunikaciju, motivaciju, realnost i objektiv
nost pri evaluaciji, zavisnost pri napredovanju i razvoju, spremnost za saradnju, pre
nosenje znanja i informacija, rea1izaciju autoriteta ... Ovaj odnos је veoma slozen, 
jer је opterecen individualnim psihosocijalnim karakteristikama ucesnika и procesu 
upravljanja. 

Sve napred navedene funkcije medusobno su povezane. Ni jedna od njih 
se ne moze smatrati znacajnijom и odnosu na neku drugu. Direktori izvrsavaju sve 
funkcije; od njihove sposobnosti koordiniranja zavisice i efikasnost postavljenih ci
ljeva. Kada naglasavamo potrebu podrske razvoja skolskih organizacija od strane 
menadzmenta na najvisem nivou, mislimo, upravo na direktora, upravnika koji sa 
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najodgovornUim clanovima uprave generalno podrzava i usmerava vaspitno-obra
zovni proces, uz aktivno ucesce и njemu. Efikasan razvoj organizacije, naravno, zah
teva mnogo vise od pasivnog odobravanja uprave. 

3. STRATEGIJE RAZVOJA SKOLSKE ORGANIZACIJE 

Razvoj skolskih organizacija nezamisliv је, kako bez podrske menadzmenta 
na najvisem nivou, tako i bez primene razlicitih strategija usmerenih dugorocno na 
poboljsanje i unapredivanje celokupnog sistema. Navescemo neke od najznacajnijih 
i и relevantnoj Iiteraturi najvise spominjanih strategija (Wendell, L.French & Cecil, 
Н. Bell, J.R., 1998): 

1. Modelovanje sposobnosti za uocavanje i resavanje proЫema iz spoljasnjeg 
okruzenja ili unutar organizacije; 

2. Uvodenje inovativnih procesa и skolsku organizaciju; 
3. Modelovanje osnove akcionih istrazivanja о realizaciji postavljenih ciljeva; 
4. Delatna kooperacija i menadZтent (timski rad, kooperacija i komunikacUa); 
5. Modelovanje samoanalize, samoevaluacije i samorefleksije kao sredstva sa

morazvoja; 
6. Koriscenje povratnih informacija iz sistema и svrhu testiranja delotvomosti 

preduzetih mera. 
Pokusacemo da ukratko objasnimo svaku od navedenih strategija. 

1. Modelovanje sposobnosti za uocavanje i resavanje рrоЬ!ета iz spoljasnjeg okru
ienja ili unutar organizacije - Strategije e.fikasnog resavanja рrоЬ!ета; 

Pod strategijama efikasnog resavanja proЫema podrazumevaju se najcesce 
postupci и kojima skolska organizacija razmatra mogucnosti i izazove sredine, dija
gnostikuje ih i donosi odluke. U tom procesu preispituju se nacini dotada5njeg rada 
(na primer da li је organizacija okostali sistem koji funkcionise na isti nacin godina
ma, ili је fleksibllan sistem koji kontinuirano redefinise svoje ciljeve i metode rada 
и skladu sa ocekivanjima sredine i potrebama i izazovima buducnosti?), zatim da li 
se prilikom resavanja proЫema uvazava kreativnost i inicijativa pojedinaca, ili se, 
pak, animiraju svi clanovi organizacije, tako da oni svojom inventivnoscu, vitalnoscu 
i kompetencijama zajednicki ostvaruju postavljeni cilj, itd. Brojni autori smatraju 
da sposobnost resavanja proЫema igra kljucnu ulogu u razvoju organizacije. Tako 
Charles Kepner i Benjamin Tregoe и svojoj studUi "The Rational Manager" (prema 
T6th 2000) ukazuju na potrebu razvoja sposobnosti kreativnog i konstruktivnog resa
vanja proЫema i donosenja odluka kao kljucnih za menadzment. Ovi autori proЫem 
definisu kao "odstupanje od ocekivanog nivoa ostvarenja". ProЫem је odstupanje; 
resavanje proЫema је otkrivanje uzroka koji su doveli do odstupanja; donosenje 
odluka је, pak, pronalazenje resenja proЬ\ema. Veoma slicno stanoviste zastupaju i 
Rober Mager i Peter Pipe и studiji "Analysing Performance ProЬ\ems", kao i Herbart 
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Simon u radu pod nas\ovom "The New Science of Management Decision" (prema 
T6th 2000). 

2. Uvotlenje inovativnih procesa и skolsku organizaciju; 
Proces uvodenja inovacija, u najsirem smislu reci, u skolske organizacije 

predstavlja proces uvodenja neophodnih promena sa ciljem da se one, kao sistemi, 
prilagode novonastalim promenama. Razvoj skolskih organizacija podrazumeva bu
denje, realizaciju, aktiviranje i inoviranje svih tehnickih i ljudskih resursa. 

3. Modelovanje osnove akcionih istrazivanja о realizaciji postavljenih ciljeva; 
Negovanje organizacione kulture нpucuje na pojam "informalnog sistema" 

koji obuhvata informalnu delatnost, uzajamne relacije, emocije, vrednosti ... Onaje н 
odredenoj meri skrivena u skolskoj organizaciji i moze se ilustrovati kao deo ledenog 
brega koj i је pod vodom (vidi s\iku br. l ). 

Slika br. 1 :Formalni i informalni aspekti skolske organizacije 
(Wendell, L.French & Cecil, Н. Bell, J.R., 1998). 

ciljevi 

Formalni (vidljivi) 
aspekti 

tehnologija 
struktura 
obrazovna po\itika 
ishodi 

Informalni (skriveni) 

aspekti О sistemu 
stav~vi, / fonnalnom i 
znanJa, infonnalnom 
emocije, 
vrednosti 

informalne interakcije, grupne norme i dr. 

Skrivena podrucja nisu uopste ili su samo delimicno proucavana. Svi napori 
razvoja i unapredenja skolskih organizacija usmereni su na deo koji "viri iz vode". 
Medutim, iako se razvoj skolskih organizacija odvija na formalnom nivou, kroz Је-
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gitimпe razvojпe programe, пemoguce је ostaviti izvaп domeпa proucavaпja uticaje 
iпformalпih aspekata koji deluju kroz licпost svakog pojediпca. 

Akcioпo istra.Zivaпje u skolskim orgaпizacijama obuhvata sest osпovпih ele
meпata: - iпicijalпa dijagпoza; - prikupljaпje podataka od klijeпata; - povratпa iпfor

macija klijeпtima; - aпaliza podataka od straпe grupe klijeпata; - priprema akcioпog 
рlапа; . realizacija akcioпog рlапа. 

4. Delatna kooperacija i menadzment (timski rad, kooperacija i komunikacija); 
Delatпa kooperacUa i meпadzmeпt ozпacava istrazivaпje i meпadzmeпt or

gaпizacioпe kulture sa podeljeпom odgovorпoscu. РоsеЬпо treba istaci da se meпadz
meпt kulture tima, grupe, odпosi па sve claпove orgaпizacije, а пе samo па formalпe 
upravпike i admiпistraciju. Akceпat је па timu ili drugoj grupпoj formaciji kao kljuc
пoj jediпici jer omogucuju diskusiju i razmatraпje sustiпskih pitaпja а pogodпe su i 
za usvajaпje delatпih modela orgaпizacioпog ропаsапја. Smatra se daje kljuc uspeha 
u skolskom orgaпizacioпom timu koji objediпjuje kako upravпika tako i zaposleпe. 
Upravo se ovde javlja bitпa razlika u odпosu па tradicioпalпo shvataпje meпadzmeп
ta u kojem је direktor kao pojediпac distaпciraп od diпamike grupe i radпe situacije. 
Savremeпi koпcept meпadzmeпta пaglasak stavlja па tim, kooperaciju, komuпikaciju 
i koпtiпuiraпo formiraпje radпih grupa. 

5. Modelovanje samoanalize, samoevaluacije i samorefleksije 
kao sredstava samorazvoja;_ 

Ljudi oduvek teze da se osvrпu па опо sto su uradili, da zadrze i ропоvе опо 
sto је bilo dobro i promeпe i poprave опо cime пisu zadovoljпi. Tako su i direktori, 
пastavпici, strucпi saradпici i dr., razmisljajuci kako da uпaprede svoj rad, cesto bili 
u procesu samoevaluacije - sami su, koristeci raspoloziva zпапја ili iпtuiciju, pro
ceпjivali пeku svoju aktivпost i postigпute rezultate - iako taj proces пajverovatпije 
пisu пazivali samoevaluacijom i u veciпi slucajeva пisu ga izvodili u skladu sa пekim 
pozпatim procedurama i kriterijumima. 

Uvodeпje skolske samoevaluacije kao koпtiпuiraпog i sistematicпog proce
sa koji је u skladu sa obrazovпim staпdardima dopriпelo Ьi obezbedivaпju kvaliteta 
пastavпog procesa, ostvarivaпju ishoda obrazovaпja i poboljsaпju uslova u kojima se 
odvija vaspitпo-obrazovпi proces. DoЬijeпi pokazatelji Ьi svim ucesпicima u obra
zovпom sistemu i zaiпteresovaпim grupama Ыagovremeпo pruzali validпe i relevaп
tпe iпformacije о efikasпosti i efektima obrazovaпja. 

Na пajopstijem пivou, svrha samoevaluacije u skoli је koпtiпuiraпo podi
zaпje kvaliteta rada. Skolska samoevaluacija polazi od sпimaпja postojeceg staпja 
(uslova, procesa i ishoda) da Ьi se па osпovu doЬijeпih rezultata osmislile odgova
rajuce akcUe koje Ьi poboljsale postojecu praksu. Osпovпi cilj evaluacije пUе koп
trola, vec sagledavaпje kvaliteta postojeceg staпja, uocavaпje eveпtualпih proЫema 
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i razvijanje strategija za njihovo prevazilaienje. Osnovne funkcije samoevaluacije 
(formativne i sumativne) u skolskoj organizaciji su: 

pracenje primene obrazovnih standarda, 
pruzanje podrske nastavnicima i strucnim saradnicima, 
podizanje nivoa obrazovnih aspiracija kod ucenika, 
doprinos formiranju i profesionalnom jacanju strucnih timova u skoli koji se 
kontinuirano bave proЫemom evaluacije, 
razvijanje kulture i etike evaluacije i samoevaluacije u obrazovanju, i dr. 

Predmet (samo )evaluacije u skoli najcesce је usmeren na: 
sve aktivnosti cija је realizacija u domenu rada skole, s tim da se mogu eva
luirati i sadrZaji i organizacija tih aktivnosti, kao i razlicite faze kroz koje 
one prolaze, na primer: nastava, rad sekcija slobodnih aktivnosti, saradnja sa 
roditeljima, ekskurzije i sl; 
Aktivnosti pojedinih ucesnika и vaspitno-obrazovnom procesu (ucenika, na
stavnika, direktora, strucnog aktiva, nastavnickog veca i dr.); 
Nastavni plan i program (njegove karakteristike, realizacija i dr.); 
Udzbenici i prirucnici; 
Uslovi rada skole (kadrovski, materijalni, tehnicki ... ), i dr. 
Skolsku samoevaluaciju, bas kao i Ьilo koji sistem za pracenje i vrednovanje 

kvaliteta obrazovanja, trebalo Ьi zasnovati na postovanju sledecih principa: 
Relevantnost (predmet evaluacije treba da budu najbltnije oЫasti i aspekti 
funkcionisanja skole), 
Transparentnost ( obrazovni standardi i kriterijumi za pracenje i vrednovanje 
treba da budu poznati i jasni kako evaluatoru, tako i svim zainteresovanim 
akterima u obrazovnom procesu), 
Profesionalnost (organizacioni, metodicki i tehnicki aspekti evaluacije mo

raju Ьiti na nivou savremenih profesionalnih standarda), 
Participativnost (kada evaluator i onaj ko se evaluira nisu iste osobe, potreb
no је da оЬе strane ucestvuju u donosenju odluka о evaluaciji); 
Eticnost ( postovanje licnog integriteta svakog aktera Cijije rad predmet eva
luacije, korektni odnosi izmedu ucesnika u evaluaciji, poverljivost podataka, 
zastita ljudskih prava i prava dece), 
Autonomnost (svi ucesnici evaluacije treba da, bez spoljasnjih pritisaka, do
nose odluke relevantne za planiranje, proces izvodenja i upotrebu rezultata 
evaluacije). 
Svaka evaluativna aktivnost u skoli treba da da se zavrsi izvestajem о analizi 

dobljenil1 podataka i njihovom znacaju, а ро mogucnosti, i predlozima i sugestijama 
kako se dobljeni rezultati mogu upotreblti za poboljsanje kvaliteta rada skole, sto 
znaci da izvestaj treba da sadrzi i predlog mera podrske namenjen onima na koje 
se rezultati odnose. Dobro osmisljeni kriterijumi i indikatori omogucavaju kontrolu 
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razlicitih faza u procesu samoevaluacije, obezbeduju kvalitetne informacije i omo
gucavaju da se doЬiju pouzdani, relevantni i jasni podaci koji se mogu iskoristiti za 
unapredenje skolske prakse. 

6. Koriscenje povratnih informacija iz sistema и svrhu testiranja 
delotvornosti preduzetih mera;_ 

Svako od nas kada nesto radi ima potrebu da sazna od drugih kako im to 
izgleda, а narocito ako su ti drugi nama drage osobe ili uvaieni strucnjaci. Ono sto se 
tad oЬicno dogodi jeste da nam od drugih stigne nepotpun, vrednujuCi i cesto veoma 
uopsten odgovor ("povratna informacija" - feedback) u vidu pohvale ili pokude. 

No, prava је vestiпa uzvratiti necim (give back) sto се druge "пahraпiti" 
(feed) i to bas onim za Cim "gladuju", а пе necim nalik tome. Drugacije receno, prava 
је vestiпa osmisliti i dati potpunu, Cistu i krajnje korisnu povratnu informaciju. 

Cilj davanja povratпe informacije jeste da omoguci osoЬi koja је prima da 
zeljenu situaciju celovitije sagleda i potom odluci sta da nastavi da radi kao i pre а 
sta da promeni, i kako da to postigne. 

4. KARAKTERISTIKE SKOLE VISOKOG KVALIТETA 

Skolu daпasnjice ozЬiljno nagrizaju proЬ\emi unutrasпje organizovanosti, а 
u pitaпju su i kvalitet i kvaпtitet njenih uzajamпo-funkcioпalnih odnosa sa okru
zenjem. Zadrzavajuci k\asicnu orgaпizaciju rada, skola tesko prihvata sadrzajne i 
organizacione promene koje namecu naucno-tehnoloski i drustveпi razvoj i realпa 
drustvena stvarпost. То је ograпicava da postane dovoljпo dinamicna i fleksiЬilпa da 
odgovara dinamizaciji drustva (Ratkovic, 2005: 9). 

U skoli је tesko racionalno i skladno medusobno povezivati sve komponente i 
e\emente s ciljem da harmonicno i funkcionalno deluju kako Ьi se uspesno ostvarili 
raznovrsni vaspitni i obrazovni ci\jevi. Drugim recima, skolu nije lako postaviti kao 
optimalan sistem, jer ne postoji neprekidan tok iпformacija koji Ьi uspesno siпhroni
zovao sve aktivпosti, fuпkciona\no ih povezujuci sa okruzenjem. Ovo navodi na pita
nje: da 1i је skolu moguce organizovati kao otvoreni sistem? Odgovor па OVO pitanje 
је potvrdno, а kao karakteristike skole visokog kvaliteta izdvajaju se sledece: 

visoki, jasni i svima poznati staпdardi i ciljevi (izvaп okvira i nivoa skolskih 
predmeta); 
osnovпi stav: definisana ocekivanja uspeha, isticanje ucinka i intelektualпog 
izazova, ravnoteza izmedu orjentacije ucenika i ocekivanog ucinka; 
pozitivпa klima u skoli pracena zalagaпjem za ucenika, odnosi uzajamпog 
uvazavanja; 
jasno strukturisana nastava, koriscenje razliCitih metoda, unutra5пja diferen
cijacija; 
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saradnja i pedagoski konsenzus u okviru nastavnickog tela; zajednicki razra
aena skolska filozofija kojaje ispred individualnih stavova о vrednosti; 
transparentan, jasan, uracunljiv sistem pravila; 
pravo glasa i preuzimanje odgovornosti od strane ucenika; 
nizak stepen fluktuacije nastavnika i ucenika; 
ciljno, jasno definisano rukovoaenje skolom, uz svesnu komunikaciju i kon
senzus; 
interno usavrsavanje nastavnika uz pedagoski i organizacioni osvrt na potre
be skole; 
raznovrstan skolski zivot; 
cesto ukljucivanje roditelja; 
aktivno podrzavanje skolskih vlasti (Rasch 1998). 

Na kraju, mogli bismo da zakljucimo da, i pored svih teskoca, skolske or
ganizacije moraju teziti vecoj organizovanosti koja се im omoguciti ne samo visok 
stepen stabllnosti, vec, prvenstveno, sposobnost da deluju kao fleksibllni sistem, sto 
је karakteristika samo dobro organizovanih skola. Stoga smatramo da su osnovni 
cinioci, sastavni elementi svakog programa za razvoj i unapreaivanje organizacije, 
ра samim tim i skolskih organizacija, sledeci: 

Dijagnoza - utraivanje stanja u kojem se sistem nalazi i evaluacija planova 
usmerenih na poboljsanje stanja; 
Delatnost - redosled aktivnosti koje se preduzimaju u cilju unapreaivanja 
funkcionisanja sistema, i 
OdrZavanje procesa - napori usmereni na odrzavanje sistema i omogucava
nje njegovog nesmetanog funkcionisanja. 

REZIME 

Burne i nagle promene koje se poslednjih godina desavaju u nasem drus
tvu, procesi tranzicije i demokratizacije, neminovno iniciraju i promene u vaspitno
obrazovnom sistemu na svim nivoima. U tom kontekstu posmatrano, menadzment u 
obrazovanju sve vise doЪUa na znacaju. Vecina autora s!aZe se sa konstatacijom da 
menadzment: а) traZi i pronalazi puteve da se postavljeni ciljevi ostvare sto је mo
guce efikasnije, Ь) bavi se upravljanjem u najsirem smislu (ljudskim i finansijskim 
resursima, oЫikovanjem organizacije, njenom strukturom i razvojem, specifikaci
jom ciljeva, vrednovanjem efikasnosti, odnosno evaluacijom kvaliteta), с) postavlja 
standarde, utvrauje plan, kontrolise, koordinira, rukovodi, motivise, itd. Tehnike efi
kasnog menadzmenta nalaze svoju primenu u najrazlicitijim organizacijama, ра i и 
skolskim. 

Ukoliko Ьismo posmatrali uzajamni odnos organizacije i menadzmenta, mo
gli Ьismo organizaciju zamisliti kao determinisan okvir, а menadzment kao proces 
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i kao ljudski resurs, odnosno onaj dinamicki komplementarni deo koji omogucava 
da taj okvir opstane i uspesno funkcionise. Kadaje rec о skolskim organizacijama, 
njihov opstanak i razvoj zavise upravo od sposobnosti menadzmenta da organizaciju 
prilagodava okolnostima koje se bez prestanka menjaju, jer mnogobrojni, kako spo
ljasnji, tako i unutrasnji faktori neprekidno deluju па njih. 

Razvoj skolskih organizacija nezamisliv је, kako bez podrske menadzmenta 
na najvisem nivou, tako i bez primene razlicitih strategija usmerenih dugorocno na 
poboljsanje i unapredivanje celokupnog sistema. Proces menadZтenta prolazi kroz 
odredeni brojfaza: planiranje (rezultata, ishoda, potrebnih ulaganja, odnosa izmedu 
p\aniranih rezu\tata i ulaganja, kadrova ... ), organizovanje (modelovanje organizaci
one strukture institucije prema postavljenim ciljevima), kadrovanje (identifikovanje 
poslova i zadataka, definisanje kriterijuma za sve aktere, selekcija i uvodenje и po
sao, obuka i strucno usavrsavanje, profesionalni razvoj, motivacija, sistem napredo
vanja ... ), kontrola kao regu\ator ce\okupnog procesa upravljanja i rukovotlenje. 

U radu se navode neke od najznacaJnijih i u relevantnoj literaturi najvise 
pominjanih strategija razvoja i unapredivanja skolskih organizacija u pravcu obez
bedivanja kvaliteta: 

Modelovanje sposobnosti za uocavanje i resavanje proЬ\ema iz spoljasnjeg 
okruzenja ili unutar organizacije; 
Uvodenje inovativnih procesa и skolsku organizaciju 
Modelovanje osnove akcionih istraZivanja о realizaciji postavljenih ciljeva; 
Delatna kooperacija i menadzment (timski rad, kooperacija i komunikaci
ja); 
Modelovanje samoanalize, samoevaluacije i samorefleksije kao sredstva sa
morazvoja; 
Koriscenje povratnih informacija iz sistema u svrhu testiranja delotvornosti 
preduzetih mera. 

Zakljucuje se da bi uvodenje skolske (samo)evaluacije, kao kontinuiranog i 
sistematicnog procesa koji је и sk\adu sa obrazovnim standardima, doprinelo obez
bedivanju kvaliteta nastavnog procesa, ostvarivanju ishoda obrazovanja i poboljsanju 
uslova и kojima se odvija vaspitno-obrazovni proces. Dobljeni pokazatelji Ьi svim 
ucesnicima и obrazovnom sistemu i zainteresovanim grupama Ыagovremeno pruzali 
validne i relevantne informacije о efikasnosti obrazovnog sistema. 
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Olivera Gajic 

MANAGEMENT IN EDUCATION AND DEVELOPMENT 
OF SCHOOL ORGANIZATIONS 

SUMMARY 

Tumultuous and hasty changes occurring in our society the last years, pro
cesses of transition and democratization, unavoidaЬ!y initiate changes in the educa
tional system in all the levels. Observed in that context, the management in education 
is more and more of great significance. Most authors agree with the statement that the 
management: а) searches and finds ways to achieve the set goals as efficiently as pos
siЬ!e, Ь) deals with managing in the broadest sense (human and financial resources, 
shaping the organization, its structure and development, specification of goals, ef
ficiency assessment, actually the quality evaluation), с) sets standards, estaЫishes 
а plan, controls, coordinates, operates, motivates, etc. Techniques of the efficient 
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maпagemeпt fiпd their applicatioп iп the most differeпt orgaпizatioпs, iпc\udiпg the 
school опеs. 

Ifthe mutua\ relatioпship betweeп the organizatioп and the maпagemeпt is ob
served, it cou\d Ье possiЫe to imagiпe the organizatioп as а determiпed framework, апd 
the maпagement as а process апd а human resource, that is as а dynamically comple
mentary part which enaЫes that the framework survives and fuпctioпs successfully. Con
cerniпg the school organizatioпs, their enduraпce and developmeпt depend exactly оп 
the managemeпt abllity to adapt the organization to the circumstances that coпtiвuously 
change, siпce пumerous both external and iпternal factors coпtiпuously affect them. 

А developmeпt of school orgaпizations is incoпceivaЬ\e both without the 
management support in the highest level and without applicatioп of different strate
gies directed to the loпg-term improvemeпt and advaпcemeпt of the eпtire system. 
The management process goes through certain number of pliases: planning (of re
sults, outcomes, пecessary investments, relatioпships betweeп p\aпned results and 
iпvestmeпts, persoппel ... ), organizing (modeling accordiпg to the set goals), person
nel affairs (identificatioп of activities and tasks, defining criteria for all the actors, 
selectioп and iпtroductioп iпto work, training and professional advaпce traiпing, pro
fessioпal developmeпt, motivatioп, system of advaпcemeпt ... ), control as а regulator 
of the eпtire operatiпg process апd managing. 

The paper cites some of the most important strategies of developmeпt апd 
advaпcemeпt of the schoo\ organizations, which are most meпtioпed iп the relevaпt 
literature iп а seпse of enaЫing the quality: 

Modeliпg the abllities for пoticing апd solving the proЬ\ems from the outside 
eпcirclemeпt or withiп the orgaпizatioп; 
Introduciпg the inпovative processes to the schoo\ organizatioп 
Modeliпg the base for the action researches on the implementatioп ofthe set 
goals; 
Active cooperatioп and maпagement (team work, cooperatioп, апd commu
пication); 

Modeliпg the self-aпalysis, self-evaluatioп, апd se\f-reflectioп, as self-devel
opmeпt means; 
Using the back-iпformation from the system in order to test the efficieпcy of 
the takeп measures. 

It has been concluded that the introductioп of the schoo\ (se\f)evaluation, 
as а coпtiпuous апd systematic process, which is iп accordaпce with the educatioпal 
staпdards, would coпtriЬute to providing of quality ofthe teachiпg process, providiпg 
the outcomes of educatioп and improvemeпt of coпditioпs iп which the educatioпal 
process iп goiпg оп. The obtaiпed iпdexes would offer valid апd relevaпt iпforma
tioп оп the efficieпcy of the educational system to all participaпts iп the educatioпal 
system апd iпterested groups. 
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SAVREMENI CIVILIZACIJSKI PROCESI I SKOLA BUDUCNOSТI 

Durtlica Crvenko 

SAZETAK 

Razvoj deтokratskog obrazovanja i njegovo finansiranje postaje komponenta po
litike razvoja, а nivo i kvalitet razvitka zavise od nivoa i kvaliteta obrazovanja. Obrazovanje 
treba da omogu6i razvoj licnosti coveka kao slobodnog Ьi6а. Obrazovanje siri saznanja ljudi 
i omogu6ava da ljudi imaju svoje stavove о pojedinim pitanjima, i da se odreduju prema sta
vovima drugih; ono im omogu6uje da zauzimaju stavove i odlucuju, sto је Ьitna komponenta 
demokratije. Zato se i moze re6i da su obrazovanje i demokratija povezani i da nema demo
kratije bez obrazovanja. Obrazovanje Ьi trebalo shvatiti i kao vrelo ocuvanja i razvoja kulturne 
sustine pojedinih naroda. 

Кljucne reci: demokratija, obrazovanje, demokratizacija obrazovanja, savremena 
skola, skola budu6nosti. 

Sa stanovista novih kulturnih i civilizacijskih dostignuca nuzno је sagledati 
proЬ\em, medusobne povezanosti i us\ovljenosti demokratije i obrazovanja, tacnije 
mesto i uloga vaspitanja i obrazovanja za demokratiju, ljudska prava i tolerancUu и 
svetu koji se sve brze menja и pravcu cvrsce integracije na lokalnom, regionalnom i 
globalnom nivou. 

U osnovi rasprave о reformi skola и Americi istice se da vise nego ikad ra
nije, americki prosparitet zavisi od nacina na koji se ova zemlja obrazuje i usavrsava 
svoje gradane. 

Ted Kolderie, Robert Lerman i Charles Moskos isticu da potrebne radikal
ne reforme trebalo Ьi da znacajno unaprede kvalitet drzavnih skola, uz istovremeno 
ocuvanje njihove gradanske misije; da stvore ozЬiljniji skolski sistem koji се mladim 
ljudima pomoci da steknu kvalifikacije potrebne za ucesce и globalnoj ekonomskoj 
konkurenciji; da zagarantuje finansijsku pomoc tokom studija svakome ko је spre-
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mап da је "zaradi" radom u javпim sluzbama, sto bi gradaпskim obavezama dalo isti 
zпасај koji se pridaje gradaпskim pravima. 

Isti autori smatraju da је potrebпo istovremeпo sprovesti tri mere: 
1. Podsticaпje tzv. "slobodпih" skola i drugih eksperimeпtalпih obrazovпih 

ustanova kako Ьi se doslo do drugacijih drzavпih skola: iпovativпih, fleksiЬilпih i 
sposobпih da izadu и susret posebпim potrebama uceпika i пjihovih porodica. 

2. Uvodeпje kurseva prakticпe obuke, kako Ьi опа poloviпa mladih Ameri
kaпaca, koja пе odlazi па studije stekla kvalifikacije пеорhоdпе za пapredovaпje u 
privredi podlozпoj promeпama. 

3. Dопоsепје Zakoпa па osпovu koga Ьi se u zameпu za rad и javпim sluz
bama povecala pomoc koju federalпa vlada pruZ:a studeпtima. 

"Iako Amerika ima пajbolji sistem visokog obrazovaпja па svetu, ogromaп 
porast skolariпa tokom protekle deceпije uciпio је od studija teiakfinansijski teret za 
sve porodice, osim пajbogatijih. Postojeci sistem fiпaпsiraпja studeпata iz federalпog 
budzeta пе uspeva da obezbedi svima mogucпost sticaпja visokog obrazovaпja".(Т. 
Kolderie, R. Lermaп, С. Moskos, с.265/94" str. 24-28) 

R. Rorti, kao i Djui, smatra da је cilj obrazovaпja potpuпi razvoj licпosti, а 
fuпkcija americkih koleda sastoji se и nastojanju da studenti sami sеЫ pomognu da 
postanu ljudi dostojni sopstvene proslosti - sto се reci ljudi koji postuju demokratsko 
tragaпje za drustveпim usavrsavaпjem vise пеgо пeki apstraktпi oЫik istiпe. 

А to se postize, istice Rorti, "pomagaпjem studeпtima da shvate kako, upr
kos пapretku koji је sadasпjost postig\a и odпosu па proslost, dobro ропоvо postaje 
пeprijatelj boljem. Sa malo pomoci studeпti се poceti da zapaZ:aju sve опо sto је 
Ьеzпасајпо i sitпo i пeslobodпo и пjihovoj srediпi. Uz malo srece, пajboiji medu 
пjima uspece da izmeпe koпveпcioпalпu mudrost tako da sledece pokoleпje postaje 
socijalizovaпo па doпekle drukciji пасiп od пjihovog. Nada da се taj пасiп Ьiti samo 
doпekle drukciji zпaci da ocekujemo da се drustvo postati reformatorsko i demokrat
sko, а пе potresaпo revolucijom. Da Ьismo se пadali da се se, uprkos svemu, пасiп 
socijalizacije osetпo promeпiti treba da se podsetimo da је razvoj zaista jediпi cilj 
kome vise demokratsko obrazovaпje moze da sluzi i da ocekujemo daAmerika пikad 
песе postati zadovoljпa sobom". (R. Rorti, 1991" str. 41-42) 

U razmisljanju i akcijama modernizacije vaspitaпja i obrazovaпja и savre
meпosti пајсеsсе se imaju и vidu sledeci пасiпi: 

1. promovisaпje demokratskog vaspitaпja па пovim vredпostima, kao sto su 
meduпarodпo razumevaпje, demokratija, dijalog, toleraпcija, 

2. prosirivaпje prava па kvalitetпo obrazovaпje za sve i sireпje demokrat
skog ропаsапја, 

3. aktuelizacija razvoja Ijudskih sposobпosti za resavaпje koпflikata. 
Prema tome, ukoliko se zeli formiraпje рuпе licпosti coveka i ostvarivaпje 

humaпistickih ciljeva globalпog drustveпog razvoja, пеорhоdпо је da sadrzaji vaspi-
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tanja i obrazovanja za demokratiju budu integralni deo vaspitanja mladih generacija 
na svim nivoima obrazovanja. 

Osnovni cilj razvoja је svestrano bogacenje covekove licnosti i njegovih 
potencijala: pojedinacnih, porodicnih i drustvenih, gradanskih, stvaralackih, prona
lazackih, tehnickih kao i onih koji mastu pretvaraju u stvarnost. Naravno, razvoj 
covekove licnosti od rodenja do kraja zivotaje dijalekticki proces. 

Оа Ьi u potpunosti odgovorila svojim ciljevima, savremena skola se mora 
koncentrisati na cetiri osnovne oЫasti ucenja koje се tokom zivota za svakog poje
dinca predstavljati stubove znanja: ucenje za znanje, ucenje za rad, ucenje za zajed
nicki zivot i ucenje za postojanje. 

Ove oЫasti znanja se sta\no preplicu, dodiruju i medusobno razmenjuju 
podatke tako da u stvari cine jedinstveni proces. (Demokratija, vaspitanje, licnost, 
1997., str. 96-104) 

Mi u vecini (mozda i svi) znamo mogo puta vise nego sto u stvarnosti pri
menjujemo. Glavni razlog је u tome sto ne mobilisemo mnogostruka znanja koja 
posedujemo. Ne koristimo znanja kao delove izjedne iste kutije s alatom. Umesto da 
se pitamo: sta је to sto zпат. sta sam паиСiо, sta mozda moie da se primeпi па ovaj 
zadatak?, mi tezimo da klasifikujemo zadatke u smislu pojedinacnih oЫasti specija
lizovanog znanja. 

Iznad svega је cinjenica da kolicina znanja, to jest njegov kvantitativan as
pekt, ni izЫiza nije od znacaja koji ima produktivnost znanja, odnosno njegov kva
litativan uticaj. А ovo vaZi kako za staro znanje i njegovu primenu, tako i za novo 
znanje. 

"Samo treba povezati" - neprestano је podsecao veliki engleski romansijer 
Е. М. Forster. То је oduvek odlika umetnika, ali је na isti nacin i odlika velikog 
naucnika, jednog Oarvina, jednog Bora, jednog Ajnstajna. Na njihovom nivou, ta 
sposobnost da se poveze mozda је urodena i mozda је deo one tajne koju nazivamo 
genijem. Ali u velikoj meri ta sposobnost da se poveze i da se tako uveca prinos od 
postojeceg znanja (Ьilo daje rec о pojedincu, ekipi ili о citavoj organizaciji) mora da 
se hitnije uCi. 

Ne videti sumu od pojedinih stabala - ozЬiljna је greska i mana. Ali podjed
nako је ozЬiljna greska ne videti pojedinacno drvece od sume. Covek moze da sadi 
i da poseca samo pojedinacno drvece. А opet је suma ta koja је ekologija, zivotna 
sredina bez koje pojedinacna staЫa nikako nece da rastu. Оа Ьismo znanje ucinili 
produktivnim, moracemo da naucimo da vidimo i sumu i drvo. Moracemo da nauci
mo da povezujemo. 

Ne postoji zemlja, industrija ili preduze6e s ma kakvom prirodnom predno
scu ili nepovoljnoscu. Jedina prednost koja moze da se poseduje jeste sposobnost da 
se eksploatise univerzalno raspolozivo znanje. 

Hirurzi zasivaju savove mesecima da Ьi dosli do beskrajno malog napretka u 
prep\itanju svoj ih prstiju. Ali to im onda omogucava da brze obave operaciju i da tako 
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spasu zivot. Ostvarenje obuzima coveka, опо је lepi porok kogje пemoguce resiti se. 
(Р. F. Drucker, 1995., str. 181-193) 

В. Rasel istice ,,IzguЬiti veru и znanje, znaCi izguЫti veru и najvecu spo
sobnost coveka ", а "neznaje је najbolji saveznik ucestvovanja i najgori neprijatelj 
ljudskog dostojanstva" - istice F. Major i kaZe: "covek se daпas пalazi па pragu поvе 
ere. Оп se mепја, prestaje da bude homo feber i postepeпo preuzima ulogu koja mu 
pripada kao homo sapiensu, ulazeci u civilizaciju stvaralastva. Sagledavaпje buduc
пosti, umece da gradi mudro, da zaшislja buducпost sveta i istrazuje шoguce opcije 
za svoju delatпost и razlicitim prilikama, doЬija prioritetпi zadatak". (F. Major, 1991., 
str. 138) 

"Iпovacije i tehпologije па kojoj se temelji obrazovaпje pomoci се da se 
potpuпo promeпi sadasпja organizacijska struktura obrazovaпja. Obrazovaпje buduc
пosti је опо koje пikad пе prestaje da moЬilise sпage i sve sposobпosti Ьiса, kako 
duhovпe tako оsесајпе i imagiпarne. Ne postoji јеdпо obrazovaпje, ve'c oпoliko 
obrazovaпih procesa koliko i pojediпaca" (Р. Lапgап, 1976., str. 127) 

"Obrazovпi sistem se u promeпjeпom drustveпom koпtekstu пе moze svo
diti па skolski sistem. Pojediпac se obrazuje и vremeпu i zivotпom ciklusu kad se 
priprema za rad i zivot odraslog coveka, ali i u citavom radпo profesioпalпom zivotu, 
sve do kraja zivota. covek и buducпosti песе se obrazovati samo za rad, vec i za zi
vot. Obrazovaпje песе Ьiti sredstvo da se covek osposoЬi zajedпu ili drugu delatпost 
ili vise profesija uпutar podele rada. Obrazovaпje mora postati oЫik stvaralastva i па
сiп potvrdivaпja coveka. Tehпoloske promeпe traze siroko opste obrazovaпje, siroku 
kulturu". (D. Kokovic, 1994., str. 439) 

Stvaralastvo је otkrivaпje osпovпih procesa prirode i kulture, to је kreativпo 
misljeпje, iпovacija, sposobпost domisljaпja па izпalazeпju пekog origiпalпog re
seпja proЬ!ema. То пе zпaci da i oЬicni ljudi iako пе daju geпijalпa reseпja imaju 
sposobпost stvaralackog i kreativпog misljeпja. Ova idejaje u skladu sa tvrdпjama da 
covekjos uvek u veoma maloj meri iskoriscava svoje dispozicije i da tu lezi odredeпi 
poteпcijal vece kreativпosti, sto zasada ostaje kao mrtvi kapital Rezultat stvaralackog 
misljeпja u uzem zпaceпjujeste odredeпi proпalazak ili izum, а u пajsirem zпасепјu 
time se ozпacava aktivaп i stvaralacki odпos prema svojoj okoliпi za razliku od pa
sivпog, repetativпog i iпdifereпtпog. Kreativaп odпos рrеша okoliпi uvek rezultira 
progresivпim promeпama, ра iako опе пemaju uvek veliciпu izuma, vrlo su zпасајпе 
za celokupпi drustveпi пapredak. Sve vise se uocava da su ljudske sposobпosti, osim 
sto su determiпisaпe пasledeпim strukturama, и velikoj meri ograпiceпe srediпom 
ali zпanjem i hteпjem samog coveka. Stvaralacko misljeпje rezultira u stvaralackom 
radu ра se zato cesto, doduse idealizovaпo, smatra da i rad moze Ьiti пesto poput 
umetпickog dela. (М. Oljaca, 1992., str. 214-269) 

Razvoj i пiје пista drugo do diпamizacija coveka (пjegovih zпапја i sposob~ 
пosti), diпamizacija drustva и пjegovom Ьicu. Ali buducпost пе ovisi toliko о golim 
ciпjeпicama koje је covek nauCio, koliko о primeпjivosti zпапја i о maпifestaciji 
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drugih ljudskih sposobnosti. Jer, nije vise u prednosti onaj koji ima znanja, vec onaj 
koji to znanje prvi primeni. Rat mozgova, ne odvija se dakle, masom verbalnog zna
nja vec sposobnoscu njegove svakodnevne upotreЫjivosti. Znaci, sa reproduktivne 
skole, kakvaje nasa, menjanje treba da ide prema stvaralackoj i fleksibllnoj skoli. (М. 
Ratkovic, 1997., str. 76-93) 

Ideal obrazovanja jeste роtрипа demokratija - istice D. Kokovic - i koja 
uzgred receno nije definisana; а ako se i dostigne potpuna demokratija postavlja se 
pitanje staje sledeci ideal u obrazovanju?! Neki ka2u daje cilj vaspitanja "izmirenje 
iпdividualпe jediпstveпosti sa drustveпim jediпstvom, da priprema pojedinca koji su 
potrebni za odredenu svrhu i vreme. Za druge vaspitanje је u funkciji stvaraпja srece, 
srecnijeg detinjstva i boljeg zivota. 

Obrazovanje se ne moze posmatrati izolovano i usmereno је na to: 
1. da osposobl da sami zaraduju za zivot; 
2. da ih pripremi da odigraju ulogu kao gradani demokratije; 
3. da im omoguci da razviju svoje Iatentne sposobnosti koje imaju ро priro-

di. 
Ove ciljeve moguce је posmatrati i sa druge strane: kako vaspitanje koje pri

prema za igranje uloge, posebno и demokratiji, opravdava iskljucivanje najosnovnije 
ljudske vestine - vestine razmisljanja (Edvard de Bono). 

4. Kako cemo se odnositi prema prosecnim i izuzetnim pojedincima? Hoce
mo li najednak nacin tretirati nejednake? 

5. Који сето metodu u buducnosti izabrati: govor ili razgovor? Od toga 
zavisi da li се nam komunikacija Ьiti krnja, nasilna ili nenasilna. Vaspitanje је dug 
put na kome se postaje covek. Ono zahteva uzajamno razumevanje и saradnji medu 
ljudima. Vaspitac vaspitava vaspitanika, ali i vaspitanik utice na vaspitaca. lpak to је 
najcesce jednosmeran proces - samo odusevljen moze da odusevi. Na odraslima је 
teret vaspitanja. Oni su okosnica drustva i trebalo Ьi da budu bolje ili bar potpunije 
vaspitani. Na njimaje teret vaspitanja. 

Vaspitanje treba пе samo da паиСi пеgо i da oduCi. Dositej је napisao cuvenu 
recenicu:" Lasпo Ы Ы!о пauCiti ljude опате sto пе zпadu, ali пekader se паае пеkо 
ko се ih oduCiti od опоgа sto zпadu ". u ime tolerancije, vaspitanik ima pravo da s 
punoletstvom prihvati ili odbaci navike svojih prethodnika". (D. Kokovic, 1997., str. 
40-45) 

u skoli sutrasnjice ucenici се sami sebl Ьiti instruktori, s kompjuterskim 
programom kao sopstvenom alatkom. Stavise, sto su daci mladi kompjuter im је 
privlacniji, uspesnije ih usmerava i vodi, instruise ih. 

Istorijski posmatrano, osnovna skolaje potpuno radno-intenzivna. Osnovna 
skola sutrasnjice Ьiсе u velikoj meri kapitalno intenzivna. Zahteva se poznavanje 
numericke nauke; zahteva se osnovno shvatanje prirodnih nauka i dinamike tehno
logije; zahteva se poznavanje stranih jezika. Takode se tra2i da covek uci kako da 
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bude delotvoran kao c[an organizacije, kao njen namestenik. (lnovacije i tradicija и 
obrazovanju, 1996., str. 65-77) 

М. Ratkovic, predlaie da se и koncipiranju novog sistema obrazovanja po
lazi od termina: internacionalizacija, integracija, informatizacija, intelektualizacija, 
individualizacija, inovacija i interakcija. 

Ako se ovim terminima dodajujos pojmovi demokratizacija i multikultura
lizacija onda је to 1 О kljucnih reci na kojima treba graditi novu filozofiju, strategiju i 
ciljeve obrazovanja и zemlji. 

Interakcija и uzajamno-funkcionalnim odnosima obrazovanje-nauka-tehno
logija-doblt tj. ravnopravnim uzajamno-funkcionalnim odnosima izmedu obrazova
nja i drugih podrucja ljudskog stvaralastva, и kojem obrazovanje ima kreativnu funk
ciju, uz razradu vise modela mogucih interakcija, istice Ratkovic, "i da је to mozda 
jedini put oslobadanja obrazovanja od upravno-Ьirokratskih, politickih, finansijskih i 
drugih stega kojima ono danas s\epo robuje. 

Potreba da se vaspitava homo-creator kao i permanentne, ubrzane i velike 
promene и okruzenju, namecu skoli nove atriЬute:jleksiЫlnost i stvaralastvo. 

Fleksibllna skola mora da postane takva institucija koja svoje organizacione 
mehanizme, nastavnicke, materijalne i druge potencijale uspesno i sistematicno me
nja и skladu sa razvojem drustva trajno inovirajuci kurikulum. 

Stvaralacka skola orijentisana је na to da pored prenosenja znanja, osposo
Ыjava ucenike da znanjima apliciraju, njima umesno komuniciraju, inplementiraju ih 
и prakticna resenja te na osnovu stecenih znanja kreiraju ili bar simuliraju inovacije". 
(М. Ratkovic, 1997., str. 26-498) 

Put do demokratske sko\e је dug i cesto neizvestan, buduci da se ona пе 
moze ostvariti samo uvodenjem novih tehnika i sredstava, niti prividnim i ograni
cenim koriscenjem novih metoda, vec to mora Ьiti skola permanentnog istrazivanja 
sopstvenog smisla. Savremena skola, pored ostalog, valja da pripremi pojedinca za 
tehnicko-tehnoloske, ekonomske, drustvene, politicke i kulturne promene koje se od
vijaju u savremenom drustvu. 

*** 

Buducnost ne dolazi sama ро sebl, nju ljudi izgraduju. Zato obrazovanje 
treba da pruzi saznanja Uudima ne samo za rad i zivot и buducnosti vec i saznanja za 
izbor buducnosti, izbor izmedu vise "buducnosti", za izgradivanje buducnosti. 

Zato planiranje razvoja demokratskog obrazovanja i njegovo finansiranje 
postaje komponenta politike razvoja, а nivo i kvalitet razvitka zavise od nivoa i kva
liteta obrazovanja. 

Obrazovanje treba da omoguci razvoj licnosti coveka kao slobodnog Ьiса. 
Samo slobodan i obrazovan covek, koji ima osecaj da se njegova licnost postuje, 
moze Ьiti produktivno angaiovan и uslovima razvijenih proizvodnih snaga. Obrazo-
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vanje treba da doprinosi stvaranju drustvenih odnosa - demokratskih - u kojima se 
ljudi mogu ispoljavati i ostvarivati kao slobodne licnosti. 

Odlucivati mogu samo oni koji su obrazovani, koji obrazovanjem sticu zna
nja о proslosti i viziju о buducnosti. Obrazovanje siri saznanja Uudi i omogucava da 
ljudi imaju svoje stavove о pojedinim pitanjima, i da se odreduju prema stavovima 
drugih; ono im omogucuje da zauzimaju stavove i odlucuju, sto је bitna komponenta 
demokratije. Zato se i moze reci da su obrazovanje i demokratija povezani i da nema 
demokratije bez obrazovanja. 

Obrazovanje, kao razvojni resurs, treba da bude u funkciji razvijanja oseca
nja daje covecanstvo danas ujedinjeno, da predstavljajednu medunarodnu zajednicu 
cije jedinstvo ima svoju Ьiolosku osnovu u drustvenim, kulturno-istorijskim i civi
lizacijskim tekovinama. Medutim, bez obzira da li је obrazovanje razvojni resurs u 
uslovima normalnog razvoja drustva ili u uslovima kriznog stanja, ono to moze Ьiti 
samo ukoliko ima materijalnu osnovu. 

Као resurs razvitka obrazovanje ne treba dozivljavati iskljucivo kao izvor 
drustvenog i ekonomskog razvoja usled sustizanja i prep\itanja razlicitih kultura sa
vremenog sveta. Obrazovanje Ьi trebalo shvatiti i kao vrelo ocuvanja i razvoja kul
turne sustine pojedinih naroda. 

Drustveni i ekonomski razvitak drustva ne sme dovesti u pitanje ocuvanje 
njegove kulturne samoЬitnosti koja ga i odlikuje od ostalih naroda. Raz\icitost kultu
ra jeste izraz bogatstva ljudskog duha i stvaralackih sposobnosti coveka, te је takvo 
bogatstvo neophodno cuvati. 

Zasto је potreba za demokratskim vaspitanjem? 
Zato sto је demokratija jedna od onih drustvenih cinjenica koja, ро tvrdnji 

Aleksisa de Tokvila, presudno utice na drustvena kretanja: "Poduciti demokratiju, 
podstaci verovanja koja su јој svojstvena, procistiti njen moral, uciniti јој kretanje 
ravnomernim, zameniti neiskustvo umecem u javnim pos\ovima, njene slepe nago
ne zameniti spoznajom о njenim istinskim interesima ... " Ona razvija otvoreni nacin 
misljenja za nepoznato, promenUivo, podstice pojam о seЬi, razvoj personalnog iden
titeta kao i svest о ulozi licnosti u odrzanju i promeni institucija i pona5anja. (Demo
kratija, vaspitanje, licnost, 1997., str. 21.) 

Zalaganja za reformisanu skolu buducnosti predpostavlja demokratizaciju 
obrazovanja koja se moze postici uz prihvatanje i razvijanje sledecih obrazaca: 

"1. zasnivanje obrazovanja na nacelima i metodama koji doprinose razvoju 
licnosti ucenika, studenta i odraslih, kao pojedinaca koji postuju druge Ijude i odlucni 
su da podrzavaju mir, Ijudska prava i demokratiju, 

2. preduzimanje mera za stvaranje atmosfere u obrazovnim ustanovama koja 
се doprinostiti uspehu obrazovanja za medunarodno razumevanje, tako da te usta-
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поvе postaпu idealпa mesta za ispoljavaпje toleraпcije, postovaпje Ijudskih prava, 
demokratiju i uсепје о razпolikosti i bogatstvu kulturпih ideпtiteta, 

3. preduzimaпje mera radi elimiпisaпja svih oЫika пeposredпe i posredпe 
diskrimiпacije devojcica, devojaka i zепа u obrazovпim sistemima i za preduzimaпje 
koпkretпih mera kojima се se obezbediti ostvarivaпje svih пjihovih poteпcijala, 

4. posvecivaпje роsеЬпе раfпје uпapredivaпju пastavпih programa, sadrfaja 
udzbeпika i drugih obrazovпih materijala, ukljucujuci поvе tehпolgije, radi formira
пja odgovornih gradaпa, otvoreпih za druge kulture, sposobпih da сепе vredпost s\o
bode, \judsko dostojanstvo i razlike i da sprecavaju sukobe i razresuju ih пeпasi\пim 
sredstvima, 

5. prihvataпje mera kojima се se osпaziti uloga i status пastavпika u for
malпom i пeformalпom obrazovaпju i dati prioritet usavrsavaпju пastavпog kadra, 
ukljucujuci tu i р\апеrе i rukovodioce, u iпstitucijama koje obrazuju пastavпike i uz 
rad, sa primarnom orijeпtacijom па profesioпalпu etiku, gradaпsko i moralпo obrazo
vaпje, ku\turnu razпovrsпost, пасiопа\пе kodekse i meduпarodпo prizпate staпdarde 
ljudskih prava i osпovпih sloboda, 

6. podsticaпje razvoja iпovativпih strategija prilagodeпih поvој potreЬi obra
zovaпja odgovornih gradaпa opredeljeпih za mir, Ijudska prava, demokratUu i koпti
пuiraпi razvoj, i za primeпjivaпje odgovarajucih mera proceпjivaпja ovih strategija, 

7. dalji razvoj, па пасiопа\пош i meduпarodпom пivou, razmeпu iskustava 
u obrazovaпju i istrafivaпjima". (Aktue\пosti, u obrazovaпju, u svetu, 1995., str. 42) 
иz poboljsanje ekonomske situacije nase zemlje, jer је najbltniji cinioc reforme 
obrazovanja. 
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CONTEMPORARY CIVILIZATION PROCESSESS AND SCHOOL OF FUTURE 

ABSTRACT 

Development of democratic education and its financial support has been be
coming а component of а development policy, and the level and the quality of devel
opment depend on the level and quality of education. Education should еnаЫе the 
development of personality of а man as а free being. Education widens knowledge 
and enaЫes to people to have their opinion on various issues and to take their stand 
towards attitudes of others; it enaЫes them to make decisions, which is an important 
component of democracy. Therefore we can say that education and democracy are 
linked and that there is no democracy without education. Education should Ье under
stood also as а well-spring of preservation and development of cultural essence of 
peoples. 

Кеу words: democracy, education, democratization of education, contempo
rary school, school of future. 
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КОНЦЕСИВНА КЛАУЗА У СТАРОСРПСКОЈ 

ПОСЛОВНОПРАВНОЈПИСМЕНОСТИ 1 

Слободан Павловић 

САЖЕТАК 

У овом раду разматра се струюурирање концесивне клаузе у старосрпској по

словноправној писмености, која је у периоду од краја XII до средине XV века -у кон
тексту културног обрасца хомогене диглосије - фунгирала као најпотпунији функцио

нални репрезентант српског језика. Когнитивна опозиција евентуалнореална - иреална 

концесија у испитиваном корпусу нема формалну синтаксичку верификацију. У сфери 

иреалне концесије - којаје у овом функционалном стилу прагматички сасвим маргина

лизована и чији је минимални индикатор контекст - јавља се реченички модел уведен 

партикулом односно везником дd. У сфери евентуалнореалне концесије регистровани су 

реченички модели уведени везницима dЦЈЕ, dKIE, dKo, l(ЬЏ. 

Кључне речи: старосрпски језик, старосрпска пословноправна писменост, 

историјска синтакса, субординирана концесивна клауза. 

1. Коцесивном детерминацијом ситуација означена управном преди
кацијом доведи се у релацију са неком другом ситуацијом чије (не)ре

ализовање, упркос очекивању, није у стању да узрокује (не)реализовање 

детерминисане, управне ситуације. На тај начин се фокусира неадекватан 

узрок (Милошевић 1985: 34) чија је очекивана последица под уобичајеним 
околностима у контрадикцији са ситуацијом идентификованом управном 

предикацијом - уп .. :ШО БdНЬ н НfГОВН СННОВЕ н НЕГОВЕ СНЕЩ Џ1\Шl(ОН гл.ше н НЕ Б1\Д1\ 
ГОСПОДА ,rоџскон :џџлн ЏН UЈПКННд Д11Бр0Вд'11(Д ДдlЕЏО UЈЩН ДОБНТдКЬ Нд lЕЩН ДдНЬ 

светдго влдснrn [~не би требало да дајемо А ми ћемо давати] (Котр. 1333, N!! 
1 Овај рад настао је у оквиру пројекrа Историја српског језика, који финансира Министарство науке и 
заштите животне средине Републике Србије. 
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76.30). 2 Недостатни или концесивни узрок (за разлику од фактивног узро

ка и евентуалног узрока, односно услова) није у стању да предодређује и 

усмерава реализацију управне радње као последице, али језичким експли

цирањем овог типа узрока наговештен је реални или фактивни узрок као 

његова супротност - уп. н ~ КСЕ стЕ ~годн1њшЕ &~ w кtк:д : &Ez; ксшЕ н~жlдlЕ : н~. 
сконџ~. 1пtннщ~. [ ~ не зато што је то било нужно нпо зато што су то хтели] 
(Дубр. 1234-1235, N!! 8.4). 3 Истицање недостатног узрока има, уз то, прагма

тички значај "јер је комуникативна вриједност посљедице много већа када 

је она дата у присуству опонентног / спречавајућег него када би била дата у 
суодносу са дјелујућим узроком" (Kovacevic 1992: 74). 

Концесивност као израз неадекватног узрока, односно услова, премда се

мантички сложенија категорија која обједињује каузалност и адверзативност, свој 

синтаксички израз у старосрпској пословноправној писмености налази у формал

ним јединицама својственим каузалном, односно кондиционалном семантичком 

пољу. 

2. У старосрпској пословноправној писмености концесива клауза уводи 
се везницима дЧЈЕ, дк:lt, шо, к:~.дд и дд, који фунгирају и као конективни индика

тори кондиционалне клаузе (Павловић 2006б: 113-138).4 Концесивно дЧЈЕ и шit 

потврђено је искључиво у актима источне провенијенције, 1љдд идд у актима на

сталим у западним канцеларијама, док је дк:о - као и у сфери кондиционалности 

- територијално немаркирано. 5 Будући да се ради о поливалентним везницима, 

2 Истраживачки корпус чине фо~uграфски снимци 680 старосрпских повеља и писама одабраних према 
териwријалном, хронолошком и жанровском критерију. У складу с филолошким захтевима истраживања 

старог текста уз сваки пример, дат у овом раду, наводи се (1) ознака канцеларије (Балш. Балшићи, Бранк. 
Бранковићи, Драг. Драгаши, Дубр. Дубровник, Кос. Косаче, Котр. Котроманићи, Лаз. Лазаревићи, 

Нем. Немањићи, Павл. Павловићи, Санк. Санковићи) или адресанта, (2) година настанка акта, (3) број 
акта, према регистру у књизи Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености 

(Павловић 2006а: 442-479), те (4) ознака реда у којем пример почиње и iu, сем ретких изузетака, према 
фоwграфском снимку акта. 

3 У наведеном примеру експлициранје и недостатни (сЕ~ КСАКЕ н~жlд!Е) и фактивни узрок (сконџь ,rrtннщь) 
- шiu иначе није уобичајено - при чему је супротан однос међу њима јасно подвучен адверзативним 

везником нь (Kopecny 1980: 510). 
4 Концесиона клауза може бити уведена и евентивним глаголом сьгоднтн СЕ, Ш1U је потврђено примером 

~годнло сн СЕ рЕ/1/ноџ~ r/д/н~ С4НД4АЮ 4АН KOЏll" оо/дlь ~НШЕ PEl1/E11нl.xlь с Н4Шtџь rpџoolulь р4ТЬ НАН кою HfПpHt.l~EHb 

НЏ4ТЬ ЦЈ4 &rь НЕ мн . д НАН џ кок nрндльжьк Ад СЕ н џ тон НЕ ЏОЖЕ ll"дpbil\4TH . НАН НЕ Д4ТН (Дубр. 1420, N2 
527.28). 
Распрострањеност форме •ako у све три групе словенских језика указује на прасловенско порекло 
ове лексеме - у погледу даље етимологије не постоји сагласност: по Младенову то је спој везника •а 

и заменице *k"o (слично мишљење нешто раније понудио је Вондрак), док би према Бернекеру или 
Мејеу ову форму ваљало доводити у везу са праиндоевропском демонстративном заменицом •е- /•о

(уп. праиндоевропско •to- и прасловенско •tako према праиндоевропском •о- и прасловенском *ako) 
(Етимологический словар 1: 65). Као показатељ кондиционалности, односно концесивности везник 
*ako својственје, пак, првенствено јужнословенским језицима док се на северу ово својство јавља само 
у траговима, поред прилошког ako 'како, колико' или везничког ako 'као, као шiu, како' (Kopecny 1980: 
44-45). Чак и ако се еквивалент ју.жнословенског кондиционалног, односно концесионог *ako тражи у 
чешком, односно пољскомјаk, те украјинском и белоруском як, чему нису склони ни П. Скок (1: 20) ни 
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концесивно значење субординиране клаузе сигнализовано је контекстом и(ли) 

додатним формалним маркерима као што су лексема н, те одговарајући корефе

ренти употребљени уз негирану суперординирану предикацију. 

У готово две трећине примера концесивна клауза садржи лексему н,6 

која као индикатор релацијске коегзистенције неадекватног, односно недостат

ног услова и последице редовно прати концесивно AlJ.IE и шн, док се у клаузама 
с везником АК:о јавља у скоро сваком другом примеру. Везници АЦЈЕ и АК:IЕ у сфери 

концесивности практично функционишу као везнички склопови АЦЈЕ н, АК:Н: н, 

док концесивно шо може бити у контактној или дистактној позицији с оваквим 

н: ТО н CAUI. .:\КЕ н ствоlрнl 1hTO . Гтннн l(OfН 7;А ДWо\Г свою . ш ,\"ОК:Е UО\Г БhlTH тврьдо (!ЈД!. 

HHhl,\"h. НЖЕ БО\Гlдl по HfUh влlдlкы. (Нем. око 1200, N!! 3.73), н HA1E,\"OBt Џлнтн СЕ н Џл~. 
дtrnтн к:ь пpt1lclrtн rГrоџТЕры. мµЕ н rрtшнА нсвt ·(Нем. 1343-1345, N!! 89.А131), 
ДА н ВАШЕ rспсlтlво 7;НА шо н ГОВОРЕ Л~ДНЕ ЕРЕ Е uoнlulь ,\"ОТЕННЕЏh rГrь 7;НА нш (Андрија 

Маројевић 1414, Њ 468.16), дА шо нн с~ н сrрltlшнлн · н 1п~ ~-.нннлн wlдlь 1љдА нн 
СЕ ЏОЛН ВАШЕ ПЛЕЩНСТВО ВАШЕ рАДН ЛЮБОВН . н ДОБрА рАДН ВОЛ/Е НЕК:Н:UО вн прltlсл~ШАТН н~. 

u~ прАЦЈЦАО (Бранк. 1423, Њ 570.8). 

Ф. Копечни ( 1980: 44-45, 233-237), док су аутори Этимологического словаря славянских языков ( *ako 
1 *jako?) ( 1: 65) по том питању релативно суздржани, *ako израста у општекондиционалну конекцију 
само на јужнословенском простору (уп. Kopetny 1980: 44-45). Међу јужнословенскимјезицимаједини 
изузетак у погледу статуса кондиционалног, односно концесивног *ako представља старословенски 
- у канонским споменицима везник Ако, који аутори академијине Граматике на старобългарския 

език посматрају као варијанту везника rако, функционише као показатељ темпоралности (1993: 
498), квалификативности (1993: 501), те као везник комплементне клаузе "при глаголи за речева, 
мисловна, сетивна и емоционална дейност" (1993: 482). На основу тога би се могло претпоставити 
да се кондиционално, односно концесивно Ако на јужнословенским просторима развија у време или 

непосредно након настанка канонских споменика. Индикативна је у том смислу и чињеница да се у 

старосрпској пословноправној писмености напоредо са кондиционалним, односно концесивним Ако 

све до краја XIV века и то углавном у источним канцеларијама користи AKI! као српски фонетски 

еквивалент старословенског кондиционалног АЦЈЕ (*ate). Старосрпско кондиционално, односно 

концесивно AKI! по свој прилици је пре~ходило кондиционалном, односно концесивном Ако, доживевши 

историјски период, да би онда у току неколико векова било смењено новим Ако. Није јасно због чега се 

ова смена одиграла, али судећи по чињеници да се AKI! најдуже одржало у немањићким актима, ваља 

претпоставити да је центар ирадијације био на западном делу јужнословенске територије. Овакав 

претпостављени развој чини врло вероватном претпоставку даје кондиционално, односно концесивно 

*ako "тврда варијанта" севернословенског асе које се у источнословенским језицима може изводити 
из прасловенског *at'e, али не и у западнословенским (Kopetny 1980: 37-38, 45). Ако је старосрпско 
Ако, заиста, "тврда варијанта" севернословенског кондиционалног, односно концесивног асе, онда је и 

генеза старосрпских субординираних клауза на Ако еквивалентна развоју одговарајућих клауза на асе. 

Према Ј. Бауеру ( 1960: 333-334), реченице на асе имале су првобитно вероватно карактер емоционално 
обојених екскламативних реченица за које се временом везује кондиционално и концесивно значење. 
Концесивност се, при том, развија у случајевима када се екскламативном реченичном структуром 

реаговало на разилажење двеју ситуација, а уколико разилажења није било настајало је кондиционално 
значење. Лексема асе имала је примарно, вероватно, вредност деиктичког узвика гле. 

6 У погледу синтаксичког статуса овог и у литератури не постоји сагласност. 1. Бауер (1960: 332) 
за старочешки истиче да се "nekdy ро ас kladlo v у t i k а с i i (obvykle hned za spojkн)". За С. 
Е. Морозову (1973: 208) то је просто везник и, док П. Мразовић (1990: 536) савремено српско и у 
концесивним клаузама сматра партикулом. 
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У сваком четвртом примеру концесивне клаузе уведене везником ако 

управна реченица садржи прилошки или предлошко-падежни кореферент (4а то, 

4а ТО\"4Н љкадо\") каузалног типа уз који се реализује негирана суперординирана 

предикација, те је концесивна релација практично индикована одговарајућом 

структуром суперординиране клаузе: шо к снџf н ратко ~;:нл прнкль к CfБ:f wп1ннк џ то 

UfHf нt дfлга rn CfUЬ TfPГf продаль (Котр. 1355, N2 125.18), аЈ(о лн коm скаlдl Б:КАf АКБ:рокннкк 
с конџь годt клатлннооlul црlсlка џн · 4а тк4н скdдК А" Hf рпкю (Нем. 1362, N2 147.10), 
dKO Б:Н гоlдlнь 501€50Дd СТfПdНЬ нлн (l)ДЬ КНШf Pf'1fHнф·I НЏdО 4 ДКБ:рОКННЈ((l)ЏЬ нлн с КО1€ЏЬ HdCb 

нлн Ј(ОЮ ншрьm4dнь н А" џк н 4" тон погннкть Нf џорf (Дубр. 1438, N2 615.39). 
Битан формални диференцијални фактор који одваја концесивну клаузу од 

њених кондиционалних еквивалената јесте управо негираност суперординиране 

или субординиране предикације. Наиме, концесивној клаузи с негираном преди

кацијом у начелу одговара кондиционална клауза с афирмативном предикацијом 

и обрнуто, као што, с друге стране, негираној суперординираној предикацији 

детерминисаној концесивном клаузом по правилу одговара афирмативна супе

рординирана предикација детерминисана кондиционалном клаузом и обрнуто: 

џто ако нннн К4рокь Hf i;:нlтl ~;:нль нџмь 

Б:Н ДОЈ(Н кь ШОНЏЬ прнmплкlul м Cf ш 
ННЏН кндншь (Дубр. 1399, N2 290.13), 
н dKO крЋЏf донш TfPf ЩГО\"Б:Н ЏОНdСТНрь 

Tf4H ЏfТО,\"Н1€ КЫШf пнсаннf . Ad нtсџо 

колнн рfТн ... Hf мџо кы ннц~" ·(игуман 
Никодим 1395-1396, N2 241.70), 
ако ~;:н Cf 4годнла сџрть Ј(dТdрннн м Hf 
НЏdЏЬ ДОКfСТН К KKl>K К СКОЮ HKHf ЖfHf Џ 

кк!>ннцк (Кос. 1410, N2 419.23), 

4dTO <\КО нннн К:!;рокь [] i;:нlтl Б:НЛЬ нџмь 

Б:Н ДОЈ(Н Ј(Ь сконџь пpнrnTfЛKlul м Cf ш 
ННЏН КНДНШЬ (Дубр. 1399, N2 290.13); 
н ако крtщ АОНШ TfPf ЩГО\"Б:Н ЏОНdСТнрЬ 

Tf4H ЏfТО,\"Н1€ КЫШf ПHCdHHf · М [СМО] 

колнн рfТн .•. Нf мџо кы ннц~" · (игуман 
Никодим 1395-1396, N2 241. 70); 
ако Б:Н Cf ЏОДНЛd сџрть J(ATdpHHH м [] 
НЏdЏЬ ДОЫСТН К l(Ki>K К СМЮ ННК ЖfНК Џ 

l(КЈ>ннцк (Кос. 1410, N2 419.23). 

Будући, међутим, да и кондиционална и концесивна предикација могу бити 

негиране, а да се конкретно значење сигнализира контекстом, одрична речца 

сама по себи не може бити минимални индикатор ни концесивности ни конди

ционалности. 

Концесивном клаузом може у начелу бити идентификована евентуалноре

ална или иреална концесивност, што у старосрпској пословноправној писмености 

- с обзиром на ограничену егземплификацију - долази до изражаја тек у бледим 

назнакама. Наиме, везници dЦJf, аЈ(К, dKO и 1љд" регистровани су искључиво у сфери 
еветуалнореалне концесивности, док једина потврда концесивне клаузе с везником 

м илуструје иреалну концесивност. 

3.1. Реална концесивност - као и фактивни узрок, уосталом - у погледу 

релативне хронологије с управном ситуацијом може бити (а) у симултаном, или 

(б) у сукцесивном односу. 
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Симултаност корелативних радњи у начелу подразумева имперфективност 

субординиране концесивне предикације, док је суперординирана предикација 

аспекатски немаркирана. У сфери симултаности наспрам суперординиране пре

дикације граматикализоване презентом, аористом, потенцијалом, императивом, те 

оптативном перифразом м +презент реализује се субординирана концесивна пре

дикација формализована презентом или потенцијалом, при чему су регистроване 

следеће комбинације:7 

{V(nl'o) + (АКО + V(~н·ЕЗ)]} ,шо &АНЬ. Н НЕГОВН СННОВЕ Н HfГOBf СНЕЏЕ ЏХШl(ОН ГЛАВЕ Н Нf &ХАХ 
ГОСПОДА Х"ОЏСl(ОН ЏЏЛН ЏН wnкHHA АХ&рОВА1КА ААIЩО wщн АО&НТАКЬ. НА кщн ААНЬ. 

ШТАГО КЛАСН(;t (Котр. 1333, N!! 76.30), ДА н ВdШЕ гсnЈтЈсво 2';НА шо и гокорЕ ЛХАНЕ 

ЕРЕ Е џонЈџЈь. хотшнщь. rГгь. z;нА ннЕ (Андрија Маројевић 1414, N!! 468.16); 
{V(~шэ) + [АКО + V(пот)]} АКО &И ЏХ И КрИВН [били] ВАША ВЕЛНКОСТЬ. ДО&ро 2';НА КрЬ. НЏАЏО 

х сл.tвнtхь. 2';АПНСfХ"Ь. гЈдЈЕ СрЬ.&hСКЕ ЏЕГЮ ннtџн z;шонн и СЛО&ОДЬ.ЦЈННАЏН ДА Нf ЏОрf 

АХ&рОВ1АНННЬ. АХ&рОВ1АНННА ХДАТН х Нf1ЕЏh (Дубр. 1422, N!! 547.18); 
{V(лor) + (АЦ!f + V(nrEЗ)]} Н HA1EJOBt UAHTH Cf Н UАЬ. Дtl<\TH IЉ npt1Jcjтtн rГгоЏТЕрЫ . АЦЈf Н 

грtшнА ксвt ·(Нем. 1343-1345, N!! 89.А131); 
{V(пот) + [АКО + V(патд 2';АТО АКО НННН Xt;pOIЉ НЕ &нјтЈ &НЛЬ. НЏАЛЬ. &Н ДОl(Н IЉ СКОНЏh 

nрНIАТЕЛНјџЈ ДА СЕ Ш ННЏН ВНАНШЬ. (Дубр. 1399, N!! 290.13); 
{V(ИМПЕР) + [АКО + v(ПРf.З)]} ЏОЛНЏО ТЕ Нf вtрхн АКО тн Tl(O ино го корн (Дубр. 1418, N!! 

505.41); 
{V(M + пrЕЗ) + [ АЦЈЕ/ АКнf АКО + V(~П'Ез)]} Н wЈдЈ ЏЕНf АКЕ И грtшнь. КСЏЬ. nрОIШТЬ. АА КСТЬ. · (Нем. 

1276-1282, N!! 38.39), м нЈсl nрокмть wJдl вфь. СТыхь. н wJдl џшЕ шо и грtшь.нь. 
КСЏЬ.. (Нем. 1313-1316, N!! 55.77), м НЏА КЛЕТЋХ ДОЏЬ. НГ(!). н џnрtц~шнк m-t,rь. 
Wць. Тнi . н wJдl нАЈсl АЦЈЕ сџо н грtш·нн (Драг. 1375-1376, N!! 174.42), нм нЈсl 

nporшJтl w в·сt[х'Ј стн[х'Ј · н стн[х'Ј ,rтнторь. срь.nЈф(н[х'Ј н wЈдЈ нАЈсЈ · АЦЈЕ н грtЈшЈнн кЈсЈџн 
·(Лаз. 1389-1402, N!! 311.33); 

{V(АА+пrЕЗ) +[шо+ V(пот)]} Al(O &Н гЈдЈнь. ВОКВОАА САНААЛЬ. НЛН кон wЈдЈ ВНШЕ ре1шн[х'Ј ИЏАЛh 
z; АХ&рОВННl(ОЈџЈ рАТЬ. или с конџь. НАЉ или ((ОЮ ншрИ1А2';АНЬ. АА џх и 2';А тон Нf џоре 

nогнн~н (Дубр. 1431, N!! 596.25). 
Сукцесивност корелативних ситуација увек је остварена као антериор

ност концесивне ситуације у односу на управну ситуацију. У овом типу хро

нолошке релације наспрам аспекатски немаркиране суперординиране предика

ције граматикализоване презентом, футурском конструкцијом, императивом, те 

оптативном перифразом м + презент реализује се субординирана, по правилу 
перфективна, предикација формализована презентом, перфектом, те потенција

лом, при чему су регистроване следеће комбинације: 

{V(llPEз) +(шо+ V(nФ)]} АКО Н СНЏЕ Н pATl(O &НЛ nрНКЛЬ. (( СЕ&Е WП1ННХ 2';А ТО ЏЕНЕ Ht ДЕЛГА 1<\ 

СЕЏЬ. ТЕрГЕ nродмь. (Котр. 1355, N!! 125.18); 

7 Ради економични јег предочавања грађе у раду су, сем уобичајених скраћеница, употребљени и следећи 
симболи: {} - реченични комплекс са зависном конце сив ном клаузом, [] - зависна концесивна клауза, 

V - предикација. 
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{V(ФYr) + [ШН + V(пшд ТО Н ШЈh dl(E Н сткојрнј 1hTO · ГтННН Ј(ОfН Џ ДWО\'" СКОЮ · НЕ ,(ОКЕ 
џоу БhlTH ткрьдо wдь нныхь · НЖЕ Боу/дl no HEUh кл/д/1ш · (Нем. око 1200, N2 
3.73); 

{V(Фvi') + [dKO + V(llФ)]} Дd ШО НН СК Н СГрјtјШНЛН · Н TTrni ~НННЛН Wjдjh КЬМ НН СЕ ЏОЛН КdШЕ 
ПЛЕЏЕНСТКО КdШЕ рцн ЛЮБОКН . н ДOl>pd рdДН КОЛIЕ НЕКIЕЏО кн np/t/cлKШdTH нь щ; nрdЦЫЏО 
(Бранк. 1423, N2 570.8); 

{ V( ) + [ КЬДd + V( )] } К ТОН НЏЕ HEl(lfllih ПОКрdТНlт/ ЦЈО 1Е КЏЛh KOIEKOjдjd ПfTdph тtџь 
ФУГ llOT 

Нdшtџь трьrо/к/цщь 1љдd ~;н кндtль дd НЕКIЕ KEKIE 'Ј. лнт/р/ь Црннd ноко~;р/д/ьс1(d Hd 
ГОАНЦЈЕ кр/t/днd &н/тl . (Дубр. 1417, N2 495.15); 

{V(имтшР) +[шо+ V(llФ)]} НЕ i';dl>dKHTE нјџј dKO СК ЏНОГО стоmлн Hph нlx'I ЏН КдрhЖdСЏО (Дубр. 
1402, N2 3 14.6), н dl(O Cl!i К 1щь no НЕкtстн ;џшлн KdKO UЛdAH людьlЕ мшd џл/с/ть 
nростн н nplt/:?;pн џно/rl џолнџо шкк r/c/nткd кн (Дубр. 1422, N2 542.37), dl(O ск 
н к 1ЕЏh i';dШЛН КАКО ЛЮДН ЏЛЦН . КЏНЛIЕНО ЏОЛНЏО СЛdКК r/c/nткd кн HddCh цtкm 
сконхь nрнмтщ np/t/z;pн н nростн HddlJЬ (Дубр. 1422, N2 547.23); 

{V(М+тш) + [dKO + V\тwЕЗ)]} dl(O ЛН СЕ СКdДЕ С КНЏh roдt КМСТЕЛННWјџј Цр/с/Кd ЏН. ннlх'/ трhГОКЦН 
. Ad ,(ОДЕ СКО&Оlдlно no i';ЕЏЛН цр/сlм ЏН d Ad џ 'ГК;>;Н КЛdСТЕЛhСIQ: скцк м НЕ НЏdЮ ЏЈ;dКЕ 
(Нем. 1362, N2 147.14), dКО лн ком CKd/AI l>KAE Д1!11>рокнню; с КОНЏh roдt КЛdСТЕЛННW/ul 
цр/с/кd ЏН . i';d 'ГК;>;Н СКdДК Ad НЕ рd"ГКЮ (Нем. 1362, N2 147.10), d dl(O СЕ ОНН2;Н J(d

ЛO\'"ГIEpHIE nptCТdKE кон ТЕ ov ннlх'I KEЛidlx'I J;hJTH . Ad нt KOЛIEHh ЏОНdСТНрЬ Ad нџь рф/ 
wnцощ кн WHd;>;H dдрьфdТd (игуман Никодим 1395-1396, N2 241.66), н шо крtџЕ 
ДОНЕСЕ ТЕРЕ щrоу~;н ЏОНdСТНрЬ ТЕ2;Н ЏЕТО,Х-НIЕ KhlШE ПНСdННЕ . м нtсџо колнн рЕТН rlc/norн 

l(\'"IP/<i Еу/r/нiн нлн r/с/ноу KHE:?;OV стЕфdноу нлн rlc/нov клькоу нлн АЩ!Ереџь r/c/norlf ку/р/ь 
evlr/н"ie . Н2;ГО\'"&НСЏО ЏЕТОfiЕ КdЏН nрНЛОЖЕН'НЕ НЕ мџо Khl ННЦЈd . (игуман Никодим 
1395-1396, N2 241.70); 

{V(дd + nш) + [шо + V(rтФ)]} dKO СЕ ЦЈО Hd HIEГd rjcjnTKO јтјн ЏСрhДНЛО i';d KOIE ГОДН НIЕГОКО 
НЕ1!iџtнь1Е нлн ;>;d 2;Лd 1ло'Ккd кон r/с/nтко /т/н Hd rp/tlx'ь HdKOAH дd тн 1>1!>Af џл/с/ть 
wrледdкь терЕ СЕ сџнлокdть н wнон HЏdHhlf НЕ ,х-отtть џк кџтн · (Дубр. 1415, N2 
480.8); 

{V(м + ПРЈСЈ) + [ dl(O + v(11отд н dl(O Ј;Н АОШЛd нtкоm снм Hd rpd/дlь HdШh ЦЈО Kh НЕ мн np/t/џd 
1ЕЏh НЕ ~;нсџо џоrлн ~;нтн нлн l!irpн нлн -n:рцн нлн Tl(O ннн н KcnpocE нн r/c/нd кшd н 

r/c/nrю щрк н нн!х'/ь децк н ннlх'I НЏdННЕ дd нlх'/ь НЕ мџо (Дубр. 1390, N2 216.11 ), м 
нlх'/ь НЕ мџо недноџк iiiю; Hd скЕ!тl dKO ~;нсџо до~;н/лl ннџн кьlсl скtть (Дубр. 1390, 
N2 216.13 ), шо ~;н /нl кь/сl скtть rокорнль дd ~н/н/џо нtкое ЛКЈ(dКстко н ншџкдк нлн 

J;fi';dl(OHHE w ГЛdКЕ rlc/Hd КЛКd н rlclnrE ЏddpE н ннlх'I НЏdННЮ Ad НЕ nрНЏЕЏО ННl(ОЏК Hd 
СКЕ/тl 2;d TOi';H ЦЈО КЕ Бн/тl Hd ннlх'I ЏО (Дубр. ] 390, N2 216.18), dl(O лн БН KhCE БМГО 
w/дl скtтd кнtль . СОЈ;ОЏh нлн нно ЦЈО ~НННЛh м џк 1Е кtџ н СЛОЈ; ОМ (Дубр. ] 400, 
N2 303.20), dl(O кн сЕ z;rоднлd сџрть Ј(dТdрннн м НЕ нџщь докЕстн к l(Kl\K к скою ннк 
ЖЕНК ;>;d кК!;ннцк (Кос. 1410,N2419.23). 
2. У погледу апсолутне хронологије, граматикализација евентуалноре

алног концесивног узрока врло је блиска граматикализацији евентуалнореалног 

услова. Наиме, предикација субординиране концесивне клаузе граматикализује 
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се (а) у сфери актуелне концесије презентом глагола имперфективног вида, (б) у 

сфери прошле концесије перфектом, те (в) у сфери будуће концесије презентом 

глагола перфективног вида, презентом глагола имперфективног вида (чија је 

футуралност контекстуално сигнализована), те потенцијалом: 

(У СФЕРИ АКТУЕЛНЕ КОНЦЕСИЈЕ) 

{V(nPEЗ) + [11.1со + V1(пr>:з)]} А"- н 1ышЕ гспlтlско z;н11. 11.ко н гокорЕ лкдщ ЕРЕ Е uoнlulь ,хопннщь 
&гь z;н11. нш (Андрија Маројевић 1414, N2 468.16); 

{V(ло•) + [.нµЕ + VI(ш·rcз)]} н H<l."fE,X'OKt Џлнтн СЕ н Џль дtмтн 1сь пpt1lclrtн tГгоuТЕры . <1.ЦЈЕ н 
грtшн11. 1нкt ·(Нем. 1343-1345, N2 89.АЈ31); 

{V<м+ 11,, 1,,Ј + [<1.~µЕ/<1.юt/шо + V1<11•г.э)]} н wlAI UfHf ШЕ н грtшнь lfCIJb прокмть А"- 1Есгь ·(Нем. 
1276-1282, N2 38.39), м lflcl прокмть wlAI ксt,хь сты,хь н wlдl UfHf <1.1со н грtшьнь 

lfCIJb. (Нем. 1313-1316, N2 55.77), м НЏ<I. l(ЛfТ'КК АОUЬ lfГ(I) . н џпрt.ЦЈЕННIЕ r.Тн,хь 

uГць Тн1 . н wlдl н11.lcl <1.Iµf cuo н грtш·нн (Драг. 1375-1376, N2 174.43); 
(У СФЕРИ ПРОШЛЕ КОНЦЕСИЈЕ) 

{V(nPEэ) +[АКО + V(пФ)} <l.ICO lf СНЏЕ Н p<!.Tl(O &НЛ ПрНIЕЛЬ 1( СЕ&Е (l)П"fHHK Џ ТО ЏfНf Ht ДЕЛГ<I. ЈА 

сюь ЩГЕ прод<l.ЛЬ (Котр. 1355, N2 125.18); 
{V(Фvт) + [<1.1(0 + V(nФ)]} ДА <1.КО НН СК Н СГрltlШНЛН · Н ТТт> 1i"ТНННЛН wlдlь КЬМ НН СЕ IЈОЛН КАШЕ 

ПЛfЩНСГКО К<l.ШЕ P<l.AH ЛЮ&ОКН . н АО&рА РААН КОЛIЕ HfKIEIJO кн прltlслКшАТН нь џк пpAIµAUO 
(Бранк. 1423, N2 570.8); 

{V(имrш~·) + [AICO + V(nФ)]} Hf Z:А&АКНТЕ нlul АКО СК IЈНОГО СТОIАЛН IEpb нl,xl UH КдрЬЖАСUО (Дубр. 
1402, N2 314.6); 

{V(A<I. + ПРСЭ) + [<1.1(0 + v(ПФ)]} <1.КО СЕ IµO H<I. НIЕГА rlсlптко lтlн рАсрьднло Z:<I l(Olf годн НIЕГОКО 
шкutнщ нлн Z:A z;лА 1ло'КкА кон rlсlптко lтlн н11. rpltl,xь н11.кодн АА тн &КАЕ uлlсlть 

wглfд<1.кь ТЕРЕ СЕ сuнлок11.ть н wнон нщнщ НЕ ,хоrtть џк кџтн · (Дубр. 1415, N2 

480.8); 
(У СФЕРИ БУДУЋЕ КОНЦЕСИЈЕ) 

{V(Фvт) + [ <l.Klf + VP(nrEЭJ]} то н САUЬ t\Кf н сткоlрнl 1ьто · Гтннн KOfH џ дШоу скою · НЕ ,Х'ОКЕ 
џоу &ытн ткрьдо wдь нны,хь · НЖf &oylдl по шuь клlдl1сы · (Нем. око 1200, N2 
3.73); 

{V(АА+пш) + [що + VР(нш)]} 11.ко лн Cf CKAAf с кнџь годt КЛАСТfЛНнwlџl црlсlк11. џн. ннl,хl 
трьгокцн . А"- ,Х'ОДЕ СКО&оlдlно по z;EUЛH црlсlкА ЏН <1. А"- џ пz;н 11.Лt\СТfЛЬСl(К СМАК A<l. 
Нf НЏАЮ Z:A&AKE (Нем. 1362, N2 147.14); 

{V(11РЕЭ) + [11.ко + VI(ПРЕЭ)]} шо &АНЬ н НЕГОКН СННОКЕ н НЕГОКЕ СНЕЩ uкшкон ГЛ<l.Кf н НЕ &КАК 
ГОСПОД<!. ,Х'ОЏСIСОН l:';fЏЛН ЏН (l)ПKHH<I. ДK&pOK<l.1K<I. Д<l.IЕЏО WЩН ДО&НТ<l.КЬ НА IЕЩН Д<l.НЬ 

СКfТАГО КЛАСНЈА (Котр. 1333, N2 76.30); 
{V(llrEЭ) + [АКО + v (11Uт)} АКО &Н џк н крнкн [били] KAW<I. КЕЛНIСОСТЬ АО&ро Z:HA IEpb НЏЩО 

к СЛАКНЋ,Х'Ь ЏПНСЕ,Х'Ь rlAIE СрЬ&ЬСКЕ ЩГЮ ннtuн z;шонн н СЛО&ОДЬIµНН<l.ЏН м НЕ uopf 
дК&р011.1АНННЬ AK&p011.1AHнtlA КДАТН к Нf"ffUb (Дубр. 1422, N2 54 7 .18); 

{V(Фvт) + [КЬД<I. + V(noт)]} К ТОН НЏЕ НfКIЕШЬ ПOKpATHITI ЦЈО lf Кz;ЕЛЬ KOIEKOIAIA ПЕТАрЬ rtџь 
нАшtuь трьгоlкlцfl..Аь 1сьд<1 &н кндtль АА НfIClf 11.fKlf Ј. лнтlрlь ЦрннА ноко&рlдlьскА НА 
ГОАНЦЈf крltlднА &нlтl · (Дубр. 1417, 231.15); 
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{V(~ют) + [АКО + V\•ют)]} ЏТО АКО НННН К:>;рОIЉ НЕ &HITI &НЛh НЏАЛh &Н ДОКН IЉ СВОНЏh 
nрнrшл1ф1 АА СЕ ш ннuн BHAHWh (Дубр. 1399, N2 290.13); 

{V(Ai:I +пш) + [ Al(O + V(~ютд Н АКО &Н AOWЛi:I H°\;l(OM СНЛА НА ГpAIAlh HAWh ... АА н[rlь НЕ Ai:\UO 

(Дубр. 1390, N2 216.11 ), Al(O &Н rlдlнь ВОIШАА САНААЛh нлн ((ОН wlдl ВНШЕ pnшн[rl 

HUAЛh :>; АК&ровннкоlul р11ть нлн с KOIЩh H/\Ch нлн кою НЕnрнм:>;АНh м џк н 1';11 тон НЕ 

uopE nогнн~н (Дубр. 1431, Њ 596.25). 
4. За разлику од евентуалнореалног концесивног узрока за кога говорни 

субјекат не зна у каквом је односу са реалношћу, за иреални концесивни узрок 

се зна даје у контрадикцији са стварношћу. Ова семантичка опозиција је фор

мално верификована у савременом српском језику у сфери реченичне субор

динације (уп. Милошевић 1985: 36; Mrazovic 1990: 536) начелним везивањем 
иреалне концесије за клаузе уведене везником да ... и. 8 Најава оваквог правца 

развоја могла би се, можда, тражити у примеру всЕ wвон ЦЈО сн нАnнсАль н11 НАШЕГ/\ 

КНЕ/';11 нt СЕ UОГЛО ЏWДНТН ДА СЕ 1Е BhCE К IЕДАН ДАНh ЏОДНЛО НЛН К"IНННЛО · (Дубр. 1422, 
N2 546.5). 
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Slobodaп Pavlovic 

DER KONZESSIVSATZ ЈМ ALTSERВISCHEN 
GESCHAFTLICH-RECHTLICHEN SCHRIFTTUM 

ZUSAMМENFASSUNG 

In dieser Arbeit wird eine Strukturierung des Konzessivsatzes im altserblschen 
gescbliftlich-rechtlichen Schrifttum erortert, das seit Ende des ХП Ьis zur Mitte des 
XV Jahrhunderts - im Kontext des Kulturmodells der homogenen Diglosie - als einer 
der vollstandigsten funktionalen Reprasentanten der serblschen Sprache fungierte. 
Kognitive Opposition, eventuell-reale - irreale Konzession im gepri.iften Korpus, 
hat keine forme\le, syntaktische Verifikation. In der Spblire der irrealen Konzession 
- die in diesem Funktionalstil pragmatisch ganz marginalisiert ist, und deren 
minimaler Indikator der Kontext ist- erscheinet das Satzmodell mit der Partikel bzw. 
Konjunktion дд. In der Sphare der eventuell-realen Konzession sind die Satzmodelle 
registriert, die mit den Konjunktionen дЦЈЕ, дкк, АКО, кьдд eingeleitet wurden. 
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АБСТРАКТ 

«Скенирање» проблема, тежња перфекционизму у обради, укључивање 

поредбена-историјског метода и извођење закључака према ситуацији на тере

ну - то су основне карактеристике не преобимног лингвистичког стваралаштва 

професора Хавријила Х. Нађа. Али и у обиму у коме је, његов рад на правопи

су и уређивању система русинског језика веома је значајан. Утицај на форми

рање правописних правила и погледа Николе Н. Кочиша нису занемарујући. 

Лингвистички лик Хавријила Х. Нађа представља неопходну и драгоцену везу 

између Хавријила Костељника и Николе Н. Кочиша, обезбеђује континуитет у 

изучавању русинске речи и потпомаже прелазак русинског народног говора у 

стандардизован и стандардан језик. 

Кључне речи: русински језик, правопис, Хавријил Х. Нађ. 

линrвистичнА ТВОРЧОСЦ ГАВРИIЛА г. НАДЯ 

Од дня народзеня Гавриi"ла Г. Надя дзелi" нас часови интервал од 94 ро
кох. Професор Надь народзени 17. априла 1913. року у Старим Вербаше, дзеза
кончел и основну школу и осем класи Державней реалней rимназиi". 1936. року 
дипломовал на Филозофским факултету у Беоrрадзе на rрупи Сербски язик зоз 

старослявянским язиком и историю югославянскей литератури з теорию лите

ратури. Студиране му оможлi"вело упознац ше зоз линrвистичнима попатрун

ками значних линrвистох перших деценийох двацетого вика. Судзаци по його 

обявйованей линrвистичней творчосци, хтора облапя, як обачуе А. Д. Дуличен
ко, два периоди у истори! литературнога язика Руснацох - предвойнови и цали 

повойнови (Дуличенко, 2002: 174; 1985, 18), на Надя науковца-линrвисту най
вецей уплi"вовали А. Белич, П. Дьордi"ч, С. М. Кульбакин и Р. Кошутич. 

3 обласци линrвистики Гавриi"л Надь обявел шицкого трицец штири 
роботи. Тоти роботи, позберани у кнi"жки Линrвистични cmami· и розправи, дру
ковало Руске слово 1983. року (170 боки). Дзевец незакончени роботи обявени 
постгумно под насловом Прwюги до историi"руского язика (Руске слово, 1988, 
творя 161 бок). У коцурскей ОШ "Братство-единство", дзе препровадзел най-
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векшу часц свойого роботного вику (1954-1979), преподавал руски (мацеринс
ки), сербски (сербскогорватски), русийски и немецки язик. 

Перша робота му публикована 1934. року под час студентских дньох 
у Руских новинох у форми Писма о правопису, хторе задумане як одвит на пи

тане чи треба с. Петро писац з малу, чиз вельку букву. Сам початок одвита 

одкрива Надьово стаемне становиско: «Зна ше», пише вон, «же вопроси того 

роду у язику конвенционални, же вопрос: кеди ше пишу вельки букви, а кеди 
мали букви, то ствар догварки. Учени людзе, з жаданя да пишу шицки еднак, 

тримаю ше того цо думаю же найлепше и цо найлепше одвитуе духу дотичнога 

язика». Дух язика, як нееrзактно мерлi"ва катеrория, при Надьови у остатней 

инстанци представя тото цо потвердзуе жива бешеда, а цо предняци зазначую у 

писме. На драги гледаня ришеньох хтори одвитую духу рускога язика Надь ше 

будзе находзиц по конец своей линrвистичней дi"ялносци. Анi" едно заключене 

не виведзе, а же би пред тим не окончел вичерпну анализу язичней реализаци·i. 

Дзекуюци детальней дескрипциi" и младоrраматичарскому поровнуюцо-исто

рийному приступу, Надь доходзи по заключеня хтори скоро по правилу тачни. 

Уж перша статя-писмо одкрива едно з двох основних подручох його 

интересованя - правопис. Прета препатриме перше роботи пошвецени право

писним проблемом и i"x заключни констатациi". На три заводи 1934. року, од
витуюци Миронови на питаня, знава у форми писма, Надь обробюе одредзе

ни правописни проблеми хтори ше дотикаю скоро шицких файтох словох. У 

Руским кшtендаре за югославянских Русинох на рок 1936, на питане цо лепше 
писац, отца чи оца, вон братови Дионизийови дава одвит же форма оца оправ

данша прета же форма отца архаi"чна. Тота робота интересантна прета же у ней 

по перши раз приходзи до вираженя Надьов характеристични етимолоrийно

контрастивни поступак и прета же вона, з едного боку, представя полемику зоз 

Костельниковим способом писаня, а з другога боку, перши оштрейши виступ 

процив пракси двойного писаня. У Руским народним кшtендаре на прости рок 

1947. рок Гавриi"л Надь ше заклада за конструкцию зависни од, док конструк
цию зависни о третира як rорватизм. 

За любительох нашого язика обявйовал едну мини-серию правописних 

вежбох и поукох у Пионирскей заградки од марца 1949. по фебруар 1950. року. 
Надь-методичар и Надь педаrоr пробовал одклонi"ц общи гришки у писаню при 

дзецох перших класох ученя мацеринского язика. Науково патраци, вредносц 

тей сериi" не велька, але, по нашим думаню, успишне е пробоване же би ше 

при подростку виволала любов ry рускому язику. Же би ше приблi"жел возросту, 
Надь хасновал форму диялоrу дзецох-школярох на секциi" мацеринского язика. 

З драматизацию ше вон зяви ещи раз 1970. року у стат"iДрево славянских язикох, 
ry хторей ше врациме познейше. 

З цильом же би ше по школох писало на исти способ и же би було виед

наченосци при видаваню наших публикацийох отримани Курс виучованя на-
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шого язика у Руским Керестуре у авrусту 1950. року. Надьова робота З нашого 
правописа унапрямена на конкретни места невиедначеносцох (писане зложених 

словох зоз префиксами без-, об-, од-, над-, под-, пред-, роз-, з-/с-; писане вивед

зених словох зоз суфиксами -ка, -ки, -ко, -ски, -ство, -чок, -чик, зоз законченями 

компаратива -ши, инфинитива-ци императива -це, -ме). Значна и його виява о 

природи нашого правописа, хтори «з часци нефонетични, т.е. етимолоrийни», 

прето же не маме за кажди глас окремну букву и же одступаме у двох слу

чайох од Аделунrового принципа «Пиш як rуториш» и то (1) кед не означуеме 
пременку конечних консонантох пре директну блi"зкосц окремних словох, напр. 

Веш себе, Шнiх кури, Диш пада и (2) кед не означуеме пременку консонантох у 
рамикох слова, напр. друшка, джопка, кнiшка, брацки, прецце. 

У розправи Пейсаж чи пейзаж ( 1958) Надь ше заклада за пейзаж пре
та же на тот способ слово у нашим гласовним облечиве, а так rлаши и у других 

язикох. 

Двоеня крадки чи кратки ('Крадки' чи 'кратки', 1960), иньше чи инше 
('Иньше' чи 'инше' 1960), 'меньши' чи 'менши' ( Фурма компаратива придавнi
ка МQЛИ ', 1965), туньши ЧИ тунши ( 0 фур«И компаратива прикметнiка 'тун( 
у бачваньскосрuмскuм руским литературнuм язику, 1970), плiiпки чи плiдки 
('Плiiпки' чи 'плiдки ', 1971) у сущносци реторични кед ше уключи етимолоrия 
и компаративна rраматика славянских язикох, праве так як то Надь и зробел. 

Значи: кратки, инше, менши, туньши, плiiпки. 

У подполносци ше складаме зоз констатациями А. Д. Дуличенка у вязи 

зоз значеньом Гаври"iла Г. Надя у обласци рускей ортоrрафи"i (Дуличенко, 1985: 
20). Дуличенко точно обачуе же у Писму о правопису конкретизоване правило 
Г. Костельника о писаню велькей букви и дати правила кеди ше вельку букву не 

хаснуе (напр. Коцур, але коцурски). Зоз статю З нашого правописа Надь поставел 

"велi" роки едини правдиви орињнтир у зложених питаньох рускей ортоrрафи"i. 

Значносц тей роботи ше зачувала по нешкайши дн"i, понеже ей шицки препору

ки приял М. Кочиш и уткал до 'Правопису рускога язика' (1972)". Правила ше 
дотикаю, як зме наведли висше, писаня словох зоз префиксами и суфиксами. 3 
оглядом же Гаври"iл Костельник хасновал термин писовня, можеме визначиц же 

Гаври"iл Надь, уж од своей першей обявеней стат"i (Писмо о правопису, 1934), як 
нашл"iдство охабел и сам термин правопис. 

У другим подручу - морфолоrи"i - етимолоrия, мож повесц, ещи засту

пенша. При спатраню проблемох вон руша од стану у старославянским и, прейr 

стану у староруским, доходзи по стандардни восточнославянски, заходносла

вянски и язики карпатского и панонского окруженя. 

Векшина роботох з морфолоrиi· представя доробок або виправок Кос
тельникових замеркованьох у Граматики бачваньско-рускей бешеди ( 1923). Так 
напр. робота Специфичносц нашей бешеди (1946) указуе же д"iесловни прик
метн"iк за прешли час на закончене -вши, з вин"iмком бувши, непродуктивни и 
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же приклади Гаври"iла Костельника шеднувши, покупавши, зомш:вши, зробивши, 

скравши не стоя. 

У стат\ Питане рода у фурмох перфекта у бачваньскосримскей рускей 

литературней бешеди ( 1967) Надь дополнюе непрецизну формулацию Костель
ника и наглашуе же у формох прешлого часу присутни и женски и стредн"i род, 

а не лем хлопски. Тоту тематику Надь дотика и у единей роботи публикованей 

лем на сербским язику К питању рода у личним глаголским облицима (1937) 
дзе обробюе едно специфичне хасноване форми стреднього роду перфекта у 

народних шпиванкох. Статя Питане хаснованя фурмох презента за трецу осо

бу еднини и множини помоцного дiеслова 'сом' у бачваньскосримским руским 

литературним язику (1968) препоручуе уношене формох еи су, хтори Гаври"iл 
Костельник випущел у случайох кед субект виреченя невиповедзени. 

УроботиДаскельо слова о locat. siпg. меновнiкох стреднього роду на -о 
(1936) Надь прецизуе же закончене -у треба после к, r, х (напр. о оку, о млеку, о 
у.ху), а после других консонантох треба давац першенство законченю -е (хторе 

походзи од Ћ); за закончене -у гвари же е розширене под упл"iвом сербского 

язика. Значи: у писме, у пеЮ1е, у небе итд. скорей як у писму, у пеклу, у небу итд. 

Ортоrрафи"i Ћ Надь 1968. року пошвеци статю О знаку Ћу першей друкованей 
кнiЖки на язику югославянских Руснацох, одкриваюци же у тексту идилского 

венца З мойого валала не водзене рахунка о етимолоrи"i словох у случайох пи

саня Ћ. 

Меновн"iк глад у руским язику хлопского роду и без потреби кеди-не

кеди преходзи до женскога по угляду на ситуацию у србским (оп. О меновнiку 

'глад', 1959). Тиж так, по Надьови, досц лем форма множини перши и форма 
меновн\ка стан (оп. 'Перши' чи'перша', 1963; О меновнiку 'стане' у руским 
язику, 1975), при чим форми перша и стане ненужни. До форми перша пришло 
под упл"iвом сербского (серб. прса), и, понеже "о семантичней диференцияци\ 

медзи тима двома фурмами не може буц ан"i слова", вона не нужна у руским 

язику; "наш меновн"iк стреднього роду стане по значеню одвитуе сербскогор

ватскому стајање, а сербскогорватскому меновн"iку стање одвитуе по значеню 

меновн"iк мужеского роду стан". 

r енитив еднини меновн"iкох хлопского роду типаДюра, по вигледованю 
обсяжного конкретнога материялу, требал би глашиц Дюри, а не Дюру (оп. О 

fенитиве еднини меновнiкох му.жеского роду типа 'Дюра ', 1966). 
У стат"i 'Злата металия' чи 'златна металия' Надь ше заклада за прик

метн"iк злати, а златни трима за звишок, як сербокроатизм. Микола М. Кочиш 
зявйоване прикметн"iка златни оквалификуе як резултат дlйствованя системи, 

при чим упл"iв сербскогорватского язика секундарни, а прикметн"iк злати пре

месци до арха"iзмох и до поетского словн"iка. Мож прилапиц констатацию Ю. 
Тамаша же Надь тоту полемику страцел (Тамаш, 1983: 13), але не и же до того 
пришло прето же го ирационална катеrория язичного чувства, односно духу 
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язика зведла на погришну драгу. Гавриi"ла Надя до його заключеня без гришки 

приведла (1) насампредз поровнуюца анализа славянских язикох старославян
ского, восточнославянских (русий., укр., билорус.) и заходнославянских (поль., 

слов.) и (2) конкретне (не ирационалне) потвердзене о существованю -т- форми 
у руским язику у значеньох "направени зоз злата", "як злато" и "мили". Поле

мика страцена скорей пре неприпознаване же язик на нових просторох, подпо

могнути з аналоrию власного фонда словох (•tервени, жеш:ни, красни, -на, -не) 

и стимуловани зоз окруженi"ском ( серб. златан, златна, златно, златни, злат
не, златна) може прияц и дацо цо наисце не мал. Прето Гавриi"л Г. Надь давал 

першенство и хлопскому роду меновнi"ка глад (серб. глад женского роду) у О 

меновнiку глад и законченю локатива на-еу Даскельо слова о locat. siпg. менов
нi'кох стреднього роду на -о ("сербски способ висказованя думох" на -у). Надь 

ше скорей оглушел на Фердинанда Бриноа, хторого цитира на едним месце же 

у випитованю фактох у обласци язика треба робиц з методичну точносцу и "не 

треба претендовац на строги квалификациГ'. Маюци то на розуме, Гавриi'л Надь 

не обявюе вельо. Тото цо обявел преходзело процес ревидираня ревизийох и 

резултовало зоз заключенями хторим, з тим винi"мком, мало цо мож пригвариц. 

Намагаюци ше ry перфекционизму, дзевец свойо роботи вон не приведол 
по конец. 3 нi"х настала една цала кнi"жка видрукована постгумно (1988). Ок
ремну увагу у ней прицагую два вельки проекти. Перши то Пораднiк о бачвань

скосримскей рускей терашней бешеди (и ей правопису) хтори мал радзиц, а не 

обовязовац коло нормох нашого язика, а хтори у публикациi" на букви А. Други 

то Нарис за курс терашней бачваньскосримскей бешеди у хторим Надь теорий

но розпатра цо то язик и як на ньго треба патриц. Же би rраматична анализа 

була дата на науковей основи, вон пропаrуе три иде!: (1) идею о единстве язика 
и думаня, (2) идею о язику як социялним зявеню и (3) идею же язик историйна 
катеrория. 

Часц Нариса "О месце нашого язика медзи другима язиками" и уж спом

нута статя Древо славянских язикох ( 1971) як кед би ше дополньовали, а обидва 
роботи, ведно зоз прилогом Дацо о розвою нашого кнiЖкового язика, як кед 

би творели цалосц. У драматизациi" Древо славянских язикох автор ше зявюе 

и у першей особи множини, и у першей особи еднини (як особа Я), а у цеку 

rодзини слово доставаю Яни, Марча, Меланка, Микола, Леонка, €ленка, Сил

ви, Дюра, Павлинка, Янко, Серафина, Мижо, Сенка, Юлин, Фемка, Йовrен и 
Владко. Автор, у першей особи множини, у уводней часци тей роботи, нагла

шуе же попробуе дац материял за дискусию у вязи зоз методску единку таку 
яка е формулована у Наставней програми за 8. класу и експлицитно пише же 
"материял котри ше виклада и як ше виклада - дискутабилни, и я модлi"м почи

тованих слухательох же би з нужну сцерпезл'iвосцу обрацели увагу на ньго". У 
цеку годзини школяре одвитую на питаня професора (особи Я). Мижо толкуе 

же "Наш руски народ и украi"нски - то исти народ. Вон лем, зое своi"м меном ту, 
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конарчок украi·нского народу, так як цо, наприклад, Бунсвци, зое сво\м меном 

у Бачкей, конарчок, громадка горватского народу". Сенка пояшнюс же нашо 

прад.iдове пришли до Бачкей зое старого краю пред вецей як двасто роками 

вироятно зоз меном Русин, а медзи собу ше служели ище зоз назву Руснак (по 

А. Г. Преображенским од назви рики Русни), а нс Укра\нсц, док ше и нешка 

медзи собу так волаю". Йовrен додава же наша руска бешеда спада до восточ
нославянскей rрупи и же "як литературни язик вона окремни - руски язик. Ище 

у пиятей класи зме запаметали же тому язику у основи наша народна бешеда 

котра представя диялект укра"iнскей бешеди, алс ма дасдни прикмети польскей 

и словацкей беш еди". 

У других сво\х роботох Надь ма иншаки вислови за исту народну бешеду 

карпатского ареала, хтори, кед би були у тей драматизованей стат\, лем би звек

шали сй визначену дискутабилносц. У стат\ О чисценю нашого язика од цудзих 

словох вон цитира слова др Милутина rубаша" ... Наш руски дiялект у Бачкей 
найпогубенши од шицких руских дiялектох". У стат\ Дацо о розвою нашого 

кнi":жкового язика, бешедуюци о язичию, Надь пише же то бул "велькоруски 

кн\жкови язик з мишан\ну диялектицких фурмох, словох, гласох и фразеолоrи\ 

карпаторуских и галицких бешедох уношену до ньго у розличних розмирох". У 

роботи Даскельо слова о locat. sing. меновнiкох стреднього роду на -о Гаври\л 
Надь визначус же "Интересантна констатация уж на перши погляд за бешеду 

бачваньских и сримских Руснацох, за котру ше у науки дума же с 'prechodni 
nareci slovensko-maloruske' а котра, справди, представя мишан\ну словацких, 
малоруских и польских язицких системох". У Нарису за курс терашней ба

чваньскосримскей бешеди другу часц, О месце нашого язика медзи другима язи

ками, Г. Надь заключус зоз словами "Док ше народни бешеди населсньох коло 

рички Ондави нс випитаю, нс вишлi"дза, и док ше нс увидзи же у келсй мири 

тоти бешеди зое сво\ма язичнима прикметами идентични з нашу керестурску и 

коцурску бешеду, нс будзе ше годио, лем на основи нашей народней бешеди, по

весц н\ч цо би одвитовало правди о походзеню нашого руского рускокерестурс

кого и коцурского жительства.". У истей часци Надь констатус и же "На основи 

винсшеного, як едно з можл\вих думаньох о Руснацох - то вивод керестурского 

пароха Михала Мудрого - 'же ше вони тримаю як окремни конар велького стеб
ла руского народу'". Гавриi"л Г. Надь нс зансдзбус бл"iзкосц украi"нского и русий

ского (велькоруского, московскога), як то робя дзепосдни авторе, и нс забува 

билоруски як члена дакедишнсй восточнославянскей засднi"ци. 

Ю. Тамаш визначус же гоч Надь водзени зоз "украi"нским априоризмом" 
чи "украi"нским аксиомом'', вон живу материю рускей бешеди нi"rда насилно нс 

преширйовал зоз укра"iнизмами непознатима звичайному бешеднi"кови (Тамаш, 

1983: 1 О). Випатра же тота процивсловносц нашла одражене нс лем на норма
тивни заключеня, алс и на становиско у вязи зоз местом руского язика. И у тим 

случаю Надь ше нашол у розкроку медзи декларативним закладаньом и реал-
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носцу коло себе. У случаю наиходзеня на язични факти хтори були занедзбани, 

вон их брал до огляду. Так у роботи Коло нашого потенцияла Надь допущуе и 

треци тип потенцияла, указуюци же и вон еднакей язичней вредносци. Поров

нуюци препоруки М. М. Кочиша и Г. Г. Надя мож повесц же при Надьови ри

шеня з украi"нского литературнога язика не маю директни упл\в на правописни, 

морфолоrийни або иншаки препоруки хтори ше даваю за руски язик, чого при 

М. М. Кочишови ест (пор. Коло нашого потенцияла). На плану лексики, кед 

бешедуе о чисценю нашого язика од цудзих словох, у статi" О чисценю нашого 

язика од цудзих словох, Надь поволуе на осторожносц и опомина же шицки 

цудзи слова ан\ не мож вируциц. Кед спатриме слова хтори Милутин r убаш 
сцел вируциц (параст, хосен, хасновац, апо, бачи, кефетик, кефа, вендиrовдал, 

хинта, винчовац, шапка, дильов, яраш, биреш, кочиш, сабол итд.), вец видзиме 

же Надь мал право. Знал же ше од шицких не мож ошлебодзиц, але верел же 

их мож зменшац. Надь ше заклада же бизме поступно зменшовали таки фонд 

хгори кажди младши народ хаснуе пре старшу и розвиту културу сушедох, при 

чим не шмеме механ\чно преберац и едноставно заменьовац, гоч зоз хторого 

язика, слова хтори нам непознати. Вон ше тиж закладал за очуване познатих, 

гоч и цудзих словох. 

Гаври\л Надь не преферовал анi" еден стандардни славянски язик. За ньго 

бул найважнейши стан хтори потвердзуе жива бешеда. Кед бизме патрели на 

Надьову творчосц з цильом же бизме видзелели лем случа\ у хторих пресуд

зуюци улогу на заключене на даяки способ одбавела свидомосц же одредзене 

ришене предложене и прето же ше находзи у даедним стандарним славянским 

язику, вец бизме то могли повесц за заключеня у статйох О rенитиве еднини му

жеского роду типа 'Дюра' и Коло нашого потенцияла. Заключене у першей же 

би ше при меновн\кох хлопского роду на -а першенство давало rенитиву на -и 

(од Дюри, од Миколи, од владики, итд.) принешене при визначеней свидомосци 

"як и у укра!нским (лем з разлику у гласовней вредносци тей букви)", а у другей 

же "Кед ше будзе рихтац нове видане Правопису, чи би не було добре повесц 

полну наукову правду о нашим потенцияле?" т.е. же и треци способ потенци

яла правилни, добри, же е истей и еднакей язичней вредносци, цо заключене 

при свидомосци же "Тот способ твореня потенцияла подобни способу твореня 

потенцияла у сучасним словацким литературним язику". У обидвох случайох, 

заш лем, пресудну улогу за виводзене правила мал конкретни материял рускога 

язика: у першим, на 1 О бокох илустровани прейr 30 меновн\ки на -а, медзи хто
рима rазда, Лука, Микола, папа, поета, слуга, Тома, калфа и др., зоз у просеку 
3-4 прикладами за кажди; у другим, на 5 бокох, за кажду особу еднини и мно
жини окреме, зоз у просеку 5--6 прикладами. €ден з принципох хтори Надь "не 
зрадзел по конец живота", як обачуе и А. Д. Дуличенко, то - "формоване таких 
нормох котри би у найвекшей мири одвитовали духу язика" (Дуличенко, 2002: 
174-175; 1985: 19). 
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Док ше Гаври"iл Костельник обавал хасновац атрибут язик за линrвистич

не зявене зоз хторим ше ми служиме медзи южнославянскима народами, Надь 

по тим питаню одлучнейши. Пре исти причини, у стат'i Специфичносц нашей 

бешеди: Adverhiuт verbale praeteriti у бачваньскоруским язику, пре хтори про
фесор Кульбакин наволуе укра'iнску бешеду язиком, и Надь гутори же бешеда 

руского народа у Бачкей и Сриме - язик. 

У Предходним слове ry стат'i Язик Янка Фейси находзиме Надьово тол
коване же прецо наш язик длуги час не бул випитовани. Спочатку прето же 

"медзи нашима ученима людзми не було таких котри би го раховали за предмет 

достойни виучованя, як язик на котрим ше розвива и ма ше розвивац култура 

нашого жительства". Познейше, медзи двома войнами, бул раховани за "бачки 

диялект котри треба виправяц", бо язик - за едну часц тих школованих - то 

укра'iнски литературни язик, а за других 'чисти русскый (русийски) язик'. У 

каждим случаю ту, медзи нами язика нет. У Нарису за курс терашней бачвань

скосримскей бешеди, у часци О месце нашого язика медзи другима язиками, Г. 

Надь визначуе ещи еден момент. Руснацом, одорваним "од пняка руского наро

ду'', скоро 150 роки кн'iжкови язик бул церковнославянски "вигваряни на наш 
способ, з меншима прикметами и примесами нашей народней бешеди. На н'iм 

ше не розвивала наша ориrинална литература, лем преписовацка, узко звязана 

по характеру и тону з вирским животом" (заключене першей часци стат'i Дацо 

о розвою нашого кнiжкового язика). Надь ше приключел ry меншому числу ин
телектуалцох хтори ше пошвецели пестованю и розвиваню младого литератур

ного язика. 3 цильом же би дошол по основу руского язика, вон ше прилапюе 
и анализованя язика Гаври'iла Костельника (по сербски), записох Володимира 

Гнатюка (т.е. язика Юли Молнар и Ган'i Рамач з Руского Керестура), язика Дюри 

Биндаса, Янка Фейси, Михала Биркаша и Нашей писнi Онуфрия Тимка. Тот ма

териял, нажаль, не комплетни, але дава увид до основних тенденцийох анализи, 

углавним на плану морфолоrи'i, дзе Гаври'iл Надь и наймоцнейши. 

Цо ше дотика хаснованя язичней терминолоrиi' обачл'iве намагане Гаври'i

ла Надя ry инtернационалней терминолоrиi· (напр. предикат место Костельни
кового присудок у fy нашей линrвистичней терминолоrиi). 3 оглядом же творел 
у интервалу од пол вика, Надь менял и дзепоедни термини хтори сам хасновал 

на початку линrвистичней творчосци. Так напр. термин придавнiк (и Костель

ников термин) еволуовал прейr адъектива и адекта на прикметнiк, а термин 

часовнiк (и Костельников термин) еволуовал на дit:слово. Интересантне же вон 

у сво'iх статьох хасновал и ориrинални латински rраматични назви (пот. plur., 
gen.-acc. siпg., locat. siпg" Adverbluт verbale praeteriti). 

«Скениране» проблемох, намагане ry перфекционизму у обробку, уклю
човане поровнуюцо-историйноrо методу и виводзене заключеньох по ситуаци'i 

на терену - то основни характеристики не преобсяжней роботи професора Гав

риi'ла Надя. Але и у обсягу у яким е, його робота на правопису и ушорйованю 
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системи руского язика барз значна. Уплi'в на формоване правописних правилох 

и попатрункох Миколи М. Кочиша не занедзбуюци. Линrвистична особа Гав

риУла Г. Надя представя необходну и драгоцину капчу медзи Гавриi'лом Кос

тельником и Миколом М. Кочишом, обезпечуе континуитет у виучованю рус

кого слова и подпомага преход нашей народней бешеди до стандардизованого 

и стандардного язика. 
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ЛИНГВИСТИЧКО СТВАРАЛАШТВО ХАВРИЈИЛА Х. НА ЋА 

Хавријил Х. Нађ (1913-1983) био је једини русински лингвист среди
ном 20. века. Његово лингвистичко стваралаштво није било обимно. Објављено 
је у две књиге: Лингвистички чланци и расправе (1983), Прилози за истоију 
русинског језика (1988). Он је наставио рад Хавријила Костељника на стандар
дизовању русинског језика и дао је значајан допринос кодификацији граматич

ких норми, коју је шездесетих и седамдестих година извршио Никола Н. Кочиш 

(Правопис русинског језика, 1971). 

LINGUISTIC WORK OF HAVRIJIL Н. NAD 

Havrijil Н. Nad (1913-1983) was the only Ruthenian linguist in the middle 
of the 20th century. His linguistic work was not voluminous. It was puЫished in 
two books: Lingиistic Articles and Discиssions (1983), ContriЬиtions to Нistory ој 
the Rиthenian Langиage (1988). Не continued the work of Havrijil Kosteljnik on 
standardizing the Ruthenian Language and made significant contiЬution to codifica
tion of grammatical norms prepared Ьу Mikola М. Kocis in the sixties and seventies 
( Orthography ој the Rиthenian langиage, 1971 ). 
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LA CREOLISATION ЕТ LES LANGUES CREOLES 

mr Dragana Drobnjak 

ABRESE 

Cet articJe porte sur Је phenomene de Ја creoJisation : ses debuts, Jes theories de Ја 
creoJisation, typoJogie Jinguistique ainsi que sur l'etat actuel des Jangues creoJes. 

Mots cles: creoJe, creoJisation 

L'etymoJogie dи terme «creoJe», parfois J'objet de controverses, est desor
mais etaЬ!ie - Је mot vient de J'espagnoJ criollo. 

L'evoJиtion dи sens de се mot dans Jes divers territoires est toиtefois tres in
teressante; elle illиstre J'incidence des facteurs sociaux sur Ја signification dи terme. 

Si Је mot prend tres tбt en fraщ:ais de France Је sens de Вlanc ne аих coJonies 
qие conservera Jongtemps Ја tradition Jexicographiqиe fraщaise, iJ en est aиtrement 
dans Jes coJonies elles-memes. 

On constate en effet, аих Antilles comme dans J'ocean Indien, qи'аи debиt dи 
18• siecJe Је terme designe, sans distinction, toиt natif dи pays (les Вlancs, Jes Noirs et 
Jes MиJatres) qиelle que soit sa соиЈеиr, dans Ја mesure ou iJ est ne sur рЈасе. 

А Ја Reиnion ои аих Seychelles, creole s'appJiqиe, sans distinction, а toиt 
natif dи pays, qиelle qие soit sa соиЈеиr. On note toиtefois, иnе certaine repиgnance 
а user dи terme pour designer des individus qui, meme nes locaJement, appartiennent 
а иnе immigration consideree comme recente (Indiens, Chinois). De telles societes 
n'ignorent certe pas Је racisme; elles admettent toиtefois qие Је meme nom qиalifie 
des BJanc, des Mиlatres et des Noirs. 

En revanche, J'иsage dи mot creoles pour designer des Jangиes particиlieres 
qи'on rencontrera pJus tard dans ces memes territoires, est Ьеаисоир plиs recent. Cet 
emploi resulte de l'abreviation d'expressions comme patois creole ои parler creole 
dans lesqиelles creole est иn adjectif qиi soиligne Је caractere indigene, comme dans 
Ьоеиf creole ои саје creole. 
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La premiere attestation du mot date de la fiп du 17° siecJe et coпcerne Ја cote 
du Seпegal. Оп у sigпale l'usage d'uп « certaiпjargoп » qui, quoiqu'iJ п'ait que tres 
peu de ressemЫaпce а Ја langue portugaise, est пеапmоiпs rесоппu comme appareпte 
а elle. Pour Jes creoles fraщais, Jes premieres attestatioпs du terme sont пettemeпt 
plus recentes car, daпs Jes premiers temps de ces coloпies, on parJe plutot de fraщ:ais 
corrompu, jargoп, jargon fraщ:ais, patois, patois пegre etc. 

Les temoignages Jes pJus precis soпt ceux des pretres, preoccupes par le pro
Ыeme de l'evaпgeJisatioп des esclaves. La diversite des langues serviles Jes coпduit 
а rепопсеr а uпе evaпgelisatioп daпs des \aпgues поп europeennes. Оп choisit dопс 
d'user du fraщ:ais doпt \es esclaves аррrеппепt vite les rudiments. 

Le mot creolisation vieпt de la liпguistique et у est utilise pour designer le 
processus de formatioп des laпgues creoJes. 

Le terme est repris par des socioJogues et aпthropoJogues pour etre applique 
а certaiпes coпfiguratioпs du coпtact cultureJ. La creolisation culturelle est le proces
sus d'iпteractioп et d'hybridatioп de traits cuJturels deterritoriaJises, adoptes/adaptes, 
herites et inveпtes еп coпtexte pJaпtatioппaire. 

Се processus se decliпe en deux pheпomeпes: !а creolisation segmentaire 
qui а lieu а J'interieur de chaque groupe s'iпseraпt dans Ја pJaпtation, et la creoli
sation synthetique qui coпcerne Ја societe globale et qui est Ја synthese des creoli
satioпs segmeпtaires. 1 Certes, toute cuJture est \а comЬiпaisoп des solutioпs qu'un 
groupe humaiп herite, adopte, adapte ou iпveпte pour faire face aux coпtraiпtes de 
sоп miJieu. Et toutes Jes cuJtures soпt hybrides. Mais dans Jes societes creoles, Ја 
genese cuJturelle s'est effectuee еп situatioп de deterritoriaJisation de tout ou partie 
des populations initiaJes, la plaпtatioп а agi comme un acceJerateur d'adaptatioп et 
d'iпteractioп, et се moule oЬ!ige de \а culture l'a formatee de fщ:оп specifique. 

DE LA PIDGINISATION А LA CREOLISATION 

Les pidgins ne sauraieпt etre igпores dans une etude consacree aux creoJes, 
etant doпne que Jes pidgiпs represeпtent Је resuJtat de changements de Ја meme пa
ture que les creoJes - Ьiеп qu'orieпtes dans Је seпs oppose. 

Pidgin et creole represeпteпt dans l'histoire d'un certain nombre d'idiomes 
deux phases successives etroitemeпt liees. Daпs la pJupart des cas, la phase pidgiп 
precede la phase creoJe, mais, сеЈа п'est pas oЬ!igatoire. 

Il peut arriver egalemeпt qu'uпe Jaпgue creole doпne а son tour naissance а 
uп autre pidgin, mais daпs се dernier cas \а laпgue creo\e se comporte comme toute 
autre laпgue nоп creole - tandis que, dans l'evolutioп d'un pidgin а uпе \angue creo
Je, le caractere limite de се premier represeпte Ја premisse de J'expaпsion qui dоппе 
пaissaпce а Ја Jaпgue creole. 

1 Les notions de creolisation segmentaire et synthetique sont empruntees au sociologue jamaicain Orlando 
Patterson ( 1975). 
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Comment s'opere le passage de la pidginisation а la creolisation? Il у а deux 
types d'explications possiЫes - et entre lesquels on peut realiser d'ailleurs diverses 
« comblnaisons ». 

Le premier privilegie les facteurs sociaux: \е pidgin (\angue 2 de Iocuteurs 
de \angues 1 diverses) devenant langue maternelle unique d'une generation de locu
teurs, doit \еш permettre de faire face а des communications de types tres divers et 
de се fait - en 1, 2 ou n generations -, la langue se « complexifie » pour faire face а се 
type de besoins de communication (c'est \е point de vue evolutionniste privilegiant 
les forces sociales). 

Le second met en avant \es facteurs psychologiques: la generation d'enfants 
qui apprend le pidgin comme langue maternelle n'a pas d'autre outil de communi
cation et de се fait doit « l'amenager » (par complexification) pour le rendre apte а 
remplir l'ensemЫe des besoins d'expression et de communication. La forme \а plus 
radica\e et la p\us audacieuse de се second point de vue est \а tblorie du « Ьiopro
gramme Iinguistique » de Bickerton qui postule que Ies creoles sont \а manifestation 
de се Ьioprogramme rendue possiЫe par des circonstances sociales tout а fait particu
Iieres (societe blterogene Iingustiquement mettant les enfants en presence d'outputs 
divers et permettant \а (( resurgence)) et \а realisation du Ьioprogramme). 

Schuchardt а mis en place un debut de conceptualisation qui sert encore de 
cadre tblorique pour Ies linguistes creolistes d'aujourd'hui: distinction pidgins/creo
les et mise en avant des conditions sociolinguistiques d'apparition d'un pidgin ou 
d'un creole. Il reevalue aussi l'influence du substrat en proposant un mode\e distin
guant fortement pidginisation et creo\isation. 

DEBUT ОЕ LA CREOLISATION 

Le creo\e est une Iangue dont l'existence meme est signe d'une certaine 
forme d'exploitation (а base d'esclavage au depart) qui est constitutive de cette lan
gue et que, par simplification, on peut appeler ici colonialisme. Tous Ies cas de colo
nisation comprenaient \'existence d'une popu\ation \ocale. On sait qu'un creole est 
toujours а l'origine une \angue composite, reduite а sa naissance а certains besoins 
de communication, comme les sablrs, acquerant ensuite une envergure plus grande, 
comme les pidgins, pour ensuite devenir la langue maternelle des \ocuteurs qui l'uti
lisaient d'abord comme instrument minimum d'intercomprehension: le creo\e est un 
parler de type pidgin ( ou pseudo-sablr) qui, pour des raisons historiques et sociologi
ques, est devenu la langue unique d'une communaute linguistique. 

Cette origine est intimement liee а une situation de domination d'une com
munaute par une autre. Dans le cas du creole, il s'agit de la privation d'une langue, 
d'un refus oppose а un groupe de parler sa (ses) \angue(s): ainsi les esclaves noirs 
achetes sur Ies cбtes africaines et importes, etaient separes, disperses, brasses, de telle 
fщ:on qu'ils ne puissent pas parler. 
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Ne d'un rapport verticaJ (comprendre Је maltre), Је creoJe va donc etre rein
vesti dans des rapports horizontaux (se comprendre entre escJaves), J'important etant 
ici que Jes processus de pidginisation (creation d'une Jangue vehicuJaire а partir de 
pJusieurs Jangues natureJJes) et de creoJisation (adoption d'un pidgin par une com
munaute comme Jangue maternelle) sont Је produit des rapports de force entre com
munautes. 

En 50 ans а peine, Је creoJe, ne du contact entre Amerindiens, BJancs et 
Noirs d' Afrique s'est impose comme nouvelle Jangue et fut d'emЫee Ја Jangue ma
ternelle des premiers enfants creoJes. 

Chaudenson distingue les creoles exogenes (popuJations non europeennes 
transportees - lies au depJacement de popuJations vers de nouveaux territoires) et les 
creoles endogenes (popuJation non europeenne sur son territoire d'origine - eJabores 
а travers Jes contacts avec une popuJation residente, majoritaire et aJJogJotte ). Sa 
theorie de Ја creolisation linguistique attriЬue un roJe decisif dans J'engendrement 
des Jangues creoJes а un phenomene infrastructureJ des societes creoJes, Је passage 
d'une societe d'habltation (presence de petites unites de production separees de ses 
voisines, sans afflux d'escJaves important; une diversite d'origine des escJaves sur 
chaque habltation, sans masse suffisante de locuteurs pour assurer Ја survie d'une 
Jangue serviJe d'origine africaine) а une societe pJantocratique (les cultures d'ex
portation et J'organisation agro-industrielle de Ја production, regnent en maltresses, 
avec un recours massif а Ја main-d' reuvre servile, necessitant des arrivees constantes 
d'escJaves. Ceux-ci dans Је cadre de ces vastes unites de production, n'ont que peu 
de contacts avec Jes maltres d'origine europeenne, mais se socialisent au contact des 
escJaves creoJes. Par Ја ils vont avoir comme Jangue-ciЫe Jes varietes approximatives 
du fraщ:ais que ceux-ci pratiquent). 

Le creoJe fut au depart une Jangue presque excJusivement oraJe, presque car 
Jes premiers ecrits creoJes datent du 17° siecle. Се fut а l'origine une Jangue orale car 
elle est issue d'une tradition orale. Le parJer creoJe а ete ainsi le vecteur de \а cuJture 
creoJe qui est d'abord une cu\ture popuJaire. Une cuJture transmise par Ја mere а 
travers les contes, Jes comptines et devinettes, mais aussi а travers des histoires de 
zombles et des recits fabuleux qu'on racontait au cours des veillees et qui appartien
nent aujourd'hui au folkJore africain. 

11 faut mettre en reliefla rapidite de l'emergence du nouveau systeme Jinguis
tique, attriЬuaЫe seJon Chaudenson а des modifications dans Је mode d'organisation 
economique et sociale des coJonies, ou plus simpJement aux conditions sociolinguis
tiques particulieres de Ја deportation et de J'escJavage. Les creoJes apparaissent dans 
des circonstances sociaJes tres particuJieres ou Ја transmission normale des Jangues 
n'est pas assuree. 

Les creo\es ont l'avantage consideraЫe de s'etre formes et d'etre en usage 
dans des !Jes. Cette circonstance supprime Је proЫeme de \а delimitation de \eur aire 
de formation et d'usage; elle permet surtout une connaissance tres precise de \а com-
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position comme de l'evolution des populations comme des voies d'acces des termes 
qu'on peut у retrouver. 

Il est sans doute premature de donner une definition precise du terme. On 
peut cependant dire que les creoles sont des varietes de langues qu'on rencontre dans 
certaines anciennes colonies europeennes et qui, tout en etant manifestement issues 
des langues des colonisateurs, constituent des systemes linguistiques particuliers et 
autonomes. Leur caractere le plus evident est qu'ils ne sont pas comprehensiЫes 
pour des \ocuteurs de la langue europeenne correspondante: un Fraщ:ais de France ne 
comprendra а peu pres rien а une conversation tenue en creole haltien ou mauricien. 

THEORIES DE LA CREOLISATION 

On assiste, au cours des annees 1880, а la mise en place des deux grandes 
orientations: 

1) La premiere orientation (defendue en premier par le portugais А. Coelho) 
consistait а ramener les formes linguistiques des varietes creoles а des simpli
fications de la \angue « mere » europeenne soit qu'on explique par l'incapacite 
congenitale des locuteurs а reproduire la « fine morphologie » et la « delicate 
articulation » des langues indo-europeenes, soit que les explications avancees 
pour cette simplification fassent appel aux conditions d'apprentissage et aux 
facteurs sociolinguistiques. Cette these peut admettre une certaine dose de 
substrat mais n' en fait pas la caracteristique fondamentale de ces langues mar
ginales. 

2) L'orientation « substratiste » faisant des creoles des langues mixtes ou hybri
des, doit etre rattachee sur Је p\an theorique aux theories schleicheriennes, en
core tres presentes en France, dans les annees 1860-1870. Cette orientation est 
represente par \es creolistes attentifs а tout се qui peut etre attriЬue aux langues 
parlees eventuellement par les masses serviles concernees par \а creolisation. 

Avec son ouvrage Roots ој Language Bickerton а paru un moment ouvrir 
une voie nouvel\e. Quoique l'hypothese ne fut pas totalement nouvelle dans certains 
de ses aspects (cette these est par certains aspects une reformulation de l'hypothese 
du cycle vital pidgin-creole de Bloomfield et de Hall), \'ouvrage donnait une forme 
coherente et seduisante а \'hypothese suivante: l'espece humaine, au cours de son 
histoire, aurait integre а son systeme nerveux un « Ьioprogramme » qui \а predispo
serait а certaines formes d'organisation linguistiques qui, toutefois, auraient disparu 
dans la plupart des langues au fil de leur evolution. Се« Ьioprogramme » ressurgirait 
cependant dans deux contextes, l'acquisition des langues par les enfants et la creo
lisation, pour des raisons voisines. Les enfants, dans l'acquisition de leur premiere 
langue, tendraient (( naturellement )) а reorganiser les elements langagiers selon les 
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principes du Ьioprogramme; i\s у renonceraient toutefois peu а peu sous \а pres
sion sociale et se mettraient alors а parler comme \eur eпtourage. La creolisation, 
en revanche, serait \е seu\ cas ou \е Ьioprogramme aurait pu, en quelque sorte, s'im
poser, du fait que \es restructuratioпs liпguistiques des enfants, au lieu d'etre peu а 
peu eliminees au profit de \а norme sociale du groupe, auraieпt pu s'imposer еп des 
systemes пouveaux, daпs des coпtextes liпguistiques hautement heterogenes et sans 
mode!e Jangagier dominant. 

Si discutaЫe qu'elle soit sur Ьien des plans, J'hypothese est seduisante et 
elle s'est rapidement trouvee au centre des debats de Ја creolisation moderne. En fait, 
elle rencontre pJusieurs difficuJtes. S'iJ ne fait aucun doute qu'on peut observer des 
rapports entre l'acquisition d'une langue et sa creolisation, on ne peut en tirer un ar
gument decisif en faveur de l'hypothese de Bickerton; on peut en effet penser qu'une 
langue donnee genere des strategies partiellement communes chez ceux qui, enfants 
ou locuteurs adultes d'une autre langue, entreprennent de l'apprendre. Autre point 
de difficu\te: cette etonnante divergence que presentent presque toutes les \angues (а 
l'exception des creoles) par rapport au Ьioprogramme. 

Les aspects sociolinguistiques soпt aussi coпtestaЫes et \е schema imagine 
par Bickerton пе parait pas conforme а се qu'on peut deduire d'uпe etude precise de 
l'histoire demographique des societes creoles. 

Le proЬ\eme de \а mixite des creoJes, qui etait au centre des iпterrogatioпs 
des linguistes а \а fiп du 19< siecle, reparait-iJ periodiquement, sous des formes diver
ses, dont \а plus recente est l 'hypothese de la relexicalisation qui а aussi ses racines 
dans une traditioп ancienne. Elle voit dans les particularites distinctives des creoles 
vis-a-vis de \eurs \angues sources \е simple effet de l'interference entre celles-ci et 
les langues premieres des premiers membres des futures communautes creolophones, 
des langues de substrat en un mot. 

La theorie de relexification voit dans \а forrnation des creoles un cas particu\ier 
de contact de \angues ou, expression syпonyme, de coпtact de grammaires, tel qu'un sys
teme linguistique, caracterise par une certaine configuration des parametres de grammaire 
universe\le, se trouve resulter de l'interaction de plusieurs systemes differents co-presents 
dans J'esprit d'un Jocuteur ои d'une communaute de Jocuteurs. Elle considere toutefois 
que \е cas creole difГere des cas « ordinaires » de contact de langues par \а profondeur de 
1' interference. En effet, \' amp\eur de \' ecart par rapport а \а langue source amene а suppo
ser que, au moins pour les portions centraJes de \а grammaire, les creo\es n'ont retenu de 
Ја Jangue source que Ја forrne exteme du lexique, tout Је reste du dispositif grammatical 
provenant des langues de substrat. D'ou Је terrne de « relexification ». 

La premiere objection Је p\us souvent elevee contre cette theorie est que Је 
substrat en question serait introuvaЬ\e, au mieux \oca\isaЬ\e dans une vague Afrique 
de l'Ouest, parce que trop nombreuses et trop diverses les langues possiЬ\es. 
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Aucune theorie de \а mixite ои de \а relexification n'a ete jusqu'a present en 
mesure de demontrer par un ensemЬ\e coherent de faits linguistiques \а validite de 
son point de vue. Ces hypotheses mettent en ceuvre \е « principe de \а cafeteria », 
prenant ici ou !а dans tel\e ou telle langue africaine un trait qui est ensuite rapproch6 
du creole en cause, ou Ьien elles se fondent а priori sur \е rapprochement avec une 
\angue et s'efforcent de trouver des homologies sur des points de detail, sans condui
re une comparaison complete des systemes en cause. 

Pour Chaudenson, les systemes creoles ne sont nul\ement des emprunts aux 
syntaxes serviles (cette hypothese se heurte d'ailleurs de plein fouet au proЬ\eme de 
\'heterogeneite \inguistique des esclaves), mais plutбt des restructurations liees а \а 
fois aux strategies d'apprentissage (determinees pour une part par \а perception de \а 
\angue-ciЬ\e) et aussi, par се Ьiais, aux restructurations de \а \angue-ciЬ\e liees а sa 
propre auto-regulation. 

Оп voit par \а que \а creolisation пе resuJte sans doute ni de transferts positifs 
massifs des Jangues serviJes vers Jes langues europeennes comme ont pu \е croire а \а 
fin du 19< siecle, ni de relexicalisations еп fraщ:ais de langues serviJes, ni de simples 
modifications des formes phoniques d'autres Jangues. 

TYPOLOGIE LINGUISTIQUE 

La notion de Jangues creoJes est fondee sur des eJements reJevant autant, 
voire plus, de Ја sphere historico-anthropo\ogique que de Ја sphere linguistique а 
proprement parJer. Le creole est d'abord Ја \angue engendree par Jes phenomenes 
historiques indissociaЬ\es que sont Ја traite negriere et Ја societe esclavagiste dans les 
nouvelles colonies europeennes. 

De nombreux Jinguistes se sont pourtant interroges sur l'existence, dans Jes 
Jangues creoles, de traits linguistiques particuliers qui fonderaient une communaute 
typologique. Si c'etait \е cas, il pourrait exister des langues structurellement iden
tifiaЬ\es comme creoles alors тете qu'elles пе sont pas haЬituellement designees 
comme telles et \е mot creoJe serait alors une categorie descriptive еп typologie lin
guistique. 

Des travaux qui ont ete menes pendant les trois dernieres decennies ont ap
porte du materiau d'etude pour l'identification de traits caracteristiques des \angues 
creoles. Un projet de caracterisation typologique а par exemple ete poursuivi recem
ment par McWhorter et а permis d'identifier un ensemЬ\e de traits qui, sans etre pour 
chacun d'entre eux entierement excJusif, forme un faisceau d'indices typo\ogiques 
convergents pour Ја caracterisation des langues creoJes. Cependant aucune carac
terisation typologique n'est absolument concluante, еп се sens qu'aucun trait n'est 
ni definitoire (present dans toutes les langues creoles) ni excJusif (caracterisant des 
langues creoles а l'exclusion de toutes les autres). 
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SeJon certains Jinguistes, les traits que J'on retrouve dans de nombreuses 
Jangues creoJes seraient Ја manifestation d'un « bioprogramme » Jinguistique inne 
(Bickerton). 

Oes reformuJations de Ја theorie inneiste definissent Jes creoJes comme des 
Jangages entierement refondes (« born again languages »), mais il а ete demontre 
que Jes presupposes sur lesqueJs s'appuyait се type de theorie n'avaient ni assise 
theorique rigoureuse, ni preuve empirique convaincante. 

Suite aux evoJutions recentes de Ја syntaxe generative (notamment avec 
J'orientation radicaJe vers Ја sobriete descriptive contenue dans Chomsky et Las
nik), on formuJe maintenant pJus prudemment des hypotheses en termes de regJage 
de parametres de Ја grammaire universelle. Aucun eJement absoJument determinant 
n'etant en effet, а J'heure actuelle, venu etayer de maniere pJus solide qu'auparavant 
Jes theories d'universaux, Ја prudence s'impose dans се domaine, et oЬ!ige а conside
rer Ја question de Ја generalisablJite de certains traits definitoires des creoJes comme 
toujours ouverte et toujours en attente d'explication. 

«SIMPLIFICATION» DES CREOLES 

L'idee d'associer Ја simpJification а J'influence africaine et а une incapacite 
congenitaJe des Jocuteurs africains а user des systemes europeens reputes trop com
pJexes а d'ailleurs queJque chose d'amusant. En effet, elle suppose, impJicitement, 
que Jes langues des peupJes « primitifs » sont pJus simpJes, се qui est tres Join d'aller 
de soi. Ое toute fai;on, associer « simplification » et « influence des Jangues afri
caines » а d'autant moins de sens que beaucoup de ces Jangues nous paraissent, au 
contraire, tres compJexes. 

Certains, а Ја suite de Schuchardt, ont emis J'idee que cette simpJification 
pouvait avoir ete, pour partie au moins, voJontaire, les maltres reduisant la compJexi
te de Jeur Jangue pour Ја rendre pJus faciJement inteJJigiЫe а leurs escJaves. Une telle 
hypothese peut d'ailleurs tout а fait reprendre J'ideoJogie raciste. L'hypothese de Ја 
simplification voJontaire а ete illustree surtout par BJoomfieJd. Ое Ја deriveront Jes 
theories dites du ЬаЬу talkou duforeigner talkqui rapprochent Jes creoJes des formes 
reduites de Jangues dont on use avec Jes enfants ou avec Jes etrangers. 

On peut constater que Jes processus de la creolisation ont ete, en generaJ, 
ramenes а trois types principaux: 

а) /а (( minimisation » - cette hypothese а ete formee par Jespersen qui voit dans Jes 
creoJes des systemes minimaux qui ne presentent que les seuJs traits dont aucune 
Jangue ne saurait se passer; 
Ь) / '»optimisation » - cette theorie est celle de HjelmsJev рош Jequel "dans les Jan
gues creoJes l'expression des morphemes est а l'optimum"; 
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с) /а « neutralisation » - се point de vue est propose par Richardson; il Је presente 
а propos du mauricien en considerant que la reduction du systeme tient а J'heteroge
neite des systemes initiaJement en presence (fraщ:ais, maJgache, bantou). 

Nous entendons par simpJification Ја diminution du nombre des manifes
tations externes des mecanismes grammaticaux et J'ameJioration de Jeur rende
ment fonctionnel. Cette simpJification paralt proceder а la fois de Ја suppression 
des contraintes que fait peser Ја tradition sur J'usage quotidien, et de J'adaptation de 
J'outil linguistique а une tiiche precise et Jimitee: Ја transmission de J'information. 

Par simpJification, on entend haЬituellement J'expJication des contrastes 
dans la chalne parJee, notamment par Ја suppression des articuJations compJexes, 
Ја dissoJution des groupes de consonnes et Ја predominance des syllabes ouvertes; 
la suppression des alternances morphophonoJogiques et surtout la correspondance 
univoque entre Је signifie et un signifiant toujours identique а Jui-meme et toujours 
effectivement realise; J'eJimination de toute redondance grammaticale, chaque rnor
pheme n'etant exprirne qu'une fois dans la proposition et generalement toujours а la 
meme place. 

D'une maniere geпeraJe, on peut admettre que Ја geпeralisatioп des regJes, 
l'unicite du mode d'expressioп des categories, le caractere explicite des marques 
grammaticales, J'exploitatioп systematique de la linearite du Jaпguage (periphrases, 
ordre des mots) опt pour effet de simplifier Ја tiiche du Jocuteur et de J'auditeur daпs 
1' eпcodage et le decodage du message. 

Le terme de « reductioп » п'est pas suffisammeпt precis. Се qui пous paralt 
reduit, се soпt Jes coпveпtioпs imposees par la Jaпgue а J'expression des categories 
semaпtiques. 

Le processus de creolisation (au contraire du processus de pidgiпisatioп) п'а 
pas pour fin uпе ecoпomie d'encodage пi de decodage; Ја possessioп d'un systerne 
de refereпces socioculturelles comrnuпes permet aux iпterlocuteurs de se compreпdre 
«а demi-mot » et exonere le sujet parlaпt de l'oЫigation de produire des enonces 
ou tous les iпdices phonologiquemeпt pertiпeпts soieпt parfaitement reaJises et doпt 
tous les constituants soieпt immediaterneпt ideпtifiaЫes (de forme pleine, staЫe, et 
agences seloп des conventioпs simpJes et immuaЫes). 

11 paralt prudeпt de пе pas user du terme simpJificatioп qui est taпtбt charge 
de coппotatioпs racistes, taпtбt trop imprecis et amЬigu pour permettre uпе reelle cla
rification des choses dans la mesure ou !'оп compare des Jangues fonctionпellemeпt 
et structurellemeпt differentes. 11 est Ьiеп preferaЫe de parJer de restructuration; се 
mot est plus пeutre et il offre l'avaпtage de ne pas prejuger des causes de Ја difference 
structurelle qu'il met еп evideпce. 
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COMBIENY A-T-IL DE LANGUES CREOLES DANS LE MONDE? 

Il est impossiЫe de dоппеr uпе repoпse rigoureuse а uпе questioп еп арраrепсе 
aussi simple. Les langues du monde, ouvrage de Meillet et Соhеп, fait etat d'eпviroп 
200 pidgiпs et creoles. Напсосk se moпtre plus prudeпt et precis puisqu'il пе compte 
que 127 pidgiпs et creoles. Ils se repartisseпt aiпsi: 

35 parlers а base aпglaise - parmi lesquels Jes pJus parJes soпt les creoles ja
ma"icaiп et hawa"ieп; 
15 parJers а base fraщ:aise (Ја zопе de Ја mer des Cara"Љes (1' Etat de Ја Louisia
пe, Ha"iti, Ја Martiпique, !а Guadeloupe, Domiпica, Triпidad - qui п'а jamais 
apparteпu aux Fraщ:ais, mais ou il existe uп creole fraщ:ais d'importaпt - et 
autres iJes des Aпtilles, !а Guyaпae fraщ:aise) et daпs !а partie ouest de l'Осеап 
Iпdieп (Ја Reuпioп, Mauritius, Rodrigues, l'archipeJ des Seychelles); 
14 parlers а base portugaise; 
7 parJers а base espagпole; 
5 parlers а base hollaпdaise; 
3 parJers а base italieппe (Ја« liпgua fraпca » de !а Mediterraпee, le pidgiп ita
lieп d'Ethiopie resultaпt de !а coпquete de cet Etat par l'Italie а !а fiп du XIX0 

siecJe); 
6 parJers а base allemaпde; 
parlers а base sJave (siпo-slave de Maпdhourie); 
parJers а base russe (Је parler Је pJus соппu est le « russeпorsk » utiJise daпs 
les relatioпs eпtre Jes Norvegieпs du Nord et Jes Russes daпs le commerce du 
poissoп; il aurait disparu а Ја fiп de !а Premiere Guerre moпdiale et le saЬir 
mediterraпeeп). 

Оп releve епfiп ипе quaraпtaiпe de parlers, issus de \aпgues поп iпdo-euro
peeппes (parJers а base ameriпdieппe, parJers а base africaiпe, parJers а bases diver
ses поп europeeппes). 

CONCLUSION 

Les creoJes soпt des Jaпgues пееs de !а coloпisatioп europeenne des 17° et 
18° siecJes, daпs des societes, pour !а plupart iпsulaires, ou l'arrivee massive d'escJa
ves, reпdue iпdispeпsaЫe par le deveJoppemeпt agro-iпdustriel, а modifie le mode de 
traпsmissioп de !а laпgue еurорееппе. La creolisatioп resulte de l'appropriatioп par 
Jes пouveaux esclaves de varietes peripheriques de l'idiome du coloпisateur; cette ap
propriatioп approximative, s'est accompagпee d'uпe perte de coпtact avec le mode!e 
ceпtraJ et а eпtraiпe ипе autoпomisatioп de ces varietes liпguistiques peripheriques. 
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Les creo\es ne se caracterisent donc pas par des traits structurels specifiques 
qu'ils seraient les seuls а presenter et qu'ils presenteraient tous. Toutes les varietes 
approximatives d'une langue europeenne (\angage enfantin, « inter\angues » des ap
prenants, varietes simplifiees, etc.) offrent des formes de restructurations qui les rap
prochent des creoles, sans qu'on puisse, de се fait, les qualifier par се teпne, et cela 
d'autant moins que les creoles sont eux-memes issus de varietes populaires anciennes 
de !а langue europeenne dont de nombreux traits, grammaticaux ou lexicaux, se sont 
conserves sous des formes diverses. Les modes sociohistoriques et sociolinguistiques 
de la creolisation sont donc tres particuliers et constituent Ја reelle specificite des 
creoJes. СеЈа expJique que bon nombre de coJonies n'ont pas vu se developper des 
creoJes, mais aussi que, dans des conditions favoraЫes а Ја creolisation ( colonies es
pagnoles comme Cuba ou la RepuЫique dominicaine), une particularite locale (duree 
tres longue de la phase initiale de ces societes) а pu empecher !а langue europeenne 
de donner naissance а un creole. 
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REZIME 

Kreolski jezici su nastali u 17. i 18. veku, za vreme evropske kolonizacije, 
uglavnom u ostrvskim zemljama. Masovni dolazak robova u cilju poljoprivrednog i 
industrijskog razvoja u tim zemljama, izmenio је nacin prenosenja evropskih jezi
ka. Kreolizacija podrazumeva proces u kome se usvajaju periferni varijeteti jezika 
kolonizatora, guЬi se kontakt sa centralnim modelom i pomenuti periferni jezicki 
varijeteti postaju autonomni. 

Kreolski jezici su usled socioistorijskih i sociolingvistickih uslova u kojima 
nastaju specificni u odnosu na druge jezike. 
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KVALITET PRETONICNIH VOKALA U GOVORU NOVOG SADA1 

Маја Markovic, lsidora Bjelakovic 

SAZETAK 

U radu se ispituje kvalitet pretonicnih vokala u govoru stanovnika Novog Sada na 
osnovu akustickih merenja prva tri formanta (F 1, F2 i FЗ). Istrazivanje је vrseno na materijalu 
snimljenom prema upitniku koji је sadrzao 143 reci sa svih pet vokala u preakcentovanom 
polozaju na razlicitim udaljenostima od akcentovanog sloga. Ukupno је analizirano 295 pre
tonicnih vokala u produkciji jedanaest ispitanika, stanovnika Novog Sada. DoЬijene vrednosti 
poredene su sa vrednostima akcentovanih vokala, doЬijenih u ranijem istrazivanju govora No
vog Sada. Rezultati pokazuju znatnu centralizaciju svih vokala koji se javljaju u slogovima pre 
akcentovanog. Posebno izmenjen kvalitet uocen је kod vokala /а/, cije prosecne vrednosti kod 
svih ispitanika nalikuju vokalu kvaliteta sva (э). Ostali vokali, takode, u velikoj meri menjaju 
svoj kvalitet u pravcu centralizacije u vokalskom prostoru. 

Юjucne reci: pretonicni vokali, vokalska redukcija, vokalski kvalitet, vokalski pro-
stor 

1. UVOD 

Vokali u nenaglasenom polozaju razlikuju se od akcentovanih vokala s ob
zirom na veci Ьгој parametara. Ро pravilu su kraceg trajanja, izgovaraju se uz manje 
izlazne energije, usled cega imaju manji akusticki intenzitet, а razlikuje se i njihova 
melodijska kontura. Posledica dejstva svih pomenutih cinilacajeste i razlika u kvali
tetu, odnosno "boji" nenaglasenih vokala, za ciji izgovor govorni organi ne zauzima
ju optimalne pozicije kao и akcentovanim pozicijama. Stoga u artikulaciji nenaglase
nih vokala ро pravilu dolazi do svojevrsne redukcUe, koja se ogleda kao manji stepen 
aperture i uze ро\је kretanjajezika na osi prednji-zadnji. U ovom radu razmatra se и 
kojoj meri preakcenatska pozicija menja kvalitet vokala. 

1 Ovaj rad rezultat је istr3Zivanja na projektu Govor Novog Sada, koji finansira Pokrajinski sekretarijat za 
nauk11 i tehnolo~ki razvoj АР Vojvodine. 
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Jezici se medusobno razlikuju u odnosu na to u kojoj meri vokali u preak
cenatskoj poziciji podlezu redukciji. U nekim jezicima, kao sto је engleski, doslo је 
do potpune redukcije nenaglasenih vokala, najcesce na vokal kvaliteta sva. U znatno 
redem broju slucajeva u nenaglasenom preakcentovanom slogu nalazi se kratki vokal 
kvaliteta centralizovanog [i], а jos rede to је kratki vokal kvaliteta centralizovanog 
[u]. Valja pomenuti i to da su ova dva vokala cesto u slobodnoj alternaciji upravo 
sa vokalom [ d]. Stoga se moze reci da је u engleskom jeziku u potpunosti dos\o do 
neutralizacije vokala u neakcentovanoj poziciji.2 

Manje uocljiva jeste delimicna redukcija do koje dolazi u jezicima koji cu
vaju vokalske distinkcije u nenaglasenom polozaju. Novija istrazivanja, ipak, poka
zuju da i u ovim jezicima nije zanemarljiva promena kva\iteta nenaglasenih vokala. 
U literaturi se stoga ovakva promena kvaliteta naziva "fonetskom redukcijom", za 
razliku od ,,fonoloske redukcije" koja rezultira fonemskom promenom i delimicnom 
ili potpunom neutralizacijom (Padgett and Tabain 2005). 

Nenaglasenim vokalima standardnog srpskogjezika u pretonicnom i postto
nicnom polozaju bavili su se u svojim istra.zivanjima Р. Ivic i 1. Lehiste, (1963, 1967). 
U pogledu posttonicnih vokala autori zakljucuju da su "neakcentovani vokali obicno 
centralizovani u poredenju s odgovarajucim akcentovanim. Pojava је narocito izra
zena kod /а/ i /u/". Oni, pored toga, zapaiaju da "na kvalitet kratkih vokala u slogu 
neposredno iza akcenta ne utice Ьitno ni kvantitet ni kvalitet prethodnog akcenta" 
(Ivic i Lehiste 1967: 62). 

Materijal na osnovu kog su Р. Ivic i I. Lehiste izucavali karakteristike preto
nicnih vokala relativno је oskudan buduci da sadrzi samo pet reci, u kojima nisu za
stupljeni svi vokali. Autori navode da rezultati prikazani u Prilozima Ш "ne pruzaju 
kompletnu sliku о kvalitetu pretonicnih vokala, buduci da u njima nema podataka о 
visokim vokalima /i/ i /u/" (Ivic i Lehiste 1967: 73). 

2. PREDMET I ZADACI ISTRAZIVANJA 

Predmet ovog rada jeste akusticka analiza kvaliteta pretonicnih vokala и go
voru stanovnika Novog Sada. Ova analiza predstavlja pilot istra.zivanje kao uvod и 
buduca fonetsko-fonoloska istrazivanja s ciljem da se opisu siri aspekti nenaglasenih 
vokala и govoru stanovnika Novog Sada. U ovoj fazi istrazivanja cilj је Ьiо da se ispi
taju vrednosti prva tri formanta svih pet vokala u preakcentovanom polozaju i odredi 
и kojoj meri njihov kvalitet odstupa od kvaliteta akcentovanih vokala. Posebna pa
znja posvecenaje analizi uticaja udaljenosti pretonicnog vokala od nag\asenog sloga, 
kao i uticaja kvaliteta/kvantiteta akcenta na kvalitet nenaglasenog vokala. 

2 U srazmerno manjem Ьrојн slнcajeva "pun" vokal mofe neposredno slediti akcentovani, ali se tada govori 
о tercijarnom akcentu (нр. Gimson 1962, Chomsky and Halle 1968: 96). U manje frekventnim recima рtш 
vokal mofe sejaviti i u neakcentovanom polofaju ispred primarnog, alije оп ро pravil11 podlofan promeni u 
[:i], posebno ako гее ude u ~iru upotreb11. 
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Za potrebe analize nacinjen је snimljeni korpus u produkciji jedanaest ispi
tanika koji zive u gradu Novom Sadu. Osim М. М. (1967), kojaje rodena u Srpskom 
Itebeju, а odrasla је i zivi u Novom Sadu, svi ostali ispitanici rodeni su i odrasli u 
Novom Sadu. Obuhvaceni su snimci pet ispitanica zenskog pola: I. А. ( 1962), I. В. 
(1975), D. М. (1985), М. Н. (1985), М. М. (1967), Т .R. (1975), i cetiri ispitanika 
muskog pola: N. R. (1968), Р. М. (1972), М. В. (1977), А. Р. (1985). 

3. KORPUS I METODE ISTRAZIVANJA 

Korpus za analizu predstavljali su snimci 143 pojedinacne reci, sistematizo
vane prema vokalima u pretonicnoj poziciji pred sva cetiri akcenta. Prilikom sacinja
vanja korpusa posebna paznja posvecenaje poziciji akcentovanog sloga i broju nena
glasenih slogova ispred njega. Tabela sa snimljenim recima prilozenaje kao dodatak 
ovom radu. S obzirom na to daje u mnogim recima fungiralo vise razlicitih vokala u 
preakcenatskom polozaju, za svakog ispitanika akusticki је analizirano u proseku 295 
vokala, sto ukupno Cini priЫizno 3245 analiziranih vokala.3 

Ispitanici su snimljeni u studiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, uz 
pomoc tehnicara Jaroslava Kovaca. Snimci su nacinjeni u vidu digitalnih datoteka u 
programu Sound Forge, а spektrogramska analiza sprovedena је u programu Praat 
(verzija 4.3.36, Boersma and Weenink 2005). Merene su vrednosti prva tri forman
ta, а u programu Microsoft Office Excel 2003 vrsena је njihova statisticka analiza. 
U ovom programu dobljene vrednosti najpre su klasifikovane prema vokalu, а za
tim potklasifikovane u odnosu na polozaj pretonicnog vokala prema akcentovanom 
slogu, odnosno prema tipu akcenta. Nakon klasifikovanja, izracunate su prosecne 
vrednosti prva tri formanta, kao i podaci о standardnoj devijaciji. Prosecne vrednosti 
prikazane su tabelarno i nacinjeni su grafikoni ukrstenih vrednosti prva dva formanta. 
Rezultati ovih vrednosti potom su uporedeni s vrednostima akcentovanih vokala u 
govoru Novog Sada (v. Markovic i Bjelakovic 2006). 

4. REZULTAТI ISTRAZIVANJA 

Na osnovu dobljenih vrednosti F 1, F2, F3 utvrdeno је da udaljenost nagla
senog sloga od pretonicnog vokala ne utice na njegov kvalitet. Pored toga, kvalitet 
pretonicnog vokala ne zavisi od kvaliteta/kvantiteta vokala pod akcentom. 

Rezultati istra:livanja dati su u narednoj tabeli, gde su prikazane prosecne 
vrednosti pretonicnih vokala za ispitanike muskog i zenskog pola. Pored prosecnih 
vrednosti svakog vokala u preakcenatskom polozaju (prikazanih masnim slovima), 
poredenja radi, date su i prosecne vrednosti akcentovanih vokala u dugom i u krat-

3 U izvesпom Ьrојн slнcajeva pretoпicпi vokal potpi1пo је redнkovaп, оdпоsпо пе opala se kao vokal па spe
ktrogramн, te su takvi slнcajevi izi1zeti iz aпalize. 



318 Маја Markovic, lsidora Bjelakovic 

kom s\ogu. Ovi podaci dati su па osnovu prethodnog istrazivanja u okviru projekta 
Govor Novog Sada (v. Markovic i Bjelakovic 2006). 

Vrednosti vokala u produkciji muskaraca Vrednosti vokala u produkciji zena 
VOKAL/a/ F1 F2 F3 VOKAL/a/ F1 F2 
prosek pretonicnog 484 1356 2544 prosek pretonicnog 523 1607 
prosek dugog prosek dugog 

akcentovanog 760 1298 2424 akcentovanog 941 1411 
prosek kratkog prosek kratkog 
akcentovanog 743 1327 2410 akcentovanog 920 1443 

VOKAL/e/ VOKAL/e/ 
prosek pretonicnog 394 1670 2575 prosek pretonicnog 413 2030 
prosek dugog prosek dugog 
akcentovanog 451 2002 2543 akcentovanog 439 2486 
prosek kratkog prosek kratkog 

akcentovanog 609 1748 2481 akcentovanog 734 2044 

VOKAL/i/ VOKAL/i/ 
prosek pretonicnog 336 1923 2539 prosek pretonicnog 362 2295 
prosek dugog prosek dugog 
akcentovanog 305 2266 2963 akcentovanog 339 2764 
prosek kratkog prosek kratkog 
akcentovanog 308 2225 2888 akcentovanog 344 2689 

VOKAL/o/ VOKAL/o/ 
prosek pretonicnog 443 1225 2625 prosek pretonicnog 438 1283 
prosek dugog prosek dugog 
akcentovanog 487 843 2342 akcentovanog 445 851 
prosek kratkog prosek kratkog 
akcentovanog 617 978 2362 akcentovanog 657 1044 

VOКAL/u/ VOKAL/u/ 
prosek pretonicnog 378 1154 2445 prosek pretonicnog 370 1267 
prosek dugog prosek dugog 
akcentovanog 359 742 2480 akcentovanog 356 715 
prosek kratkog prosek kratkog 
akcentovanog 376 795 2449 akcentovanog 368 812 

ТаЬе\а 1. Prosecne vrednost1 pretoшcшh vokala u poredeщu sa vrednosttma 
akcentovanih vokala u produkciji ispitanika i ispitanica. 
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Уес na prvi pogled uocljivo је znatno odstupanje vrednosti formanata preto
nicnih vokala u odnosu na akcentovane. Zapaza se i to da је kod nekih vokala izra.ze
na razlika u odnosu na prvi, а kod nekih u odnosu na drugi formant. Premda ovakva 
slika naoko deluje nedosledno, pazljiva analiza svakog pojedinacnog vokala ukazuje 
na izrazitu pravilnost u obrascu redukcije pretonicnih vokala, sto је prikazano u ana
lizi pojedinacnih vokala. 

Vokal /а/ 
Formantske vrednosti vokala /а/ kako kod ispitanica, tako i kod ispitanika 

pokazuju izuzetno veliko odstupanje u pogledu prvog formanta pretonicnog vokala u 
poredenju sa vrednostima Fl vokala pod dugim i kratkim akcentom. Kod muskaraca 
ova razlika u proseku iznosi priЫizno 260 herca, а u produkciji zena cak 410 herca. 
Drugi formant ne razlikuje se u velikoj meri u izgovoru muskaraca, dok је kod zena 
on u proseku visi za 1 80 herca. Ovakva razlika u kvalitetu govori о izrazitoj centrali
zaciji vokala /а/ u pretonicnoj poziciji prema vrednostima vokala sva. Poredenja radi, 
Gimson (1994: 96) navodi veoma slicne vrednosti vokala /~/ u engleskom jeziku i 
kod muskaraca i kod zena. 

Slicne rezultate nalazimo i u istra.zivanju lvica i Lehiste (l 967: 73), koji su 
pretonicni vokal /а/ analizirali u recima barjaktari, barjaktar i rasfdi. U produkcUi 
njihovih ispitanika, medutim, F 1 је kod muskaraca visi za priЫizno 90, а kod zena za 
120 herca, sto ukazuje na nesto manji stepen redukcije vokala nego kod nasih ispita
nika. Ivic i Lehiste (l 967: 73) zapazaju, takode, daje drugi formant pretonicnog vo
kala primetno visi nego u akcentovanom vokalu, i to uglavnom u produkciji zena.4 

Tokom analize snimljenog materijala zapazeno је i to da kod nekih ispitanika 
vrednosti drugog formanta u velikoj meri zavise od fonemskog okruzenja, tj. da је 
F2 izrazito podlozan uticaju koartikulacije s naglasenim vokalom. Ukoliko је pre
tonicni vokal u Ыizini vokala prednjeg reda, kod ovih ispitanika F2 pretonicnog /а/ 
ima primetno vise vrednosti, а u Ыizini vokala zadnjeg reda nize. Ovakva tendencija, 
medutim, nije uocljiva kod svih ispitanika, odnosno kod nekih su varijacije veoma 
male ili ih uopste nema. Verujemo da ovo zapazanje treba dalje istra.ziti detaUnijom 
statistickom analizom gde Ьi se u obzir uzeo i segmentni sastav s\ogova u neposred
nom okruzenju pretonicnog vokala. 

Zakljucujemo da vokal /а/ u pretonicnom polozaju u velikoj meri podleze 
redukciji i to uglavnom u pogledu znatnog smanjenja aperture u poredenju s akcen
tovanim vokalom. 

4 S obzirom na to da primer barjaktara sadrzi glas /ј/ u nast11p11 dr11gog sloga, ~iji vokal autori analiziraju, ne 
treba zanemariti ni snзZno dejstvo koartikulacije ovog glasa sa vokalom, usled cega F2 svakako ima znatno 
vi~e vrednosti. 
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Vokal /е/ 
Poredenje vrednosti pretonicnog vokala /е/ s vrednostima istog vokala pod 

akcentom pokazuje da on, takode, znatno menja kvalitet. U pogledu prvog formanta 
zapazaju se nesto nize vrednosti u odnosu na vokal /е/ pod dugim akcentom, kako kod 
muskaraca, tako i kod zena. Drugi formant ima vrednosti koje su slicne F2 vokala /е/ 
pod kratkim akcentom. Kod ispitanika muskog pola F2 pretonicnog vokala nizi је za 
priЬ!izno 70 herca nego u kratkom naglasenom slogu, dokje kod zena razlika sasvim 
zanemarljiva ( 14 herca). Prema tome, vokal /е/ redukuje se kako smanjenom apertu
rom, tako i veoma izrazenim kretanjem ka centralnom delu vokalskog prostora. 

U istraiivanju Ivica i Lehiste (1967: 73) pretonicni vokal /е/ analiziran је и 
jednoj reci (zeleni), а rezultati pokazuju slicnu tendenciju, s tim sto је F 1 donekle visi 
nego u rezultatima naseg istraiivanja и produkciji ispitanika оЬа pola ( oko 1 ОО herca 
kod muskaraca, а 150 kod zena). Drugi formant ima slicne vrednosti kao и na5em 
istrazivanju. Ovakva situacija ne iznenaduje ako se ima и vidu cinjenica da su nasi 
ispitanici govornici urbanog novosadskog varijeteta, и kom vokal /е/ karakterisu nize 
vrednosti Fl, odnosno manji stepen aperture u dugom akcentovanom slogu. 

Kod vokala /е/ nije zapaieno dejstvo koartikulacije kakvo је uoceno kod 
vokala /а/ и izgovoru nekih ispitanika. 

Rezultati nesumnjivo ukazuju na to da ovaj vokal takode podleze redukciji, 
kako и vidu smanjenja aperture tako, jos izrazitije, u pomeranju ka centru vokalskog 
prostora na osi prednji-zadnji. 

Vokal /i/ 
Vokal /i/ u pretonicnom polozaju pokazuje donekle manji stepen redukcije. 

U slucaju ovog vokala prvi formant neznatno је visi i kod ispitanika i kod ispitanica 
и poredenju sa nagla5enim vokalom. Ovakvo kretanje F 1 ukazuje na delimicno pove
canje aperture, ali niza pozicijajezika u ovom slucaju takode oznacava centralizaciju 
и odnosu na perifernu poziciju naglasenog vokala. Pomeranje F2, s druge strane, 
znatno је izrazenije, buduci da iznosi priЫizno 320 herca kod muskaraca i 430 kod 
zena и poredenju sa prosecnim vrednostima naglasenog vokala /i/. 

Centralizacija и vokalskom prostoru pretonicnog vokala /i/, prema tome, 
uglavnom se ogleda u znatnom pomeranju ka centralnom delu vokalskog trakta na 
dimenziji prednji-zadnji. Ovo је takode, posledica kvantiteta pretonicnog vokala bu
duci da prilikom artikulacije pretonicnog vokala nema dovoljno vremena ni artiku
lacione energije za zauzimanje periferne prednje pozicije karakteristicne za izgovor 
akcentovanog vokala. 

Kako Ivic i Lehiste ne obraduju primere s pretonicnim vokalom /i/, и ovom 
slucaju ne mozemo porediti doЬijene rezultate s ranijim istraiivanjima. 
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Vokal/o/ 
U redukciji vokala /о/ u pretonicnoj poziciji uocavaju se izrazite paralele 

sa vokalom prednjeg reda /е/. Kako је prethodno istrazivanje akcentovanih vokala 
pokaza\o (Markovic i Bjelakovic 2006) i ovaj vokal ima veoma razlicite realizacije u 
dugom akcentovanom slogu s jedne, i kratkom akcentovanom s\ogu s druge strane. 

Као i u s\ucaju prednjeg vokala /е/, pretonicna pozicija us\ovljava rea\izaciju 
vokala /о/ kao zatvorenijeg glasa u odnosu na оЬа akcentovana, sto se ogleda u nizim 
vrednostima F 1. Kod ispitanika muskog ро\а F 1 pretonicnog /о/ u proseku је nizi za 
45 herca od realizacije ovog vokala u dugom slogu, dok је kod ispitanica F 1 zane
marljivo nizi od dugog akcentovanog /о/. S druge strane, FI u izgovoru ispitanika 
оЬа pola znatno је nizi nego u kratkom naglasenom vokalu- u proseku za 174 herca 
kod muskaraca i 219 herca kod zena. 

Iznenadujuce velika razlika zapa.Zena је u vrednostima drugog formanta u 
odnosu na оЬе akcentovane realizacije. Dokje kod prednjeg vokala/e/ F2 imao slicne 
vrednosti kratkoj realizaciji, pretonicni vokal /о/ ima znatno vise vrednosti cak i od 
kratkog akcentovanog /о/ u produkciji ispitanika оЬа ро\а. Kod ispitanika muskog 
pola F2 pretonicnog vokala cak је za 274 herca visi nego u kratkom akcentovanom 
/о/, dokje kod ispitanica on visi priЫizno za 240 herca. 

Prema tome, redukcija u ovom vokalu postize se delimicnim smanjenjem 
aperture i znatnim pomeranjem mesta artikulacije od zadnje ka centralnoj poziciji u 
vokalskom prostoru. 

U istra.Zivanju Р. Ivica i 1. Lehiste date su prosecne vrednosti pretonicnog 
/о/ u reci odlUCi. Rezultati tog istra.Zivanja pokazuju nizi stepen redukcije, buduci 
da vrednosti prvog formanta pretonicnog /о/ priЫizno odgovaraju vrednostima F 1 
dugog akcentovanog vokala, dok F2 priЫizno ima iste vrednosti kao kratki naglaseni 
vokal kod ispitanika оЬа pola. 

Prilikom analize pretonicnog vokala /о/ kod nekih ispitanika ponovo је uo
cena tendencija koartikulacije sa glasovima iz neposrednog okruzenja, ali ne toliko 
dosledno kao kod vokala /а/, sto treba podrobnije ispitati u buducim istra.Zivanjima. 

Vokal /и/ 
Kod visokog vokala zadnjeg reda /u/ и pretonicnom polozaju ponovo se za

paza izrazita paralela u obrascu redukcije kao i kod visokog vokala prednjeg reda /i/. 
Kod ispitanika оЬа pola Fl pretonicne realizacije ima priЫizno iste vrednosti kao i 
vokal /u/ pod kratkim akcentom, sto ponovo ukazuje na neznatno veci stepen apertu
re nego u dugim akcentovanim slogovima. 

Drugi formant pokazuje znatno vece odstupanje od vrednosti akcentovanog 
voka\a, i u kratkom i u dugom s\ogu. Kod ispitanika muskog pola F2 iznosi 1154 Hz, 
odnosno visi је od F2 kratkog akcentovanog vokala cak za 350 herca. Kod ispitanica 
on ima vrednost 1267 Hz i visi је od F2 kratkog akcentovanog vokala za 455 herca. 
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Ovakve vrednosti drugog formanta ponovo podrazumevaju izrazitu centrali
zaciju od periferne zadnje pozicije ka sredisnjem delu vokalskog prostora. 

Buduci da u istraiivaпju Р. Ivica i 1. Lehiste пiје razmatraп kvalitet pretoпic
пog vokala /u/, пemamo mogucnosti za poredeпje. 

5. DISKUSIJA 1 ZAKLJUCCI 

Posto su vrednosti dоЬiјепе aпalizom statisticki obradeпe, па osпovu ovih 
rezultata saciпjeni su vokalski dijagrami za ispitaпike оЬа pola. Grafikoпi ukrsteпih 
vredпosti dati su па slikama 1 i 2, gde slika 1 predstavlja vokalski prostor svih vokala 
u govoru ispitanika muskog, а slika 2 zeпskog pola. U tabelama su omedena polja za 
svaki vokal. 

2500 2000 1500 1000 500 
F2 

250 :mo 250) ЗЈОО 15ХЈ 1000 

~50 450 

650 ffiO 
~ 

850 

Slika 1. Grafikon Fl : F2 - muskarci Slika 2. Grafikon F 1 : F2 - zепе 

Legenda: 
о - vokal pod dugim akcentom kod ispitaпika 
Л - vokal pod kratkim akceпtom kod ispitaпika 
о - pretoпicпi vokal kod ispitaпika 
• - vokal pod dugim akceпtom kod ispitaпica 
• - vokal pod kratkim akceпtom kod ispitaпica 
• - pretonicni vokal kod ispitanica 

Na slikama 1 i 2 uocavaju se izrazite paralele u obrascima redukcije preto
nicnih vokala kod ispitanika оЬа pola. Na narednim dvema slikama prikazaпi su isti 
rezultati, ali s ciljem da se prikaie u kolikoj meri dolazi do suzenja vokalskog prosto
ra u pretonicпoj poziciji. Na ovim grafikoпima upotreЫjenje isti sistem simbola kao 
па prethodnim slikama. 
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2500 2000 1500 1000 500 
F2 

~----~----- 250 З:ХЮ 25Ш DIO 1!Ш 1000 500 

-------------+ 850 

Slika 3. Grafikon Fl : F2 - muskarci Slika 4. Grafikon Fl : F2 - zene 

Na slikama 3 i 4 zapa.Za se nekoliko znacajnih karakteristika pretonicnih 
vokala. То је, pre svega, izrazito suzenje u poredenju s vokalskim prostorom akcento
vanih vokala buduci daje pokriven znatno manji deo vokalskog prostora. Na osnovu 
ovih grafikona vizuelno su primetne sve razlike u odnosu na akcentovane vokale 
razmatrane u prethodnom odeljku rada. Posebno је izrafena realizacija pretonicnog 
vokala /а/, koji ocigledno ima vrednosti vokala kvaliteta sva. 

Bitna karakteristika pretonicnih vokala, takode primetna na slikama 3 i 4, 
tice se ukupnog fonoloskog sistema urbanog novosadskog varijeteta. Uprkos cinje
nici daje vokalski prostor pretonicnih vokala znatno suzen, ova dva dijagrama poka
zuju da se и pretonicnoj poziciji i dalje cuva distinktivnost medu segmentima, te da i 
pored Ыizine mesta artikulacije, svaki pretonicni vokal i dalje ima svoj identitet. 

Moze se, prema tome, zakljuciti da је redukcija pretonicnih vokala u srp
skom jeziku, odnosno u urbanom novosadskom varijetetu iskljucivo fonetska buduci 
da је uglavnom uslovljena fiziolosko-aritkulacionim zakonitostima i kvantitativnim 
karakteristikama pretonicnih vokala. 

Ovo pilot istrazivanje otvorilo је brojna nova pitanja za buducu analizu, koja 
se ticu i segmentnih i suprasegmentnih karakteristika pretonicnih vokala, kao i njiho
ve medusobne uslovljenosti. Pri tome pre svega smatramo da treba pafljivo istrafiti 
trajanje pretonicnih vokala и zavisnosti od udaljenosti od akcentovanog sloga i videti 
da li postoji sprega izmedu kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika ovih vokala. 
Na osnovu toga, verujemo, moze se doci do opstih пietricko-fonoloskih zakonitosti 
о ritmu srpskog jezika. 

S tim u vezijavlja se i pitanje intenziteta, koji takode treba ukljuciti u istrafi
vanje pretonicnih vokala, posebno u s\ucajevima gde se javlja veci broj nenaglasenih 
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slogova ispred akcentovanog. Pitanja osnovnog tona, odnosno melodijske krivulje, 
jos su jedan od zadataka buducih istraiivanja vezanih za pretonicne vokale. 

Nakon podrobnog ispitivanja svih pomenutih proЫema otvorilo bi se i si
roko ро\је poredenja pretonicnih vokala sa posttonicnim i utvrdivanje razlika koje 
postoje и slogovima ispred i iza akcenta. 

а pretonicno 

l. pre l. pre 2. pre 2. pre 3. pre 3. pre 4. pretonicni 
dugouzl. kratkouzl. dugouzl. kratkouzl. dugouzl. kratkouzl. 

rasturnaciti sarnouprav- raskomada- grarnatikal i-
Baharni raspustiti ljati vati zacija 

patuljak prosaputati rasusivati rafinerija razuveravati 

zaglaviti proracunlj iv rasforrnirati raspustenica artikulacija 

apokalip- razuzdavati starosloven- aproksirnacija 
zadrernati ticaл ski 

spisateljica razgolititi slatkoreci- staЬilizacija 

zarozati vost 

separatisticki razgalarni- alkoholicar pasterizacija 
zadu:titi ti se 

zapisuje proracuna- patologija 
rastruЬiti vanje 

proletariza-
rasuditi cija 

b~tovan-

rashladivati stvo 

dosaptavati baksuzirati 

brakora-
dekorativnost zvodni 

pasirati staresinstvo 

p~teta 

е 

l. pre l. pre 2. pre 2. pre 3. pre 3. pre 
dugouzl. kratkouzl. dugouzl. kratkouzl. dugouzl. kratkouzl. 

precizirati protestaлti- besposlicariti pedeseto- devedesetorica 
preferirati teskoba zarn rica 

preformu- versifikacija sezdeseto- specijalizacija 
dezertirati pezeta lisati rica 

dvadeseto- vetrometina gestikulirati petogodisnja-
pedesetak rica kinja 

cetvorica pesirnistican sterilizacija devetogodisnja-
preskakati kinja 

peskovit 

petorica 
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i 

l. pre 1. pre 2. pre 2. pre 3. pre 3. pre 
dugouzl. kratkouzl. dugouzl. kratkouzl. dugouzl. kratkouzl. 

psihologizi- prituziva- pripomoci civilizacija tridesetorica 
ranje piskaralo ti se 

voditeljica pristupljivati skriboma-
iscitavati nija 

pismonosa pridrt!Ziva-
prociscavati ti se 

pristedeti priskociti pripovedati 

pritiskivati 

dvoristance 

kategorizacija 

sistematiza-
cija 

standardiza-
cija 

zapisivati 

pitomac 

о 

1. pre dugo- l. pre 2. pre 2. pre 3. pre 3. pre 
uzl. kratkouzl. dugouzl. kratkouzl. ugouzl. kratkouzl. 

opametiti se alkoholizam sporazume- osamdesetorica 
provaliti ovolika vati 

odradi pomoglo procedura proputovati 

skolarac pobesnelo 

prosvetitelj-
proteza stvo 

propolis osmorica 

propovedati cokoholicar 

apostrofirati posustati 

bogosluziti poteci 

velikodostoj-
nik 

potkazati 

postupati 

u 

l. pre l. pre 2. pre 2. pre 3. pre 3. pre 
dugouzl. kratkouzl. dugouzl. kratkouzl. dugouzl. kratkouzl. 
smezurava- puЬlikacija pustolovina strukturali- puskomitra-
ti se Turkestan zacija ljez 
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kukurek putopisac 

pustahija 

pu~karanje 

prohiЬicionizam, profesionalizam 
proporcionalan, proporcionala 
spiritualisticki 
sedamdesetogodisnjakinja 
pasterizovati 
postmoderna 
devedesetogodisnjakinja 

rukotvorina futurizacija 

ruralizacija 
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ТНЕ QUALIТY OF PRETONIC VOWELS IN ТНЕ SPOKEN 
LANGUAGE OF NOVI SAD 

ABSTRACT 

The paper presents the resu\ts of the research of pretonic vowels in the 
spoken language of Novi Sad, based on the acoustic measurements of the first three 
formants. The analysis was performed on the recorded material of 162 words with а\\ 
five vowels in pre-accented posistion. The total of295 pretonic vowels were analyzed 
in the production of nine subjects, citizens ofNovi Sad. The formant values obtained 
were compared to those of accentet vowels from the earlier stage of the research of 
Novi Sad spoken language. The results point to consideraЬ\e centralization of а\\ 
vowels occurring before the accented sу\\аЬ\е. The vowel which most conspicuously 
changes its qua\ity in the pretonic position appears to Ье /а/, being realized with а 
schwa-\ike quality in the production of а\\ subjects. The other vowels also reduce 
their quality in the direction ofthe central region ofthe vowel space. 
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ПЕРИФРАСТИЧНИ ПРЕДИКАТСКИ ИЗРАЗИ 

СА ФАЗНИМ ЗНАЧЕЊЕМ 

(дијахроно-синхрони план) 

Исидора Бјелаковић, Јелена Ајџановић 

САЖЕТАК 

У раду се анализирају перифрастични предикатски изрази са значењем инхоа

тивности у публицистичким текстовима и другим текстовима који припадају пре свега 

административном стилу, а хронолошки 19. и 20. веку. Уочене су минималне разлике 
између стања забележеног у текстовима из два различита периода српског књижевног 

језика, регистроване глаголске лексеме које улазе у састав перифрастичних конструк

ција и утврдио однос семантике глагола и девербативне именице у перифрази. 

Кључне речи: синтакса, семантика, перифрастични предикатски изрази, језик 

19. и 20. века. 

1. УВОД 

Предмет овог рада јесте анализа предикатских израза са фазним зна

чењем (в. Тополињска 1982: 35-49) у новинским и административним тексто
вима 19. и 20. века. Анализиране су само двочлане структуре конструисане 
по моделу семикопулативни глагол + именица, које су синонимичне и комута
билне са семантички еквивалентним двочланим предикатом, репрезентованим 

фазним глаголом /почети/ и пунозначним глаголом из којег је изведена именица 

у саставу перифрастичног предикатског израза (нпр. приступити избору: по

чети бирати) или фазним глаголом /почети/ и номиналном допуном у облику 

инструментала са предлогом /с/ или пак с беспредлошким акузативом (нпр. 

приступити избору: почети с бирањем/ почети бирање) 1 • 

Поред финитних, анализиране су и кондензоване и номинализоване 
структуре (нпр. Ступивше на овај начин у иови ;нсивот Друштво српске сло-

1 Ова два струкrурна типа сложеног предиката са фазним глаголом наводе се и у Мразовић и Вукади
новић ( 1990: 159). 
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весности[. . .] постарало се ... (1847:207) r- након што је почело поново да 

:живи]; Тек ступаљем Лазара Грбљановића на владу почиње се опет повраћа

ти нормално стање (1877: 194) r- кад почне да владај). 

Анализа перифрастичних конструкција са фазним значењем спроведе

на је како би се (1) уочиле евентуалне разлике између стања забележеног у 
језику 19. века и ситуације у текстовима 20. века, (2) регистровале глаголске 
лексеме у саставу перифрастичног предикатског израза и (3) сагледао однос 
семантике глагола у вербалном и девербативне именице у номиналном делу 

перифрастичног предикатског израза. 

Корпус за анализу представљали су текстови из периода 1813-1987, 
публицистичког и административног функционалног стила (в. Тошовић 2002). 
Анализа је спроведена на око 2000 страна.2 Због ограничености простора у раду 

су наведени само репрезентативни примери из наведеног периода са одгова

рајућим интерпретативним трансформима. 

Сви примери, забележени у грађи из предвуковске епохе, транскрибо

вани су и наведени у складу са савременим правописним решењима. Уз сваки 

пример наведена је година и број стране на којој је пример забележен. 

Језик анализираних текстова из периода до шездесетих година 19. века 
припада доситејевском типу.3 Језик текстова друге половине 19. века (од 1868), 
иако се сматра савременим српским (српскохрватским) језиком (Гортан-Премк 

2 Анализирани су следећи текстови: Новине сербске. 1813. (1, 11, 111, IV); 1814/1. (1, 11, III, IV); 181511. 
(1, 11, III, IV); 1816. Бр. 1-22; 59-70; 85;86, 123. 1817. (1, 11). Сербске Лt.тописи за год. 1825. Перна час
тица. Будим. 1824. (1-110, 176); Друга частица. Будим. 1825. 26-55; 83-101; Сербске Лt.тописи за год. 
1829. У Будиму. 1: 5-34; 91-125; 140-163; 11: 1-50; 68-87. 133-141: 111: 4-33. СербскiйЛt.топис. 1831. 
У Будиму. 1: 1-13; 34-39: 11: 1-8; 86-103. 122-130. 111: 1-21; 89-99; IV: 154-156. Лt.тописъ 1840. Часть 
втора. У Будиму. Година XIV. Прегледъ и изводи кньиге Србский Народный Конгрессъ лiпа 1837. 
Спомени сербски Унгарскогъ у Пожуну 1839/40. год. држаногъ земаљскогъ сабора или дicre. Кньига 
51. 108-138; Гласникъ Дружтва србске словесности. Свезка 1. У Београду. 1847: Уставъ Дружтва 
Србске Словесности. Устроенiс Дружтва србске словесности. 9 страна. (у анализи: У): 9-32: 127-139; 
153-155; 201-219. ГласникъДру.жтва србске словесности. Свезка 8. У Београду. Известије о делању и 
стању Друuпва српске словесности у 1855. години.1856: 351-359. Свезка 1. У Београду. 1857: 308-314. 
Свезка 1. У Београду. Протоколи седница Србског ученог друштва. 1866. 405-450. Српски летопис за 
годину 1867, 1868. и 1869. Нови Сад. 1871. Година XLI. Књига 112: 485-610. Гласник Српског ученог 
друщтва. Књига XLIV. У Београду. 1877. Радња српског ученог друuпва до 13 Јуна 1876. 364-454. 
Гласник Српског ученог друщтва. Књига LXV. У Београду. 1886. Изводи из записника Српског ученог 
друuпва. 1-40; 97-127. Српска краљевска академија - Годищњак. 1. 1887. Београд. Записници: 27-156. 
ХП. 1898. Записници и извещтаји. 42-180. XXl. 1907. Изводи из Академијиних записника. 23-172. XX
VIII. 1914-1919. Свечани годищњи скуп. 99-237. XXXVI. 1927. Записници. 18-84. XLVII. 1937. 25-146. 
Српска академија наука-Годиzињак. LlV. 1947. 57-259. LXIV. 1957. 31-51 и 143-258. Српска академија 
наука и уметности- Годищњак. LXXIV. 1967. 345-433. LXXIV 1977. 61-152. XCIV. 1988. 73-285. 

3 Овим се термином, поред термина "народни језик" (Младеновић 1969; Ивић, П. 1998: 141; Унбегаун 
1995: 71), "нижи слој славеносрпског" (Грицкат 1987: 112) и сл. у науци означава тип језика чија 
је основа била српска "народна" са присуством елемената, на лексичком плану, рускословенске 

провенијенције, тзв. славенизмима (Суботић 2004: 164). Познато је да су се овим језичким идиомом, 
којије добио име по свом родоначелнику Доситеју Обрадовићу, служили војвођански писци и Вукови 

савременици прве половине 19. века (Суботић 2004: 182). 
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1971:10), и текстова с почетка 20. века, разликује се од језика друге половине 
20. века, што је показала и анализирана грађа. 

2. АНАЛИЗА 

2.1. Анализирана грађа показује да позицију семикопулативног глаго
ла у забележеним перифрастичним изразима најчешће заузимају глаголи кре

тања: /ступати/, /ступити/, /приступити/, /падати/, /покренути/, /улазити/, /ући/, 

/прећи/. Свим наведеним глаголима означава се почетна фаза у реализацији 

радње, што омогућује појаву комплексног предиката структурираног по моделу 

Vsemicop (poceti) + Compl [ +--- da + prezent / infinitiv / NP[ +--- Prep (s) + N1nstr / Prep 
0 + N дсс]] у интерпретативном транс форму. 

v semicop stupali/(pri)stupiti + Prep к/о + NDev Dat 

У анализираној грађи у највећем броју примера забележена је пери

фрастична структура са глаголом /приступити/ и девербативном именицом у 

дативу: 

Турска је позвана била да и она к трактату истом приступи ( 1816:42) [ +--- почне с уго
варањем ]; ... и позове све родољупце дак овом делу приступе ... ( 1829: 105) [+---да почну 
ово да раде]; ... и ступи сек потписивању (1840: 114) [+---почне се потписивати]; ... да се 
не данrубећи ступи к самом делу бирања (1840:113) [+---да се почне бирати]; Друштво 
српске словесности [ ... ] постарало се к постизању свога определенија приступити ... 
(1847:207) [+---да се почне постизати]; Одобрава се предлог секретарев да се одмах 
може приступити к штампању 20. књиге Гласника (1866, 416) [+---да оомах може 
да почне да се и1тампа] ... стога је одсек приступио избору замењеника (1866, 448) 
[+---почео да бира]; ... ако се хоће да приступи изменама уређења у цељи ... (1866: 440) 
[+---оа се почне мењати]; За тим је скуп приступио договору о избору три кандидата 

за сталнога секретара Академије и избору секретара посебних Академија ( 1887: 70) 
[+---почео да се договара]; За тим се приступило претресу појединих чланова истога 

нацрта и премљена његова четири прва одељка (1887: 74) [+---почело се претресати]; 
Молим за тог. Нешића да изволи приступити читању, и тим је седница отворена (1887: 
143) [+--- почне да чита]; (".) како би се што пре могло приступити зидању зграде 

(1907: 57) [+---почети зиоати]; За дуго време по уласку наше војске у Београд, није се 
могло приступити детаљном разгледању Музеја српске земље (1914-1919: 215) [+
почети разгледати];( ... ) да би се могло приступити раду (1914-1919: 216) [+---почети 
радити]; ( ... ) да се приступи кандидовању за избор правих и дописних чланова ( ... ) 
(1947: 74) [+---почну кандидовати];( ... ) да се приступи разматрању постављених кан
дидација (1947: 75) [+---да се почне разматрати];( ... ) приступило се дискусији о сва
ком поједином кандидату (1947: 76) [+---почело се dискутовати]; Формирањем одељења 
према подели фондова или врсти послова приступило се евидентирању сваке свеске, 

и њиховом инвентарисању ( 1957: 192) [+---почело се евидентирати и инвентарисати]; 
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Тек су почетком 1957 сва одељења Библиотеке била у могућности, да поред осталих 
многобројних послова приступе изради стручног каталога ( 1957: 192) [ +--- да почну да 

израђују]; ( ... ) Академија ће бити у стању да приступи извршавању воље оснивача 

многих фондова (1957: 201) [+---да почне да извриюва]; Одбор за израду «Флоре Србије» 
у 1967. приступио је раду на изради «Флоре Србије» ( 1967: 359)[ +--- почео је да ради 

на изради +--- почео је да израђује]; Донет је закључак да се приступи реализацији 

досадашњих договора о научној сарадњи преко макропројеката у оквиру подстицајног 

плана и програма Комитета за науку и технологију Југославије (1988: 109) [+---да почну 
да се реализују]. 

Може се уочити да је структура са семикопулативним глаголима /сту

пати/, /ступити/, /приступити/ и беспредлошким дативом као номиналном до

пуном продуктивна у језику и 19. и 20. века. У забележеној грађи, међутим, 
до 60. година 19. века регистрован је једино модел Vsemicop 

11
< .Ј . + Prepk 

stupa 1 рп stup1t1 

+ NDevDat' што не искључује могућност егзистирања беспредлошког датива у 
оваквим конструкцијама у том периоду4 • У примерима забележеним у текстови

ма од 60. година 19. до краја 20. века фунгирају једино структуре са слободним 
дативом. 

Конструкциони модел Vsemicop 
1
.1< .Ј .

1 
+ Prepk + NDevn означава 

stupa 1 рп stup1 1 at 

радњу за чију реализацију је неопходно да субјекатску позицију заузима име-

ница са обележјем [+живо]. Забележени примери указују на то да се овај струк

турни модел употребљава у ситуацијама када се жели истаћи институционали

зовани карактер радње (нпр. приступити раду, приступити реализацији, при

ступити евидентирању, приступити договору и сл.). Овај модел употребљава 

се и приликом давања официјалних одобрења, прогласа, инструкција и изјава: 

Молим за тог. Нешића да изволи приступити читању, и тим је седница отворе

на (1887: 143); Одобрава се предлог секретарев да се одмах може приступити 
к штампању 20. књиге Гласника (1866, 416). 

Vsemicop,tupati/stupiti+ Prepu/na + NDev Асе 
Делегације исте ступиће ју февруара 1. у дејателност ( 1816:76) [ +--- почеће да врше 

службу]; У град Рен било је 96 војника од линенјне војске дошло да у службу краљеве 
гарде ступе ( 1816: 18) [+---да почне да служи]; Вук[".] ступи у тајне с Муратом уговоре 
(1825:46) [+---почне тајно да преговара]; Равним начином ступало је оно у договор сг. 
Николом Стојановићем". (1847:212) [+---почело је да се договара]; Ступивше на овај на
чин у нови живот Друштво српске словесности [".]постарало се". ( 1847:207) [+---након 
што је почело поново оа .живи];". даје Друштво наше навршивше се године ступило у 

сношење са страним ученим друштвама (1856: 353) [+---почело да контактира]; ".зато 
засад не може ступити с нама у погодбу (1866, 405) [+---да почне да се погађа]; Тек 

4 У ранијим истраживањима језика 19. века уоченаје коеrзистенција nредnошког и слободног датива уз 
глагол /nрис'I)'nити/ (Младеновић 1964: 168; Суботић 1989: 181; Јерковић 1991: 59). 
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ступањем Лазара Грбљановића на владу почиње се опет повраћати нормално стање 

(1877: 194) [<---кад почне да влада]; Извештач мисли да би доиста корисно било сту
пити у свезу са овим друштвом (1877:436) [<---почети контактирати]; Пододбор би 
с појединим преводиоцима ступио у преговоре ... (1877:371) [<---почео да преговара]; 
( ... ) којим извештава Академију да је позвао управу Велике школе да са председниш
твом Академије ступи у непосредни споразум о одбору за набавку књига за Народну 

Библиотеку (1898: 69) [<---почне да се договара];( ... ) обе су одмах ступиле у договоре о 
заједничким предузећима ( 1914-1919: 119) [ <--- почеле да се договарају]. 

Запажа се да је наведена структура била фреквентна у текстовима из 

19. и 20. века. 
Моделом Vsemicop . 1 . + Prepu1 + NDevл означена је радња коју 

slupat1 stup1t1 па ес 

реализује субјекат са обележјем [+живо]. Лексичка веза ступати/ступити + 
акузатив са предлогом /у/ или /на/ реферише о промени друштвеног положаја, 

ранга статуса (нпр. ступити у дејателност, у службу, на владу) или о вољном, 

свесном5 успостављању одређених друштвених односа (нпр. ступити у сно

шење, преговоре, договоре, споразум). Веза ступати/ступити+ акузатив са 

предлогом /у/ или /на/ није комутабилна са моделом са глаголом /приступити/ 

и девербативном именицом у дативу уколико реферише о промени друштвеног 

положаја, за разлику од оних које реферишу о успостављању одређених друш

твених односа, јер се у фокус поставља циљ који је остварен вршењем дате 

радње, при чему се реализација радње наставља, што и условљава искључиво 

употребу циљног акузатив (уп. нпр. *приступити служби, *приступити влади, 

приступити договори.ма). 

Vsemicop01.,;шuci+ Prep
0 

+ NDev Асе 
Без обзира на то што посматрана грађа показује да се глагол /улазити/, 

/ући/ појављује у вербалном делу перифрастичних конструкција са фазним зна

чењем тек од 40. година 19. века, на основу примера из Речника ЈАЗУ, може се 
закључити да је глагол /улазити/, /ући/у наведеном значењу био у употреби од 

краја 18. века и трајао у континуитету кроз читав 19. и 20. век. 
( ... )и кад једанпут она [књижевност] уђе у употребленије и добије грађанство, тако је 
лепа, народна, и у духу језика својствена, даје се нико не би радо лишио (1847: 12) [<
почне да се употребљава]; ... одсек одлучи да се у садањем времену[ ... ] не може улазити 
у расправљање о извршивању овог предлога ... (1877: 372) [<---почети расправљати]; 
Коначно се ушло у фазу штампања првих томова ОЛА, у фазу обелодањивања разул

тата вишегодишњег колективног рада (1988: 162) [<---коначно су се почели штампати 
и обелодањивати]. 

На семантичку компонеmу вољног реализовања радњи у оваквим примерима указују и Мразовић и 

Вукадиновић (1990: 185). 
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У овој структури на формалном плану може фунгирати субјекат и са 

обележјем [+живо] и са обележјем [-живо] (нпр. књижевност уђе у употребле

није; улазити у расправљање). Уколико субјекатску позицију заузима именица 

са обележјем [-живо], наведена конструкција не може се заменити конструк

цијом приступити + датив/ ступити +у + акузатив (* књи:ж:евност приступи 
употребленију; *књи:ж:евност ступи у употребленије), док је замена могућа 

кад се на позицији субјекта налази именица са обележјем [+живо] (приступити 

штампању: ступити у фазу штампања). 

Следећи модели забележени су у релативно малом броју примера: 

Vsemicop 
1
.+ NDevл puvcs 1 ес 

Овај конструкциони модел фунгирао Је у језику 19. и 20. века. 
Повела се била реч да би нуждан био пероводитељ, тј. секретар собора 

(1840: 112) [~почело се говорити]; Најпосле у главном заседанију Друштва од 
20. маја пр. год. поведе се о томе озбиљно реч (1847: 9) [~почне се разгова
рати]; ... повела се реч о томе, дал' да се досадањи услови за распис награда 
оставе и за даље (1868:577) [~почело се разговарати о томе]; ... на заседању 
повела се расправа о томе да ли ... (1947: 178) [~почело се расправљати]. 

Овај конструкциони модел реферише о радњи чија реализација подра

зумева више учесника, што је у забележеним примерима на формалном плану 

репрезентовано рефлексивним пасивним структурама са морфемом се као мар

кером уопштеног агенса (нпр. повела се реч - почело се разговарати - људи 
су почели разговарати). Будући да је могућа активна структура са формалним 

субјектом у облику сингулара (нпр. Он је повео разговор о томе), чини се даје 

је транзитивност, односно каузативност6 глагола повести у значењу 'подстаћи 

некога на нешто' 7 којом се уводи и други актант примарна компонента на ос

нову које се имплицира већи број учесника у реализацији радње. Управо је то 

разлог што се глагол повести не може употребити у примерима типа *Он је 

повео читање/излагање свог рада и сл. Поред тога, важно је истаћи да се у 

номиналном делу забележених перифрастичних структура налазе именице из

ведене од глагола говорења са социјативном семантичком компонентом8• 

У неким примерима могуће је заменити структуру повести + акуза
тив структурним моделом ући + у + акузатив, не може се говорити о њиховој 
потпуној синонимичности. Структуром са глаголом повести истиче се податак 

када је радња означена перифрастичном структуром започета, док се структу-

О каузативности глагола види Батистић (1978). 
7 Наведено значење глагола /подстаћи/ забележено је и у РМС-у. 
8 У РМС-у наведени су примери са именицама изведеним од других социјативних глагола (истрага, 

акција, рат). 
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ром са глаголом ући истиче тренутак када субјекат почиње да реализује дату 

радњу (уп. нпр. повела се расправа и ушао је у расправу). 

Vsemicop k 
1
.+ NDevл 

ро rerш 1 ес 

... да он од стране друштва покрене код високе владе питање о умножењу веома сла-
би[ х] новчани[ х] средства друштва ( 1866, 442) [ <--- да он иницира да висока влада почне 
да разматра]; Председништво је покренуло у одељењима разматрање могућности 

налажења тема и пројеката који би могли бити предмет споразума између САНУ и 

Пољске академије наука (1977: 63) [<--- Председни~итвоје иницирало да одељења почну 
да разматрају]. 

Семантика глагола /покренути/, која се може интерпретирати као 'ути

цати на некога да нешто чини', условљава постојање најмање два актанта, при 

чему је први покретач а други реализатор инициране радње. У свим забеле

женим примерима и каузатор и реализатор инициране радње имају обележје 

[+живо], мада се као каузатор може појавити и именица са обележјем [-живо] 

(нпр. Та ситуација покренула је градску владу на разматрање). 

Vsemicop .. + Prep + NDevл 
prec1 пи ес 

Овај конструкциони модел забележен у анализираној грађи само у јед-

ном примеру: После председникове уводне речи прешло се на рад по утврђе

ном дневном реду. (1988: 81) [-почело се радити]. 
Како показује забележени пример, а што потврђује и појава глагола 

/прећи/ у значењу 'напустивши једно прихватити се чега другог' забележено 

у РМС-у, овај конструкциони модел употребљава се приликом реферисања о 

радњи која следи након реализације неке друге радње. У наведеном примеру ан

териорна радња репрезентована је предлошко-падежном конструкцијом (после 

председникове уводне речи ~након што је председник одржао говор). 

Vsemicop d 1. +NDevN 
ра а 1 om 

И на лорда Кинерда подозреније неко пада (1816:79) [<---почиње се сумњати]. 

Иако је забележен само у једном примеру, чини се да конструкциони 

модел са једновалентним глаголом /падати/ погодно синтаксичко средство за 

анонимизацију агенса што се може оправдати чињеницом да се у номиналном 

делу перифрастичне структуре по правилу налазе апстрактне именице са нега
тивном конотацијом (подозреније, сумња, опту.жба и сл.). 
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2.2. Позицију семикопулативног глагола заузимају транзитивни глаголи 
/узети/ и /предузети/9 који у комбинацији са девербативном именицом добијају 

значење почетне фазе у реализоваљу радње означене датом именицом. У семан

тичком потенцијалу лексеме /узети/ садржана је компонента инхоативности, бу

дући да се његово значење може интерпретирати као 'почети поседовати неш

то' (Тополињска 1985: 2), што омогућује и његову употребу у перифрастичним 
структурама са фазним значењем. 

Vsemicopuzeti+ Prep
0 

+ NDev Асе 
( ... )даје у вишепоменутој комисији ствар народни школа достојно у расужденије узета 
(1847: 135) [<---- почела да се разматра]; Узме се у претрес саставак г. Милоша М. Ми-

лојевића (1866: 439) [<----почне да се претреса]; ... позвао је Друштво да би у саветовање 
узело може ли оно само задатак овај извршити ... ( 1947:213) [ <---- да би почело да се саве-
тује];( ... ) Академија философских наука узела је у оцену преко својих референата ру
кописе (1914-1919: 150) [<----почела је да оцењује]; Тек тада ће га председништво узети 
у претрес (1927: 57) [<----почеће да га претреса]; Председништво одлучује да се узме у 
разматрање по повратку председника Белића (1947: 177) [<----да се почне разматрати]; 
С обзиром на донесене нове законе и прописе савезног и републичког значаја требало 

је све то узети у претрес (1957: 166) [<----требало је све то почети претресати]; Исто 
тако на VII скупу, од 20. новембра, узет је у разматрање овај пројекат ( ... )(1967: 388-
389) [<----почео је да се раз.матра]. 

Наведени конструкциони модел, како показује анализирана грађа, био 

је продуктиван током 19. и 20. века. 
У склопу перифрастичних конструкција са глаголом /узети/ у свим за

бележеним примерима појављују се девербативне именице изведене од глагола 

комуникативно-интелектуалних радњи 10 који поседују семантичко обележје 

свесне 11 евалуације, оцењивања, анализирања, што и условљава фунгирање 
субјекта са обележјем [+живо]. 

Vsemicop d 1.+ NDevA pre uze 1 ес 

Говори се да ћеју се препиранија о такси притежној марта определително предузети 

(1816: 254) [<----да ће почети да се препиру]; Говори се да ће се процес тај у првом за

седанију будућег месеца предузети и свршити (1816: 255) [<----да ће то почети да се 

9 Употреба ових глагола у фазном значењу ('почети") забележена је и у РМС-у (1967), и у РГД-у Вла-
диславе Петровић и Косте Дудића (1989) и у Граматици српскохрватског језика за странце Павице 
Мразовић и Зоре Вукадиновић (1990). 

10 Уз глагол /узети/ у инхоативном значењу појављују се и допуне у инфинитиву / да+ презенту глагола 
који не припадају комуникативно-интелектуалној групи, што потврђују примери забележени код 3. 
Тополињске (1985: 1-11) и у РГД-у (113): она узе намештати сто, У:ши да читаш//читати. У овим, 
међутим. примерима није могуће заменити глагол у инфинитиву или да + презенту одговарајућом 
девербативном именицом (*уше у намештање стола; •у:ши у читање). 

11 На постојање семантичке компоненте "свесне одлуке, свесно - у договору са собом самим - преузете 
обавезе, тј. наглашавање значења 'прихватити се, свесно се прихватити да .. .'" указала је Тополињска 
(1985: 4). 



ПЕРИФРАСТИЧНИ ПРЕДИКАТСКИ ИЗРАЗИ СА ... 337 

процесуира] ;Затим опет реч предузме и рекне: ... ( 1816 :3) [ +-- почне говорити]; Садашње 

рекрутирање војника у Пољској предузето је само зато да би се регименте попуниле 

(1817:13) [+--почели су се регрутовати]; Не усваја пак одбор одлуку ... по којој би ваљало 
[ ... ] штампати предлог Јована Ђорђевића да Српско учено друштво предузме превођење 
и издавање јелинске и римске старе књижевности ... ( 1877: 422) [ +-- почне да преводи и 

издаје]; Он предлаже да се у Дубровнику предузме преписивање извесних докумената 

( ... )(1927: 43) [+--да се почну преписивати]; Председништво одлучује да се оправка за 
спречавање откидања малтера предузме ( ... )(1947: 148) [+--да се почне поправљати]. 

Наведена конструкција присутна је у текстовима и 19. и 20. века. 
У склопу перифрастичне структуре са глаголом /предузети/ појављују 

се девербативне именице које означавају и конкретне и апстрактне појмове, при 

чему субјекат радње о којој се реферише увек поседује обележје [+живо]. 

У појединим примерима модели са глаголима /узети/ и /предузети/ 

могу бити замењени моделом са глаголом /приступити/ и девербативном име

ницом у дативу (узети у разматрање ~ приступити разматрању; предузети 

превођење и издавање~ приступити превођењу и разматрању) са извесним 

семантичким померањем. У конструкцијама са глаголима /узети/ и /предузети/ 

наглашава се свесно предузимање глаголске радње с намером да се она приведе 

крају, за разлику од структура са глаголом /приступити/ где се наглашава само 

почетна фаза у реализацији дате радње. 

2.3. Позицију семикопулативног глагола заузимају интранзитивни глаго
ли са семантичком компонентом креативности - стварања, настајања новог енти

тета: /рађати се/, /родити се/, /породити се/, /настати/, /побудити се/. Семантичка 

компонента креативности омогућује овим глаголима фунгирање у структурама са 

девербативном именицом у значењу почетне фазе реализовања радње. 

Vsemicop а . еЈ d". еЈ d". + NDevN ra at1 s ro 1t1 s poro 111 se om 

Између Алгира и Америке породиле су се опет распре неке (1816: 265) [+--почело се 
расправљати]; Но овде се главни рађа вопрос (1829: 38) [+--овде се почиње питати]; 
Грмљавине се родише .. (1829: 107) [+-- почело је да гр;wи]; Приликом савјетовања о 

проширенију овом препираније се родило о имену «српски народ» (1840:Ј15) [+--по

чели су се препирати]; на овај начин рађа се у потписаноме председништву оправдана 

брига ... (1868:486) [+--почињу да се брину]. 

Запажа се да су примери са глаголом /родити се/ као вербализатором за

бележени само у текстовима из 19. века. Чини се, што потврђују и примери из 
РМС-а, да би у савременом српском језику конструкције са овим глаголом биле 
изразито стилски обележене, што и оправдава одсуство овог модела у посма
траним текстовима из 20. века. 
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Vsemicopnustuti+ NDevNuш 
Поводом овога предлога настала је дужа дебата, како и на који начин да се подигне 

зграда на Академијином плацу ( 1907: 129) [ +- почело се дебатовати]. 

Vsemicoppobuditi se + NDev Nom 
Јошт од времена Владимира Великога". побудила се и љубов к наукама и художествама 

(1829:144) [+-почели су да воле]. 

Уочава се даје код свих глагола са креативном семантиком присутна се

мантичка компонента самоактивности која условљава компоненту несвесности 

код глаголских радњи означених девербативним именицама без обзира на то да 

ли оне то поседују у својој инхерентној семантици (нпр. /грмљавина/, /брига/, 

/љубав/) или не (нпр. /препираније/, /распра/, /дебата/). 

2.4. Наредни примери забележени су у малом броју, те су овом прили
ком само наведени: 

Vsemicoppodici+NDev Асе 
".подигао се био особити процес у том цветајући починућем поселенију грешника 

( 1816:25) [ +- почело се процесуирати ]; Са свију се страна дакле и вика противу старо

словенског језика од људи иначе учени подигне (1847: 130) [+-почну викати]. 

Vsemicoputvuriti+ NDev Асе 
(".) отворила се дужа дебата, у којој је учествовао и члан Одбора Живан Живановић 
(1907: 120) [+-почело се дебатовати]; 

Vsemicop 
1
.
1
. + Prep + NDevA upus 1 1 se u ес 

".седнем и сам код кола пак се бог зна у каква размишленија упустим ( 1829: 112) [ <-

почнем да размишљам]. 

Vsemicopprimitise + NDevGen 
како се 1801. ерцхерцог Карл опет команде прими над војском у горњој Аустрију". 
(1825:33) [<--опет почне да командује]. 

3. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ 

На основу анализиране грађе може се закључити да нема већих разлика 

између стања забележеног у текстовима из 19. века и ситуације у језику текстова 
из 20. века. Једина структурна разлика односи се на употребу предлошког датива 
у перифрастичним конструкцијама са глаголима /ступати/, /(при)ступити/ којаје 

била продуктивна до 60. година 19. века (нпр. приступити к постизању и сл.). 
Поред тога запажају се промене у репертоару лексема које учествују у струк-
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турирању перифрастичних конструкција, а односе се на присуство славенизама 

у текстовима прве половине 19. века (ступити у дејателност; ући у употре
бленије; пасти подозреније; узети у расужденије; рађати се вопрос; родити 
се препираније; упустити се у размишленије; побудити се љубов). За разлику 

од стања забележеног у 19. веку, структуре са глаголима /рађати се/, /родити се/, 
/породити се/ у савременом српском језику стилски су обележене и не јављају се 

у текстовима новинарског и административног функционалног стила. 

Што се тиче репертоара глаголских лексема у вербалном делу перифра

стичног предикатског израза, може се закључити да су најфреквентнији глаголи 

кретања, затим глаголи са креативном семантичком компонентом и, на крају, 

глаголи типа /узети/, /предузети/. 

Када је реч о односу семантике глагола у вербалном и девербативне 

именице у номиналном делу перифрастичног предиката, забележени примери 

показују да семантика радње о којој реферише перифраза диктира употребу 

глагола, односно девербативне именице одговарајућег семантичког садржаја у 

аналитичкој структури. 
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The periphrastic predicate expressions with the phase meaning (diachronic 
and synchronic aspects) 

The authors analyze the periphrastic predicate expressions with the incho
ative meaning in daily papers and administrative texts from the l 91h and 201h centu
ries. The goals ofthe research are: to identify the verbal lexemes used in periphrastic 
structures; to determine the relation between the verb semantics and the deverbal 
noun in the periphrasis; and to find out whether any differences are to Ье found be
tween the l 91

h and 201h century texts with this respect. 
The analysis ofthe texts reveals that there are no major differences regarding 

the periphrastic structures of this type in the l 91h and 201h century texts. 
Кеу words: syntax, semantics, periphrastic predicate expressions, l 91h and 

201h century language. 
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РЕФЛЕКСИВНА УПОТРЕБА ГЛАГОЛА ЕМОЦИОНАЛНОГ 

САДРЖАЈА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

Гордана Штрбац 

САЖЕТАК 

У раду се разматра једна глаголска скупина унутар шире лексичко-семантичке 

групе глагола којима се исказује емоционални садржај. Реч је о глаголима који могу да 

се јаве и у рефлексивној и у нерефлексивној форми, при чему је избор одговарајућег 

облика условљен, пре свега, функционалном перспективом реченице, што се се одража

ва на плану распоређивања њених аргумената. Посебно је разматран статус конструк

ција које функционишу као каузатори емотивног стања и утврђено је да оне нису увек 

семантички равноправне. 

Кључне речи: српски језик, синтакса, глаголи емоционалног садржаја, ре

флексивност и нерефлексивност глагола, синтаксичка транзитивност, каузатор емотив

ног стања. 

1. У оквиру лексичко-семантичке групе глагола у српском језику којима 
се исказује емоционални садржај, односно душевно стање (тзв. verba affectu
um) имамо једну глаголску скупину која испољава извесне специфичности у 
погледу синтаксичког и семантичког понашања. Овде је, наиме, реч о глаголима 

који се појављују и у рефлексивној и нерефлексивној форми, при чему је про

мена категоријалног обележја рода, тачније присуство или одсуство морфеме 
СЕ, у непосредној вези не само са распоређивањем аргумената унутар једне 

реченичне структуре већ и са променом њене функционалне перспективе. 1 У 

српском језику су могуће алтернативне синтаксичке реализације са лексички 

истоветним глаголским предикатом поменутог значењског типа, а различитог 

морфолошког лика. 

1 Тај појам увели су у лингвистику прашки струюуралисти. В. код М. Ивић: 1976. 
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Такав је, на пример, глагол РАДОВАТИ СЕ, који у реченици отвара ме

сто са леве стране првом именском аргументу који носи обележје живо/+/ и има 

значење ,носиоца емотивног стања', док је његова десна страна резервисана 

за номиналну конструкцију у дативу, са значењем ,каузатора' стања ,радости' 

(нпр. ПЕТАР СЕ РАДУЈЕ НАШЕМ ДОЛАСКУ). Сасвим је друкчији распоред 

аргумената у случају када се овај глагол употреби без морфеме СЕ (нпр. НАШ 

ДОЛАЗАК РАДУЈЕ ПЕТРА). Тада појам из позиције првог аргумента прелази 

у позицију другог аргумента, а појам који репрезентује ,каузатора' датог афек

тивног стања долази на место првог, субјекатског аргумента.2 

1.1. Имајући у виду овакве особености типичног представника поменуте 
глаголске скупине, основни задатак у овом раду биће да се утврде морфолошко-син

таксичке особености рефлексивних, односно нерефлексивних облика истих глагола 

емоционалног садржаја, а уједно и примарност једне од тих форми, а загим да се са

гледа међусобни однос конструкција с рефлексивним и нерефлексивним глаголом. 

2. Најпре ћемо размотрити морфосинтаксички статус рефлексивне и 
нерефлексивне форме глагола, као што су: (ЗА)БРИНУТИ / (ЗА)БРИНУТИ 
СЕ, ВЕСЕЛИТИ / ВЕСЕЛИТИ СЕ, ЗАПРЕПАСИТИ / ЗАПРЕПАСТИТИ СЕ, 
ИЗНЕНАДИТИ/ ИЗНЕНАДИТИ СЕ, ЉУТИТИ/ ЉУТИТИ СЕ, НЕРВИРАТИ 

/НЕРВИРАТИ СЕ, ОДУШЕВИТИ/ ОДУШЕВИТИ СЕ, ПЛАШИТИ/ ПЛА

ШИТИ СЕ, РАДОВАТИ/ РАДОВАТИ СЕ, РАЗОЧАРАТИ/ РАЗОЧАРАТИ СЕ, 

СЕКИРАТИ / СЕКИРАТИ СЕ, УЗБУДИТИ / УЗБУДИТИ СЕ, УЗНЕМИРИТИ / 
УЗНЕМИРИТИ СЕ итд. То подразумева, заправо, осветљавање питања њихове 

транзитивности с једне, и рефлексивности, односно медијалности с друге стра

не. С тим у вези важно је утврдити да ли се у примеру попут НАШ ДОЛАЗАК 

РАДУЈЕ ПЕТРА ради о транзитивности нерефлексивног облика глагола или је 

у питању нешто друго. 

Овакве примере нерефлексивних форми глагола емоционалног стања 

региструју наши дескриптивни речници:3 

Светозаре, немој више да си тако неваљао. Зашто бринеш родитеље? Поп. 

Ј Погледај њега кад ће банути да им свира и да их весели. Вес. Као да су 

се сви заклели да га љуте и да му не признаду заслуге! Срем. Баш си нас 

изненадио, нисмо ни сањали да ћеш и ти доћи (Змај 4). Он ме увек нервира 
(Ред. /САНУ/). Разочарали бисмо свет". Ћас. Д 

Како видимо, аргументска структура реченица у горњим примерима 

не разликује се много од аргументске структуре било које реченице са правим 

2 Овако се обично распоређују именички арrументи уз варијантну форму глагола типа радовати се. 
3 Примери, као и глаголске лексеме, преузети су из Речника српскохрватскога књи.ж·евног језика 

Матице српске (у даљем тексту РМС) и Речника српскохрватског књи.жевног и народног језика САНУ 

(у даљем тексту РСАНУ). 
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транзитивним глаголом: субјекатску позицију попуњава појам у номинативу, 

а у позицији другог аргумента налази се беспредлошки акузатив. Дакле, ако 

упоредимо горњи пример (Као да су се сви заклели да га љуте и да му не приз

наду заслуге!) са примером МАРКО ЈЕ УДАРИО ЈОВАНА, видимо да је бе

спредлошким акузативом изражен други персонални аргумент, а и субјекатски 

аргументи носе обележје персоналност/+/. Међутим, упркос томе, глаголе типа 

ЉУТИТИ не можемо изједначити с глаголима типа УДАРИТИ. Прво што нас 

спречава у томе јесу примери у којима субјекатски аргумент глагола емоцио

налног садржаја обично носи обележје живо /-/: 

Као сваку мајку, забрину је болест његова. Вес. Њих је моја прича веселила 

(Мат. 3, 60). Има увек појединости које нас пријатно изненаде и узбуде 
(Андрић 5, 162). Сопственике и становнике палата љутило је присуство 
те мале куће (Макс. Д. 1, 106). Свака га је жалба нервирала. Чол. Када те 
живот болно разочара ... Дуч. 

Друго, наведене глаголе не можемо припојити групи правих транзи

тивних због тога што именска реч у беспредлошком акузативу, иако у падежу 

типичног објекта, не означава, заправо, објекат. Иако у нашој лингвистичкој ли

тератури влада недоследност у погледу схватања обележја прелазности / непре
лазности, 4 полазимо од онога што је утемељио још А. Белић. Овај аутор, наиме, 

прелазним глаголима сматра оне код којих се предмет радње налази изван сфе

ре субјекта "и он се остварује засебно, такорећи, изван глаголског значења као 

таквог иако у вези са њим ... " (Белић 1998: 257). Насупрот томе код непрелазних 
глагола какви су нпр. седим, лежuм, патим "предмет је у сфери субјектовој и 

заједно се остварује са радњом; он од ње не може бити одвојен. Он је у самом 

значењу глаголском" (Белић 1998: 257). У том смислу сасвим је јасно да појава 
номиналне речи у беспредлошком акузативу не мора обавезно подразумевати 

4 Начелно се моrу издвојити два става у погледу поимања транзитивности. С једне стране, прелазно ст 
схваћена у ужем смислу, односи се само на оне глаголе који као врсту објекатске допуне захтевају 

именску реч у акузативу без предлога или евентуално у генитиву, нпр. •щтати књигу, јести колача 

(Миновић 1987; Станојчић, Поповић 1992; Барић и др. 1997). С друге стране, прелазност се може 
схватити и као шире категоријално обележје које подразумева обавезно присуство објекатске допуне 

било даје она у форми беспредлошког акузатива било даје реч о одређеној падежној или предлошко
-падежној конструкцији (Стевановић 1970). Тако, с обзиром на однос субјекта и глаголске радње пре
ма објекту, предмету на коме се радња врши М. Стевановић ( 1970) разликује прелазне, непрелазне и 
повратне глаголе. Прелазним глаголима сматрају се они код којих се глаголска радња обавља на неком 

предмету ван њеног вршиоца, при чему правим прелазним глаголима назива оне чији је објекат у 

беспредлошком акузативу (рећи. читати итд.), док у неправе прелазне глаголе М. Стевановић убраја 

оне глаголе за чије је вршење радње потребан било какав предмет ван субјекта у било ком зависном 
падежу или пак у предлошко-падежној конструкцији (разговарати о некоме, поклонити некоме итд.). 

Оне глаголе чија се радња не врши ни на каквом предмету М. Стевановић назива непрелазним (нпр. 
сести, поћи, ићи итд.). 
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транзитивност глагола, као што ни њено одсуство није аутоматски знак његове 

интранзитивности. 5 

2.1. Ако се држимо поменутог становишта, акузативске облике с десне 
стране глагола емоционалног садржаја (нпр. НЕРВИРАТИ НЕКОГА, ЉУТИТИ 

НЕКОГА, ИЗНЕНАДИТИ НЕКОГА итд.) не можемо сврстати у објекат јер не 

постоји представа о глаголској радњи и обухваћености предмета том радњом.6 

У оваквим случајевима, заправо, успоставља се једна врста узрочно-последич

них односа између аргумената у позицијама с леве и десне стране глагола, што 

значи да у примеру ЗОРАН НЕРВИРА МАРКА реч у номинативу, на семантич

ком плану, има улогу ,каузатора' одређеног емотивног стања лоцираног у појму 

израженом именицом у акузативу, па тако за дату структуру имамо семантичку 

интерпретацију: ,ЗОРАН У МАРКУ ИЗАЗИВА СТАЊЕ НЕРВОЗЕ +-+ МАРКО 

СЕ НАЛАЗИ У СТАЊУ НЕРВОЗЕ'. Стога, за наведене глаголе можемо рећи да 

су само формално или синтаксички транзитивни јер именска реч у акузативу 

има улогу логичког, тј. семантичког субјекта. 7 Све ово указује на могућност да 

нерефлексивне форме глагола емоционалног садражаја сврстамо у групу 

каузативних глагола или глагола каузираних емотивних стања. 

На ово су упозоравали и други аутори. В. Ружић, на пример, истиче: "Иако је морфосинтаксичка ознака 

прелазности у српском језику акузатив као падеж типичног објекта, његова појава уз неке глаголе 

указује на другачију семантичку интерпретацију, нпр. Боли га глава; Сврби га рука; Интересује га њена 

прича. У овим примерима прономиналне форме у акузативу нису експоненти семантичког објекта 

нити су то структуре с прелазним глаголима" (Пипер и др. 2005: 503). У прилог томе Н. Арсенијевић 
напомиње да при дефинисању појма транзитивности не треба посматрати само семантичка или само 

морфолошка обележја глагола јер се ту ради о једној семантичко-синтаксичкој карактеристици "која 

се манифестује могућношћу разлагања јединствене семантичке представе на радњу ... и барем два 
аргумента ван ње, агенс и пацијенс, што се граматикализује на синтагматском плану, појавом именске 

лексеме (или реченице) у функцији објекта, и спецификује њеним морфолошким ликом" (Ареснијевић 

2007: 381). 
6 И у теоријским разматрањима објекатских допуна постоје различити ставови, али се и овде могу јасно 

издвојити два приступа наведеном проблему. Готово у свим граматикама прави се оштра разлика из

међу правог (директног, изравног) и неправог (индиректног, неизравног објекта). али се оне разилазе у 

погледу схватања који морфолошки образац може преузети објекатску функцију. У већини граматика 

(Стевановић 1969; Катичић 1986; Поповић. Станојчић 1992; Барић и др. 1997, Силић, Прањковић 
2005. и други) правим објектом сматрају се они типови допуна који се налазе у форми беспредлошког 
акузатива попуњавајући позиције уз прелазне глаголе (зидати кућу, возити аутомобил). Све остале 

именске речи које се налазе у неком од зависних падежа (осим, наравно, у беспредлошком акузативу) 

или предлошко-падежној конструкцији припадају типу неправог или индиректног објекта (бојати се 

мрака, махати марамицом, дивити се пријатељу). На другој страни, међутим, В. Ружић (Пипер и др. 

2005) разликује директни објекат као други реченични аргумент који на синтагматском плану успос
тавља непосредну везу с глаголом, и индиректни објекат, трећи реченични аргумент, који с глаголом 

посредно остварује зависну везу (преко директног објекта). 

И у својој систематизацији падежа овај тип акузатива И. Антонић сврстава у субјекатски: "Модел 

а) NNuoп + V"
0

,., + 0 (Pro)Nл, - слободни акузатив, носилац психофизиолошког стања, у персоналној 
реченичној структури са граматичким субјектом-каузатором којим је именована појава или жива 

реалија ван појма у акузативу који изазива глаголом именовано психофизиолошко стање" (Пипер и 

др. 2005: 195). 
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2.2. Када нерефлексивне форме глагола емоционалног садржаја упо
редимо са реализацијом истих глагола уз морфему СЕ, запажамо разлике. И 

док каузативни нерефлексивни глаголи (ЉУТИТИ некога) означавају само 

процес свесног или несвесног изазивања одређених емотивних стања у другом 

појму, обавезно обележеном персоналност /+/, рефлексивне форме глагола 
реферишу о постојању таквог стања у неком појму (нпр. ЉУТИТИ СЕ због 

некога) и зато се глаголи таквог типа називају и медијалним. 8 Будући да се ти 

глаголи у савременом српском језику појављују и у рефлексивној и нерефлек

сивној форми, намеће се питање која се од ових двеју форми може сматрати 

примарном.9 Да бисмо могли дати поузданији одговор у вези са тим питањем, 

потребно је наведени проблем сагледати и са дијахроног плана. 

2.3. Изучавајући историјски развој синтаксичке транзитивности у ин
доевропској и словенској језичкој заједници, Ј. Грковић-Мејџор (2007) долази 
до закључка да се ова категорија јавила секундарно у односу на првобитно пра

индоевропско стање. Наиме, према речима Ј. Грковић-Мејџор, развој категорије 

синтаксичке транзитивности у вези је са преласком праиндоевропског језика 

из језика активне у језик номинативне типологије, чиме је створена могућност 

за настанак опозиције транзитив - интранзитив. У праиндоевропском језику 

"глагол је неутралан у погледу транзитивности, а рекције једне речи другом 

није било" (Грковић-Мејџор 2007: 418). У таквом систему и функционално
семантички статус појединих падежа у потпуности се разликује од савреме

ног стања, а што се акузатива тиче, он је првобитно био "адвербијални падеж, 

семантички дифузан, и исказивао је читав низ околности вршења глаголске 

радње" (Грковић-Мејџор 2007: 418). 10 Адвербијалност као архаичну особину 

акузатива запазила је још М. Ивић бавећи се падежима за обележавање вре

менских односа у нашем језику (Ивић 1955-1956). Ова ауторка напомиње да се 
акузатив са временским значењем чува још из "општеиндоевропских времена", 

а у почетку историјског развоја словенских језика "временски акузатив је веома 

жива категорија" (Ивић 1955-1956: 185). 11 

Обично су у граматикама медијалним глаголима називани они којима се исказују стања или процеси 

који се врше у субјекту без његове воље и деловања (в. нпр. о томе објашњење у: Стевановић 1969). 
9 У нашим дескриптивни речницима, какви су РМС и РСАНУ, посебно су обрађене обе форме, при 

чему се одредница успоставља најпре према нерефлексивном облику. Такав поступак не мора значити 

ништа будући да се он сматра уобичајеним у лексикографској пракси, и то не само при састављању 

дескриптивних речника него и других речничких типова. 

10 Поменута типолошка промена условила је развој субјекатско-предикатских односа, при чему долази 
до стварања инваријантне форме субјекта и објекта којима се могу исказати различите семантичке 

улоге. У индоевропским језицима инваријантна форма субјекта постаје номинатив, адиректногобјекта 

- акузатив. Споменици сведоче да је у време постојања старословенског језика развој синтаксичке 

транзитивности био у току, односно ширење ове категорије и учвршћивање акузатива као директног 

објекта "протезало се вековима, од праиндоевропске епохе до историје посебних словенских језика. 

Брзина овога процеса била је у директној сразмери са степеном њихове семантичке транзитивности, 

односно степеном ,агентности' вршиоца њима означене радње" (Грковић-Мејџор 2007: 430). 
11 Као идентификациони временски падеж акузатив се употребљавао веома дуго у историјском развоју 
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2.3.1. Развој синтаксичке транзитивности пратила је и појава рефлек
сива као посебне глаголске категорије. Наиме, Ј. Грковић-Мејџор сматра да је 

рефлексивизација условила потискивање прасловенских глагола стања који су 

одсликавали древну индоевропску категорију инактива па, заправо, рефлексив 

у наследницима прасловенског језика чува дубинску семантичку дистинкцију 

стање - радња (Грковић-Мејџор 2002-2003). Глаголи емоционалних стања у 
старословенском периоду углавном су били рефлексивни (в~mти сь., стыдЋти 

сь., гнжшАти сь.), а њихова рефлексивизација завршена је још у прасловенском 

периоду (Грковић-Мејџор 2007). 12 Ако имамо у виду чињеницу да рефлексивне 

глаголске форме чувају трагове некадашњег индоевропског инактива (а емо

ције или осећања можемо сматрати стањем), те да се синтаксичка транзитив

ност укључивала у систем постепено, можемо претпоставити да се каузативна 

форма глагола емоционалног садржаја јавила касније, секундарно у односу на 

рефлексивну форму и стога их сматрамо секундарно транзитивним. 13 

3. Други проблем на који ћемо се овом приликом осврнути тиче се кому
никативне перспективе реченице, тачније основних принципа организовања 

реченичне структуре с глаголима емоционалног садржаја, као и прагматичких 

чинилаца који мотивишу њено граматичко устројство. Наиме, ти глаголи могу 

да моделују реченицу на бар два начина у зависности од тога да ли се појављују 

у рефлексивној или нерефлексивној форми (нпр. ВЕСЕЛИМ СЕ ТОМЕ // ТО 

нашег језика. С временом је постао "облик везан за атрибутску одредбу, што значи да је сузио поље 

своје употребе и почео да се јавља само у оним случајевима када је временска акrуализација у питању" 

(Ивић 1955-1956: 206). У новије време временски акузатив готово у потпуности потиснуо је генитив 
тако даје у савременом језику беспредлошки временски акузатив врло редак и употребљава се само у 

ограниченом броју случајева (Ивић 1955-1956: 206). 
12 Глагола овакве семантике у старословенској епоси било је и у нерефлексивној форми, а они, у 
зависности од семантике, везују за себе различите падежне форме: възнен•видtти коrо, з•кидtти 

ко~•ОI( (Грковић-Мејџор: 2007). У Ре•1нику старословенског1езика (рађеном према рукописима из 10. 
и 11. века, у редакцији Р. Цејтлин и др" в. у литератури под: Старославянский словарь) налазимо и 
рефлексивну и нерефлексивну форму глагола ВЕСЕЛИТИ/ ВЕСЕЛИТИ СЕ, забележену у примерима: 

"рtчън• оустръм.енћt кесе~""тъ rр•д• в(о)ж1t Пс 45,5 Син; Ен 266, 10; 1 tдъше д• кесмимъ c.t. • tко 
с("')нъ мо1 ећ • мръткъ вt 1 ожике Л 15, 23 Зогр Мар Сав", док је нпр. глагол РАДОВАТИ СЕ забележен 
само у овој, рефлексивној форми. 

13 Т. Батистић сматра да су парови непрелазних и прелазних глагола, као што су: лећи (лежати) / 
поло.жшпи (полагати), умрети (у.мирати) /уморити, стати (стајати) / (по)ставити (стављати) 
и сл., међусобно синтаксички повезани односом каузативности, те да су "са хисторијског гледишта 

некад продуктивним морфолошким процесима прелазни деривирани од одговарајућих непрелазних" 

(Батистић 1978: 63). Посматрајући транзитивност са историјског аспекта, И. Грицкат запажа у неким 
случајевима све израженију појаву транз1пивизације: "Неки транзитивни обрти настају у најновијем 
језику, у журналистици и репортерству, где, слично раз11им другим 'наносима, стварају утисак небриге 

о језику и његовог кварења: трчао је стазу за десет секунди, скакао је висину изнад светског рекорда, 

нада" се да ћемо ппивати добре резултате и сл." (Грицкат 1975: 232). Код појединих непрелазних 
глагола слични процеси подстичу 11астанак фактитивне семантике, нпр. сести некога, лећи некога 

итд. Тенденцију ка траюитивизацији открива и то што се поједини глаголи, као што су слушати . 
. желети, .жудети и сл" који су некада захтевали допуну у генитиву, сада удружују са беспредлошким 
акузативом (Грицкат 1975). 
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МЕ ВЕСЕЛИ, 14 ЗАДОВОЉИО САМ СЕ ТИМЕ // ТО МЕ ЈЕ ЗАДОВОЉИЛО, 
ИЗНЕНАДИО САМ СЕ ТОМЕ// ТО МЕ ЈЕ ИЗНЕНАДИЛО, ОДУШЕВИО САМ 

СЕ ТИМЕ // ТО МЕ ЈЕ ОДУШЕВИЛО, ПЛАШИМ СЕ ТОГА // ТО МЕ ПЛА
ШИ, РАДУЈЕМ СЕ ТОМЕ// ТО МЕ РАДУЈЕ, УЖАСАВАМ СЕ ТОГА 11 ТО МЕ 
УЖАСАВА итд. 15 Ако би наведени реченични обрасци преносили идентичну 

информацију, тада бисмо могли говорити о синонимичним конструкцијама, а 

ако то није случај, тада постоје извесне разлике на које треба указати. Да бисмо 

то утврдили, поћи ћемо од лексичког значења наведених глагола. 

3.1. Семантички садржај лексема као што су ВЕСЕЛИТИ/ ВЕСЕЛИТИ 
СЕ, ИЗНЕНАДИТИ / ИЗНЕНАДИТИ СЕ, ОДУШЕВИТИ / ОДУШЕВИТИ СЕ 
итд., у суштини подразумева неку врсту емоције, тј. емотивног стања (у кон

кретним примерима реч је о ,изненађењу', ,одушевљењу'), с тим што нерефлек

сивна форма глагола садржи још додатну каузативну компоненту: ,изаз(и)вати, 

каузирати какво емотивно стање'. Оваква семантичка структура глагола утиче и 

на специфичан распоред аргумената унутар реченице са предикацијама којима 

се изриче емоционални садржај. 

Тако, у субјекатској позицији, с леве стране рефлексивног глагола, по 

правилу стоји именска реч у номинативу која на семантичком плану представља 

,носиоца емотивног стања', а с његове десне стране -именица у неком зависном 

падежу (то, такође, може бити зависна клауза или номинализована структура) 

са значењем ,каузатора' датог стања. У реченици с нерефлексивним глаголом 

распоред аргумената је обично обрнут: ,каузатор' емотивног стања, у форми 

номинатива (или реченице), налази се с леве стране глагола и има функцију 

граматичког субјекта, а ,носилац емотивног стања', у форми беспредлошког 

акузатива, заузима позицију другог, десног аргумента. (уп.: МИРА СЕ РАДУЈЕ 

ТОМЕ и ТО РАДУЈЕ МИРУ). 

3.2. Дакле, обе конструкције преносе исто значење, али се то постиже 
на два различита начина: морфолошким средством (прикључивањем морфеме 

СЕ као маркера медијалности) и синтаксичким поступком (специфичним рас

поредом аргумената), тако да се добију две конверзне реченичне структуре. 16 

14 Редослед, наравно, може бити и овакав: ВЕСЕЛИ МЕ ТО. У српском језику тако могу бити 
дистрибуиране енклитике, али не и именице. 

15 ,Каузатор' емотивног стања не мора обавезно бити појам с ознаком живо/-/. Наиме, у овој позицији 
може се наћи и појам с ознаком персоналност/+/ (нпр. ПАВЛЕ МЕ ЈЕ ИЗНЕНАДИО/ ИЗНЕНАДИЛА 

САМ СЕ ПАВЛУ), али се он тада најчешће може сматрати индиректним узрочником одређеног стања 

будући да њега не иницирају толико људи сами по себи колико њихови поступци, особине, извесни 

догађаји итд. 
16 Термин конверзија у лингвистици први је популаризовао Џон Лајонс [John Lyons] употребљавајући га 
још 1963. године да би њиме описао однос између лексичких јединица као што су купити/ продати, 
му.ис/ жена итд. (Ивић 1976). Д. Кристал наводи да "се [термин конверзност] често користи у 
семантици да означи смисаони однос међу лексичким ставкама. Конверзни чланови испољавају једну 

врсту супротности значења, коју илуструју парови купити/ продати, родитељ /дете, послодавац / 
нш1еиипеник и изнад 1 испод." (Кристал 1998: 181 ). 
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Опредељење говорног лица за једну, односно другу могућност представља оно 

што називамо перспективизацијом догађаја, односно комуникативном перс

пективом реченице. 17 За такве случајеве када на избор одговарајућег језичког 

средства утиче дискурс, односно оно што је претходно речено М. Ивић упо

требљава термин ,дискурсом условљена перспективизација' (Ивић 1976: 41). 18 

Када је реч о предикацијама с емоционалном компонентом, чини се да овде 

пресудну улогу имају управо прагматички чиниоци, и то првенствено кому

никативна намера говорника. Избор рефлексивне форме глагола емоционштог 

садржаја подразумева инсистирање на самомом емотивном стању и носиоцу 

тога стања, док упореба нерефлексивног облика глагола указује на то да је 

фокус на појму којије изазвао дато емотивно стање. 

4. Што се тиче исказивања изазивача емотивног стања, уз неке рефлек
сивне глаголе ове скупине у српском језику узрок може бити изражен, осим 

падежном конструкцијом ЗБОГ + ГЕНИТИВ, 19 рекцијском допуном у одгова

рајућем падежном лику, па су тако могуће алтернативне конструкције, као нпр.: 

ИЗНЕНАДИО САМ СЕ ЗБОГ ЊИХОВОГ УСПЕХА // ЊИХОВОМ УСПЕХУ, 
11 РАДУЈЕМ СЕ ЗБОГ ЊИХОВЕ ПОСЕТЕ// ЊИХОВОЈ ПОСЕТИ. Међутим, 
глаголи као што су ЖАЛОСТИТИ СЕ, ЗАПРЕПАСТИТИ СЕ, НЕРВИРАТИ СЕ, 

ОРАСПОЛОЖИТИ СЕ, РАЖАЛОСТИТИ СЕ, РАЗБЕСНЕТИ СЕ, РАСТУЖИТИ 

СЕ, ПРЕНЕРАЗИТИ СЕ, УЗБУДИТИ СЕ, УЗНЕМИРИТИ СЕ, УЗРУЈАТИ СЕ 

итд. немају овакву двоструку могућност исказивања узрока. 

Евентуалне разлике између рекцијске допуне и генитивске конструк

ције с предлогом ЗБОГ огледају се, пре свега, на синтаксичком плану: рекцијска 

допуна понаша се као обавезни конституент реченице и постпонована је у од

носу на глагол, док предлошко-падежна конструкција ЗБОГ + ГЕНИТИВ има 
статус необавезног реченичног члана који указује на извесне околносне оквире 

17 Наиме, у свакој реченици "говорно лице издваја оно што сматра комуникативно најважнијим и то 
посебним средствима истиче стварајући тако комуникативну перспективу реченице" (Пипер и др. 

2005: 1061). Највеће заслуге за осветљавање овог проблема припадају чешким лингвистима који су 
поставили најприкладније теоријске оквире за његово изучавање. 

18 На то за коју ћемо се могућност определити утичу, такође, и други, нејезички фактори, за шта М. 
Ивић користи термин ,дискурсом немотивисана перспективизација' (Ивић 1976: 42). 

19 М. Ивић констатује да "конструкција са због служи управо зато да се њом открије појава која дајер аз 
лог а, повод а за вршење акције, за појаву извесног стања, дакле, појава која се може схватити само 

као повод, узрок у најужем смислу те речи, а никако као изазивач или подстрекач ... " (Ивић 1954: 187). 
Према њеним речима, појава исказана овом предлошко-падежном конструкцијом, када су у питању 

психолошка стања (исказана глаголима ОДОБРОВОЉИТИ СЕ, ОЗЛОВОЉИТИ СЕ, БИТИ ТУЖАН), 
дато стање не изазива директно, него индиректно: "Кад кажемо, рецимо, гуши се од суза - сузе су 

оно што директно, појавом својом, без посредства икаквих других момената, изазива гушење. Ако је, 
међутим, у питању психолошка ситуација: Љути се због њених суза - јасно је да њене сузе саме по 
себи не би биле у стању да изазову љутину кад не би з н а ч и л е за њега нешто посебно, кад не би, 
дакле, постојао моменат његовог с у бј е кт и в н о г односа према њеним сузама, што већ по себи 
ствара утисак о п о с р едно ј улози суза у стварању датог стања и доводи, према томе, до употребе 

конструкције са због" (Ивић 1954: 188). 
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дате ситуације, тачније, употребом предлошког генитива, који се, иначе, може у 

реченици слободно дистрибуирати, у средиште пажње ставља се само емотив

но стање, док се узрок, њиме исказан, на известан начин понаша као додатно 

објашњење стања у којем се субјекатски појам налази, па чак и не мора бити 

назначен (МАРКО СЕ ИЗНЕРВИРАО ЗБОГ ЊЕНОГ НЕУСПЕХА). 

Употребом нерефлексивне форме глагола аргументи унутар реченичне 

структуре распоређују се на већ описани начин: ЊЕН НЕУСПЕХ ЈЕ ИЗНЕР

ВИРАО МАРКА. 

5. Међу глаголима којима се исказује емоционални садржај постоји 
мања скупина лексема које, осим поменутих карактеристика, имају и неке осо

бене рекцијске могућности. Такви су глаголи БРИНУТИ СЕ, ПЛАШИТИ СЕ, 

ЉУТИТИ СЕ и њима слични који у својој рефлексивној форми могу везати 

типични генитив узрока с предлогом ЗБОГ (нпр. БРИНЕМ СЕ ЗБОГ ТВОЈЕ БО

ЛЕСТИ), али и предлошки акузатив (нпр. БРИНЕМ СЕ ЗА ТВОЈЕ ЗДРАВЉЕ// 

ЗА ТЕБЕ). Узрочни генитив сматра се чистим ,каузатором' стања, што потврђује 

и могућност преношења исте информације структуром с нерефлексивним, син

таксички транзитивним глаголом: ТВОЈА БОЛЕСТ МЕ БРИНЕ// БРИНЕ 

МЕ ТВОЈА БОЛЕСТ. 

5.1. Другачија се информација, међутим, преноси предлошким акуза
тивом уз исти глагол. Тако реченице попут: БРИНЕМ СЕ ЗА ТВОЈЕ ЗДРАВЉЕ 

//ЗА ТЕБЕ можемо интерпретирати овако: СТРАХУЈЕМ, СТРЕПИМ ДА СЕ 

ТВОЈЕ ЗДРАВЉЕ НЕ ПОГОРША / СТРАХУЈЕМ, СТРЕПИМ ДА СЕ ТЕБИ 
НЕШТО НЕ ДЕСИ.20 Дакле, када се нерефлексивна форма глагола комбинује 

с предлошким акузативом, семантичка структура глагола незнатно се мења 

тако што се за семантичку компоненту ,забринутости' везује компонента 

,стрепње' или ,слутње', па се датом предлошком конструкцијом не реферише 

о постојећем, реалном стању ствари, већ о ономе што би се евентуално могло 

догодити у блиској будућности. Стога се у форми акузатива јављају углавном 

лексеме чији основни семантички садржај није негативан, што значи да не мо

жемо рећи *БРИНЕМ СЕ ЗА ТВОЈУ БОЛЕСТ. Насупрот томе, предлогом ЗБОГ 

и ГЕНИТИВОМ преноси се оно што је реални, прави узрочник, актуелан у 

тренутку говора, па појам у генитиву, по правилу, садржи негативну значењску 

компоненту (ЗБОГ БОЛЕСТИ) или се она имплицира (нпр. БРИНЕМ СЕ ЗБОГ 

ТЕБЕ f-+ БРИНЕМ СЕ ЗАТО ШТО СЕ ТЕБИ ДОГА ЋА НЕШТО ЛОШЕ, па оту

да и пример ТИ МЕ БРИНЕШ f-+ БРИНЕ МЕ ТО ШТО ТИ СЕ ДОГА ЋА, А ТО 

ЈЕ НЕШТО ЛОШЕ).21 

20 У оваквим примерима у клаузи која допуњује глагол емоционалног садржаја уз презе!П имамо 
појаву негације (БРИНЕМ СЕ ДА СЕ НЕ РАЗБОЛИШ), која се може сматрати сувишном зато што 
се имплицира радња чија ће се реализација евентуално остварити, дакле, подразумева се значење: 
БРИНЕМ СЕ ДА БИ СЕ МОГАО РАЗБОЛЕТИ. 

21 Реченице: Брине се због детета, Брине се за дете, Брине је дете П. Пипер сматра синонимичним 
(Пипер 2005: 793). 
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5.2. Овакав семантичко-синтаксички однос између рефлексивне и не
рефлексивне форме глагола још је очигледнији када је реч о глаголском пару 

ПЛАШИТИ СЕ / ПЛАШИТИ. Реченици с аблативним генитивом ПЛАШИМ 
СЕ МРАКА еквивалентна је реченица с беспредлошким акузативом МРАК МЕ 

ПЛАШИ. Уколико употребимо, међутим, конструкцију ЗА +АКУЗАТИВ уз 

исти глагол (нпр. ПЛАШИМ СЕ ЗА ТВОЈ ЖИВОТ), њој није еквивалентан 

обрт *ТВОЈ ЖИВОТ МЕ ПЛАШИ. Тако се значење глагола ПЛАШИТИ СЕ 

мења када се удружи са предлошком акузативском конструкцијом. 

5.3. Овом типу односа између структура с рефлексивним и нерефлек
сивним глаголом близак је и онај који се успоставља између реченица с глаго

лима ЉУТИТИ СЕ / ЉУТИТИ. У реченици ЉУТИМ СЕ ЗБОГ НЕУСПЕХА 
каузатор стања ,љутње' исказан је предлошким генитивом, а исту информацију 

преноси и реченица са синтаксички транзитивним глаголом: НЕУСПЕХ МЕ 

ЉУТИ. Међутим, уз наведени глагол у рефлексивном облику употребљава се 

још и конструкција НА + АКУЗАТИВ, која није значењеки идентична помену
тој генитивској. Наиме, ,каузатор' стања ,љутње' исказан предлошким генити

вом може бити и појам с ознаком живо /+,-/ (ЉУТИМ СЕ ЗБОГ НЕУСПЕХА, 
ЉУТИМ СЕ ЗБОГ ТЕБЕ), док се у форми акузатива може наћи само лексема 

с обележјем персоналност/+/ (ЉУТИМ СЕ НА ТЕБЕ). Појам у предлошком 

акузативу можемо тумачити и као ,каузатор' датог емотивног стања (ТИ МЕ 

ЉУТИШ),22 али и као појам према којем је то осећање усмерено, што нам до

звољава семантичка интерпретација: ОСЕЋАМ ЉУТЊУ ПРЕМА ТЕБИ.23 

Тиме се наведени глагол по семантичкој структури приближава транзи

тивним глаголима ВОЛЕТИ (некога), ПОШТОВАТИ (некога) и сл. које, такође, 

интерпретирамо на следећи начин: ОСЕЋАТИ ЉУБАВ / ПОШТОВАЊЕ ПРЕ
МА НЕКОМЕ. 

6. Да закључимо: глаголска скупина која припада широј семантичкој 
класи глагола емоционалног садржаја појављује се у рефлексивној и нерефлек

сивној (синтаксички транзитивној) форми организујући на различите начине 

реченичну структуру (нпр. РАДУЈЕМ СЕ ТОМЕ~ ТО МЕ РАДУЈЕ). Ова мо

гућност појављивања глагола у двема различитим формама пружа говорном лицу 

могућност да бира између две структуре које преносе исту информацију. Избор 

једне од њих условљен је прагматичним чиниоцима, и то првенствено комуника

тивном намером говорног лица. Уколико је пажња говорника усмерена на само 

емотивно стање и процес његовог појављивања, онда се, по правилу, бира рефлек
сивна форма глагола (РАДУЈЕМ СЕ ВАШОЈ ПОСЕТИ/ ЗБОГ ВАШЕ ПОСЕТЕ), 
при чему је значење рекцијске допуне и предлошког генитива потпуно исто, али 

је, синтаксички гледано, генитивска конструкција нешто флексибилнија и има 

22 Конструкција НА+ АКУЗАТИВ представља спољашљи узрок (Пипер 20005: 796-797). 
23 Ово имамо и у изразу БИТИ БЕСАН НА НЕКОГА, који, такође, можемо шперпретирати: ОСЕЋАТИ 
БЕС ПРЕМА НЕКОМЕ. 
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више статус додатног обавештења. Уколико, међутим, говорно лице инсистира 

на узроку датог стања, онда ће се у свом исказу послужити нерефлексивним, 

синтаксички транзитивним глаголом истичући узрок у први план његовим по

стављањем у субјекатску позицију (ВАША ПОСЕТА МЕ РАДУЈЕ). 

Рекцијске допуне уз неке глаголе (нпр. БРИНУТИ СЕ ЗА НЕКОГА, 

ПЛАШИТИ СЕ ЗА НЕКОГА), поред тога што означавају узрочника одређе

ног емотивног стања, комбинујући се са глаголом, проширују његову семан

тику тако да компоненти ,забринутости' додају још и нијансу ,стрепње' или 

,слутње'. Стање које се сигнализира конструкцијом с предлошким акузативом 

није реализовано, већ само постоји могућност његовог евентуалног остварења. 

У таквим примерима не постоји могућност употребе еквивалентне каузативне 

или синтаксички транзитивне форме глагола која сама по себи намеће и оства

реност датог узроковача. 
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Gordana Strbac 

REFLEXIVE EMOTIONAL VERBS IN SERВIAN LANGUAGE 

SUMMARY 

There are some emotioпal verbs which сап Ье used iп their reflexive апd 
пonreflexive form апd the choice of that form iпflueпce the distriЬutioп of argumeпts 
iп опе sепtепсе, for example RADUJEM SE NECEMU ~ NESTO МЕ RADUJE. 
These seпteпces have the same meaпiпg. Speaker сап choose betweeп опе of them 
апd that choice depeпds оп pragmatic factors, first of а\\ his commuпicative iпteпtioп. 
Prepositioп ZBOG апd GENIТIVE have the same meaпiпg as verbal complemeпt. 

Verbs BRINUТJ SE, PLASIТI SE апd others similar сап Ье complemeпt
ed Ьу coпstructioпs ZBOG + GENIТIVE апd ZA + ACCUSAТIVE, for example 
BRINEM SE ZBOG TVOJE BOLESTI апd BRINEM SE ZA TVOJE ZDRAV
LJE. These coпstructioпs doп't have the same meaпing because we can say TVOJA 
BOLEST МЕ BRINE, but we сап not say TVOJE ZDRAVLJE МЕ BRINE. For the 
second sentence we can ipmply meaпiпg: STREPIM ОА SE TVOJE ZDRA VLJE NE 

POGORSA. 
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О СТАТУСЕ КАТЕГОРИИ СМЯГЧЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ1 

Душанка Мирић 

АННОТАЦИЯ 

В работе анализируется явление «смягчения», которое как функция или при

знак в русской грамматике приписывается ряду языковых единиц, но без соответствую

щего объяснения. Поэтому в данном тексте предпринимается попытка определить его 

лингвистический статус в семантическом и рече-поведенческом разрезе. На семанти

ческом плане смягчение может быть определено как модусный смысл 'дистантности', 

модифицирующий коммуникативную установку, один из обязательных компонентов в 

смысловой структуре высказывания. 

Его коммуникативная мотивированность (потребности говорящего в воздейс

твии на адресата), допускает толкование смягчения в терминах речевого поведения как 

стратегии сохранения образа говорящего. Данная стратегия трактуется как элемент 

речевой суперкатегории вежливости. 
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Термин «смягчение» и явление, которое за ним стоит в русском язы

ке, связывается в первую очередь с мягкостью согласных, т.е. с сугубо фоне

тическим явлением. Наряду с этим, термин довольно часто используется и в 

rрамматических описаниях русского языка: функция или признак многих нефо

нетических языковых единиц обозначается как смягчение, смягченность, смяг

чающий. Эти обозначения, как правило, не получают толкования или точного 
определения, что указывает на их интуитивное терминологическое использова

ние. Частотность употребления и разнообразность языковых, кодовых средств, 

1 В основу этой работы леrло сообщение на 11 Международном конгрессе русистов-исследователей 
«Русский язык: исторические судьбы и современносты>, Москва, 18- 24 марта 2004, опубликованное 
в тезисах. 
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к которым такие обозначения относятся, создают впечатление о «смягчению> 

как о специфическом признаке русского языка, тем более что в грамматиках 

других языков подобное явление не отмечается. Уже по этой причине явление 

«смягчения» заслуживает внимание, особенно с точки зрения сопоставительно

го исследования русского и других языков. Предварительный шаг к возможно

му сопоставительному описанию представляет собой определение лингвисти

ческого статуса «смягчения». Учитывая все это, в данной работе мы задаемся 

целью очертить статус явления, хотя бы в первом приближении. 

Фрагментарность данных о «смягчении» в структурно-семантически 

ориентированных описаниях русского языка, с одной стороны, и частотность 

употребления, с другой, вызывают, по крайней мере, два предположения: что, 

во-первых, явление не осознается как системное и значимое, и, во-вторых, что 

природа смягчения не поддается системно-структурному описанию. Чтобы 

подтвердить или опровергнуть эти предположения, отправимся от материала 

почерпнутого из общеизвестных источников, таких как академические грам

матики русского языка, словари, авторитетные монографии и учебники. Смяг

чение или смягчительная функция приписывается отдельным префиксальным 

морфемам, частицам разнога типа, некоторым падежным формам, порядку 

слов, сослагательному наклонению, определенным формам повелительного на

клонения, интонации, - одним словом, средствам принадлежащим практически 
всем уровням языка. 

Среди средств выражения выделяется постпозитивная частица -ка (с 

вариантом -кось ), присоединяющаяся к формам повелительного наклонения, 
которой смягчение приписывается как основная функция, например, в акаде

мических грамматиках: « ... Частица -ка, вносящая в форму побудительного 
наклонения оттенок смягчения: Иди-ка сюда! Пусть-ка он сам попробует.» 

(Акад.гр. 1970:613), « ... частица -ка, смягчающая просьбу, побуждение (помол
чи-ка, сходим-ка вместе)» (Акад.гр.1982,I : 728)2

• О смягчении побуждения 

речь идет и при соединении императива глагола с формой давай, давайте и 

смотри, смотрите: Давай беги! Давайте будем людьми! ... ,Смотри не опоз
дай! Смотрите, не напутайте чего! (Акад.гр.1970: 613), причем формы сов
местного действия не исключают одновременного употребления постпозитива 

-ка (Давайте - ка мы напишем письмо. Акад.гр. 1982,I: 624)3• 

Функция смягчения приписывется также частице бы, обозначаемой 

как «ослабляющая частица» в (Кобозева, Лауфер 1991: 174) и формам сослага
тельного наклонения в целом, при, например, смягченном выражении желания 

2 Принятые сокращения: Акад.гр. для грамматик русского языка в издании АНСССР 1970 и 1982 г.; КГР 
для Краткой русской грамматики 1989 г.; РГ для VBarnetova et al., Русская грамматика 1-1!. Praha: 
1979. 

3 О семантике частицы -ка более подробно говорится в: И.М.Кобозева, Прагматическая аномальность 
высказывания и семантика модальных частиц. Логический анализ языка. Противоречивость и ано

мальность текста. М.: 1990. 
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: Хорошо было бы /сейчас/ отдохнуть (Акад.гр. 1982, I: 623). Сослагатель
ное наклонение используется и для смягчения категоричности побуждения или 

«решительности решения» - Лучше бы тебе уйти (Н.Д.Арутюнова 1988: 254-
255). Как средство выражения смягченности побуждения видится и несовер
шенный вид глагола. во взаимодействии с лексическим значением и ситуацией 

: приходите завтра! (несов. вид) как более мягкое, чем придите завтра! (сов. 
вид) (РГ 1979: 193). 

О смягчении побуждения речь идет и при изменении порядка слов, 

точнее, расположения местоимения - подлежащего в определенно-личном 

предложеним: Ты сходи как более мягкое, чем Сходи ты к нему, как указывается 

в (Белошапкова 1977: 98). 
Смягчительность в речевом акте просьбы, как одной из форм выра

жения побуждения, может быть выражена употреблением партитивного роди

тельного падежа, поддержанного суффиксами субъективной оценки: Чичиков 

попросил списочка крестьян (КРГ 1989 : 365). В данном примере сочетают
ся два типа средств смягчения, из которых словообразовательное относится к 

более частотным. (Об употреблении слов с суффиксами субъективной оценки 

будет сказано ниже.) 

Другой тип выражения побудительности, речевой акт вопроса, может 

быть модифицирован при помощи сочетания отрицательной частицы не и воп

росительной частицы ли (Не устал ли ты?), которое «вносит в вопрос оттенок 

смягченности, некатегоричности, неуверенности» (Акад.гр.1982, I: 726). 
Одним из средств на службе у смягчения являются модификации ос

новных интонационных конструкций, например, смягчение побудительного 

речевого акта совета, наряду с противопоставлением и убеждением, произво

дится путем изменения основного тона на восходящий у ИК-2 (Акад.гр. 1982, 
I: 233): Я о 'чень советую пойти4 • 

Обзор способов смягчения речевых актов из ряда побудительных по

казывает одновременно комплексность его выразителей, их разноуровневость, 

и позволяет поднять вопрос о его семантической природе. За «смягчением» в 

перечисленных случаях стоит ряд смысловых компонентов, обозначаемых как 

'ослабленность', 'умеренность', 'неполнота действия', 'некатегоричность', 

'неуверенность', которые нельзя отнести к пропозициональным смыслам, 

поскольку не имеют отношения к предикативности, денотации, дейксису, пер

сональности или объективной модальности. Они также не являются самосто

ятельными коммуникативными рамками, так как не они отражают основные 

потребности говорящего в процессе коммуникации, а наоборот, - коммуника-

4 « ИК-2 с удлинением гласного центра и nовышением тона на одном или двух nостцентровых слагах 
с nоследующим nонижением ... Такая интонация вносит оттенок смягченного nротовоnоставления, 
убеждения, утверждения: Я о'чень советую nойти» (там же). Обозначение nовышения тона в примере 
no техническим nричинам наше. 
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тивные установки (интенции) опознаются в диалоге независимо от приведен

ных компонентов. Попытаемся представить это более наглядно: если смысло

вую структуру высказывания Не устал ли ты? представить формализованно, 

то как основные компоненты выступают коммуникативная установка и пропо

зициональное содержание: 

'хочу узнать' + (р); р = ('ты', 'устать'). 

Дополнительный смысл, делающий коммуникативную установку бо

лее мягкой, можно перефразировать следущим способом: 'не навязывая своего 

внимания'. Он не погасает установочный компонент 'хочу узнать', а только ви

доизменяет его, имплицируя, что говорящий имеет более сложное отношение к 

адресату, чем простое дознание нужной информации. 

Этот и подобные смысловые компоненты сопровождают коммуника

тивные цели модифицируя их, и поэтому их также следует отнести к комму

никативным, речевым. 'Некатегоричность' или 'ослабленность' коммуникатив

ного требования представляет собой способ воздействия на адресата в речевой 

ситуации, она должна «подсказаты> адресату, что говорящий относится к нему 

определенным образом, - нестрого и благожелательно. Поскольку эти смыслы 

исходят от говорящего, т.е. являются субъективными, смягчение можно трак

товать как одно из проявлений субъективной модальности. С другой стороны, 

если последовательно придерживаться определения субъективной модальнос

ти как отношения говорящего к пропозитивному содержанию, то описываемый 

тип отношения к адресату, т.е. элементу ситуации общения, в субъективную 

модальность не входит. Он представляет собой иной тип модусного значения, 

-определенное дистанцирование говорящего от прямой коммуникативной цели, 

и поэтому нам представляется правомерным обозначить его как 'дистантность' 

(Мирић 1998). Таким образом изучаемое явление получает семантическое объ
яснение, которое дает возможность включения его в систему смысловых ком

понентов русского высказывания. 

Толкование «смягчения» как модусного семантического компонента 

является не единственным способом его лингвистического объяснения. Ком

муникативная мотивированность явления дает возможность выхода за рамки 

собственно семантической трактовки и поиска соответствующего объяснения 

в другой лингвистической плоскости, - в понятийно-терминологической сис

теме коммуникативного (речевого) поведения. В этой системе употребление 

языковых единиц рассматривается с точки зрения стратегий и тактик реализа

ции коммуникативных потребностей говорящего (Brown, Levinson 1987; Ве
рещагин, Костомаров 2005; Иссерс 2002). Прямая зависимость возникновения 
«смягчения» в речи от потребности говорящего воздействовать на адресата 

определенным образом делает его сопоставимым с речевыми стратегиями и 

тактиками. Притом, каждый способ смягчения можно рассматривать как отде

льную речевую тактику, напр. некатегоричность побуждения. 
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Но не только рассмотренные выше способы «смягчения» побудитель

ных речевых актов поддаются такому толкованию, но и ряд других, реализу

емых иными языковыми средствами. Так, например, двойной интерпретации 

подлежит речевой акт желания Хорошо было бы /сейчас/ отдохнуть, где как 

средство смягчения выступает частица бы: говорящий старается некатегори

чески выразить собственную интенцию (желание), чтобы не навязывать ад

ресату ответственность за ее выполнение. В терминах рече-поведенческого 

анализа палицо тактика говорящего, а в узко семантическом понимании речь 

идет о появлении нового смысла в структуре высказывания. По отношению к 

чисто семантическому подходу, рече-поведенческий проявляет некоторое пре

восходство, поскольку раскрывает и желаемый перлокутивный эффект. 

Иные способы выражения смягчительности, например, при помощи 

словообразовательных морфем, не противоречат ее определению в понятий

но-терминологической системе речевого поведения. В русской грамматике ряд 

префиксов (по-, под-, при-, пере-; на-) служат средствами выражения одной 

из разновидностей способа глагольного действия, - смягчительной: поесть, 

подрасти, прuсесть, перекурить и под. (Акад.гр., 1 : 599). В сочетании с суф
фиксом -ивај- такие префиксы выражают смягчительность у глаголов длитель

но-прерывистого спо соба действия: побаливать, повизгивать, наигрывать, на

певать, подвирать, поддразнивать, пристукивать, прuхварывать и под. (РГ 

11: 1979:264). Способ действия является частью лексическоrо значения глаго
ла, т.е. семантическим компонентом, а его возникновение в дискурсе может 

быть мотивированно сугубо коммуникативными потребностями, - представить 
действие как проявляющееся в неполной мере, чтобы у адресата вызвать опре

деленный тип восприятия, в первую очередь положительного. Подобное объяс

нение дается в (Земская, Китайгородская, Ширяев 1981: 134), для примера Ты 
просто подзабыл, - действие 'забыть' представлено как ослабленное, с целью 
выражения подчеркнутой симпатии к адресату. Такое речевое поведение можно 

охарактеризовать как одну из тактик - проявлений стратегии создания / сохра
нения положительного образа говорящего. 

Такое же языковое средство используется и как страховка от саморек

ламы А: - Ну ты готов? Б: -Да так, подначитался (Земская и др., там же). По 
мнению авторов (Земская и др), данные примеры [смягчения] представляют 

собой речевые тактики как часть стратегии создания положительного образа 

говорящего, а он, со своей стороны, диктуется целями реализации речевой су

перкатегории вежливости. 

Смягчительный способ глаrольного действия возможно трактовать 

как постоянную прагматическую составляющую значения (Апресян 1995, 1: 
310-312), также как и смысловой компонент 'умеренности' у параметрических 
прилагательных с префиксом не- (небольшой, невысокий) и у существитель
ных со значением интеллектуальных, эмоциональных, эстетических и этичес-
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ких свойств (неправда, невеселый, недобрый). Они в дискурсе могут служить 

сглаживанию резкости речевого акта порицания (неве:Ј1Сливый, недобрый) или 

созданию умеренности похвалы (неглупый, незлой, неплохой) (Апресян, там 

же). Среди словообразовательных средств выражения встречаются и сочета

ния морфем, выражающие как бы двойное смягчение, напр., прилагательное 

небезынтересный. В глазах адресата выбранные языковые средства должны 

вызвать положительное отношение к говорящему. Другими словами, модифи

кация обоих типов речевого акта, порицания и похвалы, обусловлена одной и 

той же речевой стратегией. 

Отрицательная частица не выражает смягчение признака и синтакси

ческим способом - не глуп, не умен (Арутюнова 1988: 281), причем и здесь речь 
идет о параметрических прилагательных, которые могут иметь функцию оцен

ки. Вербализация оценки, как правило, требует соблюдения условий вежливос

ти, откуда идет и надобность ее смягчения или дистанцирования говорящего. 

Кроме того, в русском языке перенос отрицания не перед управляющий глагол 

волеизъявления смягчает категоричность отрицания волеизъявления в конс

трукциях с инфинитивом, напр. в речевом акте совета : Не советую забывать, 
что ... , мягче, чем Советую не забывать, что .. , как считает (Бойко 1977 : 72-
73). В обоих случаях снова имеем дело с речевой стратегией. 

Особый пласт выразителей смягчительности в русском дискурсе пред

ставляют средства вторичной номинации с многочисленными уменьшительны

ми и уменьшительно-ласкательными суффиксами (такими как-ок 1-очек, -ечко, 

-ишко, -ка, -ик и др. у существительных, -енький, -онький, -оватый и под. у при

лагательных, -енько, -онько и др. у наречий). Диапазон их второстепенных фун

кций широк, - присутствие семы уменьшительности в лексической структуре 

создает возможность их использования как в положительном контексте, так и 

в отрицательном (ирония, порицание). В ряд положительных контекстов идут 

создание непринужденности общения, фамильярность, благожелательность и 

ласковость к сабеседнику, вплоть до подчеркнутой этикетной вежливости. В 

обращении матери к ребенку Что тебе дать 11 молочка W1и компотика? деми
нутивы выражают отношение к адресату, а не к денотату языкового знака (Зем

ская и др.1981 : 112-113). Таким образом и данный тип смягчения допускает 
интерпретацию в терминах речевого поведения, наравне с семантической. 

Функцию подчеркнутой вежливости деминутивы выполняют в таких 

ситуациях, как покупка (Два 6W1етика на utесть тридцать 11 серединочку по
жалуйста) и общение по телефону (Минуточку подождите) (Земская и др., 

там же), в том и в другом случае с целью создания положительного образа го
ворящего. Частотность таких средств в русском дискурсе по сравнению с дру

гими языками, например, с сербским, относительно высокая, а их интерпрета

ция в терминах речевого поведения раскрывает новый аспект их системности 

- коммуникативный. 
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Одной из общих характеристик модальных частиц в русском языке счи

тается «стремление к смягченности, сглаженности, нерезкости выражения»: в 

(Акад.гр. 1982, I: 728) приводятся примеры таких частиц (а, ведь, вон, всего, да, 
еще, же, и, есть, именно, как есть и др.), без более подробной дифференциации 

их функций5 • На самом деле функции частиц намного сложнее, так что иногда 

их значение определяется прямо противоположно. Например, по МАС-у части

ца ведь «".употребляется для усиления основного содержания высказывания»6 • 

Смягчительная функция этой частицы, наряду с частицей же, основывается на 

импликации общности пресуппозиций собеседников, тогда как другие частицы 

(не".ли, что ли) могут имплицировать неуверенность мнения или неточность 

формулировки содержания высказывания (Rathmayr 1985 : 333). Это указывает, 
что на самом деле речь идет о модусных смыслах, коммуникативно мотивиро

ванных и представляющих пропозитивное содержание в определенном свете в 

целях воздействия на адресата. 

Приведенные способы и средства смягчения не исчерпывают полно

стью инвентарь средств, отмеченных как выразители смягчения в русской грам

матике и словаре, но в достаточной мере демонстрируют его разнообразие и 

численность. К этому обзору можно присоединить модификацию содержания 

высказывания при помощи средств выражения эпистемической модальности 

в тех случаях, когда говорящий располагает знаниями о денотированной ситу

ации. Введением эпистемических модификаторов, таких как может быть, 

кажется, очевидно и под. в вопросительное высказывание, положительное 

знание переносится в область проблематического знания, т.е. предположения 

(Мирић 2002 : 51 ), : Кажется, мы сердимся? Может быть не за деньга.ми 
полезла она в этот ящик? И вообще, - смеясь сказал Петр Андреевич, - ты, 
очевидно, карьеристка? 

Разновидностью смягчения, т.е. речевой тактикой, можно считать и 

косвенные речевые акты, например, выражение отрицательной оценки при 

помощи вопроса: Какой он отличник? (разг.р.) --> ' никакой он не отличник' 
(Мирић, 1991). 

Кроме оценки, при помощи во проса может быть смягчен ряд других от

рицательных значений ('невозможность', 'ненужность', 'нецелесообразность' 

и под.), так как практически все типы вопроса могут выразить отрицательное 

отношение говорящего в позиции реплики-реакции в диалоге, ср. 

Откуда я знаю? --> 'я не знаю' / 'я не могу знать'; 
Почему я должна этим заниматься? Я - актриса, мое дело играть. --> 

'я не должна заниматься'. 

Такая дифференциация дается в специальной литера~уре, хотя смяrчительная функция частиц нигде 
не представлена как системный признак. 

Сокращение МАС (Малый акад.словарь) принятое обозначение для Словаря русского языка, тт. 1-4. 
АН СССР, Институт языкознания, изд. второе, дополненное. Москва, 1981-1984. 
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Рассмотренный языковой материал показывает, что лингвистическая 

интерпретация смягчения возможна, причем в двух разрезах, - семантическом и 
рече-поведенческом. Смысловые компоненты, представляющие смягчение, име

ют модусную природу и являются модификаторами коммуникативной установки, 

а это является прямым подтверждением речевой природы смягчения. Одновре

менно, речевая природа является причиной, по которой данное явление не подда

ется описанию в системно-структурном разрезе. Инвентарь средств выражения 

смягчительности имеет характеристики системности, которые проявляются (1) 
в многоуровневости средств, сопровождаемой определенной функциональной 

специализацией, (2) в сети устойчивых связей, (3) в количественном увеличении 
средств. С другой стороны, не наблюдается иерархической упорядоченности, как 

признака системности свойственного языковым средствам. 

Семантически смягчение основывается на импликации уменьшения, 

- размера, полноты признака и действия, степени категоричности, степени 

уверенности, что на прагматическом плане результирует импликацией скром

ности, незначительности коммуникативных требований говорящего, вплоть до 

уменьшения «важности» самога говорящего. Природу явления определяет 

мотив его возникновения, а таким мотивом следует считать вежливость как 

речевую суперкатегорию, по модели (Brown, Levinson : 1987), положительную 
вежливость. Она подразумевает создание и сохранение положительного образа 

(face) говорящего и уважение к образу сабеседника, к чему как раз относится 
смягчение. В модели теории вежливости разработаны речевые стратегии, ко

торые не совпадают полностью с стратегией смягчения в русском дискурсе. 

Сравнение смягчения и речевой стратегии, известной в модели Браун и Левин

сона как understatement , целью которой является выражение отрицательного 
содержания социально более приемлемым способом, показывает, что их при

рода не совпадает полностью. Смягчение является средством модификации да

леко не всегда отрицательного содержания, а преимущественно нейтрального, 

прибавляя ему эффекты ненавязчивости и сдержанности, непринужденности 

и ласковости к сабеседнику. Оно в большей мере совпадает с речевым явлени

ем обозначаемым у Браун и Левинсона как softening, а у Юля как mitigating 
(Brown, Levinson 1987 : 231 ).7 

Мотивация явления смягчения и речевые эффекты, которые оно произ

водит дают достаточное основание для отнесения его к рече-поведенческим ка

тегориям и для определения его как речевой стратегии. Степень выраженности 

и широкий охват средств, принадлежащих практически всем языковым уров

ням, говорят о его релевантности в русском языке, и об оправданности лин

гвистического исследования, тем более что его системность поддерживается 

существованием усиления, явления, которое, как и смягчение, пока не имеет 

соответствующего лингвистического толкования в русском языке. Нам пред-

7 Ссылка на !Оля (Yule) дается на основа~ши Browп -Leviпsoп 1987:60. 
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ставляется вполне реальным предположение, что оно является оппозитивной 

речевой стратегией русского дискурса. Судя по всему, такая речевая категория 

как смягчение является универсальной и может послужить в целях сопостави

тельного исследования речевого поведения и межкультурной коммуникации. 
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Душанка Мирић 

О СТАТУСУ КАТЕГОРИЈЕ "УМЕКШАВАЊА" У РУСКОМ ЈЕЗИКУ 

РЕЗИМЕ 

У раду се разматра статус појаве која се у руској граматици означава 

као "умекшавање", а односи се на нефонетске језичке јединице. Израз "умек

шавање" има вриједност интуитивног термина, пошто се примјењује на низ 

појава у руској граматици без адекватног лингвистичког тумачења. На мате

ријалу из руских научних граматика, рјечника и других ауторитетних извора 

овдје се доказује системност појаве и њена комуникативна условљеност, што је 

довољан разлог за њено лингвистичко осмишљавање. Појава допушта двојако 

тумачење: семантичко и у терминима теорије говорног понашања. Семантички 

се умекшавање дефинише као смисаона компонента која не припада кругу про

позитивних смислова, већ модусних, модификационих. Ови смислови ('нека

тегоричност', 'непотпуност радње', 'умјереност', 'наклоност према адресату' и 

сл.) прате компоненту комуникативног циља, обавезну у смисаоној структури 

исказа. 

На плану говорног понашања умекшавање се дефинише као комуника

тивна стратегија стварања/ очувања лица (имиџа) говорника, док се поједини 

типови умекшавања посматрају као комуникативне тактике. Ова стратегија 
припада кругу комуникативне надкатегорије учтивости и сврстава се у ред 

говорних универзалија. Као таква она је културно маркирана и може бити ре

левантна у међукултурној комуникацији. 
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МОДАЛНЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕЗЕНТА И ИМПЕРФЕКТА У 

ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ: 

Њихова употреба у протазама на si и еквиваленти у српском. 

Снежана Гудурић 

САЖЕТАК 

У раду се разматрају модалне вредности француског презента и имперфекта 

које ови глаголски облици добијају при творби кондиционалних реченица, као и њихови 

еквиваленти у српском језику. Систем француских хипотетичких реченица заснован је 

на употреби одговарајућих глаголских облика, при чему везник увек остаје исти без 

обзира на тип хипотетичког односа, док се у српском разлика у типу погодбене рече

нице прави већ на нивоу везника, а што за последицу има рестриктивну дистрибуцију 

глаголских облика у зависности од типа погодбеног односа. Рад се ограничава на типске 

сфере реалног и потенцијалног хипотетичког односа, при чему се формалним средстви

ма заједан тип односа може исказати и неки други, најчешће уз употребу специфичних 

прилошких одредби или у зависности од семантике појединих лексема употребљених у 

конкретној реченици, као и у зависности од интонације. 

Кључне речи: синтакса, модалне вредности глаголских облика, кондиционал

не/ погодбене/хипотетичке реченице, француски језик, српски језик 

Терминолошко одређење речи кондиционалан (фр. conditionnel) у сфери 
синтаксичког описа једног језика само по себи није проблематично: реч је о 

врсти зависних реченица (клауза) које изражавају услов или хипотезу. Нејас

ноће, међутим, настају када се из домена општејезичког посматрања пређе на 

разматрање појединих сегмената тзв. сложених кондиционалних структура, од

носно сложених реченица, које подразумевају два дела: један у којем се исказује 

услов и други који изражава процес који зависи од тог услова. Нејасноће се до
датно умножавају када се паралелно посматрају два језика, који могу припадати 
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истој породици (нпр. индоевропској), али различитој језичкој групи (романској, 

германској, словенској) или пак могу припадати различитим језичким породи

цама (нпр. с једне стране индоевропски, а с друге угрофински језици). 

Традиционална контрастивна истраживања како на релацији францу

ски-српски, тако и проучавања везана за односе међу другим језицима, у тежњи 

да пруже што већи број граматичко-терминолошких еквивалената између по

сматраних језика, оставили су нам термин кондиционал и кондиционалан не 

само у домену зависних погодбених клауза, већ и као ознаку за глаголски облик 

потенцијал. Управо ово недовољно терминолошко разграничење између нечега 

што припада домену синтаксе (кондиционална реченица/клауза) и семантике 

(изражавање услова и условљене радње) и нечег другог што припада области 

морфологије или морфосинтаксе (кондиционал/ потенцијал) доводи, између 

осталог, до неразумевања функционисања система кондиционалних реченица 

у француском језику код говорника чији је матерњи језик српски. Чињеница да 

глаголски облик који у два језика постоји под, условно речено, истим именом 

(кондиционал / conditionnel) и који употребљен самостално у независној рече
ници има приближно исту семантичку вредност, скрива битне разлике које се 

јављају у његовој употреби у неким другим контекстима. С друге стране, један 

други глаголски облик, имперфекат, који такође под истим именом постоји у 

оба језика (фр. imparfait), на семантичком плану има веома мало (а, с обзиром 
на стање у савременом српском језику, усуђујемо се да кажемо и нимшtо) до

дирних тачака са истоименим француским глаголским обликом, без кога се не 

може говорити о, на пример, хипотетичком систему овог романског језика. 

Француски и српски језик развили су сваки своје модалитете за иска

зивање услова. У једном делу, ови модалитети се у потпуности поклапају: на 

пример, реалан услов се у оба језика изражава презентом, а процес који од њега 

зависи футуром или презентом. У скоро свим другим случајевима, оба језика за 

изражавање услова прибегавају употреби других глаголских облика, при чему 

је избор тих облика у два језика најчешће различит: тамо где српски користи 

глаголски начин (потенцијал), француски ће користити облике индикативних 

глаголских времена (имперфекта или плусквамперфекта) са модалним вредно

стима, или пак облик сибжонктива плусквамперфекта (код иреалног типа кон

диционалне реченице у којој су и услов и условљени процес смештени у сферу 

прошлости) који припада искључиво језику писане речи негованог стила. 

У традиционалној граматици направљена је јасна разлика између разли
читих глаголских начина и то на основу два фундаментална критеријума: први 
критеријум раздваја оно што представља реалан процес (било да се он одвија 
у садашњости, прошлости или будућности), од жељеног, замишљеног, неизве

сног, хипотетичког процеса, или од наредбе, молбе, савета и сл., док други 

критеријум одваја личне облике од безличних. У складу са ова два критеријума, 
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француски језик разликује следеће личне начине: индикатив, сибжонктив, кон

диционал, императив, док су безлични инфинитив и партицип. 1 Разматрајући 

формалне (морфолошке) и употребне (ознака времена и аспекта) вредности 

појединих глаголских облика, Вилмет (Wilmet, 1977 : 289) ова четири лична на
чина своди на свега два, и то на индикатив и сибжонктив, сматрајући све остале 

поткатегоријама ова два основна начина.2 За разлику од француског, српски 

језик нема морфолошки детерминисан облик сибжонктива (или конјунктива), 

али то надомешћује модалном употребом индикативних глаголских времена. С 

друге стране, српски има све остале начине као и француски, осим партиципа 

који је у савременом српском прешао у категорију глаголских прилога. 

Глаголски начин (модус), као морфолошки и семантички обележена 

категорија, стоји насупрот модално} употреби неког глаголског времена која 

се одликује истоветношћу морфолошких форми, али различитошћу семантич

ких вредности. Још је давно уочено да се глаголским облицима који припадају 

једном начину веома често могу исказати процеси својствени неком другом, 

при чему, у француском језику, најчешћа одступања од својих основних вред

ности показују три индикативна глаголска времена - презент, имперфекат и 

плусквамперфекат. Сви ови облици представљају обавезне елементе у систему 

хипотетичких реченичних склопова у савременом француском језку. 

Презент се показао као глаголски облик са најширим спектром вредно

сти, како индикативних, тако и модалних, а ове вредности се у француском и 

српском језику скоро савршено поклапају, посебно када је реч о кондиционал

ним реченицама. 

Имперфекат је у француском, на први поглед, индикативно време par 
excelleпce3 • Само његово име (iтparfait) упућује на трајну, несвршену радњу 

или процес, који су се одвијали у прошлости, у начелу, паралелно са неком 

другом радњом или процесом. Француски имперфекат јавља се, међутим, и са 

другим, у потпуности модалним значењем: њиме се исказује услов, односно 

хипотетичка, претпостављена радња, чија би реализација довела до извршења 

неке друге радње. 

Насупрот имперфекту који је индикативно време са фреквентном модал

ном вредношћу, налази се кондиционал који, према традиционалном граматичком 

приступу, припада категорији неиндикативних глаголских облика. Међутим, јед-

Не треба сметнути с ума да француски језик има прости и сложени инфинитив (тзв. инфинитив пре
зента и инфинитив прошли), као и инфинитив пасива; исто је и са облицима партиципа који се јавља у 
три основна вида: партицип презента, партицип прошли (перфекта) и сложени партицип. 

Вилмет ипак наводи да постоји тзв. "мешовита" форма у којој се преплићу основа сибжонктива и 

наставци за презент, и то у императиву неких глагола (savoir - sache, sachons. sache=). 
3 Сибжонктив имперфекта потпуно се изгубио из савременог говорног језика (у коме је његову функ

цију преузео сибжонктив презента), али се очувао у домену писаног израза, превасходно у књижев
ним текстовима. 
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на од његових особености у француском језику је што и он често добија индика

тивну вредност и то у појединим случајевима када је референтна тачка исказана 

глаголом главне реченице смештена у сферу прошлосту. Постериорност у односу 

на тако постављену референтну тачку исказује се глаголским обликом кондицио

нала, при чему се он, услед индикативне вредности4 коју у таквој употреби има, 

назива футуром у прошлости. Јошје Гијом (Guillaume)5 поставио питање да лије 

исправно називати овај облик футуром у прошлости или је пре реч о својеврсној 

модалној употреби кондиционала. Позивајући се на модалне употребе других 

глаmлских облика, пре свега имперфекта, Гијом се залаже за то да се изражавање 

будућности у односу на референтну тачку у прошлости сматра модалном упо

требом кондиционала. По овом питању, француски граматичари су се поделили: 

један део њих прихватио је став о модалној вредности кондиционала, други се 

определио за тезу даје у питању посебан глаголски облик- футур у прошлости, 

чији је облик истоветан са обликом кондиционала. 

Вилмет (Wilmet) облике кондиционала посматра на сасвим други на
чин. Полазећи од тога да се овај глаголски облик образује тако што се на основу 

футура додају наставци за имперфекат, те сматрајући и футур и имперфекат 

индикативним временима, Вилмет потпуно избацује из система француских 

глаголских времена термин "кондиционал" и уместо њега уводи термине футур 

2 (фp.futur 2, за облик кондиционала презента) и сложени футур 2 (фp.futur 
сотроsе за облик кондиционала прошлог). Овај граматичар је практично "окре
нуо" Гијомов систем по коме је кондиционал основна, а будућност у односу на 

референтну тачку у прошлости, модална вредност кондиционала, те је за основ

ну вредност узео изражавање будућности, док се употреба везана за изража

вање хипотезе суперпонира на основну, тј. индикативну вредност. Занимљиво 

је истаћи да је овај глаголски облик заправо романска творевина, будући да је 

латински за изражавање радње постериорне у односу на референтну тачку у 

прошлости користио субјунктив. 6 

Основно значење речи conditionnel у француском је "услов(ље)ни, тј. 
који зависи од извесних услова, од неизвесних радњи или догађаја" и изведе

на је од речи condition "услов". У француском хипотетичком систему, у коме 

Приклањајући се теоријама по којима футур припада категорији индикативних облика, на овом месту 

не бисмо посебно залазили у теоријска разматрања о самој природи процеса исказаног футуром и о 

питању његовог сппуса у оквиру индикативних, односно неиндикативних глаголских времена. Став 
даје футур начин, а не време могао би се бранити у светлу извршења/неизвршења процеса исказаног 

овим обликом, односно позитивног става о вршењу / неизвесности о вршењу процеса исказаног. С 
друге, пак стране, позитиван став говорника о извесности реализације процеса исказаног овим обли
ком пружа аргументе за његово сврставаање у категорију индикативних глаголских времена. 

5 Guillaume, G, Temps et verbe. Theorie des aspects, des modes е/ des temps, Paris, Champion, 1929). 
6 Термин субјунктив користимо да бисмо направили разлику између латинског и савременог фран

цуског језика у коме је уобичајен назив сибжонктив. Француски кондиционал настао је као пандан 
грчком оптативу и имао је за циљ изражавање неизвесне, претпостављене или хипотетичке радње, да 

би у каснијем периоду своје значење знатно проширио. 
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су две клаузе повезане везником, радња која представља услов за извршење 

неке друге радње изражава се искључиво индикативним облицима глаголских 

времена, која у оваквој употреби добијају модалну вредност. Условљена радња 

изражава се било индикативним облицима футура или презента, било једним 

од облика кондиционала7 • У тзв. si хипотетичком систему, а у односу на српске 
еквиваленте, то би се могло представити на следећи начин: 

Тип Услов Условљена радња 

хипотетичког 

односс:f 

реалан Si tu veux је pars/je partirai avec toi. 
/ Ако желиш / идем/ићи ћу с тобом. 

потенцијалан Si tu voulais је partirais avec toi. 
/ Кад би желео / ишла бих с тобом. 

иреалан Si tu avais voulu је serais partie avec toi. 
/Да си желео /била бих ишла2/ишла бих с 

тобом. 

Везник si представља општу формалну ознаку хипотезе, што значи да 
не даје информацију о каквој врсти хипотетичког односа је реч: реалном, потен

цијалном или иреалном. Овај податак садржан је у глаголским облицима упо

требљеним у главној (аподози) и субординираној реченици (протази), као и у спе

цифичним модификаторима исказа који се најчешће јављају у виду неке одредбе 

за време, место или начин. За разлику од француског хипотетичког система, у 

српском језику се, у начелу, самим избором везника већ указује на врсту хипоте

тичког односа који се успоставља између два глаголска процеса (ако, кад, да). 

У оба језика, међутим, важе иста правила везана за одабир одређене кон

струкције, која се тичу пре свега чињинице на који период се односе два процеса 

смештена у специфичан вид узрочно-последичне везе. Питање је, дакле, да ли 

су ови процеси ситуирани у прошлост, садашњост или будућност, при чему оба 

У француском језику моrуће су још неке комбинације времена, тако да се у зависној кондиционал

ној реченици моrу наћи и passe compose и passe simple, као и сибжонктив плусквамперфекта који у 
по.цједнакој мери може да замени и плусквамперфекат индикатива у зависној и кондиционал прошли у 
главној реченици. Остаје отворено питање да ли су други облик кондиционала прошлог и сибжонктив 

плусквамперфекта иста форма са два значења или је пак сибжонктив плусквамперфекта ипак сачувао 
одређене значењске нијансе које нису толико изражене кроз облик кондиционала прошлог, те ове 

облике треба посматрати као два различита глаголска облика од којих сваки има своје како стилске, 
тако и значењске особености. 

Овде се задржавамо на трипарпгrnој класификацији кондиционалних реченица иако сматрамо да се 

Катичићева подела на четири типа погодбених реченица у српскохрватском језику (Катичић. 1986: 
218 и даље), може применити и на француски систем. Ово разматрање, међуrим, излази из оквира 
проблематике којом се бави овај рад. 

9 Оваква структура је ретка у савременом српском језику, али је ближа француском кореспонденту. 
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могу, али не морају, припадати истом временском сегменту. Друго питање везано 

је за инструкцију о степену реалности (реалан/потенцијалан/иреалан) услова 

садржаног у протази од кога зависи реализација процеса исказаног аподозом. 

Јасно је, дакле, да би поједностављени систем хипотетичких реченица 

у оба језика приказант у горњој табели могао да послужи само као модел у 

односу на који би се приказала поједина одступања како у француском, тако и 

у српском језику. 

На овом месту размотрићемо подробније типске конструкције за реа

лан и потенцијалан хипотетички однос, као и семантичка одступања која се 

могу јавити код ових конструкција. 

1. ОСНОВНИ ТИП ХИПОТЕТИЧКОГ ОДНОСА: РЕАЛАН 

Карактеристика реалног типа хипотетичког односа јесте да се услов 

смешта у домен садашњости или будућности, односно поставља се као сасвим 

могућ, известан и остварљив. И један и други посматрани језик показују велики 

степен поклапања модалитета за изражавање овакве врсте хипотетичког одно

са. Поред најзаступљеније конструкције која у протази подразумева презент, а 

у аподози футур или презент, оба језика познају и конструкције са перфектом 

(фр. passe compose) у протази уз задржавање футура или презента у аподози. 

Основне конструкције: 

Везник 

Глаголски облик у протази 

Глаголски облик у аподози 

Примери: 

А) Протаза: презент 

Аподоза: 

Present / Презент 
Futur simple / Футур 
Imperatif /Императив 

Француски језик Српски језик 

si 

present, (passe compose) презент, футур, (перфекат) 

present, futur simple, презент, футур, 

imperatif, (passe compose) императив, (перфекат) 

Si tи vеих, 

је te les offre. 
је te les offrirai. 
offre-les тоi. 

Ако хоћеш, 

поклањам ти их. 

поклонићу ти их. 

поклони ми их. 

ЈО У српском језику постоје још три конектора ове врсте хипотетичких реченица: уколико, у случају да, 
као и ли: Узмеш ли, кајаћеш се, не узмеш ли, опет ће1и се кајати_ Везник ако узет је овде као прототип 

овог типа конектор а, будући да је у савременом језику најфреквентнији_ 
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Б) Посебан случај представља комбинација презента у протази са пефектом 

у аподози, при чему овако употребљен перфекат добија модално значење уз 

ознаку свршености, а што јасно долази до изражаја при преношењу оваквих 

реченица из српског у француски језик: 

Ако дођеш, добро си дошао./ Si tu viens, sois Ыепvепи. 
Ако проговориш, завршио си. / Si tu parJes, tи es fоиtи. 11 

В) И комбинација са футуром у протази спада у нетипичне случајеве у српском 

језику, при чему се ова конструкција при преношењу француски језик своди на 

комбинацију са презентом у зависној реченици: 

Ако ћеш доћи, понеси ми своје белешке. 

/ Si tu viens, apporte-moi tes notes. 
Ако ћемо већ ићи у град, купићемо и новине. 

/ Si on va deja en ville, on achetera/ on achete Је journaJ aussi. 

У француском језику иза везника si у протази никада не може стајати футур. 
Српски језик нема овакву оштру рестрикцију, мада појава футура у протази 

далеко од тога да се може сматрати сасвим уобичајеном. 

Г) И француски и српски језик могу имати у протази прошло време и то passe 
compose који носи ознаку свршене радње, односно перфекат (најчешће, али не и 
обавезно, свршеног глагола). Оба језика у аподози задржавајуи глаголске обли

ке карактеристичне за ову врсту хипотетичког односа (футур, презент): 

а) S'iJ est arrive, on pourra / peut Је faire ensemЫe. 
Ако је дошао, моћи ћемо/ можемо то да урадимо заједно. 

б) Sij'ai Ьien compris, tu partiras/pars demain. 
Ако сам добро разумео, ( от)путоваћеш /путујеш сутра. 12 

За разлику од примера а), у примеру б) услов изражен у протази није 

обавезно и директни узрок реализације процеса аподозе, односно између про
тазе и аподозе не успоставља се прави узрочно-последични однос. Другим 

речима, чињеница да ће неко отпутовати или неће, не зависи од тога да ли је 
саговорник разумео (или није разумео) одговарајући исказ. 1 з 

11 Пасив се у француском језику врло често користи управо да покаже резултат неке завршене радње. 
12 Разматрање о употреби свршених и несврших глагола у оваквим конструкцијама превазилази оквир 

овог рада. О овоме видети у Катичић, Синтакса , 1986: 269 и даље. 

ЈЗ О Кондиционалним клаузама са неконсекутивном аподозом видети више у чланку Васић, 2000. 
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Д) Протаза: француски језик - present + si 
српски језик - презент + ли 

Si tu le veux, 

Ап од оза 

Conditionnel presentl футур је te l'offrirai. 

Желиш ли то, 

ја ћу ти га поклонити. 

У зависности од ширег контекста у коме би се сегмент "желиш ли то" 

могао тумачити као "кад би желео", француски еквивалент би представљала 

комбинација карактеристична за потенцијални тип кондиционалне реченице 

-Si tи le voиlais,je te l'offrirais. 
Презент у протази комбинован са ли блокира употребу потенцијала у 

аподози. Наиме, могуће је направити следећу комбинацију: 

Ако размислиш, могао би и да погодиш. 

У исто време, следећа комбинација није прихватљива: 

*Размислиш ли, могао би и да погодиш. 

2. ОСНОВНИ ТИП ХИПОТЕТИЧКОГ ОДНОСА: ПОТЕНЦИЈАЛАН 

Карактеристика потенцијалног типа хипотетичког односа је да се услов 

смешта у домен могућности, хипотезе, неизвесности у његово извршење, што 

доводи у сумњу и реализацију процеса главне реченице. 

Везник 

Протаза 

Аподоза 

Основне конструкције 

Примери: 

Француски језик 

si 
imparfait 
conditionnel present 

Протаза: француски језик - имперфекат 

српски језик - потенцијал 

Si tu voulais, 

Аподоза 

Conditionnel present/ Потенцијал је te les ojfrirais. 

Српски језик 

кад, ако, уколико 

потенцијал 

потенцијал 

Кад/ ако/уколико би хтео 

ја бих ти их поклонио. 

Поред основног значења конструкције која у француском подразумева 

комбинацију si+imparfait+conditionnel present, а у српском кад + потенцијш~ Ј 
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+ потенцијал I за изражавање потенцијалног типа хипотетичког односа, а која 
је наведена у основној табели, и француски и српски језик показују одступања 

у том смислу што се оваквим распоредом глаголских облика, може изразити и 

потпуно иреалан хипотетички однос. 

Сфера потенцијалног хипотетичког односа: 

1. S'il faisait beau demain, оп pourrait al\er se baigner. 
2. Si ј 'avais !е temps, је !е ferais. 

Сфера иреалног хипотетичког односа: 

1. S'il faisait beau maintenant, оп pourrait aller se baigner (mais il pleut en 
се moment). 

2. Sij'avais le temps,je le ferais toutde suite. (maisje n'ai pas le temps). 

Док се у француском сфере иреалног и потенцијалног односа исказане 

истим глаголским облицима и истим везником могу раздвојити само на основу 

употреба специфичних модификатора исказа (у нашем примеру то су прилози 

за време maintenant и tout de suite у иреалним хипотетичким структурама), 

односно на основу семантике основних реченичних сегмената и ширег контек

ста), у српском језику већ сам избор везника одређује тип хипотетичког односа, 

а што за последицу има и рестриктиван избор глаголског облика у протази, уз 

задржавање истоветног облика у аподози. 

Сфера потенцијалног хипотетичког односа: 

1. Кад би сутра било топло, ишли бисмо да се купамо. 
2. Кад бих имао времена, урадио бих то. 

У другој реченици конструкција јесте уобичајена за потенцијални хи

потетички однос, али само значење је на ивици иреалног, с обзиром на контекст 

у коме се може наћи, као и с обзиром на специфичну интонацију. 

Сфера иреалног хипотетичког односа: 

la. Кад би (сад) било топло, ишли бисмо да се купамо (али у тренутку 
говора напољу није топло). 

lб. Даје (сада) топло, ишли бисмо да се купамо (али у тренутку говора 
напољу није топло, већ је хладно). 

2а. Кад бих имао времена, урадио бих то одмах (али немам времена). 
2б Да имам времена, урадио бих то одмах (али немам). 

Код потенцијалног типа хипотетичке реченице, српски језик ће у про
тази увек имати потенцијал, док ће везник који изражава иреални тип конди-
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ционалне реченице (да) захтевати употребу модалног презента. И у једном и у 

другом типу глаголски облик у аподози је потенцијал. 

Изражавање иреалног хипотетичког односа код типа примера 1 а. и 2а, 
у којима се на основу самог везника не може са сигурношћу тврдити о каквом 

типу односаје реч, биће наглашено посебном интонациојом у конкретној кому

никационој ситуацији. 

Везником кад у српском језику може се увести и апсолутно иреалан 

хипотетички однос, заснован на немогућем услову, при чему је за дефинисање 

оваквог односа пресудна семантика синтаксичких јединица у склопу целе сло

жене реченице: 14 

1.Кад би малине биле јабуке, лакше би се брале." 

Si les framboises etaient les pommes, il serait plus facile de les cueil\ir. 
2. Кад би баба била девојка, и она би се у коло хватала." 

Si veille femme etait jeune fille, elle aussi entrerait dans Ја danse. 

Карактеристика француских протаза уведених везником si је да оне не 
могу садржати глаголски облик који има основу на-r, дакле ни футур (jutur) ни 
потенцијал, односно кондиционал (conditionnel). 

Насупрот томе, српске протазе уведене везницима кад и ако не искљу

чују употребу потенцијала. 

Ово не значи да клауза која изражава услов у француском језику не 

може садржавати облик кондиционала, али у том случају таква протаза неће 

бити уведена везником si и конструкција ће, са формалне стране, имати облик 
скупајукстапонираних, тј. напоредних елемената: 

Је serais toi, је Је ferais autrement. 
/Да сам на твом месту, ја бих то другачије урадио. 

/Кад бих био на твом месту, ја бих то другачије урадио. 

Из свега овога можемо закључити да француске и српске кондиционал

не реченице које припадају тзв. реалном типу, показују међусобно висок степен 

сличности у погледу дистрибуције глаголских времена: и један и други језик у 

протази најчешће имају презент, а у аподози футур или презент, уз употребу од

говарајућег везника. Приметна разлика уочава се једино у случају када српска 

протаза садржи футур, што је у француском језику апсолутно неприхватљива 

конструкција. 

У изражавању потенцијалног типа хипотетичких реченица долази до 

значајних одступања у два језика. Док француски задржава исти везник као и 

код претходног типа - si, српски језик овде има шири избор при чему је ипак 

14 О кондиционалним клаузама са неконсекутивном аподозом видети у Васић Вера, ЈФ LVII, Београд, 
2000, стр.177. 
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основни и најфреквентнији везник кад. Следећа разлика је у избору глаголских 

облика: док француски у протази има модално употребљени имперфекат, српски 

по правилу има потенцијал 1. Једина сличност могла би се наћи у могућности 
овакве конструкције да у оба језика изрази иреалан хипотетички однос и то 

превасходно захваљујући специфичној семантици лексема укључених у рече

ничну структуру. Код ових конструкција специфично је да се услов, који очи

гледно није испуњен, смешта у сферу садашњости, што у потпуности блокира 

извршење процеса израженог у аподози. 

О проблему кондиционалних реченица у француском и српском језику 

тешко је говорити само у једном смеру, тј. од једног језика ка другом. Како је 

наша намера била да дамо основне црте слагања, односно неслагања оваквих 

реченичних система у два језика, остало је много тога недореченог у сфери 

сваког језика појединачно. И француски и српски језик, наиме, имају и сасвим 

особене конструкције које припадају било архаичном језику, било стилским 

варијантама, али оне нису биле предмет овог рада. Исто тако, нисмо улазили 

у проблематику хипотетичких конструкција у којима би услов припадао сфери 

прошлости, а у којима француски и српски језик такође показују значајна од

ступања. 
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Sпеiапа Gиdиric 

VALEURS MODALES DU PRESENT ЕТ DE L'IMPARFAIТ FRAN<;AIS : 
Leur emploi dans les protases en si et Jes equivalents en serbe. 

RESUME 

Се texte porte sur les valeurs modaJes du present et de J'imparfait fraщ:ais 
dans Ја formation des phrases conditionnelles, ainsi que sur Jeurs equivaJents serbes. 
Le systeme hypothetique du fraщ:ais repose sur Ја distriЬution specifique des formes 
verbaJes, tout en gardant Ја meme conjonction pour tout type de phrase condition
nelle, tandis que la difference entre les types des conditionnelles en serbe se fait prin
cipalement au niveau de Ја conjonction qui, par Ја suite, impose l'empJoi restrictif de 
formes verbales. Dans Jes deux langues il est possiЫe de former les differents types 
de conditionnelles seJon un meme modele de distriЬution de temps verbaux. Aussi, 
en serbe, est-iJ possiЫe de varier Ја conjonction, meme J'intonation, pour preciser le 
type de J'hypothese, се qui n'est pas Је cas en fraщ:ais. 

Mots cles: syntaxe, vaJeurs modaJes des formes verbaJes, phrases condition
nelles, proposition hypothetique, Је fraщ:ais, Је serbe. 
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FRANCUSKI SIВZONKТIV SAASPEKTA 
TEORIJE GLAGOLSKIH NACINA GISTAVA GIJOMA 

Ruiica Seder 

SAZETAK 

И radu se tretira ројат jrancuskog siЬ::onktiva, и okviru psihosisteтatike, lingvi
sticke teorije sa pocetka 20. veka cijije tvorac Gistav Gijoт. Najpre se daje prika= Gijoтove 
teorije о nastanku g/agolskog sistema, i teorije glagolskih паСiпа, sa posebniт osvrtoт па 
siЬ::onktiv. И radu se dalje pra11i okvirna paralela sa de.finicijaтa ovog паСiпа koje nala=iтo 
и psiholoskim graтatikaтa, i kro= proveru тogucпosti рriтепе ove teorije па пеkе speci.ficпe 
slucajeve upotrebe, dola=i do =akljucka о originalпosti ove terorije i пјепој efikasпosti pri 
objasnjavanju konkretnihje=ickih datosti. 

Кључне речи: glagolski nacin, hronogeneza, siЬzonktiv, la visee, aktualizacija 

Gistav Gijom је tvorac psihosistematike1 -Iiпgvisticke teorUe sa pocetka 20. 
veka, koja uspostavlja vezu izmedu strukture jezika i strukture misli (psihicke struk
ture) korisnikajezika, oslaпjajuci se pre svega па koncepciju vremeпa. U ovom radu 
ograпicicemo se па stavove iznete u knjizi Temps et Verbe. 

Najbolji prikaz onoga па cemu se ova teorija zasпiva daje sam Gijom, u 
uvodu pomenute knjige: razmatrajuci proces integrisanja iпovacija u jezicki sistem, 
autor polazi od pretpostavke о postojanju formalnog delajezika- u kome se zпakovi 
grupisu u sisteme- smatrajuci da za taj proces postoji mehaпicko, ali i psiholosko 
objasnjeпje. Prvo objasпjenje se odnosi na spoljnu stranu pojave, (fonetske i analo
gпe procese паkоп kojih raz\iciti oЫici doЬijaju svoje vredпosti), а drugo па пјепu 
uпutrasпju straпu: па one transformacije sistema koje su pratile i omoguCi\e dodelu 

1 Naziv teorije dolazi otuda ~to Gijom jezik posmatra kao sistem, ili tatnije, vi~e medusobno koherentnih sis
tema. « Tout se tient dans une langue et l'etat d'un systeme conditionne l'etat des autres systemes. Ainsi, tous 
les systemes reunis n'en font qu'un seul, qui constitue l'etat de langue. » (Gijom 1970: 42) 
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tih vrednosti. ОЬе ove strane su jednako vazne, а Gijom napominje da, iako su brojna 
dela koja se bave razmatranjem mehanickog objasnjenja, skoro se potpuno zapostav
\ja mogucnost psiholoskog objasnjenja, koje је upravo tema пjegove studije. 

Као cilj svog dela, Gijom defiпise pokusaj aпalitickog izdvajaпja (iz slozene 
celiпe govora), опоg dela koj i је vezaп za ideje, da bi ga podvrgao aпalizi koja otkri
va пjegova svojstva i zakoпitosti.2 

TEORIJA GLAGOLSКIH NACINA 

Da Ьi se shvatila teorija glagolskih пасiпа Gistava Gijoma ( i uopste teorija 
vezaпa za glagolski sistem), potrebno је пајрrе predstaviti njegovu teoriju hroпoge
пeze. Hronogeneza је, prema Gijomu, misaona operacija formiranja s\ike vremeпa 
(fr. l'image-temps) u паsој svesti, а пј еп formalпi izrazje glago\.3 U ci\ju koпciznosti 
ijasпoce, posluzicemo se iпterpretacijom Nade Petrovic kojaje defiпise kao misaoпu 
operaciju stvaranja glagolskog sistema (Petrovic 1989 : 17). Ova operacija zahteva 
odredeпo rеа\по vreme, iako vrlo kratko, tako da опа moze Ьiti predstavljeпa pomocu 
vremeпske ose, koju Gijom пaziva hroпogeпetskom vremeпskom osom. Na ovoj osi 
moguce је izdvojiti polazпi (iпicijalпi) тотепаt gde hroпogeпeza jos пiје pocela da 
se odvija - опа samo poseduje mogucпost za to, а slika vremeпa koja јој odgovara је 
vreme iп posse4

. U пekom sredпjem тотепtи , hroпogeпeza је delimicпo izvrseпa, 
а slika vremeпa kojajoj odgovaraje vreme iпfieri. Najzad, hroпogeпezaje dovedena 
do u zavrsпog (fiпalпog) тотепtа, pojavljuje se vreme iп esse. 

Dakle, vreme iп posse (еп puissaпce) је slika vremeпa koju misao jos uvek 
nije realizovala, ali koju ima mogucпost da realizuje-jos neostvareno vreme. Vreme 
in fieri (еп deveпir) је slika vremeпa u procesu formiraпja. Kod vremeпa iп esse (еп 
realite), rec је о formiranoj slici vremeпa. 5 

Ova tri profila (dakle, rasponi izmedu tri pomeпuta momeпta) пazivaju se 
hroпotetske ose, а па пjima se odvija misaona operacija koju Gijom naziva hroпote
za. Ona u паsој svesti « fiksira » опu sliku vremena koju је hronoteza пeposredno 
pre toga stvorila. 

Prema Gijomu, formalпi odraz (dakle, odgovarajuci glagolski пасiпi) vre
meпa iп posse su iпfiпitiv i particip. Formalпi odraz, pak, vremeпa iп esse је glagolski 
пасiп indikativ, sa mпostvom glagolskih vremeпa. 

2 « L'experience qu'il [le present ouvrage] tente - dans les limites de la question du temps et du verbe-c'est 
de degager analytiquement de l'ensemЫe complexe du langage, la partie systematique ideelle, еп vue de la 
soumettre а une etude exclusive qui en revele les proprietes et les lois. » (Gijom.: 1970 : 6) 

3 Da Ьi do~ao do ovog zakljucka, Gijom polazi od pretpostavke da tradicionalno prikazivanje vremena-kao 
beskonacne ose, sastavljene od dva segmenta (pro~lost i buducnost) koje razdvaja prezent dakle »dovr~ena » 
slika vremena, n10ra Ьiti rezнltat odredene misaone operac~je. (Gijom 1970 : 7) 

4 Pri stvaranju ove terminologije Gijoin koristi infinitive tri latinska glagola :, POSSE (moci). FIERI (nastati, 
postati) i ESSE (Ьiti). 

5 Ova slika vremena odgovara vec opisanom, tradicionalnom prikazu vremena (Petrovic 1989 : 18) 
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Stvarajuci teoriju glagolskih пасiпа, Gijom krece od prelaska iz vremeпa 
in posse u vreme in esse, koji se пuzпо odvija u hroпogeпetskom vremeпu. Na ovaj 
nacin, Gijom postavlja pretpostavku da, kadaje taj prelazak kompletaп, dakle hroпo
genetsko vreme sasvim ргеdепо, glagol doblja formu iпdikativa, а ukoliko, iz пekog 
razloga taj prelazak ostaпe nekompletaп, glagolska slika ostaje u domenu vremena in 
fieri, i glagol uzima oЬ\ik siЬzoпktiva. 

Ovo је graficki dobro predstavljeпo u knjizi Nade Petrovic (Petrovic 1989 : 
17), а rec је о pojedпostavljeпoj shemi preuzetoj iz Gijomove kпjige Temps et verbe 
(Gijom 1970 : 9) : 

HRONOGENETSKA OSA 

vreme in posse --------- ----------------------------------------
(infinitiv, particip) 

11 vreme in fieri 
( siЬzonktiv) 

Ш vreme in esse 
(indikativ) 

Glagolsku sliku u prelasku izmedu vremeпa iп posse i vremena in esse, Gi
jom naziva !а visee6

• Da Ы taj prelazak Ыо kompletan, potrebno је da ideje koje 
prelazi !а visee budu dovoljno јаsпе daje пi па koji nacin ne zadrze i dajoj dopuste 
da stigne do vremena in esse, sa glagolskom slikom koju пosi. U slucaju kada је опа 
zadrzana nekom idejom па koju пailazi, пе stize do vremena in esse, i glagolska slika 
se realizuje u domeпu vremeпa infieri. 

Опо sto је upravo rесепо, ciпi teoroju glago\skih пacina nekom vrstom di
optrike !а visee, s obzirom da је jediпo bltno prepozпati kakvo okruzenje dozvoljava 
6 Postoje odredeпi proЫemi pri prevodeпju ovog Gijomovog termiпa па srpskijezik. Naime, zпасепје ove reci 

па fraпcuskom је : ci/janje, nisanjenje, а јаsпо је da Gijom ovoj reci daje specifiCпo zпасепје, u skladu sa 
potrebama formulisaпja svoje teorije. U claпku Pjeret Vasoп-Lere : Ројат /а visee и psihomehanici govora
pokusaj defiпicije (La поtiоп de << visee » еп psychomecanique du laпgage : essai de definitioп) otkrivamo 
da se proЫemi javljaju i u pokt1saju prevodeпja termiпa i па druge jezike, tim рге sto ga Gijom u svom radu 
koristi i u razlicitim zпaceпjima ili пijaпsama znacenja, i daje nemoguce iznaci jediпstveni termiп za prevod 
ove reci, vec је jediпo pouzdaпo opisпo ргепоsепје. lpak, smatramo iпteresaпtпim јеdап komeпtar, u kome 
autorka kaze da Ьi, s obzirom na njenu ulogu, u daпa5nje vreme опа mogla Ьiti пazvana operaterom.(« Dans 
uп certain jargon, on parlerait, de nos jours, d'uп operateur )).) (Vasoп 1997:2) U skladu sa prethodпo 

receпim, а u teznji za izbegavaпjem proizvoljпosti i пeprecizпosti, mi cemo u ovom radu zadrzati termiп 
/а visee, а u smislu pojasпjenja citirati оЬја5пјеnје koje za ovaj pojam daje sam Gijom, u knjizi Temps et 
verbe: ))Sto se tice pokreta pomocu koga se, tokom formiranja slike vremeпa, hronogeneza па svojoj osi 
krece od јеdпе do druge hronotetske ose, s obzirom da se radi о јеdпој « izvrsпoj )) misleпoj operaciji, koja 
nije svojstveпa samo vremeпt1 i glagolu, vec је opsteprisutпa u jeziku, mi cemo је ozпaciti termoпom visee. )) 
(Quant аи mouvemeпt par leque/, daпs /е proces de laformatioп image-temps, la chroпogeпese, еп ас/iоп 
sur /'ахе qui /ui est propre, se porte d'ип ахе chroпothetique аи suivaпf, сотте i/ s 'agif d'ипе operation de 
pensee realisatrice поп pas particuliere аи temps et аи verbe, mais to11t ilfait generale (/ans /е /angage, поиs 
/а desigпeroпs раг /е terme visee.) (Gijom : 1970 : 1 О) 
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njen slobodan prolazak do vremena in esse, а kakvo okruzeпje је па tom putu zadrza
va. Dakle, izbor пасiпа је jediпo proЫem putanje la visee, оdпоsпо оп пiје vezan za 
posmatrani glago\7, vec za ideje kroz koje se dati glagol posmatra. 

Gijom ovo ilustruje razmatrajuci sledeci primer: Је crois qu 'il est venu i Је 
regrette qu 'il soit venu. Moiemo zakljuciti da, kada је u pitaпju glagol croire, dola
zi do kompletnog prelaska u vreme in esse, а kada је u pitanju glagol regretter, taj 
prelazak пiје kompletaп, оdпоsпо kod prvog glagola postoje pogodniji uslovi da se 
izvrsi kompletan prelazak. 

Kada је traпzicija kompletna, (kao u primeru gl. croire), p11tanj11 la visee 
u hroпogenetskom vremeпu oznacicemo sa Т (tаспа razdaljiпa izmedu vremeпa iп 
posse i vremeпa iп esse), а kada је опа пekompletna (gl. regretter) njeпu putanju 
ozпacicemo sa T------q, gde q predstavlja zaprecni elemeпt koji oпemogucava la vi
see da stigпe do vremena in esse. 

Као potkrepljenje upravo izlozeпih argumeпata, Gijom uvodi jos jedan Ьitап 
pojam u odredivanju glagolskog nacina: pojam aktualizacije, koja u stvari ozпacava 
dostizaпje vremena in esse, i kojaje dakle tacka prelaska virtuelnog u realno. 

Оо ovog pojma Gijom dolazi polazeci od broja oЫika koje sadrze iпdikativ i 
siЬ:Zonktiv8 , па osпovu cega pretpostavlja da se siЬ:Zonktiv odпosi па drugaciju pred
stavu vremeпa пеgо indikativ9

• Zakljucuje daje siЬ:Zoпktiv nacin amorfnog vremeпa, 
пedeljivog na epohe, jer mu nedostaje presek pomocu sadasnjosti, а indikativ napro
tiv nacin u kome је vreme formirano, «realizovaпo», dakle deUivo па epohe. Ovo ga 
upucuje па zakljucak da је morfologija vremena vezana za mogucnost postavljanja 
sadasпjosti (prezenta) ili, uopstenije, aktuelnosti, termina koji obuhvata istovremeno 
i relativni i apsolutni prezent. 

Prema Gijomu, ovakav priпcip, kada se pridruzi prethodno recenom, suzava 
proЫem i namece pretpostavku da Ьi uzrok cinjeпice da u okviru indikativa mozemo 
razlikovati јаsпо odeljene epohe, а u okviru siЬ:Zonktiva ne, mogao Ьiti u tome sto 
indikativ ukljucuje aktuelпost u vreme, а siЬzonktiv ne. Ukoliko se ovakva pretpo
stavka prihvati, teorija glagolskih nacina u svakom jeziku svodila Ьi se па utvrdivaпje 

Gijorn ipak izdvaja irnperativ, kao mode de /а parole а пе mode de /а pensee za koji daje роsеЬпо оЬјаsпјепје 
(pogledati Temps et verbe, str. 47-48) 

8 Sibzoпktiv za izra2:avaпje vrerneпa -za epohu proslosti, sada5пjosti i buducпosti- irna па raspolagaпju samo 
cetiri oЫika, dok iпdikativ poseduje cetiri oЫika za proslost. dva oЫika za sada5njost i cetiri za buducпost 
(Gijom ovde ubraja i koпdicional, koji је prema njegovom misljeпju sarno futur sa vecom koliciпorn 
hipoteticпosti пеgо futur u pravom smislu te reci) (Gijorn 1970 : 1, fusпota 2). Dakle, predstavljanje vrerneпa 
u iпdikativu је detaljпije, precizпije пеgо predstavljaпje vrerneпa u siЬzoпktivu. 

9 Raspodela forrni kojorn raspolazu pomeпuti пасiпi upucuje па zakljucak da је vrerne u siЬZoпktivu sarno 
јеdпа jediпa epoha, i пе роzпаје presek pornocu sadasпjosti, koji је пеорhоdап za podelu vrerneпa па vise 
epoha. Sama upotreba oЫika siЬzoпktiva potkrepljнje ovakav пасiп gledaпja: konstrukcija qu 'il soit venu 
rnoze da predstavlja kako bнduce , tako i proslo vrerne: 
J'attendrai qu 'il soit venu. 
Је regrette qu'il soit veпu. (Gijorn 1970: 31) 
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koje su to ideje koje, dok ih prelazi !а visee, vode do aktualizacije (dakle, vremena 
in esse), а koje ne. 

Da bi potvrdio ovu pretpostavku, Gijom se odlucuje za eksperimentalnu 
proveru, а u cilju konciznosti, kvantitativno ogranicava eksperiment na one uni
verzalne ideje "najpotrebnije cak i za samo postojanje misli" (Gijom 1970 : 32). 
Gijom izdvaja cetiri ideje: moguce (possiЬle), verovatno (рrоЬаЫе), sigurno (certain) 
i stvarno (reel). 

Upotreba nacina pokazuje da samo prva iziskuje upotrebu siЬzonktiva : 1! est 
possiЬ!e qu 'il vienne. 

1! est рrоЬаЬ!е qu 'il viendra. 
1! est certain qu 'il viendra. 
1! est reel qu 'il est venu. (Gijom 1970 : 32) 

Dakle, u svetlu izlozene pretpostavke pojam moguceg iskljucivao Ьi aktua
lizaciju, а pojmovi verovatnog, sigurnog i stvarnog Ьi је ukljucivali. 

Da Ьi dokazao daje ovo tacno, Gijom polazi od definicije moguceg10
: « kada 

se nesto okarakterise kao moguce, znaci da ima jednake sanse za postojanje kao i 
za nepostojanje; verovatno podrazumeva moguce sa vecim sansama za postojanje 
nego za nepostojanje. » (Gijom 1970 : 32) Gijom dalje termin sanse za postojanjem 
zamenjuje izrazom sposobnost aktualizacije. (( Jer, Ьiti znaci posedovati aktuelnost, 
odnosno realnost pretpostavlja aktualizaciju" .. » (Gijom 1970 : 33). 

Autor zatim obrazlaie definiciju ovog pojma: moguce ima za svojstvo da 
ponistava sposobnost aktualizacije, time sto nosi u seЬi jednu podjednako jaku, ali 
suprotnu sposobnost. OsoЬina pojma verovatnog је da omogucuje aktualizaciju. 
« Drugacije receno, moguce = sposobnost aktualizacije jednaka nuli, verovatno = 

sposobnost aktualizacije razlicita od nule, ali proizvoljno mala. » (Gijom 1970 : 33) 
Povecavanjem verovatnoce, ono sto је verovatno moze da и odredenom momentu 
dostigne pojam sigurnog (najveci izraz verovatnoce). Ovo nam pokazuje da vero
vatno i sigurno izrazavajujednu istu specificnost (osoЬinu ili kvalitet), samo и razli
citoj meri. Dakle, sto se tice !а visee, koja raspoznaje samo kvalitet, а ne i kvantitet, 
verovatno је isto sto i sigurno (sigurno је samo jedna velika kolicina verovatnog, 
tako da se radi о kvantitativnoj а ne kvalitativnoj razlici). Ova kvalitativnajednakost 
se и jeziku ogleda preko upotrebe istog glagolskog nacina (indikativa) posle izraza 
koji sadrze ove pojmove : 1! est certain qu 'il viendra. / 1! est рrоЬаЬ!е qu 'il viendra. 
(Gijom 1970: 34) Gijom dalje na isti nacin dokazuje daje pojam stvarnog samo visi 
stupanj sigurnog11

• 

10 Ovu definiciju Gijom pozajmljuje iz filozofskog recnika ciji је autor GoЫot. 
11 Potpomognut grafitkim prikazom (Gijom 1970 : 34), Gijom dokazuje da, bez obzira da li se radi о vero

vatnom, sigurnom ili stvarnom, /а visee se и sva tri slutaja nalazi na liniji aktualizacije, samo na njenim 
razlititim tatkama- ~to obja~njava upotrebu indikativa и sva tri slutaja. 
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Gijom zakljucuje da dokazana jednakost izmedu ova tri pojma sugerise pra
vo da ove izraze koristimo kao izraze-etalone, koji mogu da sluze kao kriterijum za 
odredivanje glagolskog пacina12 . 

11 est рrоЬаЬ!е - Ј1 est previsiЫe, il est prevu, је prevois, ... 
11 est certain - је crois, је crois, il а ete fixe/arrete ... 
Il est reel - il est visiЫe, il а ete vu/constate, је vois ... 
Na ovaj nacin se pitanje glagolskog nacina svodi na koriscenje ovih izraza

etalona kao sredstva za merenje puta koji је !а visee obavezna da prede u razlicitim 
govornim situacijama. 

Gijom sve ovo potkrepljuje primerima13
, а svaki od njih dokazuje daje gla

golski nacin posledica kontakta ili ne-kontakta !а visee sa aktualizacijom (tj. sa vre
menom in esse). 

Na osnovu Gijomovih objasnjenja ovih nekoliko primera mozemo zakljuciti 
da se prema njegovoj teoriji !а visee glagola kompletivne recenice u stvari vrsi preko 
ideja koje prenosi glagol nadredene recenice, sto objasnjava princip upotrebe nacina 
u zavisnim kompletivnim recenicama. 

• U recenici Је crois qu 'il est venu (qu 'il viendra) glagolu croire najЬ!izi ро 
znacenju izraz-etalon је Је prevois. Ali, ovoga puta, dva glagola toliko su 
Ыiska, daje rezultat apstrahovanja znacenjajednog glagola od drugog jednak 
nuli. Опо sto opravdava upotrebu indikativa је odsustvo bilo kakvog zaprec
nog kvantuma q koji Ьi sprecio da !а visee dostigne liniju aktualizacije. 

• U izrazu: Је veux qu 'il vienne- !а visee glagola venir se vrsi preko glagola 
vouloir. А glagol vouloir nije ocigledno Ыizak nijednom izrazu-etalonu ko
jim raspolazemo. Naravno, ovaj glagol sadrzi odredenu ideju predvidanja 
(u smislu da опо sto zelimo na neki nacin predvidamo ), ali је ta ideja toliko 
jasno prevazidena idejom volje, da је jasan rezultat apstrahovanja glagola 
vouloir od izraza etre previsiЬle : ostatak q, to jest razlika u znacenju, koja 
kod glagola vouloir predstavlja zapreku za !а visee pri kretanju ka liniji ak
tualizacije. 

• U recenici Је regrette que Pierre soit venu glagol regretter se odnosi na 
nesto sto se zaista desilo, nesto sto cini deo stvarnog, а od navedenih izraza
etalona, najЬ!izi ро smislu шu је izraz: Il а ete constate, medutim daleko 
је od toga da izrazava sve ono sto izrazava glagol regretter, i ukoliko ga u 
mislima apstrahujemo od ovog glagola, razlika nije nula (sto Ьi Ьiо slucaj da 
su ova dva izraza ocigledno jednaka), nego jedan odredeni kvantum q14

, koji 
ustvari predstavlja put koji !а visee treba jos da prede da Ьi dostigla liniju -------"-

12 Na osnovtt njih Gijom izvodi izraze razlicitog oЫika, ali koji imajt1 identicnu putanju !а visee. Tako dolazi 
do dovoljnog broja izraza-etalona za sve slucajeve, koji, kroz razlicitu t"ormalnu realizaciju (razlicite reci) 
pokazujt1 istt1 pt1tanjt1 !а visee . 

13 Mi сето se zbog obima ovog rada ograniciti sашо na priшere koji se ticu kompletivnih recenica, srnatrajuci 
ih najintrigantnijiш kadaje u pitanju upotreba glagolskog nacina. 

14 Oznake sн preнzete iz Gijomovog grafickog prikaza ( Gijorn 1970 : 29) 
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aktualizacUe. Dakle, umesto kompletne tranzicije Т, dolazi do nekompletne 
tranzicije u formi T------q. Upravo taj kvantum q, « sakrivajuci od nase sve
sti liпiju aktualizacije » (Gijom 1970 : 36) uslovljava upotrebu siЬzoпktiva. 

u tradicioпalпim gramatikama, kada se predstavlja upotreba naciпa u kom
pletivпim receпicama, оЬiспо se pravi podela па osnovu semaпtike glagola пadrede
ne receпice, koji (uz mапја ili veca odstupaпja) пајсеsсе bivaju podeljeпi па glagole 
misljeпja, volje i osecanja. 15 Poredeci terminologiju Gijomove teorije sa termiпologi
jom tradicioпalпe gramatike, mogli Ьismo reci da glagol croire predstavlja glagole 
miSljenja, glagol vouloir -glagole volje, а glagol regretter -glagole osecanja. 

Gijom zatim aпalizira slucajeve koji па prvi pogled izgledaju koпtradiktorni 
ovoj пjegovoj teoriji: 
Indikativ posle glagola esperer: 

S obzirom na to da ovaj glagol па prvi pogled ima veoma slicпo zпасепје 
glagolu desirer posle njega se ocekuje upotreba siЬzonktiva. Gijom smatra tacпim 
da « пadati se » svakako podrazumeva zelju, ali semantickom aпalizom postavlja 
sledecu razliku: zelja se oseca i kada и mislima пе postoji ideja verovatпoce, dok 
se о пadi moze govoriti tek kada misao ima pristup ideji verovatnog (uz sacuvano 
prisustvo zelje), tako da kvaпtum koji пosi zelja Gijom пaziva kvantumom koji nije 
zaprecni (le quantum non-interceptif) q '. Bez makar i minimalпe verovatnoce, пеmа 
mesta za upotrebu glagola esperer, u tom slucaju upotreЫjavao Ьi se glagol vouloir. 
Tako se glagol esperer smesta u domen verovatпog, i1i, drugim recima, na liпiju ak
tualizacije. 
Sihionktiv posle glagola sumnje : 

Gijom aпalizira izraz : Је doute qu 'il .vienne (poredeci ga sa indikativom u 
izrazu Је crois qu 'il viendra), а mi smatramo da Ьismo ovo objasпjenje mogli prime
пiti za sve пegirane glagole misljenja, s obzirom da negacija upravo implicira sum
пju. Iako i glagoli misljeпja u afirmativпom oЫiku sadrze jedan kvaпtum sumnje, 
kod ovakvih glagola postoji stapaпje sa idejom verovatпog 16, tako da taj kvaпtum 
nije zaprecaп. Naprotiv, kada su пegirani izjedпacavaju se sa glagolima tipa douter i 
ukoliko ih apstrahujemo od izraza-etalona је prevois, javlja se о пај zaprecni kvantum 
q koji sprecava da njihova visee dostigпe liпiju aktualizacije. 17 

15 Nirop recimo daje upravo ovakvu podelu: glagoli misljenja (lat. verba sentiendi et declarandi), glagoli volje 
(Iat. verba voluntatis), glagoli za izrazavanje razlicitil1 osecanja (lat. verba atfectuum). 

16 Pogledati obja5njenje za gl. croil'e .. 
17 Gijom daje opasku da francнskijezik nije uvekjasno pravio razliku izmedu zaprecnog i ne-zaprecnog kvan

tuma, tako da se u 17. Vekнjos uvek nailazi па upotrebн siblonktiva posle glagola misljenja tl afirmativnom 
oЫiku. Prema nasem mШjenju, ova opaska mogla bi da poslнzi kao obja5njenje нроtгеЬе sibzonktiva (kon
jнnktiva-it congiuntivo) t1 italijanskom jezikt1 posle glagola misljenja u afirmativnom 0Ыikt1, kao i posle 
glagola nadati se (it. sperare). 



384 Ruzica Seder 

1 kod ovih glagola, kao i glagola esperer pertinentnost nj ihove upotrebe, 
nastaje sa minimalnom verovatnocom, na liniji aktualizacije, а prestaje kada ta ve
rovatnoca dostigne svoj maksimum, dakle prede u sigurnost. Tada se koristi glagol 
savoir. 

Ukoliko Ьismo interpretirali Gijomovu teoriju, i napravili paralelu recimo sa 
teorijama koje nalazimo u psiholoskim gramatikama - koje, iako se razlikuju u for
mulaciji same definicije 18

, u siЬzonktivu vide nacin za izraZavanje modaliteta misli 
kao sto su: volja,finalnost, sumnja, osecanja ili neizvesnost itd.- mogli Ьismo zaklju
citi da u svetlu Gijomove teorije, ovi modaliteti, kada ih implicira glagol nadredene 
recenice, predstavljaju onaj « zaprecni kvantum q », koji, sprecavajuci da !а visee 
dosegne liniju aktualizacije, iziskuje upotrebu siЬzonktiva u zavisnoj recenici. 

Dalje, mogli Ьismo pokusati da primenimo ( i na taj nacin da proverimo) 
Gijomovu teoriju pri objasnjavanju nekih « spornih « glagola, to jest onih posle ko
jih je u kompletivnoj recenici moguce upotreЬiti i indikativ i siЬzonktiv (uz promenu 
njihovog znacenja). 

Smatrali smo interesantnom grupu glagola koju izdvaja Moris Grevis (Gre
vis 1969: 1054) kao sto su consentir, dire, ecrire, entendre, etre d'avis,faire savoir, 
prendre garde, pretendre, signifier, uz napomenu da kada imaju znacenje glagola 
misljenja koriste indikativ, а kada doЬiju znacenja glagola volje - siЬzonktiv. 

Analiziracemo neke od primera koje autor navodi: 
Је dis qu 'il vient. 
Је lui dis qu 'il vienne. 
Prvi slucaj slicanje slucaju glagola croire (pogledati obja5njenje). Izrazje 

dis mogli Ьismo priЫiziti Gijomovom izrazu-etalonu il est reel, ili jos preciznije- il 
est visiЬle, il а ete vu/constate, је vois ili sire: је constate. Semanticka Ыiskost izraza 
koje poredimo toliko је ocigledna, daje jasno daje rezultat apstrahovanja znacenja 
jednog izraza od drugog jednak nuli, i da samim tim ne postoji nikakav zaprecni 
kvantum q koji Ьi sprecio da !а visee dostigne liniju aktualizacije i vreme in esse, 
predstavljeno indikativom. U drugoj recenici mozemo da se pozovemo na Gijomovo 
objasnjenje za glagol vouloir, jer је u ovoj recenici evidentno semanticko priЫizava
nje glagola dire ovom glagolu. 

Isti princip primenjljiv је i na ostale primere iz grupe, а mi cemo se zadovo
ljiti analizom samo jos jedne situacije: 

Је consens [j'admets comme vrai] que le haut clerge п 'est pas responsaЬle. 
(А. Gide, Les Caves du Vatican, str. 206) 

Је consens que vous lefassiez. (Ас.) 
U prvom primeru, dovoljno је priЫiziti izrazje consens izrazu il est visiЬle, 

а u drugom izrazu il est previsiЬle, da Ьi Ьi postalo jasno zasto је u prvom slucaju !а 
visee dostigla liniju aktualizacije, а u drugom slucaju nije. 

18 Zorz i Rober Le bidoa u sibzonktivu vide « glagolski пасiп psihicke eпergije», Damuret i Pi~on « mode de 
поп-jugemeпt » itd. 
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Posto smo predstavili Gijomovu teoriju glagolskih пасiпа, i пapravili okvir
пo poredeпje пјепih postavki sa oпim sto пudi tradicioпalпa gramatika i psiholoske 
gramatike, mozemo reci daje rec о origiпalпoj teoriji koja па siпteticaп пасiп objas
пjava ovaj aspekat glagolskog sistema, i koju, и okviru domeпa posmatraпog u ovom 
radu, Gijom uspeva da sa matematickom precizпoscu efikasпo primeпi па koпkretпe 
jezicke koпtekste. 
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LE SUBJONCТJF FRAN~AIS D'APRES LA THEORIE 
DES MODES ОЕ GUSTAVE GUILLAUМE 

RESUME 

Се texte porte sur le mode subjoпctif eпfraпr;:ais, d'apres !а psychosystema
tique, theorie liпguistique de Gustave Guillaume, creee au debut du 20 ете siecle. 

Tout d'abord оп preseпte !а theorie de Gustave Guillaume сопсеrпапt le 
systeme verbal еп geпeral, et !а theorie des modes verbaux, pour епfiп dоппеr !а 

defiпitioп du subjonctif dans le cadre de ladite theorie. Puis оп essaie de faire le pa
rallele avec les theories des grammaires psychologiques portaпt sur се mode, се qui 
nous а атепе а !а conclusioп qu'il s 'agit ici d'uпe theorie origiпale, applicaЫe pour 
l 'explicatioп efficace des faits de /а laпgue. 

Mots cles: mode verbal, chronogenese, subjonctif, \а visee, actua\isation 
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РЕЧ СА ТВОРБЕНОГ АСПЕКТА 

Јелка Матијашевић 

САЖЕТАК 

Тема овог прилога је творбени статус речи виђен кроз призму кључних дери

ватолошких проблема третираних у руској и српској лингвистици. На размишљање у 

овом правцу дошло се на основу изнете дистинкције: творбене/нетворбене речи, што 

би могло да значи да постоје речи које су предмет творбе речи и оне којима творба не 

треба да се бави. Разматрање показује да све речи једног језика могу бити предмет 

проучавања творбе речи. 

Кључне речи: руски језик, српски језик, творба речи, деривација 

У оквиру проучавања речи као централне јединице различитих језич

ких нивоа, на овом месту планирано је разматрање речи на творбеном нивоу. С 

обзиром на разлике међу језицима и непостојање универзалног у овој области, 

овде ћемо се оријентисати на творбени статус речи у дериватологији два сло

венска језика - руског и српског, кроз један преглед одабраних релевантних за 
творбу речи питања и проблема. 

У нашој дериватологији појавио се не тако давно појам : творбена реч 
- парафраза чега би могла бити "творба речи треба да се бави њоме", а могуће и 
синоним термину "твореница" (Клајн 2002, 2003), нетворбена ријеч - синоним 
за "немотивирана ријеч" (Бабић 1986) - слободно парафразирано "творба речи 
не треба да се бави њоме". 

Очигледно је да се код овакве дистинкције уводи као појам прво иједно 

од кључних питања теорије творбе речи - појам творбене мотивације и моти

вационих односа као - структурно-семантичка зависност једне речи од друге 

у оквиру корелативног пара. Дакле, налазимо поистовећивање са мотивиса-
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ношћу, односно њеним одсуством (Бабић), или као повезаност са етимологијом 

(Клајн,). Истовремено одмах се сретамо са кључем деривационог процеса у 

области морфемског грађења речи. 

Клајн сматра да докле год у речи постоји макар један део који је нед

восмислено везује за неку другу, реч је твореница и спада у делокруг нашег 

истраживања и да "етимологија може пружити драгоцену помоћ у случајевима 

кад синхронијска обележја нису довољна да одлуче о категоризацији неке тво

ренице, али она не сме бити једини критеријум, и не треба сматрати твореница

ма речи које су изгубиле некадашњу мотивацију." 

Не слажући се са Бабићем да је термин "нетворбена ријеч" синоним за 

"немотивирана ријеч", Клајн примећује да "конотација ипак није иста, јер ако реч 

назовемо нетворбеном, то свакако подразумева да творба речи не треба да се бави 

њоме. Бабић између осталих наводи као нетворбене и речи срџба и космат, јер, 

како каже, "нема више ријечи срчити се "срдити се", космъ, "длака". За савремено 

језичко осећање, међутим, срџба је у несумњивој вези са срдити се и придевом 

срдит, као и космат са коса. Отуда се може говорити или о промени основе или о 

неуобичајеном облику суфикса, али не можемо порицати да су те речи "творбене". 

Шта је "творбена реч" у руском и српском, каква је то језичка јединица, 

постоји ли и "нетворбена реч", у чему је особеност ове димензије речи, одре

диће се кроз читав појмовник проблема. 

У русистици не налазимо у лексикализованој форми дате појмове, али у 

области ове лингвистичке теорије одавно постоји појам мотивације, употребља

ва се од седамдесетих година у научним радовима, у монографијама које кроз 

аспекат мотивационих односа прилазе проблему творбене семантике (Улуханов 

1977 ), у универзитетским уџбеницима, великим граматикама (Гр. 70) одакле се 
могла пренети и у друге средине.Тако је дефиниција из Руске граматике (Гр. 80) 
да су објекат изучавања творбе речи - творбено мотивисане речи, тј. речи које 
су и значењем и гласовно условљене другим речима истог корена, могла бити 

шире прихваћена. Та подела на мотивисане и немотивисане (мотивированные 

- производные : дубняк, учитель, расчистить, беловатый и немотивирован
ные - производящие или непроизводные: дуб, учить, чистить, белый) сматра 
се централним питањем пре свега морфематске деривације. Основна јединица 

и централно место у систему синхроне творбе речи је изведеница (Кубрякова 

1978, КРГ 1989, Лопатин 1977, Савр.рус. 1981 и др.). 
Ширењем учења о семантичкој деривацији, налазимо и термин метафо

ричка мотивација или изведеност (Лопатин 1975, Савр.рус. 1981) у оним случаје
вима када се изведеница базира на преносним (метафоричким) значењима твор

бене основе (попугайничать - повторять чужие слова). Постоје тако и мишљења 
која сматрају да су све речи руског језика објекат творбе речи као научне дисци

плине. Подела на мотивисане и немотивисане је условна, историјски је условље

на: све речи савременог језика су у принципу изведене, тј. некада су изведене од 
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других речи и док су једне од њих сачувале производност, друге су је изгубиле и 

условно се називају неизведеним. Само су позајмице из другог језика исконски 

неизведене, тема, идея, кондуктор (Балалыкина-Николаев 1985), границе међу 
њима су покретне. Према досадашњим укупним сазнањима, ако се изведеност и 

неизведеност узме за критеријум одређивања предмета творбе речи, у том случају 

просте речи (Белић 1949), као старе речи, које су иначе врло активне у процесима 
деривације: као творбена основа за грађење морфолошким, семантичким или 

неким другим путем, биле би неоправдано искључене из научне опсервације. 

Творба речи излази на нову орбиту свога развитка, у којој се деривацио

ни процеси сагледавају комплексније, детаљније, пажљивије, као што се чини у 

савременој лексикологији. 

Са рашчлањивошћу на творбене елементе везан је читав низ значајних 

за творбу речи питања. Творбена рашчлањивост бинарна по структури, која се 

углавном везује за појам афиксалних изведеница, у пракси често изазива по

тешкоће, јер долази до мешања, па чак и неразликовања творбене анализе речи 

од морфолошке и етимолошке анализе. Та три различита поступка која имају 

и различите циљеве само се некад своде на исто. Као двочлана по творбеној 

структури: творбена основа и формант, она спада у поступак посебне врсте и 

неопходно ју је пре свега разграничити од морфолошке/морфемске анализе. 

Нпр.учитель - учить, учитель - учительница: Морфол. : уч - и - тель : творб. 
учи- тель /учити -учитељ, учитељ -учитељица, учити -учитељица. Морфол. 
уч - и - тель - ниц - а : творб. учитель - ница или учить- тельница. Проблем 

настаје код полимотивације - тада на сцену ступа као одлучујући фактор - се

мантика. 

Променљивост у времену, посебно када се ради о сеrментацији речи, 

сведочи о динамици у деривационом систему: речи не задржавају исту дери

вациону структуру за разлику од фонетске, морфолошке, прозодијске и сл. 

Као главни историјски процеси у области творбе речи евидентирају се у ру

систици деетимологизација (опрощение) и прерашчлањење (переразложение) 

захваљујући којима се језик обогаћује новим немотивисаним речима, нпр. вкус 

(ку-с-ать, кус-ок) и творбеним морфемама услед премештања граница морфе

ма, нпр. пыл-инка од пылина. Као примери за померање границе морфема могли 

би се у српском узети и горе наведено: срџба и космат.Све у свему гледања на 
појаве у творби речи као на неку статику давно су превазиђена, уз додатак да 

ово није једино што се односи на динамику у деривацији, јер је творба речи 

процес, и као такву је треба и посматрати (Анчић-Обрадовић 1973). 
Док су некад само узуалне (реалне ) речи биле предмет творбе речи, 

данас је дијапазон проширен и на неузуалне : оказионалне и потенцијалне 

речи. О овоме у русистици има и теоријских и практичних - уџбеничких тек
стова (Винокур 1941 , Земская 1972, 1973, 1992, Савр.рус. 1981, Лопатин 1973, 
Улуханов 1984, 1977 и др.). Потенцијалне се граде по најпродуктивнијим ти-
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повима, попуњавајући празнине у творбеним парадигмама, тј. оне реализују 

дејство закона творбе речи и по дефиницији су правилне. Оказионалне речи 

стоје насупрот обичним (узуалним) речима. Оказионализми су нарушиоци за

кона (правила) општејезичке творбе речи. Они користе неактивне афиксе или 

неправе основе. Нпр. према обичном пошлятина стоји оказионализам брошю

рятина. Оказионализми карактеришу потпуно посебан аспекат изучавања 

језика - стваралачки, индивидуални, естетски - они реализују индивидуалну 

стваралачку компетенцију говорника било да је песник, дете, обичан човек. 

Они показују на шта је способан језик код грађења нових речи, какви су његови 

стваралачки потенцијали, дубинске снаге. Аналогија се сматра главним покре

тачем грађења свих врста нових речи - и узуалних и оказионалних, јер она може 
да разруши творбено правило и да створи ново (Шмелев 1963). 

При грађењу оказионализама делују специфични модели,Земска нпр. 

помиње: контаминација, сливенице, образовања по конкретном обрасцу, са из

мишљеним коренима, ослобађање аф икса и других делова речи (изам, пере), ко

ришћење афикса као творбених основа, каламбури и игре речима и сл. у сфери 

жаргона (Бугарски 2001,2003, Клајн 2002, Матијашевић 2006). Такви су дымо
кратuя и дымократы - где се укршта семантика речи демократuя, демократы 

и дым, затим сновослагач, близнисмен, жвазбука и сл., што у неком случају 

може довести до стварања новог модела. Очигледним се чини да су непознате 

до краја могућности творбеног механизма и да не постоји само и једино завис

ност од творбеног материјала, већ су разна одступања могућа у реалној, кон

кретној ситуацији, под утицајем и у складу са разним језичким и ванјезичким 

факторима, утицајем и страних речи као позајмица, грађење по туђим моделима 

и сл. И свему томе је место у изучавању творбеног механизма. 

Међу појмовима теорије творбе речи видно место заузима творбено 

значење. Дериватолози се слажу да је то посебан тип значења, да се по томе 

изведенице разликују од неизведених речи, али јединственог и јасног одређења 

оно нема (Земская 1992). Па ипак постоје и нека општа места до којих се дошло: 
разликује се од лексичког значења које је индивидуално за сваку реч, творбено 

значење носи типски карактер, али се разликује и од граматичког, јер је мање 

уопштено и обухвата само део речи које се односе на неку граматичку класу, 

садржај његов је типичан за неки дати творбени модел и може се репродуко

вати у другим творбеним паровима. Међутим, ни то не важи апсолутно, јер ни 
апстрактност није истог степена, а некад лексичко значење и творбено значење 

могу бити исти. Обично се дефинише према теоријским погледима са којих 
истраживачи прилазе деривацији, тачније, у зависности од лингвистичког ме

тода са кога се врши одређење добијене су и разне класификације; ономасио

лошке, фунционалне, структурно-семантичке итд. 

Према томе, за творбу речи у семантици речи није важна конкретна 

лексичка индивидуалност, већ оно опште што је садржано у њеној структури 
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- а то је творбено значење. Најпознатије класификације творбених значења 

(Dokulil 1962) у славистици : мутациона, транспозициона, модификациона; 
према функцијама творбе речи (Земская 1992): номинативна, конструктивна, 
компресивна, експресивна, стилистичка - али значења су разног типа; у руским 
академијиним граматикама (Гр.7о и Гр.80) - 11 значења (пет мутационих и шест 
модификационих), што је по мишљењу Земске сувише апстрактно. Очигледно 

је да је појам творбеног значења доста разнородан. 

Творба сваке поједине врсте речи, без обзира на тесну повезаност у 

творбеном систему, има своје специфичности: нпр. свака има своје творбене 

моделе и типове, типолошки врло разуђене. Деривациони потенцијал не само 

врста речи, него и лексичко-семантичких група унутар сваке одређене врсте 

речи је другачији. Свака врста речи има сопствени круг творбених значења, по

што неки творбени модел има примену у границама одређене врсте речи. Тако 

називи градова дају именице са значењем "становник" и придев са значењем 

"који се односи на ... ": волгоградец, саратовец, москвич, пермяк и сл., волгоград
ский, саратовский, московский, Шапчанин, Пироћанац, шабачки, пиротски. 

У русистичкој творби речи и србистичкој творби речи све донедавно 

постојала је знатна неуједначеност у третирању елементарних и може се рећи 

суштинских питања из области творбе речи. Док је друга половина ХХ века у 

русистици протицала у знаку формирања ове језичке дисциплине, чије је по

гледе у великој мери прихватила читава плејада данас познатих дериватолога и 

у другим лингвистичким срединама, у србистици је, како је Клајн констатовао, 

више од једног века владало уверење, "даје права "творба речи" само извођење, 

тј. суфиксација и да су се тога мишљења углавном придржавали сви досадашњи 

граматичари, па чак да се и код Бабића све своди на суфиксацију. 

У основи данашњег учења о начинима грађења речи (најчешће назива

ни у лингвистици способы словообразования, али и : типы, виды, методы, прин
ципы) у руском језику налази се учење Виноградова о пет модела (Виноградов 

1951 ): фонетски, морфолошки, лексичко-семантички, лексичко-синтаксички 

и морфолошко-синтаксички, а са корекцијом Шанског (Шанский 1968) који је 
искључио фонетски уневши га у морфолошки, четири начина творбе постала 

су традиционални и ушли у многе уџбенике руског језика. Касније корекције 

углавном су се базирале на овоме, али су према средству творбе правиле поделу 

на морфемске/морфолошке и семантичке моделе, где су онда ове старе поделе 

улазиле као потподела. Треба наравно напоменути да предложени систем не 

одговара у потпуности савременом нивоу развитка творбене науке. Неоспорна 

је чињеница да највећи број речи руског а и српског језика данас чине изведе

не речи. Тако у руском језику налазимо врло широку лепезу појма деривације: 
афиксна/морфемска/морфолошка: чиста - префиксација, суфиксација, постфик
сација; мешовита - конфиксација/ циркумфисација у разним комбинацијама, 
афиксоиди, композиција разних типова - са интерфиксом или без њега, у ком-
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бинацији са суфиксацијом; универбизација, абревијација, сливенице /прекла

пања, калкирања; безафиксна: семантичка деривација: метафора, метонимија; 

конверзија/ транспозиција - супстантивација, а.цјктивација; адвербијализација, 

конјунктивизациј а, прономинализација. 

Резимирајући искуства модерне лингвистике Клајн истиче да је углав

ном преовладало мишљење да су префиксација, суфиксација, композиција 

(слагање) и конверзија (претварање) четири засебна и равноправна поступка 

творбе речи (при чему "равноправна", уз опаску наравно, да не значи да им тре

ба посветити једнаку пажњу, јер је неспорно да се суфиксацијом гради далеко 

највећи, а конверзијом само мали број речи). 

По творбеној активности у тзв. синхроном систему творбе речи из

двајају се четири основне врсте речи: именице, придеви, глаголи, прилози. 

Већина њихових творбених типова су отворени низови. Што се тиче бројева и 

заменица, у синхроном систему нема продуктивних творбених типова. Модал

не речи, ономатопеје, узвици, помоћне (функционалне речи): предлози, везни

ци, речце, немају свога творбеног инвентара. Оне се (сем ономатопеја) обично 

попуњавају на рачун лексикализације граматичких облика самосталних речи 

(углавном наведених четири), конверзијом, функцијом у реченици. 

Семантичка деривација није ни овог пута нашла довољно места као 

творбени начин. Можда што се творбом речи обично не сматра творба значења. 

Процеси пак деривације који су најбоље описани у творби речи и синтакси, 

делују и у сфери лексичког значења - централна је мисао у монографији (Ку

стова 2004) посвећеној управо типовима изведених значења, а урађеној у 

когнитивном концепту и према резултатима истраживања лексичке семантике 

московске семантичке школе. Као основни механизми семантичке деривације, 

добијања нових значења, означени су метафора и метонимија. У сфери рада на 

когнитивном концепту, када се полисемији придаје велики значај, не може се 

пренебрегнути семантичка деривација као творбени начин грађења речи. Треба 

напоменути даје овога било и раније, пре нешто више од двадесет година изне

ла сам своју концепцију о семантичкој деривацији као интегралном делу творбе 

речи (Матијашевић 1986, 1985). Управо тих година и нешто раније а невеза

но стваралачким контактима и јединством школе, на Казанском универзитету 

изнети су истозначни закључци до којих су дошли истраживачи дериватолози 

(Марков 1981, Балалкина - Николаев 1985). 
Како се истиче у монографији Кустове, оживљавање интересовања за 

полисемију у последњој деценији је један од закономерних резултата смене 

вредности и оријентира у науци о језику "постструктуралистичке" епохе. Зане

марени су били проблеми механизма образовања нових значења а она се стално 

појављују. Потреба за означавањем нових објеката и ситуација обезбеђује се 
углавном (мада не и апсолутно) на рачун коришћења већ постојећих језичких 
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јединица у новим значењима, тј. на рачун полисемије. Полисемија се може по

сматрати и као испољавање принципа економије и принципа оптимизације. 

Одавно је познато да је за морфемику и творбу речи проблем односа 

синхронијске и дијахронијске равни у посматрању језичких јединица много сло

женији него за друге нивое језика, јер људска свест у том случају различито 

третира могућност морфемске сегментације или грађења речи: за једне носиоце 

језика веза речи са њеном реалном деривационом базом је видљива и очигледна, 

за друге - избледела и неактуелна. Управо зато разилажења у третирању односа 
непосредне изведености, обично остају ван граница разматрања и спадају у 

сферу нерешених, али очигледних проблема науке о језику. 

За деривацију би се могло прокламовати правило, синхронија и дијах

ронија не треба да буду раздвојене, а посебно не стриктно, већ, како се у литера

тури наглашава, да се допуњују. Па ипак то се доста чинило у славистици. Тако 

Зем ска (Земская 1973) истиче да "појам "способ словообразования" у синхро
ној и у дијахроној творби речи има различит садржај: у дијахроној творби одго

вара на питање - којим средством је изведена, у синхроној - којим средством се 
изражава творбено значење изведенице. Поготову то важи за творбу речи, која 

се по самој својој природи бави процесима и резултатима тих процеса. Да су 

речи дијахроне и да творба спада у исту грану науке са етимологијом (Трубачев 

1976) - ипак је једна од крајности. 
Дериватолози су обично синхронији /дијахронији приписивали, кори

стећи традиционална четири творбена начина: морфолошки са афиксацијом и 

безафиксним грађењем као синхроно грађење, а лексичко-семантичко, лексич

ко-синтаксичко и морфолошко-синтаксичко (транспозиција, конверзија) - као 

дијахроно. Лексичко-семантичко грађење, односно семантичка деривација 

увршћивано је у лексичку семантику, другим речима - у лексикологију. 
Клајн изводи коначан закључак расправе о синхронији и дијахронији 

да морамо избегавати и једну и другу крајност, при чему ће нам главни путоказ 

бити мотивација. Мотивација не мора увек да обухвати целу реч. Мада грамати

ке такве случајеве не помињу, нису ретки примери "половичне" мотивације. 

Језик, и руски и српски се данас карактерише појавом универбизације : 
музыкалка, читалка, вечерка, студењак, вечерњак, горњак, неутронка и сл. - по
ступком претварања вишечланих синтаксичких конструкција у једну реч творбе

ним средствима, афиксацијом, а без промене значења (Ћорић 1991, Радовановић 
2004, Оташевић 1997, Маројевић 1986, Матијашевић 1991 ), тј. творбом моно

лексемних јединица од вишечланих назива остварује економију средстава. Зато 

долази не само до универбизације, већ и на разне друге начине језик настоји да се 

ослободи аналитизма, формира једночлане речи разним врстама композита типа 

медсестра, конверзије /транспозиције - типа супстантивације (Лопатин 1967, 
Матијашевић 1994) разредни, дежурный, разне типове абревијатура и сл., а док 
то се не деси, прави и аналитичке номинације. Све то само потврђују да језик 
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налази пута да оствари једночлану замену, како истраживачи сасвим оправдано 

истичу, на делу је језичка економија. Праћењем ових појава у језику дошло се и 

до закључка да оваква творба није стилски обележена и ограничена на жаргон и 

сл., већ да постаје сасвим регуларан модел језичког стварања. 

Вишечлане лексичке јединице, које су врло распрострањене, (медицинска 

сестра, кисело ktfleкo, оперски певач, брзи воз, ботаничка башта, основна школа, 

књи:жевни критичар, литературный критик, Ј1селезная дорога, квашеная капуста) 

сасвим равноправно са осталим деривационим инвентаром попуњавају лакуне у 

лексичком и творбеном систему, иако их често дериватолошка истраживања зао

билазе. Ако имамо у виду да је функција номинације једна од основних функција 

творбе речи - не би требало занемарити ни вишечлане, или пак аналитичке кон

струкције. То води у терминолошку сферу (Матијашевић 1992), али је чињеница да 
треба посматрати комплементарно синтетичко и аналитичко моделирање у оквиру 

номинацијске деривације. (Вендина 1987, Матијашевић 1992). Аналитичке номи
нације су "резервна средства номинације" и најчешће одговарају "празном месту" 

у лексичком систему језика. Функција компоненага у оваквом номинацијски нераз

ложивом лексикализованом скупу типа медицинска сестра, разредни старешина 

- равна је функцији творбених елемената изведене речи. 
На основу горе наведеног о речи са творбеног аспекта, у садашњој ета

пи развитка дериватологије руског и српског језика, може се констатовати да 

је творбеној науци дошло време деликатнијег прилаза деривационој материји 

без шематизма и грубог формализма. Творба речи излази на нову орбиту свога 

развитка, у којој се деривациони процеси сагледавају комплексније, детаљније, 

пажљивије, као што се чини у савременој лексикологији. Изложена основна 

питања показују истовремено да дистинкција творбене/нетворбене речи не би 

имала места у терминолошкој апаратури; ако се пак појам творбених речи прих

вати - творбене су све речи у оба испитивана језика. 
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Јелка Матијашевић 

СЛОВО В СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

РЕЗЮМЕ 

Данная статья посвящена проблеме изучения слова с точки зрения сло

вообразования в русском и сербском языках. На основании рассмотрения опре

деленных ключевых вопросов в ней показано, что объектом словообразования 

как научной дисциплины, являются все слова данных языков. Оказывается так

же, что словообразование требует более пристального подхода, в новых кон

цептах и без всякого формализма. 
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TELICNE PARTIKULE U ENGLESKOM I PERFEKТIVNI 
PREFIKSI U SRPSKOM JEZIKU - GLAGOLSKI VID 

ILI TIP GLAGOLSKE SIТUACIJE? 

Natasa Milivojevic 

SAZETAK 

И radu su prika=ani re=иltati kratkog kontrasti1•nog istra!fivanja i=vrsenog sa ciljeт da 

se proveri hipoteza о sustinskoj je=ickoj slicnosti i=теаи partikula koje su sastavni deo fraznih 

glagola и engleskorn i pre.fiksa svrsenih glagola и srpskorn jeziku. Sтer kontrastiranja је od 
engleskog ka srpskoт je=ikzt, pri сети szt pre11odni ekvivalenli ztstanovljeni рrета pojedinacnirn 

glagolskiт leksernarna van konteksta_, а potorn је valjanost tako postavljenih parova potvraena 

i odgovarajucirn recenicniт kontekstualnirn kontrastiranjern, i to pulern poreaenja recenicnih 

prevoda. Po.flo se od relevanlnih lingvistickih postavki i ројто11а, da Ы se potorn putern kon

trastiranja glagolskih lekserna i recenicnih kontekstuali=acija analiziranih glagola и engleskorn 

i srpskoт je=ikи doslo do =akljucaka koji se ticu vidJkih opo=icija, tipova glagolske situacije i 

potencijala =а njihovo leksicko i graтaticko rnarkiranje и posrnatranirn jeziciтa. 

Kljucne reci: kontrasti1•na anali=a. glagolski vid, akcionsart, glagolska partikula, 
g/agolski pre.fiks, telicnost 

1. LEKSICKO-GRAMAТICКI MEDUODNOS TELICNOSТI 1 
PERFEKТIVNOSТI 

Ovaj rad predstavlja prikaz rezultata kontrastivnog istraZivanja koje је za cilj 
imalo proveru hipoteze о slicnosti izmedu partikula koje su sastavni deo fraznih glagola 
u engleskom i prefiksa svrsenih glagola u srpskom jeziku. Pomenuta hipoteza sugerise 
da se telicne partikule engleskih fraznih glagola na slican nacin na koji to cine i pome
nuti glagolski prefiksi u srpskom jeziku doticu ne samo pitanja aspektualnosti (glagol
skog vida), vec i tipa glagolske situacije ili akcionsarta ( engleski termin је Aktionsart). 
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1 partikule i prefiksi su markeri telicne glagolske situacije tj. njima se glagolskoj lek
semi dodaje obelezje telicnosti ( cilja). Kako navodi Novakov (2005а: 106), cinjenica 
da pгefiksi i partikule нnose znacenje ciUa moze se objasniti ako se pode od njihovog 
"osnovnog prostornog znacenja i shvatanja glagolskih situacija kao prostornih doga
daja". Novakov dalje konstatuje da su glagolske situacije "dogadaji koji se odvijaju u 
prostoru, od kojih neki obuhvataju i kretanje u odredenom pravcu. U tako shvacenoj 
situacUi, prefiksi i/ili partikule koje podrazumevaju kretanje ili prostomo odvajanje (na 
primer, partikule away, down, off, оиt, ир) oznacavajн da situacija ima pravac razvoja 
i da tezi izvesnom cilju". Glagolsko obelezje cilj ili telicnost shvaticemo kao seman
ticko obelezje glagola koje unosi prisustvo cilja, tj. teznju da glagolska radnja bude na 
neki nacin usmerena, svrsena i/ili kompletna (npr. eat ир, walk away, look down itd.) 
U svrhu istra2ivanja, sacinjen је korpus koji se sastoji od 40 engleskih fraznih glagola 
i njihovih srpskih prevodnih ekvivalenata. Glagoli od kojihje sacinjen korpus izabrani 
su na osnovu dva kriterijuma: to su ili najreprezentativnije glagolske ilustracije razlika 
izmedu potencijalnog markiranja glagolskog vida i tipa glagolske situacije (Novakov 
2005а; Bolinger 1971; Brinton 1985, 1988; Palmer 1988; Novakov 2005а, Ь), ili su to 
najfrekventnije glagolske lekseme koje predstavljaju komblnacije glagola i partikule 
u engleskom jeziku i njihovi srspki prevodni ekvivalenti (Anastasijevic 1968). Pre
ma pomenutim kriterijumima, izabrani su, dakle, ilustrativni primeri engleskih fraznih 
glagola sa partikulama ир, down, оиt, ој i away. 1 Poslo se od relevantnih lingvistickih 
postavki i pojmova, da Ы se potom, putem kontrastiranja pojedinacnih glagoslkih lek
sema i njihovih recenicnih kontekstualizacija doslo do zakljucaka koji se ticu vidskih 
opozicija, tipova glagolske situacije i potencijala za njihovo leksicko i gramaticko mar
kiranje u posmatranim jezicima. 

Aspekt se kao gramaticka kategorija prevashodno nalazi u sferi interesova
nja gramaticara, dok filozofi jezika ali i semanticari svoja istrazivanja usmeravaju na 
semantiku glagola, odnosno па potencijalne tipologije akcionsarta 

Slovenski jezici imaju izrazito razvijen sistem formalnih obelezja glagol
skog vida, tj. aspekta. U ruskom jeziku se, na primer, distinkcija izmedu perfektiv
nog i imperfektivnog glagolskog vida markira putem derivacione morfologije, dokje 
akcionsart obuhvacem inherentnim znacenjem g\agola. Prema tome, dokje glagolski 
vid (tj. aspekt) bez sumnje gramaticka kategorija, akcionsart ро svojoj sustini pripa
da leksickim, odnosnom semantickim odrednicama glagola. Perfektivni prefiksi koji 
se javljajt1 na pocetku glagola u srpskom jeziku imajt1 dvojaku funkciju. Prefiksima 
se markira svrseni glagolski vid, ali se i od proste glagolske osnove sa primarnim 
znacenjem izvodi novi glagol sa novim znacenjem. Novakov (2005а: 61-86) izvodi 
zakljucak da glagolski prefiksi u srpskom jeziku (kao i sufiksi i infiksi) menjaju dis
tinktivna obelezja povezana sa tipom glagolske situacije, pri cemu se te promene naj
cesce odnose na distinktivno obelezje cilj (telicnost). Autor takode konstatuje da se u 
srpskom jeziku glagolska radnja moze predstaviti kao perfektivna ili imperfektivna 
1 Lista glagola od kojil1 је sa~injen korpнs istra2:ivanja nalazi se н dodatku 
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и zavisnosti od tipa situacije koja se njome izrazava. Stoga se zakljucuje da prefik
sacija и srpskom jeziku ima i leksicku i gramaticku funkciju, tj. da опа utice kako na 
glagolsku semantiku tako i па glagolski vid, а da se veza izmedu leksickog znaceпja 
i gramatike izvodi preko distinktivnog obelezja cilj. 

Poput ruskog, i srpski jezik ima formalno veoma razvijen aspekatski sistem, unu
tar kog postoje parovi svrsenih i nesvrsenih glagola sa istom osnovom, а koji se razlikuju 
samo ро prisustvu ili odsustvu prefiksa poput piti - popiti, iCi - otiCi, traiiti - potraiiti, 
pevati - otpevati, ili jesti - pojesti. Glagolski vid је klasifikaciona oznaka razlike и traja
nju radnje, stanja ili zЬivanja koje glagoli kao leksicke reci oznacavaju. Stanojcic/Popovic 
(1994) konstatuju da se srpski glagoli uglavnom dele na tri velike grupe: 

... Na imperfektivne (nesvrsene), perfektivne (svrsene) i dvovidske glagole. 
Imprefektivni glagoli oznacavaju radnje, stanja ili zЬivanja neogranicenog 
trajanja ... i dele se na durativne (trajne) i iterativne (ucestale). Perfektivni 
(svrseni) glagoli oznacavaju radnje, stanja ili zЬivanja cije је trajanje ograni
ceno najedan svrseni trenutak. Medu njima postoje trenutno-svrseni glagoli, 
pocetno-svrseni glagoli, zavrsno-svrseni glagoli i neodredeno-svrseni glago
\i. Dvovidski glagoli su oni kojima se oznacava ili nesvrsena ili svrsena rad
nja. Оа li su prvog ili drugog vida pokazuje se samo и recenici (kontekstu). 
(Stanojcic/Popovic 1994: 97-98) 

U velikom broju slucajeva, specifiCno znacenje glagola u srpskom jeziku 
odredeno је upravo prefiksom, kao sto је sucaj sa glagolima zaigrati = poceti igrati, 
progovoriti = poceti govoriti, doraditi = zavrsiti rad па necemu, i slicno. Na osnovu 
toga, moguce је zakljuciti da prefiksi cesto odreduju ne samo aspekatski tip glagola 
kome su dodati, nego i neki od njegovih podtipova. Stanojcic i Popovic (\ 994: 98) 
konstatuju da је glago\ski vid u srpskom u najvecem broju s\ucajeva povezan sa 
leksickom osnovom glagola. Tako је osnovna podela na imperfektivne i perfektivne 
glagole ostvarena postojanjem imperfektivno-perfektivnih parova glago\a npr. padati 
- pasti, sedeti - sesti, pisati - napisati. Dvovidski glago\i imaju, medutim, istu \ekic
ku osnovu, ali i isti oЬ\ik za оЬа vida (npr. rucati, cuti, videti), ра se oni, kod takvih 
glagola, mogu tacno odrediti samo и kontekstu. 2 

U engleskom jeziku, aspekt se u tradicionalnim lingvistickim proucavanji
ma klasifikuje kao gramaticka kategorija glago\a koja је usko povezana sa dvojnim 
glago\skim obelezjem svrsenost/nesvrsenost. Medutim, znacenja pojedinih engleskih 
partikula kao sto su ир, down, off, out, away primerenije је smatrati markerima gla
golske situacije nego glagolskog vida, pri сети same partikule oznacavaju cilj ili 
zavrsetak date glagolske situacije. Engleski frazni glagol se moze javiti unutar gla-

2 Postojanje aspekatskil1 opozicija izraze11il1 kroz derivacionн mor!Ologijн cini srpski jezik Ыiskim ostalim 
slovenskim jeziciшa, прr. rllskom, dok ga cinjenica da оп sadrzi i odredeni broj dvovidskih glagola cini 
slicпim nekim neslovenskim jezicima, npr.engleskom. 
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golske peгifгaze i gгamaticki је kompatibllaп sa гazlicitim ispoljavaпjima g\ago\skog 
vida. "Ovo пavodi па zakljucak da glagolske paгtikule u eпgleskom пisu maгkeri 
perfektivпog aspekta, kako se tгadicioпalпo pгetpostavlja. Partikule пајсеsсе izгa
zavaju obelezje telicnosti, оdпоsпо dodaju koпcept cilja ili zavrsetka iпасе tгajпim 
glagolskim situacijama." (Вгiпtоп 1988: 168-169)3

• Ргеmа tome, u engleskom jeziku 
partikule mogu uticati na akcionsart postojeceg glagola, zbog cega se moze tvгditi da 
one markiгaju upгavo telicnu glagolsku situaciju (engleski teгminje telic Aktionsart) 
Na ргimег, telicna paгtikula се trajnu dinamicku situaciju preobraziti u ostvarenje 
(eпgleski teгmiпje accomplishment): 

1. The childгen аге eating ир the candy. 
2. The maпagement decided to close down the plaпt. 
3. The lights аге fadiпg оиt. 
4. She is thгowiпg away hег mопеу. (Bгinton 1988: 169) 
Glago\ska radnja u pгimeгima 1-4 izгazenaje trajnim g\agolskim vremenom 

(engleski termin је Present Progressive) kako Ьi se пaglasila cinjenica da telicпe 
partikule u engleskom jeziku zaista jesu kompatibllne sa imperfektivnim glagolskim 
vidom. Novakov (2005а: 18-19) objasnjava da Brintoп (1988:3) smatra da se gla
golski vid tice subjektivnog izbora govornika, dok akcionsart izra2ava objektivne 
razlike u prirodi glagolske situacije. Razlika izmedu ove dve kategorije је izrazito 
znacajпa, jer tumacenje ukupпog zпacenja glagolskog izгaza zavisi i od interakcije 
te dve kategorije. 

Na osnovu svega prethodпo izlozenog, zakljuCicemo da postoji najmanje 
jedna sustinska slicnost izmedu telicnih partikula u eng\eskom i perfektivnih gla
go\skih prefiksa u srpskom jeziku: na leksickom пivou оЬа morfoloska segmenta 
markiгaju akcioпsart - zbog cega ih treba posmatrati kao leksicke ili semanticke а ne 
kao gramaticke markere aspekta. Опi vidljivo uticu па znacenja g\ago\a sa kojima se 
komblnuju, kao i па unutra5пju strukturu radnje oznacene tim glagolima. U sledecem 
odeljku rada, Ьiсе detaljnije aпalizirani \eksicki i recenicni prevodni ekvivalenti па 
engleskom i sгpskom jeziku. 

2. KONTRASТI NA NIVOU LEKSEME 

Poput eпgleskih paгtikula, i peгfektivпi prefiksi u srpskom formiraju nove 
lekseme kada se dodaju osnovi postojeceg glagola, nрг. u engleskom wake (to cease 
to s\eep) - wake ир (to become conscious again after being as\eep ), Ьиrп (to cause 
to undergo combustion) - Ьиrп down (to completely destroy Ьу fire), wear (to carry 
or have on one's person as coveriпg) - wear оиt (to use something so much that it 
becomes thin ог weak and unfit for further usage), write (to foгm \etters or words on 
а surface such as рарег)- write ojf(to decide that something is unimportant, useless 
or uпlikely to Ье successful and that it is поt worth furtheг coпsideration), break (to 
3 Ukoliko nije dп1gacije nazna~eno, prevodi engleskih citata i recenicnih primera н tekstн sн aнtorkini. 
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саиsе to separate into pieces sиddenly and violently) - break away (to stop being а 
part of а groиp) (ир. Sinclair 1990). Ekvivalentni primeri takvih leksickih alternacija 
и srpskom sи bиditi - probuditi, razbиditi (se), paliti - spaliti, иpaliti, zapaliti, nositi 
- iznositi, pisati - napisati, ispisati, otpisati, lomiti - slomiti, izlomiti, polomiti (ир. 
Benson 1986; Stanojcic/Popovic 1994). 

Ove nove lekseme и engleskom mogи dodavanjem partikиle ili pretrpeti 
semantickи modifikacijи ili doblti potpиno novo znacenje. U оЬа slиcaja, partikи
le sи markeri telicne glagolske situacije. U srpskom jezikи, medиtim, prefiks jeste 
marker perfektivnog aspekta (glagolskog vida). Prefiksom izvedene lekseme najce
sce nemajи idiomatsko znacenje, vec prvobltno znacenje glagola komblnovanjem 
sa prefiksom dodaje i specifiCnи informacijи vezanи za unиtrasnjи strukturu radnje 
oznacene tim glagolom. Povrh toga, srpski poseduje glagolsko obelezje veoma Ыi
sko opisanoj glagolskoj sitиaciji (akcionsartи) и engleskom, а to је znacenjski lik 
glagola (Stanojcic/Popovic 1994: 383-384). Naime, prefiks се ne samo odrediti to 
da radnjи treba gramaticki kvalifikovati kao perfektivnи (svrsenи) vec се иticati i na 
specificna obelezja te perfektivnosti.4 Iz toga se moze zakljиciti da prefiksi и srpskom 
pored glagolskog vida, oznacavajи i tip glagolske situacije na leksickom nivou. 
Konacno, svi engleski frazni glagoli koji su иkljиceni и korpиs ovog istrativanja, 
imajи adekvatne glagolske prefiksalne ekvivalente и srpskom kao look ир - pogleda
ti, calm down - иmiriti, са!! оиt - dozivati, slice off- odsef:i, walk away - otif:i i sl. 
(ир. Benson 1986, 1989). 

3. KONTRASTI NA NIVOU RECENICE 

Posmatrano od leksikona ka sintaksi, proЫem glagolskih partikиla i prefiksa 
и engleskom i srpskom jezikи dodatno se komplikиje. U domenи semantickog i pra
gmatickog konteksta, kao i u domenu prevodenja, postoji skиp razlicitih faktora koji 
uslovljavajиjezicko pona5anje, neretko sa iznenadиjиcim posledicama. U primerima 
koji slede, lako је odrediti srpske prevodne ekvivalente engleskih recenica: 

6. They have bиrnt down the hoиse. 
Oni sи spalili kucu. 

7. His hair has fallen ои!. 
Opala тије kosa. 

8. Не sent them away just now. 
Upravo ih је poslao. 

Ukoliko sи engleske recenice ро gramatickoj vremenskoj odrednici и prezent 
perfektu (engleski terminje Present Perfect), njihovi prevodi na srpski Ьiсе izrateni 
srpskim perfektom (proslim vremenom). Osim toga, оЬа glagolska vremena u оЬа 
jezika imajи isto znacenje: radi se о svrsenoj glagolskoj radnji koja је jos i rezиltativ
na, tj. и primeru (6) kиса vise ne postoji, (7) osoba о kojoj se govori nema kosи i (8) 
4 О ovome се biti vi~e reti н odeljkн koji sledi 
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neko/nesto је poslat/o i stici се na odredenu adresu. Prezent perfekat u engleskom je
ziku oznacava radnju koja је (u ovom slucaju) zavrsena u proslosti i sadrzi jos i ideju 
rezultativnosti ili vidljivih posledica. Takvi slucajevi engleskog prezent perfekta se 
na srpski prevode proslim vremenom, tj. perfektom ekvivalentnih glagola. 

Medutim, ukoliko se kao engleska g\agolska situacija koju treba prevesti na 
srpski pojavi glago\ u nekom progresivnom (imperfektivnom) oЬ\iku, situacija se 
menja. Vec је ranije naglaseno da su telicne partikule engleskih fraznih glagola kom
patibllne sa progresivnim glagolskim oЬ\icima, iz cega sledi da је sledeca engleska 
recenica gramaticna: 

9. They are burning down the house. 
Medutim, odgovarajuci srpski prevodni ekvivalent ove recenice Ьiсе 
1 О. Oni spaljuju kucu. 
nasuprot ocekivanom 
11. *Oni spale kucu. 
pri cemuje recenica (11), u ovom kontekstu i negramaticna. 5 Jedan od mo

gucih razloga za ovakvo resenje u prevodu, lezi u cinjenici da srpski glagoli koji 
sadrze perfektivne prefikse ne oznacavaju pravi (osnovni) oЬ\ik prezenta, vec samo 
istorijski, tj. narativni prezent (Stanojcic/Popovic 1994: 374-389). Iako је prethodno 
utvrdeno da na \eksickom nivou i partikule i prefiksi markiraju telicne situacije (u 
pogledu akcionsarta), tome se moze dodati jos i da se, kada је rec о glagolskom vidu, 
engleske partikule uglavnom mogujavljati uz progresivne glagolske oЬ\ike, dokje u 
srpskom komblnacija g\agola sa telicnim prefiksom i imperfektivnog glagolskog vida 
negramaticna. No, ovaj zakljucak ne okoncava analizu. 

U srpskom jeziku glagolski oЬ\ici poput paliti - spaliti - spaljivati, pevati 
- raspevati - raspevavati, traiiti - istraiiti - istraiivati, pisati - ispisati - ispisivati 
i sl. jesu nizovi glagolskih oЬ\ika gde је treci clan svakog niza oЬ\ik koji sadrzi per
fektivni prefiks, a\i ima gramaticku odrednicu sekundarne imperfektivnosti. Radnja 
oznacena ovakvim glagolima nije iskljucivo perfektivna (svrsena), vec је progresiv
na (trajuca) ili iterativna, zbog cega је njena telicnost u neraskidivo tesnoj vezi sa 
kontekstom i najcesce Ьiva izraZena imenickim objektom. Cilj takve glagolske radnje 
razbljen је na faze dostizanja, tj. izvrsavanja. lpak, postoje glagoli u srpskom jeziku 
koji ne mogu formirati ovakve glagolske nizove, npr. buditi - probuditi -*probudi
vati, jesti - pojesti - *pojedati, cediti - iscediti - *iscedivati, i sl. Iz ova dva razloga, 
primer (10) necemo usvojiti kao jedini adekvatan prevodni ekvivalent engleskog pri
mera (9). 

Parovi prevodnih ekvivalenata (12-14) ilustruju jos jedno moguce resenje: 
12. They are burning down the house. 

Oni spali§e kucu. 
13. Не is eating ир all the food in the house. 

On pojede sve ро kuci. 
------
5 Up. Oni svugde spale kucu i odu. 
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14. The are driving away with the cargo. 
Odvezose se sa teretom. 

Jos jednom nag\asavajuci kompatiЬilnost engleskih telicnih partikula i pro
gresivnog glagolskog vida, engleski primeri dati su u trajnom sadasnjem vremenu, ali 
njihovi srpski prevodni ekvivalenti nisu izrazeni oЬ\icima srpskog prezenta; umesto 
toga upotreЬ\jeno је glagolsko vreme modalni aorist (Stanojcic/Popovic 1994: 383-
384 ). Aorist је u srpskom jeziku relativno zastarelo glagolsko vreme, koje uglavnom 
blva zamenjeno oЬ\icima perfekta. Njime se oznacava glagolska radnja koja se za
vrsila bllo neposredno pre trenutka govora (poput nekih upotreba engleskog prezent 
perfekta), Ьilo u samom trenutku govora, npr. 

15. I have just met her on the stairs. 
Sad је bas sretoh na stepenicama. 

16. Your friends havejust passed Ьу the window. 
Vasi drugovi sad proaose pored prozora. 

17. I have just stopped reading this wonderful book. 
Do ovog trena Citah ovu sjajnu knjigu. 

Modalni aorist razlikuje se od "oblcnog" aorista ро tome sto ukjlucuje stav 
govornika prema radnji koja u trenutku govorajos uvek nije zavrsena. Stanojcic/Po
povic (1994: 384) pominju tri osnovne upotrebe modalnog aorista u srpskom jeziku: 
(а) stav uverenosti, sigurnosti da се se radnja oznacena aoristom izvrsiti ili vrsiti 
(Beiite, izgiЬosmo!); (Ь) stav namere da se radnja izvrsi/vrsi (Ја odoh и skolu!); i (с) 
stav uslova (Ako pustih, iiva ognja/Gnijezdo си ti popaliti. ). Modalnim aoristom se, 
prema tome, u srpskomjeziku oznacava stav govornog lica prema oznacenoj radnji, i 
to stav da se radnja moze izvrsiti, odnosno stav da се ona Ьiti izvrsena; govorno lice, 
upotrebom modalnog aorista u sustini nezavrsenu radnju posmatra kao svrsenu, te је 
vazno nag\asiti da ovakvi iskazi zapravo naglasavaju i neku vrstu intencije govornog 
lica prema radnji о kojoj је rec. Naglasicemo stoga daje za pravilno tumacenje srp
skih primera (12) -(14) veoma vazna uloga situacinog (i\i pragmatickog) konteksta, 
sto је ono ро cemu је ovo resenje sustinski razlicito od resenja u primeru (10) koje 
је uslovljeno iskljucivo gramatickim i semantickim odrednicama. U vecini slucaje
va, ovakva upotreba modalnog aorista kompatiЬilna је sa adverbom sad (engleski: 
now ). Vazno је napomenuti i to da dok se aorist retko srece u srpskom jeziku, modalni 
aorist se i dalje aktivno koristi, narocito sa znacenjem koje Ьi moglo prik\adno da 
prenese g\agolsku situaciju iz engleskog primera (9) (i to onako kako је dato u pri
meru (12)). U primeru (12), glagolska radnja kojaje u toku posmatra se kao svrsena, 
tj. pokazuje se daje neko zapoceo radnju sa ciljem daje zavrsi, pri cemu, u trenutku 
govora, radnja jos uvek traje. Ovde је u srpskom zastup!jeno drugo ро redu znacenje 
modalnog aorista prema Stanojcicu i Popovicu (Stanojcic/Popvic 1994: 384) tj. stav 
namere da se radnja izvrsi. 

Konacno, iz prethodnog dela izlaganja moguce је izvesti zakljucak da, dok 
telicne partikule u engleskom ne Ыokiraju uvek progresivni (imperfektivni) glagolski 
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vid, srpski perfektivni prefiksi Ыokiraju imperfektivni glagolski vid. Takode, 
recenicne kontekstualizacije engleskih imperfektivnih glagola sa telicnim partikula
ma, moguce је prevesti srpskim modalпim aoristom glagola sa prefiksom bez odstu
panja od izvornog semanticko-komunikativnog sadrzaja engleske recenice. 

4. ZAKLJUCNE NAPOMENE 

Ovo istrazivanje је imalo za cilj da rasvetli sustinsku slicnost izmedu telicnih 
glagolskih partikula u engleskomjeziku i perfektivnih prefiksa u srpskom. Pokazano 
је da оЬа morfoloska segmenta u jezicima kojima pripadaju markiraju perfektivni 
glagolski vid. Povrh toga, dok se telicne partikule u engleskom mogu bez ogranicenja 
komЬinovati sa imperfektivnim glagolskim vidom, perfektivni prefiksi u srpskom u 
takvim slucajevima zahtevaju modifikaciju glagolskog oЫika, te se mogu komЬi
novati samo sa onim oЫikom koji nosi obelezje sekuпdarne imperfektivпosti. Sto 
se tice leksickog nivoa analize koriscenog korpusa glagola, i partikule i prefiksi su 
markeri telicne glagolske situacije, tj. akcionsarta. Takode је pokazano da је pri pre
vodenju recenicnih kontekstualizacija posmatranih glagola, najadekvatnije prevesti 
trajno glagolsko vreme glagola sa partikulom srpskim modalпim aoristom glagola sa 
prefiksom, jer se tada postizu najmanja pragmaticko-semanticka i gramaticka odstu
panja od osnovnog znacenja izvorne (engleske) recenice. 

Buduca lingvisticka istrazivanja trebalo Ьi da dodatno rasvetle na koji nacin 
se doslovna i prenesena znacenja partikula engleskih fraznih glagola reflektuju na 
semanticki kontinuum koji se pruza od doslovnih ka idiomatskim znacenjima fraznih 
glagola kao celine, kao i da li takav semanticki kontinuum moze zahtevati modifi
kaciju do sada opste prihvacenih stavova о prevodenju engleskih partikula na srpski 
jezik. 

Natasa Milivojevic 

PARTICLES AND PREFIXES IN ENGLISH AND SERВIAN: 
ASPECT OR AKТIONSART? 

SUMMARY 

The paper is ап attempt to prove that particles beloпgiпg to phrasal verbs 
iп Eпglish are iп their liпguistic esseпce equivaleпt to Serblaп perfective verbal 
prefixes. This hypothesis has Ьееп supported Ьу а short coпtrastive research project 
based оп 40 translation equivaleпts, which has showп that phrasal verb particles 
iп English апd perfective prefixes iп Serblaп are both markers of telic Aktionsart 
at the lexical level of the verb. Also, the particles апd the prefixes alike affect the 
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aspectual use ој verbs in the two languages: while the particles in English do not 
Ыосk their use with the progressive, the prefixes in SerЫan Ыосk their use with the 
imperjective aspect, except in cases ој secondary imperjective verbs. It has also 
Ьееп shown that both semantically and grammatically, the appropriate solution jor 
translating the English progressive ој phrasal verbs into Serblan is the modal aorist 
ој Serblan perjective verbs. At the grammatical level, Serblan and English seem to 
have а convergent relationship; the analyzed language elements are also similar with 
respect to distriЬution and equivalent with respect to meaning. 

Keywords: contrastive analysis, aspect, Aktionsart, verb particle, verb prefix, 
telicity 

DODATAK 

KORPUS ENGLESКIH I SRSPКIH GLAGOLA 
UP 
1. wake ир - probиditi (se) 
2. roll ир - podvrnиti, zavrnиti 

3. eat ир - pojesti 
4. pick ир - podici, "pokupiti" 
5. grow ир - odrasti 
6. hold ир - podici, izdrzati 
7. look ир - pogledati, potraZiti 
8. speed ир - иbrzati 

9. make ир - izmisliti 
1 О. clean up - poCistiti 

DOWN 
11. burn down - spaliti 
12. calm down - smiriti, иmiriti 
13. turn down - odblti 
14. соте down - sleteti (avion) 
15. tone down - иЫaziti 
16. write down - zapisati 

оuт 

17. call оиt - dozivati 
18. wring out - ocediti, iznиditi (informacije) 
19. риt оиt - иgasiti (vatrи) 

20. wear оиt - iznositi 
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21. die out - nestati 
22. spell out - objasniti 
23. print out - odstampati 
24. fall out - opasti, posvadjati se 
25. push out - izgurati 

OFF 
26. tick off - oznaciti, iznervirati 
27. shave off - obrijati 
28. соте off - otpasti 
29. slice off - odseci 
30. write off - otpisati 
31. buy off - potkupiti 
32. kill off - unstiti 

AWAY 
33. send away - poslati 
34. walk away - otici 
35. step away - odstupiti, odmaci se 
36. put away - odloziti (odecu) 
37. write away - otpisati 
38. sign away - odustati (potpisom) 
39. drive away - odvesti 
40. break away - odvojiti (se) 
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ТЕЛИЧНОСТ И АТЕЛИЧНОСТ 

У ФРАНЦУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

Ивана Вилић 

САЖЕТАК 

Циљ овог рада је да укаже на семантичке категорије теличности и ателичности 

као дистинктивних обележја типа глаголске ситуације у француском и српском језику. 

(А)теличност упућује на присуство или одсуство циља у значењу глаголске ситуације. 

У француском језику једна глаголска лексема може се посматрати и као ателична и као 

телична глаголска ситуација у зависности од контекста у коме се налази (од прилошке 

одредбе, објекта, члана). У српском језику, дистинктивно обележје теличности и ателич

ности изражава се већ на лексичком нивоу. 

Кључне речи: теличност, ателичност, тип глаголске ситуације, глаголски вид 

Важни појмови у проучавању категорије аспекта глагола су теличност 

и ателичност. У литератури везаној за проучавање глаголског вида и типа гла

голске ситуације појам (а)теличности везује се за глаголски израз и представља 

једно од дистинктивних обележја типа глаголске ситуације. 

(А)теличност указује на присуство или одсуство циља у значењу гла

голске ситуације. Порекло појма теличности је грчка реч телос, "крај". Гла

голске ситуације које у себи садрже идеју крајње тачке реализације значења 

ситуације називају се теличне ситуације или теличне глаголске синтагме, док се 

глаголске ситуације које у себи не садрже идеју остваривања одређене крајње 

тачке називају ателичне ситуације или ателичне глаголске синтагме. 

Објашњавајући појам теличних и ателичних глаголских синтагми, Б. 

Комри (Comrie 1976 : 44-48) наводи реченице Јоhп is siпgiпg (Џон пева) и Јоhп is 
makiпg а chair (Џон прави столицу). Основна разлика између ове две ситуације 
у односу на њихову утрашњу структуру је што у случају друге постоји тачка 

у којој описана ситуација достиже крај иза кога процес на који указује глагол-



410 Ivana ViШ: 

ска ситуација не може да се настави. У случају прве ситуације, таква тачка не 

постоји, а радња ситуације може да се прекине у било ком тренутку и да се 

настави без ограничења. 

И у Вендлеровој класификацији глагола (Vendler 1957) на активности, 
стања, остварења и достигнућа1 поред хомогености, један од критеријума поделе 

је и постојање крајње тачке. Објашњавајући категорију типа глаголске ситуације 

(Aktionsart) и Вендлерову класификацију, П. Новаков (2005) наводи дистинктивна 
обележја на основу којих се дефинише тип глаголске ситуације: +/- стативност, 
+/- трајање и +/- цwь. Активности и стања су глаголске ситуације које природно 

не теже достизању циља (- цwь), док код остварења и достигнућа постоји уну

трашња крајња тачка у којој се ситуација завршава, реализује (+ цwь). Може 
се рећи да су активности и стања ателичне глаголске ситуације (фр. atelique), а 
остварења и достигнућа теличне ситуације (фр. tetique). 

Глаголски израз (глаголска ситуација) 

Expression verbale 
Ателичан Теличан 

Atelique Telique 
Активност Стање Остварење Достигнуће 

Activite Etat Accomplissement Achevement 
прочитати књигу 

пронаћи -
читати - lire знати - savoir - lire un livre 

trouver 
радити - t1-availler волети - aimer написати писмо 

стићи - arriver 
- ecrire une lettre 

Један од начина да се утврди да ли је глаголска ситуација телична или 

ателична је додавање прилошке одредбе за време глаглолском изразу (током 

Х времена/ за Х времена; на француском: en+GNdureelpendant+GNduree). Те
личним глаголским изразима (остварењима и достигнућима) могуће је додати 

прилошку одредбу за Х вpeмeнalen+GNduree, а ателичним током Х вре.мена 

lpendant+GNduree. На пример: 
(1) II а travaille pendant deux heures/*en deux heures. 
(la) Радио је (током) два сата/*за два сата. 

(2) II est arrive en deux heures/*pendant deux heures. 
(2а) Стигао је за два сата/*( током) два сата. 

1 У раду се користе термини на српском језику из књиге П. Новакова Глаголски вид и тип глаголске 
ситуације у енглеском и српском језику (Новаков 2005). Ови термини на енглеском језику гласе : activ
ity terms, state terms, accomplishment terms, achievement terms (Vendler 1957 : 146-14 7), а на француском 
језику: verbes d'activite, d'etat, d'accompissement, d'achi:vement (Monnerie-Goarin 1996). 
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У реченици ( 1) глагол travailler (радити) је активност и означава процес 
који траје у времену. Сам глагол не указује на тренутак када се радња завршава. 

Предлог репdапt (током) указује на неограничени временски период, а радња 

је ограничена количином времена (deux hеиrеs/два сата), колико је активност 
трајала. У овом примеру глагол travailler (радити) је ателичан глаголски израз. 

У реченици (2) глагол arriver (стићи) је достигнуће, теличан глаголски 
израз. Радња овог глагола реализује се у једном тренутку, а предлог еп (за) ука

зује на ограничени временски период, који је и изражен прилошком одредбом. 

Но, у француском језику могуће је један глагол користити и уз пред

лог еп/за и репdапt/током. Тако је реченица (3) у којој се уз глагол lirе/читати 
користе оба предлога (и еп/за и репdапt!током) граматички исправна и прих

ватљива: 

(3) 11 а lu се livre en deux heures/pendant deux heures. 
(За) (Про)читао је ту књигу за два сата/током два сата. 

На ову могућност упућује и А. Монери-Гоарен (Monnerie-Goarin 1996 : 
27) и наводи примере : 

(4) J'ai ecrit cette lettre en deux heures. (Написао/ла сам то писмо за два 
сата.) 

(5) J'ai ecrit cette lettre pendant deux heures. (Писао/ла сам ТО писмо два 
сата.) 

Глаголска ситуација ecrire cette lettre ((на)писати то писмо) у францу
ском језику је остварење када се уз њу јави прилошка одредба уведена предло

гом еп/за, као у реченици (4). Ова ситуација тада указује на процес којије трајао 
извесно време, али је завршен и достигнут је крај (писмо је написано). Но, упо

требљена уз предлог репdапt/током, ситуација ecrire cette !еttrе((на)писати то 
писмо) постаје активност, као у реченици (5), и означава процес који је трајао 
у прошлости, али није достигао крајњу тачку (реченица не пружа информацију 

да ли је писмо написано). При томе, саставни елементи обе реченице су исти: 

субјекат, време глагола, објекат. Елеменат који је различит у овим реченицама је 

прилошка одредба за време, односно предлози еп/за и репdапt!током. 

Примери реченица (4) и (5) могу да буду интересантни и стога што је 
у обе реченице употребљено исто прошло време, перфекат (passe compose). 
Наиме, у француском језику постоји и имперфекат (imparfait) и користи се за 
изражавање радњи које су се одвијале у неком периоду прошлости, а да се при 

томе не види нити почетак нити крај те радње. Имперфекат се користи за изра

жавање радњи које су се понављале, за описивање и осликавање околности у 

којима се нека радња десила (Grevisse 1986 : 1290). Догађаји изражени импер
фектом у француском језику имају карактер незавршености или несвршености 
(iпacheveтeпt) (Charaudeau 1992 : 470). 

Перфекат (passe сотроsе), пак, употребљава се за означавање прошле 
радње која је завршена у односу на тренутак говора, али која се доживљава да је у 
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вези са тренутком садашњости (Grevisse 1986: 1295). Једна од основних вредности 
перфекта у француском језику је изражавање "свршен ости презента" (" accoтpli dи 
preseпt") (Charaudeau 1992: 468). Као и друга сложена времена у француском јези
ку, перфекат има функцију да означи свршеност радње у односу на тренутак који 

се посматра, односно презент (Вenveniste 1966 : 246). Међутим, поред вредности 
да изражава свршеност, перфекат у француском језику има и вредност да изражава 

"временску одређеност" (''poпctualite ") прошлих догађаја (Charaudeau 1992 : 469), 
односно указује на ограниченост исказаног процеса у прошлости (целина процеса 

- крај - почетак процеса) (Monnerie-Goarin 1996 : 16). 
Глаголска синтагма ecrire cette lеttrе((на)писати то писмо) може се 

употребити и у имперфекту: 

(6) Nous ecrivions cette lettre quand nous avons eu Ја nouvelle. (Писали 
смо то писмо када смо примили ту вест.) 

Овако употребљен, глаголски израз ecrire cette lettre ((на)писати то 
писмо) 

посматра се као активност, будући да крај процеса није исказан, иако се сам 

процес завршио (Monnerie-Goarin 1996 : 3 1 ). 
На важност разлике која постоји између перфективних и имперфектив

них глаголских форми и њиховог комбиновања са дистинктивним обележјем 

теличности/ателичности указује и Б. Комри (Comrie 1976 : 46). Наиме, пер
фективни облици глагола који се односе на теличне ситуације подразумевају и 

достизање крајње тачке те ситуације. На пример: Il а fait ипе chaise. (Направио 
је столицу). При употреби имперфективних облика глагола идеја о достизању 

крајње тачке се не подразумева: Il faisait ипе chaise. (Правио је столицу). 
Примери реченица (4), (5) и (6) могу да укажу на разлику која постоји 

између појмова свршености радње!ассотрlissетепt и (а)теличности/(а)tе/iсitе 

у француском језику. Једна радња може бити завршена у прошлости, односно 

временски ограничена (као у примеру реченице (5)), али то не мора да значи да 
је достигнута и крајња тачка реализације те радње. 

У српском језику семантичка категорија (а)теличности везује се за кате

горију глаголског вида. Приликом превода реченица на српски језик, у примеру 

реченице ( 4) употребљен је глагол свршеног вида - написати да би се изразила 

глаголска ситуација остварења. У примеру (5) да би се изразила ситуација ак
тивности употребљен је облик истог глагола, али несвршеног вида - писати. 

При томе, и пример (6) у коме је глагол на француском језику изражен импер
фектом, преведен је такође обликом несвршеног вида глагола писати. 

У књизи Глаголски вид и тип глаголске ситуације у енглеском и српском 

језику Предраг Новаков (Новаков 2005) каже да постоји директна веза имеђу 
дистинктивног обележја цwь и глаголског вида, те да се обележје +цwь уво

ди префиксацијом. Тип глаголске ситуације у српском језику реализује се већ 

у лексикону и не захтева увођење додатних морфолошких или синтаксичких 
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средстава. " ... У српском језику тип глаголске ситуације представља категорију 
глаголских лексема ... , па се може констатовати да глаголи у српском језику из
ражавају опозицију +цwь!-цwь коначно већ на лексичком нивоу (уз изузетак 

двовидских глагола)"(Новаков 2005 : 85). 
У литератури се обично говори о теличним и ателичним ситуацијама, 

глаголским изразима или синтагмама, а не о теличним и ателичним глаголима 

(Comrie 1976). Један глагол у неком контексту може бити теличан, а у неком 
другом ателичан. Б. Комри каже да у одређивању типа глаголске ситуације не 

учествује само глагол, већ и додаци, субјекат и објекат. Тако је реченица Јоhп is 
siпgiпg (Џон пева) ателична ситуација, а Јоhп is siпgiпg а soпg (Џон пева песму) 
је пак телична ситуација. Међутим, реченица Јоhп is siпgiпg soпgs (Џон пева 
песме) је ателична ситуација, док је Јоhп is siпgiпg five soпgs (Џон пева пет 
песама) опет телична ситуација (Coшrie 1976 : 45). 

Констатација да један глагол може бити и теличан и ателичан у зависно

сти од контекста у коме се јавља, може да допринесе бољем разумевању разлика 

које постоје у изражавању семантичке категорије (а)теличности у француском 

и српском језику. Наиме, будући да се у српском језику тип глаголске ситуације 

реализује већ на лексичком нивоу (Новаков 2005 : 85), могло би се претпоста
вити да је категорија теличности везана за свршени вид глагола, а категорија 

ателичности за несвршени вид глагола, те да би се могло говорити и о теличним 

и о ателичним глаголима. 

У француском језику једна лексичка јединица може припадати разли

читом типу глаголске ситуације у зависности од контекста. Тако на пример, 

глаголи lirе/читати и есrirе/писати, у једном контексту могу се посматрати као 

активности уколико указују на процес читања или писања без изражене идеје 

краја самог процеса, или могу да буду остварења, уколико исказују радњу која 

је усмерена ка реализацији циља (израженог, на пример, у виду објекта). 

У француском језику допуна глаголу утиче на тип глаголске ситуације, 

било да се ради о допуни у виду прилошке одредбе, било да се ради о допуни у 

виду директног објекта. На пример: 

(7) 11 а ecrit des lettres. 
(8) 11 а ecrit les lettres. 
Реченица (7) може да се разуме као процес који не указује на крајњу 

тачку реализације радње, а глагол ecrire (des lettres)/пиcamи (писма) може да се 
посматра као активност. Тако би значење ове реченице на српском језику било: 

Писао је писма. На идеју процеса који траје без упућивања на крајњи резултат 

указује неодређени члан des (lettres). 
. У реченици (8) употребљен је одређени члан les (lettres) и управо он 

утиче да се глаголска синтагма ecrire (les lettres)/(нa)пиcamи (писма) у овој рече
ници посматра као остварење. Тако би реченица (8) на српском језику гласила: 
Написао је писма. 
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У примерима реченица (7) и (8) употребљена је иста глаголска лексема 
на француском језику ecrire/(нa)nucamu, но како ће се ова глаголска ситуација 

интерпретирати, као активност или као остварење, зависи од осталих реченич

них конституената, у овом случају од члана. У српском језику, информацију о 

завршености или незавршености радње пружа сам глагол, кроз глаголски вид. 
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TELICIТE ЕТ ATELICIТE EN FRAN~AIS ЕТ EN SERВE 

RESUME 

L'objet de cet article est l'analyse de telicite et atelicite, categories semanti
ques en tant que proprietes d'un syntagme verbal en fraщ:ais et en serbe. La telicite 
correspond а la propriete d'un verbe d'avoir une fin envisagee, un point terminal. 
L'atelicite est l'absence de point terminal dans le semantisme d'un syntagme verbal. 
En fraщ;ais le caractere telique ou atelique d'un verbe depend du contexte dans lequel 
се verbe se trouve (circonstants, objet, determinant du nom). En serbe, !а distinction 
de caractere telique ou atelique d'un verbe peut etre considere comme lie au niveau 

lexical de verbe. 
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L' AGENT СОММЕ ELEMENT DES CONSTRUCТIONS PASSIVES 
DANS LES LANGUES FRAN<;AISE, SLOVAQUE ЕТ SERВE 

Апа Topoljski 

ABREGE 

Nous avons compare dans cette etнde l'expression de l'ageпt daпs Ia coпstructioп 
peripl1rastique du passif daпs Ies langues fraщ:aise, serbe et slovaque. Еп franyais l'ageпt est 
iпtroduit par les prepositioпs par et de, еп serbe et еп slovaque, si l'on а uп sujet [- humain] 
daпs Ia phrase active, il se trouvera dans Ie cas iпstrumeпtal daпs Ia phrase passive. De се fait, 
l'expressioп de \'ageпt еп serbe et еп slovaque est Ie plus souveпt evite quaпd l'ageпt devrait 
avoir Ie trait [ +humaiп]. 

Mots cles: syпtaxe, passif, complemeпt d'ageпt, fraщ:ais, serbe, slovaque. 

Il n'y а pas que \а voix passive pour exprimer \е passif. Certains verbes por
tent en eux-memes un sens passif, et de се fait \eur sujet sublt l'action sans se trouver 
а Ја voix passive : 

recevoir/dobiti/dostat' 
1.а I1 а re9u une augmentation de salaire de la part de son direc
teur. 
1. Ь. Dostal zvysenie p\atu od direktora. 
1.с DoЬio је povecanje p\ate od strane direktora. 

Le choix entre ces differentes possibllites dependra evidemment du contexte 
et de се qui devrait se trouver en position initia\e dans \а phrase par rapport au refe
rent precedent. 

D'autre part, en fraщ:ais, en s\ovaque aussi Ьien qu'en serbe certains verbes 
exprimant une action а \а forme pronominale peuvent avoir un sens passif. Mais 
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l'agent ne peut pas etre exprime dans ces cas la, et de се fait cette forme s'utilise, par 
exemple, dans \es cas ou l'on veut generaliser un fait, expJiquer un procede, et le sujet 
porte Је trait - anime : 

2.а L'argent se gagne en travaillant. 3.а La peinture s'appJique avec 

2.Ь Peniaze sa zfskaju pracou. 
2.с Novac se zaraduje radom. 

un pinceau. 
3.Ь Farba sa natiera stetcom. 
3.с Воја se nanosi cetkom. 

Ces formes employees dans des phrases а sujet + anime, ou encore + humain nous 
meneraient а confusion, comme par exempJe dans : 

4.а Les etudiants se notent objectivement. 
4.Ь Studenti sa znamkuju objektfvne. 
4.с Studenti se ocenjuju objektivno. 

on ne peut savoir si les etudiants se notent eux-memes ou Ьien s'ils sont notes par 
quelqu'un. La construction passive etre+participe passe resout се proЫeme. 

Nous nous limiterons donc ici а l'etude de la construction passive etre+ par
ticipe passe. 

Dans les trois Jangues etudiees, tous les verbes peuvent se conjuguer а Ја 
voix active, et seu\s les verbes transitifs directs (c'est-a-dire avec un complement а 
l'accusatif) peuvent se conjuguer а la voix passive, \а premiere est donc une voix non 
marquee, et la seconde une voix marquee 1

• Cette voix marquee est \е plus souvent 
decrite а partir de la voix active, elle se distingue par une permutation des syntagmes 
nominaux et par un syntagme agent introduit а 1' aide des prepositions par/de en fran-
9ais, du cas du genitifprepositionnel ou de J'instrumental en serbe, се dernier cas est 
aussi utilise en slovaque, mais, pour cette langue l'agent est \е plus souvent omis. 

Le taЫeau ci-dessous, comparant les deux voix, applique а langue fran9aise: 

actif passif 
agent en position de sujet (nominatif) sujet - non agent 
verbe transitif а [а forme active verbe transitif а \а forme passive (etre+ 

participe passe) 
compJement sous forme d'objet direct agent en position de complement - cite 
( accusati f) ounon 

est aussi applicaЫe, avec les formes correspondantes (etre /Ьуt' / Ьiti + participe pas
se/ adjectifverbal passif) des deux autres langues: 

1 Certains verbes transitifs пе peuvent pas se conjuguer а la voix passive: avoir, posseder, et les verbes servant а 
exprimer une mesure generalement suivis d'un chiffre, donc d'un complement de mesure ou de temps et non 
d'un vrai complement d'objet (peser, durer, mesurer). Deux verbes transitifs indirects, obeir а etpardonner 
а, peuvent etre mis а la voix passive. 
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v. active : SN
1 
+V+ SN, v. passive: SN? + V ~···ir + SN1 

Le jardinier а plante des fteurs. Des fteurs ont ete pJantees par Је 

jardinier. 
Zahradnfk zasadil kvety. Kvety su zasadene (*od zahradnfka). 

Bastovan је posadio cvece. Cvece је posadeno od strane bastovana. 

Les grammairiens traitant de Ја voix passive n'ont pas manque de parJer de 
transformation, de passage, de la voix active а la voix passive jusqu'au moment ou de 
nombreuses restrictions lexicales ou syntaxiques sont apparues empechant de mettre 
un signe d'egalite entre deux phrases ayant suЬi la transformation : 

5.а Tous inviteront queJqu'un а la fete. (actif) 
* Quelqu'un invitera tous а Ја fete. (passif) 

5.Ь Vsetci pozvu niekoho na oslavu. (actif) 
* Niekto bude pozvany od vsetkych na osJavu. (passif) 

5.с Svi се pozvati nekoga na prosJavu. (actif) 
* Neko се Ьiti pozvan od svih na prosJavu. (passif) 

Jean Је Galliot (1975 :27) constate qu'iJ est preferaЬ\e de « postuJer que Ја 
phrase passive n'est pas le simple produit derive d'une phrase decJarative active cor
respondante comportant un verbe transitif, mais qu'el\e impJique, des Ја structure 
profonde de la phrase de base, la presence d'un eJement adverЬiaJ constitue de Ја 
preposition par et d'une forme nominaJe N, J'ensemЬ\e par+N etant l'equivaJent au 
plan fonctionnel d'un syntagme circonstant ». C'est Ьien cet element, се syntagme 
circonstant que nous nous proposons d' analyser dans les constructions SN

2 
+ V .

1
. 

pass1 

+SN
1

• 

En fraщ:ais, le complement d'agent est donc introduit par les prepositions 
par et de. Dans la langue classique Ја preposition de etait majoritaire, aujourd'hui 
с' est par qui est plus generalement empJoye, il peut toujours remplacer de, alors que 
J'empJoi de Ја preposition de est reserve aux verbes statifs, dans ces cas Ја Је compJe
ment n'est pas un veritaЬ\e agent: 

Jes verbes de sentiment, d'appreciation ou autre operations intellectuelles 
(aimer, estimer, apprecier, admirer, connaltre, savoir ... ) 
6. Се gateau est tres apprecie de nos clients. 
Jes verbes permettant de JocaJiser (accompagner, suivre, entourer ... ) 
7. II est entoure de tous ses amis. 

En serbe et en sJovaque, si J'on а un sujet (- humain) dans Ја phrase active, il se 
trouvera dans Је cas instrumentaJ dans Ја phrase passive, de се fait J'expression de 
J'agent en serbe peut se confondre avec celle du compJement circonstancieJ indiquant 
Је moyen: 

8. Kupio је kucu mojim novcem (actif) 
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8.а Kucaje kupJjena mojim novcem (*od strane njega) (passif) 

8.Ь KupiJ dom mojimi peniazmi. 
8.с Dom је kupeny mojimi peniazmi. 

(actif) 
(passif) 

Nous avons veribl ces constatations dans un texte de А. de St Exupery, 
Terre des hommes, се que nous illustrons dans Је taЫeau suivant : 

Passif fraщ:ais + agent, +par, En serbe ~ + agent, En sJovaque ~ +agent, 
-anime instrumentaJ ou actif instrumentaJ ... 
р. 140 11 est trop occupe ЈЩI.. Suvise је zauzet svojom Је vel'mi zaujat}' 
sa oroore ioie. sopstvenom radoscu. vJastnou radost'ou 
р. 1 ОО ". si s' endormait une "da Ji је zaspaJa ... ci proste zaspava 
ame d'escJave, ои si, ressucite jedna ropska dиsa, iJi dиsa otroka, аЈеЬо 
par une remontee је, vaskrsnut oziveJim ci, oziveny navalom 
de souvenirs, l'homme иspomenama, итrо spomienok, umieraJ 
moиrait dans sa grandeur. covek и svoj svojoj cJovek vo svojej 

velicini. vel'kosti. 
р. 100 Seche oar Је soJeiJ ". Osuseni sиncem". Vysusany slnkom . 
р. 95 Poиsses par cette haine. Noseni mrznjom ili Hnani mozno 
ои cette amour. !јиЬаv!ји nenavist'ou, mozno 

Jaskou. 
р. 92 ... ces hommes ... , "., ravnodusna setnja р. 67 "., zraiiovani 
Ыesses, kоји ona nastavlja и а spal'ovani 
bruJes par Ја promenade indif- njihovom snи muCi ih i l'ahostajnost'ou, s akou 
ferente qи'elle poursuit dans sazize,". sa ta zena prechadza v 
Јеиr songe, ... ich snoch. 
р. 77 Les nиits de Сар ЈиЬу, Svakih cetvrt sata noci р. 56 Noci v Сар ЈиЬу 
de su na Кар Ziblu ЬiЈе boJi kaZdu stvrt'hodinи 
qиart d'heиre en qиart prekidane kao udarcima prerиsovane akoby 
d'heиre, gonga uderom hodin". 
etaient соирееs comme par Је 
1юш! d'une hor\o!!e ... 

Tous les exempJes de се tаЬеаи confirme Ја possibllite de transformation 
passive avec un instrumental quand l'agent est -anime, aJors que Је taЫeau st1ivant 
illustrera Jes exempJes avec Је trait +anime. 
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Passif fraщ:ais +agent, +par, En serbe En slovaque 
+anime 
Р 102 Ј' avais Ьien tente Zaista sam pokusavao Ја som sa, pravda, 
de 1 'acheter, aide par les daga kupim, usiloval za pomoci 
mecaniciens de l'escale, ... а pomagali su mi Lamberga, Marchala 

и tome mehanicari sa i Abgralla, mehanikov 
pomocnog aerodroma ... na letisti, kupit' Barka ... 

р. 108 Bark faisait des ... tako је i Bark tesko Bark tazko kracal, 
pas difficiles, tire vers le koracao, а zemlji su prit'ahovany k zemi 
sol par mille enfants, qui ga vukla mnogobrojna tisicom deti, ktore tak 
avaient tellement besoin de deca kojoj su Ьile potrebovali zlatom 
babouches d'or. potrebne papuce zlatom vysivane crievicky. 

izvezene. 

Dans le deuxieme exemple du taЫeau ci-dessus, le nombre avance devant un nom 
de genre neutre а tout de meme permis !а forme de l'instrumental pour l'expression 
de l'agent. 

Sur le pJan semantique, dans !а structure profonde, les formes actives et pas
sives sont identiques. Mais dans !а forme active c'est l'agent, celui qui fait l'action, 
qui se trouve en position premiere dans !а phrase, alors que dans Ја forme passive 
c'est le patient, celui qui suЬit l'action qui se trouve focalise. Que се soit en fraщ:ais 
ои dans les deux autres langues, il у а Ьien sur d'autres possiЬilites de focalisation, 
nous nous contenterons ici d'illustrer le fait par un exemple sur le plan syntaxique: 

9.а J'ai achete cette robe hier. ~ Cette robe, је l'ai achetee hier. 
l'apposition en fraщ:ais, а l'aide de laquelle on souligne de quelle robe il est 

question, le meme element etant repete sous deux formes differentes - substantif ap
pose d'abord, puis pronom complement. En slovaque et en serbe, il suffit de changer 
l'ordre des elements de !а phrase pour obtenir cet effet: 

9. Ь Kupila som tieto saty vcera. ~ Tieto saty som vcera kupila. 
9.с Kupila sam ovu haljinujuce.~ Ovu haljinu sam kupilajuce. 

C'est donc cette fonction du passif, de mettre en valeur l'objet de l'action ou 
tout autre element engage dans le processus decrit, qui est Је plus souvent citee dans 
le cas du passiffraщ:ais, contrairement aux deux autres langues qui n'ont pas besoin 
de cette transformation pour permuter les differents elements de !а phrase. L'autre 
fonction, quand l'agent est inconnu, communement connu, et qu'il n'est pas neces
saire de le mentionner est p\us frequemment utilisee dans les trois Jangues etudiees : 

10.а 11 ООО fonctionnaires d'Etat, partant а Ја retraite, ne seront pas rem-
places. 

10.Ь 11 ООО statnych zamestnancov, odchadzajucih do dбchodku, nebudu 
vymeneni. 
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10.с 11000 drzavnih sluzbenika, odJazecih u penziju, nece Ьiti zaтenjeni. 
Dans ces ехетрЈеs, J'agent suppose + huтain, ceJui qui est responsaЫe de 

cette decision n'est pas nотте, се qui est iтportant c'est Је noтbre de postes de 
fonctionnaires affectes par cette decision. Quand on ne souhaite pas donner d'indi
cations precises sur Је responsaЫe d'une action on utiJisera Ја construction passive 
sans agent. De се fait, on trouve souvent des constructions passives dans des discours 
d'hoттes poJitiques, dans Jes textes de Ја presse pour decrire des eveneтents. : 

11.а Un contrat de collaboration а ete signe. 
11.Ь ZтJuva о spoJupraci bola podpisana. 
11.с Ugovor о saradnji Ьiо је potpisan. 
elles sont aussi tres frequentes dans des textes du doтaine technique, ou tout 

autre donnant des indicatioпs pour un procede ou un тоdе d'eтpJoi . Ces construc
tions ne font que constater un resultat, elles se rapprocl1ent donc des constructions 
attriЬutives beaucoup plus courantes dans Jes langues sJaves, сотте J'explique Е. 
Pauliny (1975 :225) « Уес је v tот, ze pasivne participiuт dokonavych i nedokona
vych slovies таЈо v slovanskych jazykoch pбvodne len rezultativny vyznaт, nevy
jadrovali teda dej, аЈе len vysledok deja. » 

Ј. Dubois, entre autres, constate qu'il existe un ordre preferentiel si Ies ac
tants d'une phrase ont les traits contraires +/-aniтe2, si Је patient est « huтain » on 
prefere le шettre en position initiale. On eшploiera pJutбt l'actif dans: 

12.а Le feu а detruit la grange. 
12.Ь Ohen znicil sopu. 
12.с Vatraje unistila supu. 

тais plutot Је passif dans: 
13.а Pierre а ete Ыesse par un couteau. 
13.Ь Peter ЬоЈ raneny nozoт. 
13.с Petar је Ьiо ranjen nozeт. 
Si 1' on rетр!асе 1' agent de la phrase 13 .а avec un agent а trait +huтain, en 

fraщ:ais Ја phrase restera correcte, en sJovaque la phrase а construction passive avec 
l'agent expriшe ne s'eтploierait pas, de тете qu'en serbe, тете si graтaticaJe
тent elle serait correcte. 

14.а Pierre а ete Ыesse par un voisin. 
14.Ь Peter ЬоЈ raneny (*od suseda). 
14.с Petar је Ьiо ranjen od strane komsije. 
Nos constatations quant aux fonctions de Ја construction passive sont aussi 

confirтees par l'etude de Isidora BjeJakovic (2005 :330) « U anaJiziranoj gradi uoci
la sam da se upotreba pasiva moze objasniti na sledeci nacin: 1. potreboт povezanos
ti teksta (pri сетu rета prethodnog iskaza postaje tema narednog); 2. relevantnoscu 
uloga participanata; 3. formalno-stilistickiт zahteviтa.» 

2 Ј. Dнbois,1966, Grammaire structurale dufran9ais, t. 11, Le verbe, Laroнsse 
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Nous pouvons donc conclure que la construction passive, categorie logico
conceptuelle, теt en relation les doтaines тorphologique, syntaxique et stylistique. 
Elle perтet de тettre l'accent sur l'action, son resultat, Је sujet qui subit l'action. Les 
cas ou J'agent n'est pas expriтe sont donc beaucoup pJus frequents. Le fraщ:ais, Jan
gue roтane, adтet le passif сотте variante stylistique possiЫe avec presque toutes 
les constructions а verbe transitif de type V+COD avec ou sans agent, alors que le 
pour le serbe et le slovaque, langues sJaves ou le passif ne s' est defini que beaucoup 
plus tard, expriтant plutбt le resultat de l'action, son eтploi а construction avec 
agent exprime reste restreint. Cet agent est еп generaJ avec Је trait-humain, iJ rejoint 
semantiqueтent les complements circonstanciels de moyen ou тете de cause. 
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REZIME 

U radu se pravi poredenje izmedu izraiavanja agensa u perifrasticnim pasiv
nim konstrukcijama ujednom romanskom i dva slovenskajezika, pri cemu se uocava 
slicnost konstrukcija u genetski povezanim jezicima, dok treci jezik pokazuje druga
ciji sintaksicko-semanticki pristup. IzraZa.vanje agensa samo potvrdjuje pasivnu kon
strukciju koja omogucava da se fokalizacija onog koji trpi radnju ostvaruje, dok се se 
ta konstrukcija u slovackom i srpskom izbegavati ako se radi о agensu oznacenom sa 
+zivo. Izraiavanje agensa и slovackom i srpskom koji se ostvaruje sa instrumentalom 

samim tim poistovecuje se sa priloskom odredbom koja izrazava sredstvo. 
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TERМINOLOGIA OBIECTELOR CASNICE -А BUCATARIEI 
$1 А CAMAREI- IN LEXICUL VORВIRII ROMANILOR 

DIN VLADIMIROVA T-PETROVASALA. 
ASPECTE LEXICALE $1 EТIMOLOGICE 

Minerva Trailovici-Condan 

REZUMAT 

in lucrarea de fata se prezinta unele aspecte lexicale ~i etimologice, referitoare la cu
vintele care denumesc oЬiecte casnice din bнcatarie ~i camara, dintr-o zona geografica specifi
ca, deoseЬita de teritoriul dacoroman, localitatea Vladimirovat-Petrovasala. Corpusul acestei 
lucrari este reprezentat de о lista de 87 de cuvinte. Ре langa cuvintele de baza, au fost date 
echivalentele lor ln limba romana literara ~i ln limba sarblЭ., precum ~i proЫemele care le ridica 
etimologia lor. In acest sens, s-a tinнt cont de limba de unde а venit cuvantнl ln vorbirea locala, 
chiar daca acesta l~i are etiшonul lntr-o alta limblЭ.. Plecandu-se de !а analiza materialului luat 
ln discџtie, se constata са exista нn numar staЬil de cuvinte latine~ti mo~tenite, unele dintre ele 
nefiind atestate ln limba romana literara sau dezvoltand sensuri noi, ~i, un numar impresionant 
de cuvinte preluate din limba sarblЭ. sau prin filiera sarblЭ.. Ре Ianga aceste cuvinte se mai re
marca cuvinte de origine maghiara, germana ~i turca. Nu toate aceste cuvinte vin, lntotdeauna, 
ln lexicul vorЬirii din Vladimirovat-Petrovasala prin filiera slava. Este posiЬil ~i fenomenul, 
ln care un cuvant sa fi fost lmprumutat odata de la unguri, iar а doua oara de !а sarЬi. О mare 

parte а cuvintelor de origine turca au piitruns ln vorblrea din Vladimirovat-Petrovasala prin 
filiera sarbocroata. 

Cuvinte cheie: bucataria, camara, lista, aspecte lexicale ~i etimologice 

Reprezentiind о unitate lingvistica interesanta prin structura ~i reprezentativa 
pentru dialectul banЩean, vorblrea roшiini\or din Vladimirovat-Petrovasiila are о in
dividualitate distincta, separata fata de limba folosita ln alte zone, Iocuite de romiini. 
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Localitatea Vladimirovat se afla la 42 de km de Belgrad ~i la 60 de km de 
granф cu Romania. Contactul cu populatia sarЬii а fost diferit de-a lungul timpului. 
Daca in secolul а! XIX-lea localitatea era pur romaneasca, la lnceputul secolului ХХ 
apare aici о colonie sarbeasca, care se extinde treptat, incat !а ora actuala, рrорофа 
dintre romani ~i sarЬi sa fie aproximativ egala. 

De~i pЩine !а numar, cercetarile de teren in localitatea Vladimirovat nu lip
sesc. VorЬirea de care ne ocupam in lucrarea de fata а constituit oЬiectul de cercetare 
рафаlа а multor dialectologi. Е de ajuns sa meщionam numele lui Gustav Weigand, 
I.A.Candrea, Radu Flora, nume intrate ln istoria filologiei romane~ti, са sa intelegem 
interesul special pentru vorЬirea romaneasca din Vladimirovat-Petrovasala. 1 Pana ln 
prezent, insa, acest material dialectal nu а constituit oЬiectul unor studii de amanunt. 

Studiul de fata se intemeiaza ре un corpus de cuvinte, cules in anul 1997, 
acesta fiind completat in perioada 2005-2006. Scopul ре care 1-am urmarit а fost 
acela de а constata stadiul actual de evolЩie al lexicului vorЬirii din Vladimirovat
Petrovasala, care ofera о seama de indicatii pretioase ~i prezinta un interes deoseЬit 
pentru lingvi~ti, fiind Ьine cunoscuta inraurirea directa ~i puternica ре саге о exercita 
limba sarЬii asupra acestei vorЬiri са rezultat а! condфilor geografice, sociale, eco
nomice, а! lmprejurarilor celor mai oЬi~nuite din viata de zi cu zi ale oamenilor din 
aceasta localitate. 

Studierea ~i descrierea aspectelor specifice vorЬirii din Vladimirovat-Petro
vasala, ат incercat s-o rezolvam prin ancheta ~i metoda "cuvinte ~i lucruri". Datele 
au fost completate ~i cu materialul extras din textele imprimate ре banda de magne
tofon, cu cuno~tintele personale despre lexicul cercetat, cu date obtinute prin metoda 
observarii directe а fenomenelor lingvistice, in conversatia oЬi~nuita а oamenilor din 
aceasta localitate. 

In acest scop, am ales un e~antion din ~ase suЬiecti. In alegerea lor am tinut 
seama de criteriile care staЬilesc un suЬiect lingvistic adecvat ~i care sa defineasca un 
context lingvistic specific: 

-SuЬiectii consu!Щi sa se fi nascut ~i sa traiasca in Vladimirovat-Petrova-
sala. 

-Varsta acestora sa fie intre 34 ~i 80 de ani. 
Dintre suЬiectii anchetati, doi au studii superioare ( Е.С. ~i Р.В.), unul studii 

medii 
(В.Т) ~i trei ~coala primara (А.Т., Ј.Р. ~i Р.Т), ace~tia traind in diferite zone 

ale satului. 

1 De alttel, to\i cercetatori sunt нnanimi Јп aprecierea са graiнl romanilor din Banat ntt este нnitar ~i са el vari
aza de la о localitate la alta, aceste diterentieri avand cauze mнltiple. Ре de-o parte, ~а cum arata Radн Flora 
(Flora-1969) ~i Romanta Iovanovici (Jovanovic-2000), diferentele sttnt datorate zonelor diferite de ttnde pro
vin romanii: Oltenia, Transilvania, Banat, iar, ре de alta parte, diferentele sttnt intretinнte de influenta limbii 
siirbe, acestea contriЬuind Ја conturarea fizionomiei graiurilor Ьi'i.nЩene din Banatнl Sarbesc. 
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Ат avut ln vedere eliminarea cuvintelor а caror prezenta este accidentala, 
adica а cuvintelor preluate de nшnai unul dintre suЬiecti. Toate cuvintele sunt folosite 
sau recunoscute de catre fiecare dintre suЬiecЩ testati. 

Originea cuvintelor а fost staЬilita, in genere, ре baza limЬii de unde а venit 
cuvantul ln vorЬirea locala, chiar daca acesta provine dintr-o alta limba. In aceste 
cazuri am notat ~i limba de origine а cuvantului, iar ln situatia ln care n-am reщit sa 
depistam calea patrunderii directe а cuvantului, am notat doua surse.2 

Ое exemplu, servis, va fi considerat sarbesc, de~i ln limba sarba este neo
logism preluat din franceza sau engleza. La fel vom proceda ~i cu cuvintele: mixer
mixiir, bolliir, frijidiiri-frijkliir. 

in cazul balcanismelor am notat etimonul, lntrucat este destul de riscant de 
apreciat daca anumite cuvinte au fost preluate din limba de origine sau prin alte filie
re-bulgara, greaca, macedoneana. 

Cuvintele de origine slava, absente ln sarba, vor fi notate са slavonisme. 
in categoria de regionalisme, am notat cuvintele prezente ln zona, al caror 

etimon nu se afla ln sarba ~i nici intr-o limba de contact direct. 
In transcrierea cuvintelor am folosit grafia romana. Са punct de plecare ne-a 

servit sistemul international de transcriere ре care 1-am modificat dupii necesitЩile 
noastre. A~adar, pentru africata alveo-palata, dobandita prin palatalizarea dentala а 
lui t, careia ln sarba li corespunde sunetul sarbesc с, vom folosi semnul с. Semnul il 
11 vom folosi pentru africata alveo-palatala doblndita prin palatalizarea dentala а lui 
d. Pentru africata dentala, care corespunde pronuntarii sunetelor d z, vom folosi dz. 
Consoana fricativa cu locul de pronuntare lntre s ~i $ о vom nota cu s, iar consoana 
cu locul pronuntarii lntre z ~i ј о vom nota cu i. Africata palatala g +(h) е , i о vom 
nota cu е, iar ре с lnaintea lui (ћ)+ е, i о vom nota cu i. Pronuntarea palatala а lui l, 
п, о vom nota cu /', ti. Semivocala i о le vom nota cu l. Ре i asilaЬic 11 vom nota cu 
;. inaintea lui о, vocala lnchisa и о vom nota cu и· Un fapt specific pronuntiei il con
stituie un sunet provenit din comЬinatia dintre ii ~i е, locul articularii acestuia fiind ln 
роzфа sunetului е. Acest sunet 11 vom nota cu е. 

Prezentiim ln urmatorul tabel, ln ordine alfabetica, cele 87 de oЬiecte casnice 
specifice lexicului din Vladimirovat-Petrovasala, echivalentele lor ln limba romana 
literara ~i ln limba sarbii, precum ~i proЬ\emele care Је ridica etimologia lor, urmand 
sa facem comentariul acestora. 

2 De exemplu: sb. ~i tc, tc. ~i sb. sан germ. ~i sb. 



426 Minerva Trailovici-Condan 

OЬiecte casnice 'in Originea Echivalente 'in Echivalente 'in 
vorbirea din Vladimirovat cнvinte\or; limba romana limba sarbli 

filiera literara 

1. Amшk s.n. < lat. (reg.) Satar Masat 
2. Aspirator; Aspiratбr; < sb.(>fr.) Aspirator de Aspirator 

aspiratori s.n. bнcatarie 

3. Barda, s.f. < magh. Satar Bradva, bradvica 
4. Batatбri 'blitatбr, s.n. < lat. Batator Zicana 

mнckalica 

5. Badic da нntura, s.11. reg. Vas de topit Kotao 
untura 

6. Biesca, s.f. < scr. Vas de Iemn 'in Bure 
care se tinea 
berea 

7. 1. Blid, s.n. < sl. 1. Blid, oval 1. Zdela, posuda, 
cinija 

2. Blide < sl. 2. Vase 2. Posude 
8. Боса\, s.n. < sb. (>sl.) Ulcica, cana Bokal 
9. Bбilar, bбiler, s.n. < sb. (>germ.) Boiler de Kuhinjski bojler 

bucatarie 
10. Busumie, s.m. < Iat. Butuc, trunchi Panj 
11. Canta, s.f. < sb. ~i magh. Galeata ( oala de Kanta 

tаЫа) 

12. Cadelnita, s.f. < sl. Cadelnita Kadionica 
13. Caldarie, s.f. < lat. Caldare Kotlic, oranija 
14. Cantari· s.n. < tc. ~i sb. Cantar de Kuhinjska vaga 

bнcatarie 

15. Carsiag, s.n. < sb. Ulcior de pamant Krcag 
16. Carpa da cinerie, s.f. < sb. Prosop de Krpa za sudove 

bucatarie 
17. ieie da conzervie, s.f. < lat. Deslacator de Otvarac konzervi 

conserve 
18. Cepsaie, s.f. < tc.~i sb. Tava Tepsija 
19. Cigane, s.f. < sl. СrаЩа Serpa 
20. Cineri· s.n. < sb.(>magh. Farfurie Tanjir 

) 
21. Cl'et, s.n. < sb. Camara Ostava 
22. Cok, s.n. < substrat Polonic Kutlaca 
23. Cup, s.n" < sb.(>tc.) Borcan cup 
24. Coptorita, s.f. < lat. Cuptor Rerna 



TERMINOLOGIA OBIECTOLOR CASNICE - А вuсА т ARIEI ~I ... 427 

25. Cotarita da pita, s.f. < sb. Со~ de paine Korpa za hleb 
26. Credent, s.n. < genn.~i sb. Vitrina, dulap Orman, kredenac 
27. Сйсе da ascщat, s.f. < reg. Toci\a Tocilo, ostrac 

nozeva 
28. Cйina, s.f. < sl. ~i sb. Bucatarie Kuhinja 
29. СЩаt, s.n. < Iat. CЩit Noz 
зо. Dolap, s.n. < tцi sb. Dulap Ormar, dolap 
31. Field~u, fildeu, s.n. < tc. Сарас Poklopac 
32. Fla~a, s.f. < sb (>genn.) Sticla Flasa 
33. Frijid~ri-frijideri, s.n. < sb. Frigider Frizider 
34. Fйnd da scovierdz, < Iat. Tigaie Tiganj 

s.n. 
35. Furkita, s.f. < lat. FurcuЩa Viljuska 
36. Gratar, s.n. < Iat. Gratar RostiU 
37. Diezva-dezva, < sb (>tc.) IЬric Dezva, iЬrik 

dezna, s.f. 
38. Jata da cinerie, s.f. < sb. Sanna de frecat Zica za sudove 

Vasele 
39. Lingura, s.f. < Iat. Lingura Kasika 
40. Lingura da I'emn, s.f. < \at. Lingura de lemn Drvena kasika 
41. Lingurfta, s.f. < lat. Lingurita KasiCica 
42. Masa, s.f. < Iat Masa Sto 
43. Ma~ana da masinat < lat. Ma~ina de tocat Masina za 

cama, s.f. carnea mlevenje mesa 

44. Ma~ana da spalat < Iat. Ma~ina de spalat Masina za pranje 
cineril'e, s. f. vasele sudove 

45. Ma~ana da mac, s.f. < lat. Ma~ina de Masina za 
macinat mac mlevenje maka 

46. Ma~ana da taЩai/ < lat. Ma~ina de taitei Masina za 
taiµП, s.f. rezance 

47. Masai, s.n. < \at. Fata de masa Stoljnjak 
48. Miesarita, s.f. < lat. Fata de masa Stoljnjak 
49. Mixar-mixer, s.n. < sb. (> fr. ~i Mixer Mikser 

engl.) 
50. Microtalasna, s.f. < sb. Cuptor си Mikrotalasna 

microunde pecnica 
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51. M6dla, s.f. < sb.(>germ. Forma pentru Modla 
~i lat.) copt prajituri 

52. Oala/uala da pl'ec (da < Iat. l.Oala, l.Lonac, 
р\'ес, da pamant), s.f. 2.Strachina, cenac 2.Canak 

53. Oiaga, s.f. <magh. Sticla Staklo 
54. Par da oiaga, da < lat. Pahar Casa 

cristal, da plastica, 
s.n. 

55. Pincin, s.n. < sl. Pinten Ostruga 
56. Piva, s.f. < lat. Piua Avan 
57. РоЩа, s.f. < sb.(>ital.) Raft Polica 
58. Prandzator;· s.n. < \at. Serviciu de Servis za 

pranzit rucavanje 
59. Radzatoarie, s.f. < \at. Razatoare Renda 
60. Rerna, s.f. < sb.(>germ.) Cuptor Rema 
61. Ring\a, s.f. < sb.(>geпn.) Ochi de cuptor Ringla 
62. Ro~til', s.n. < sb.(>magh.) Gratar RostiU 
63. Salvece- carpie .. da < sb.(>fr.) 1. ~ervetele- ( de l.Sa\veti 

~cers pra man, da masa) 2. Krpa 
~cers cinaril'e , s.n. 2. ~ervet 

64. Sarar;, s.n. < lat. Solnita S\anik 
65. Sata, s.f. < \at. Sita Sito 
66. Scovardzari, s.n. < reg. Tigaie Tiganj 
67. Sarvis; servis (da < sb.(fr.) Serviciu de Servis za 

cata, da cai, da cafea, de ceai, de rucavanje 
dulsata) , s.n. dulceata 

68. Scamn, s.n. < lat. Scaun Stolica 
69. Scadura da taiat pita, < Iat. Сарас, tocator Daska za 

s.f. (secenje) hleba 
70. S\avina, s.f. < sb. RoЬinet Slavina 
71. Soc6vnic, s.n. < sb. Aparat de tacut Sokovnik 

suc 
72. Spalatuarie, s.f. < Iat. Burete Sunder 
73. Stracurat6ri, s.n. < \at. Strecurator Cediljka 
74. Susit6r1, s.n. < sl. Vergea Oklagija 
75. Sudopera; sudopera, <sb. Chiuveta Sudopera 

s.f. 
76. Sunder da cinerie, < sb.(>tc.) Burete Sunder 

s.n. 
77. Socan, s.n. < sl. Ciocan Cekic 
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78. Sublir, s.n. < sl. Hardau Cabar 
79. ~oa!ii/~"ala, s.f. < sb.(>germ.) Cia~ca Solja 
80. ~pais, s.n. < germ. Camara Ostava, spajs 
81. ~poriel, s.n. < sb. (>germ.) Ma~ina de gatit. Sporet 

Plita electrica 
82. ~Prit ( da camat, da < genn. ~prit Spric 

tuarta), s.n. 
83. тasnu; tatna;Щnu, < sb. Tava Tacna 

s.n. 
84. Tegla, s.f. < sb.(>lat.) Borcan Tegla 
85. Tolsieri, s.n. <reg. Piilnie Levak 
86. Vas da oiaga, s.n. < lat. Damigeana Stakleno bure 
87. Vailing, s.n. <genn. Lighean mare ~i Vangla 

adanc 
88. Zamrzivac; <sb. Congelator Zamrzivac 

zamarzivac, s.n. 

In се\е се urmeaza, prezentam rezu\tatele analizei \exica\e ~i etimologice 
efectuate asupra oЬiectelor casnice, apaфnand bucatariei ~i camarei ln vorЬirea din 
Vladimirovat-Petrovasilla. 

Din studiu\ etimologic3 а\ cuvintelor prezentate in tabelul, reiese са in acest 
compartiment s-au produs un numar mare de interfereщe lexica\e, lucru firesc, dat 
fiind са, civilizatia tehnica care influenteaza majoritatea domeniilor existentei ome
ne~ti, lasa urmari evidente in acest compartiment, acesta presupunand un dinamism 
in cautarea noi\or termeni pentru obiectele noi. 4 De a\tfel, trebuie mentionat са proce
sul de urbanizare а satelor romane~ti din Banatul sarbesc i~i аге evo!Щia ~i caracteris
ticile proprii, acesta fiind foarte rapid, dar foarte inegal, marcand etape semnificative, 
greu de individualizat. 

Termenii fundamentali din acest compartiment, precum masii, scamn, 
sciimniie, lingurii,furii(ii, Ьисасе, иoalii, сщаt, riidzatuarie, siirari, Ьiitiitori, cuptori, 
griitar, ciildarie, etc. sunt latine~ti. 

Surse\e documentare furnizeaza date, саге inlesnesc stabllirea etimologiilor 
directe а unor imprumuturi de origine turca5

, atestate atat in limba romana ~i sarbli, 
cat ~i in vorЬirea din V\adimirovat-Petrovasil\a, ~а сит apar, spre exemplificare, in 
seria CiepsШe-tavii-tepsija. 
3 Etirnologiile au fost stabilite atat ре baza diфonarelor citate, in cazul in care acestea au fost atestate, cat ~i ре 

baza dic!ionarelor ale lirnbii din care provin. 
4 Radu Flora intr-o lucrare "Cuvinte ~i lucruri", demonstra aceasta perisaЬilitate terrninologica: dispar 

institЩiile ~i oЬiectele, dispar ~i cuvintele care Је reprezinta (Flora 1962). 
5 Cercetand elernentele turce~ti in Banat, L. ~ainean11 este prirn11l care а observat са acestea n11 provin din 

lirnba tшceasca, ci prin filiera rnagl1iara sa11 sarbocroata., aceasta afirrna\ie fiind acceptata ~i de E.Petrovici ~i 
!. Cotean11 (Garnulescu, 1971: 125). 
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Suntem, lnsa, convin~i са о mare parte а cuvintelor de origine turca au pa
truns ln vorЬirea din Vladimirovat-Petrovasala prin filiera sarbocroata. Referindu-se 
la cuvintele de origine tшса ln limba romana, Gamulescu suфne са е posiЬil са 
acestea sa fi patruns ln graiurile romane~ti din Banat prin filiera sarbocroata6

, maghia
ra sau din graiurile oltene~ti, care au fost ln contact direct un timp mai lndelungat. 
(Gamulescu, 1971: 125, 126). 

Despre seria de termeni de provenienta neogreaca sau turca (balcanisme): 
par, dezvii ( cu varianta deznii), fie/ilieu putem presupune са, nu toate aceste cuvin
te vin 'intotdeauпa 'in vorЬiгea din Vladimirovat-Petrovasala prin filiera slava. Este 
posiЬil ~i fenomenul, in care un cuvant sa fi fost 'imprumutat odata de la unguri, iar а 
doua oara de la sarbl. 

Cuvintele sarbe~ti 'i~i fac араrфа, cu mici ехсерЩ 'in cazu\ oЬiectelor de 
provenienta mai recenta, dar ~i mai vechi, unele dintre ele fiind, la randul lor, 'impru
muturi ~i in limba sarba: $porlel, rernii,frijidei. Alte\e sunt constructii sarbe~ti dupa 
modele straine: microtalasna, ringlii, salvece, cu varianta salvlece. Un inventar de 
termeni intrati ln \exicu\ dacoroman din sarbocroata а fost staЬilit de Dorin Gamules
cu. Dintre cuvintele sarbe~ti 'inregistrate ln limba romana literara, respectiv dialectu\ 
dacoroman, Gamulescu mentioneaza termenii referitori Ја vesela ~i accesorii culina
re de origine sarbocroata, ре care i-am atestat ~i la Vladimirovat-Petrovasala: bocal < 
scr. bokal, ln romana ulcict'i, cam'i. Vom enumera ~i alti termeni de origine sarbocroa
ta, amintф de Gamlllescu, care sunt prezenti ~i 'in vorЬirea romanilor din Vladimiro
vat- Petrovasala: cantii, ciirceag, ciup, teglii, sliivinii, etc. (Gamulescu, 1974). 

Ре langa aceste cl!vinte exista cuvinte provenind din substrat, precum Cloc; din 
medioslavona, cuvinte precum suhiir, Cinei- Cinlerle; din germana: $prif, $pals, etc. 

Е posibl\ са multe dintre cuvintele germane sau maghiare, lmprumutate 'in 
sarba, sa fi intrat, la incepllt in vorЬirea locuitorilor din Voivodina. Ое асееа, am 
notat са etimologie, ре langa sarba ~i sursa germana sau maghiara: bardii (<magh.), 
olagii (<magh)" $pals (<germ.), $РГi{ (<germ.), acestea suferind modificari fonetice 
morfologice ~i semantice, 'in Jimba 'in care au fost 'imprumutate. Existenta acelora~i 
cuvinte ~i ln sarba este pusa 'iп legatura cu aceea~i provenienta: austro-bavareza. For
ma $porill care l~i are corespondentul sarbesc sporet, iar ln maghiara sparhert, pro
vine din forma germana dialecta\a austro-bavarezii sporhert. Cuvantul rernii este un 
fonetism etimologic care nu se explica prin limba germana literara Rohre(n) ci prin 
forme germane dialectale austro-bavareze: Rehrn. (Prudela Sitaru, Vasi!Щa, 1996: 
168-169). Unele cuvinte de provenienta germana, care stau la baza imprumuturilor 
din subdialectul banЩean, le intalпim atat in sarba, cat ~i 'in maghiara, fapt care se 
explica prin factorii istorici ~i culturali, specifici Banatului. 

Din analiza totala а celor 87 de termeni, 38, 46 % sunt cuvinte latine~ti, 1 О, 
25 % cuvinte slavone~ti, dintre care, 43, 58 % suпt cuvinte sarbe~ti. Diп aceste date 

6 Unele c11vinte de provenienta geгmana, саге stau la baza impшm11t11гiloг din subdialect11l bl'lnЩean, le intal
nim atat in sагьа, cat ~i in maghiaгa, tapt саге se explica pгin tactoгii istoгici ~i c11lt11гali, specifici Banat11l11i. 
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statistice, reiese са asupra inventarului de termeni de bucatarie ~i camara, ееа mai 
puternica influenta о exercita limba sarьa. 

Numarul mare de cuvintele sarbe~ti ln sistemul limbii vorЬite la Vladimiro
vat-Petrovasala, precum ~i caracterul ~i modul de lncadrare а acestor lmprumuturi 
evidentiaza, ре de о parte, stransa \egatura а elementelor sud-slave cu се\е roma
ne~ti, 7 iar ре de a\ta parte reprezinta о realitate, ln sensul са, elementele de origine 
sarbocroata reprezinta specificul, atat al vorЬirii din Vladimirovat, cat ~i а\ subdialec
tului ЬiinЩean, ln genere. 

Influenta limЬii sarbe din ultima vreme раге u~or descifraЬila, deoarece prin 
forma sa -aspectul fonetic- cuvintele indica calea sigura а patrunderii lor. Procesul 
transferului cuvintelor din limba sarЬii in vorЬirea din Vladimirovat-Petrovasa!a se 
declan~eaza, ori de cate ori, sistemul receptor prezinta predispozфe pentru accepta
rea unei inovatii (Trailovici-Kondan:2005 :215). Mai trebuie mentionat са, inventarul 
fonetic al limЬii sarbe este apropiat de се! al limЬii romane, сееа се faciliteaza proce
sul transferului \exemelor indispensaЬile. Cuvintele, ale caror foneme sunt lnlocuite 
total, ~i care ~i-au pastrat ~i accentu\8 din limba de origine, арафn transferelor mai 
recente boiler, mixer, ro$fil', sudoperii, socovnic, servis, zamiirzivaC. in cazul cuvin
telor intrate ln lexic lntr-o faza anterioara, observam ori mentinerea accentului cantii, 
modlii, rernii, ringlii, cUlnii, ori schimbarea locului acestuia coptorifii, cotiiri{ii dii 
pitii, poЩii, sudoperii. О nota specifica о constituie comportamentul fonetic ln trece
rea de !а sarьa la romana. in acest sens, remarcam са substantivele de genul feminin, 
terminate ln sarьa 'i:n а, trec 'i:n categoria femininelor terminate 'i:n ii sau е : ctintii., 
ciirpii dii cineri, sudoperii., cepsiilg.9

• 

Substantivele masculine din sarЬii trec 'i:n vorЬirea din Vladimirovat-Petro
vasala 'i:n categoria substantivelor neutre: socovnic, Cineri, ciirЊig, salvecg sau ln 
categoria substantivelor feminine : Cigani_ etc. 10 

in inventarul de termeni trecЩi 'i:n tabel, apar ~i forme duЫe romane~ti ~i sar
be~ti: griitarlro$til\ $iirviefiillsalvece, plus forme си aceea~i forma ln ambele limЬi: 
mixiir-mixer, boiliir- boiler, una daptata ~i una preluata direct din \imba sarba,etc. 
Remarcam са, ln ultima vreme, formele rernii, sliivinii sunt reconctirate de coptori{ii, 
roblnet. 
7 

Acest fenomen este explicaЬil pгin faptul са influen\a siiгbocгoata asupгa limЬii romane dateaza din sec
olul а! ХУ-Јеа, ciind limba siiгba inlocuie~te limba bulgaгa in documentele cancelaгiei domne~ti din Тага 
Romiineasci'i, ~i, mai tiiгziu din contactul diгect dintгe popula!ii, са шmаге а niivaliгii tuгce~ti, ciind gгupuгi 
de sarЬi trec peste Duniiгe. 

Reteгitoг la accent, men1ioniim са limba гomiina nu cunoa~te accentul melodic ~i cantitatea caгacteгisticii 
limЬii siirbe, accentul acesteia fiind expirator. Astfel situa1ia accentuiiгii cuvinteloг siirbe~ti este diteгita. 

9 
in terminatia unor substantive feminine la plural араг foneme саге nu sunt pгezente nici in sагЬ!\ ~i nici in 
limba гomiinii standaгd. Sensul primar al cuviintului атпаг este de unealtii de o!el vu care se love~te cre
menea producdnd scdntei in vederea aprinderiifocului (DEI, 1999:50); sensul primar al cuviintului bucium 
este de instrument mu=ical popular de suflat, informa unui tub tronconic flicut din coajii de tei sau din [етп. 
(DEI, 1999 134). 

1° Chiar daca acestea titnc[ioneaza drept пeologisme ~i in romdna ~i in siirha. 
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Mнlte dintre cнvintele prezente ln acest tabel ан circulatie ~i ln afara Bana
tului iugoslav, ln special ln Banatul romanesc ~i ln anшnite zone din Transilvania: 
cuinii, hlid, scoviirtlza~, fiist, bocal, subiir. 

in сееа се prive~te lmprumuturile de origine slava ale caror corespondente 
se gasesc ln mai multe limЬi, suntem de parere са acestea au fost imprumutate in 
contextul rela!iilor multilaterale. Un numar mare de cнvinte noi, cu о circulatie in mai 
multe limЬi, le-am trecut drept sarЬisme 11 , neinsistand asupra originii lor, acestea fiind 
adapatate sistemului vorЬirii romanilor din Vladimirovat-Petrovasa!a, ori in curs de 
adaptare: mixiir- mixer, microtaltisnii, microtalasna. 

Unele dintre cuvinte, prezente ln acest tabel, nu sunt consemnate ln DEX, 
DAR, DLRМ, altele au dezvoltat sensuri ~i variante necunoscute ln limba romana 
vorЬita in norduJ Dнnarii: susitori,fund dii scovierdz, amnd~ ЬUsumie, etc. 

О mare parte а materialului lexical а! acestei lucrari nu este inregistrat de 
nici un dictionar а! limЬii romane, de~i sunt cunoscute de vorЬitorii dintr-o arie geo
grafica mai larga. Nedispunand de date sigure, am manifestat о prudenta in categori
sirea etimoanelor acestora, astfel са, Je-am trecut са regionaJisme: cuce dii ascЩllt, 
Ыiдiс dii unturii. Cert este са, un grup de cuvinte lnvechite, regionaJe sau popuJare 
саге prezinta ln dictionare doar atestari vechi, demonstreaza са ariile izolate conserva 
eJemente vechi аЈе liшЬii comнne, adica cuvinte latine, disparute ln restuJ teritoriului 
dacoroman. In urma analizei intregului materiaJ, trebuie avut in vedere са eJementeJe 
comune nu se pot expJica doar prin circнmstante istorice, ci trebuie mers mai adanc, 
Ја stadiuJ straturiJor lexicale mai vechi. 

Prezentarea de mai sus ne-a dat posiЬilitatea sa facem uneJe precizari de or
din generaJ, privitoare Ја evo!Щia ~i Ја starea actuala а terminoJogiei casnice, а oЬiec
teJor de bucatarie ~i camara ln vorЬirea romanilor din Vladimirovat-Petrovasala. 

Сееа се se poate concJude, ln urma analizei, este faptuJ са exista un fond de 
cuvinte statornic, majoritatea cuvintelor din compartimentul investigat fiind prezente 
~i ln vorЬirea romanilor din alte localiЩi (uneori cu variatii fonetice ~i semantice), 
dar ~i !а romanii din Banat ~i Тransilvania, celelalte influente straine ramanand peri
ferice sau disparand odata cu араrфа oЬiectului nou. 

Totodata, analiza intregului material luat ln discЩie, releva faptul са ееа mai 
puternica influenta asupra vorЬirii din Vladimirovat о exercita limba sarba, са rezuJ
tat al condфilor geografice, sociale, economice, а! imprejurarilor celor mai oЬi~nuite 
din viata de zi cu zi а locuitorilor romani din Vladimirovat-Petrovasala. Aici exista un 
mare numar de sarЬisme- preluate direct din limba sarьa sau intrate in lexicul acestei 
vorЬiri prin filiera sarьa. 

Remarcam са un rol important in utilizarea unei anumite terminologii 1-а 
avut ~i moda in limЬЭ.. In vorЬirea locuitorilor din Vladimirovat-Petrovasala, !а ince
putul secolului trecut, exista moda lmprнmнturilor din germana, multe dintre acestea 
disparand cu timpul. Mai tarziu, dar ~i ln momentнl de fata, !а moda sunt cuvintele 
11 Chiar daca acestea fнncfioneaza drept neologisme ~i in romana ~i in sarba. 
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cu circuJatie internationaJa, marea majoritate а acestora intrand in vorblrea din VJa
dimirovat prin filiera sarba ~i lntr-o masura mai mica prin romana. Trebuie suЫiniat 
са ln ultima vreme, ln vorblrea intelectualilor se poate remarca tendinta spre modeJul 
Jimbli romane literare, care prin influenta ~colii ~i presei in Jimba romana, s-ar putea 
sa se extinda ln perioada care urmeaza. 

SIGLELE SUВIECTILOR ANCHETA TI 

А.Т.:Аnа Trailovici, sex feminin, nascuta ln 1947 la Vladimirovat, саsшса; 
В.Т.: Balan Trifu, sex masculin, nascut in 1973, Ја VJadimirovat, eJectrician 
Е.С.: Eugen Condan, sex masculin, nascut ln 1963, Ја VJadimirovat, facuJtatea de 
drept 
Р.Ј.: Jivan Persa, sex feminin, nascuta in 1927, la VJadimirovat, casnica; 
Р.В.: Petru Boc~an, sex mascuJin, nascut ln 1968, Ја VJadimirovat, facuJtatea de 
istorie 
Р.Т: Petrica TraiJovici, sex masculin, nascut in 1930, la VJadimirovat, agricultor; 

ALTE SIGLE ~I ABREVIERI 

DAR= Dictionar de arhaisme 
DEI= Dictionar enciclopedic iJustrat 
DEX= DiфonaruJ expJicativ 
DLRM=DictionaruJ Jimbli romane moderne 
engl. = engleza 
et. nec. = etimoJogie necunoscuta 
fr. = francezi'i 
germ. =germana 
Jat. = Jatina 
magh. = maghiara 
neol. =neologism 
ngr. =neogreaca 
reg. = regionalism 
sb. = sarba 
sJ. = sJavonism 
tc. = turca 
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Minerva Trailovici-Condan 

SAZETAK 

Rad predstavlja rezultate leksicke i etimoloske analize terminologije pokuc
stva-kuhinje i ostave- i bazira se na korpusu od 87 reci koje su prikazane tabelarno. 
Pored izvorne reci, dati su ekvivalenti u knjizevnom rumunskom i srpskom jeziku. 
Rezultati rada prikazani su i statisticki. lstrazivanje ovog jezickog odeljka posma
trano је u kontekstu medujezickih lingvistickih odnosa. Poreklo reci utvrdeno је na 
osnovu jezika iz kog је rec direktno preuzeta. Na osnovu izvedenog poredenja, do
lazi se do zakljucka da и ovom odeljku postoji staЬilan fond nasledenih latinskih i 
slovenskih reci, а da је okviru ovih mnogo elemenata koji su se izguЬili u savre
menom rumunskom jeziku. Као posledica civilizacijskog progresa, а u nedostatku 
adekvatnih reci u leksici Rumuna iz Vladimirovca, veoma veliki broj reci preuzet је 
iz srpskogjezika, ili posredstvom srpskogjezika. Pored ovih reci, uocava se izvestan 
broj madarskih, nemackih i turskih reci koje ne ulaze uvek u recnik govora Rumuna 
iz Vladimirovca posredstvom slovenskih jezika. Postoji i mogucnost da su odredene 
reci pozajmljene u jednom trenutku od Madara, а drugi put od slovenskih naroda. 
Najveci broj turskih reci preuzet је iz srpkohrvatkog jezika. 

Kljucne reCi: kuhinja, ostava, lista, leksicki i etimoloski aspekti 

LES ASPECTS LEXICAUX ЕТ ETYMOLOGIQUES ОЕ LA LANGUE 
ROUМAINE DE VLADIMIROVA T-PETROVASALA 

RESUME 

La langue roumaine de Vladimirovat-Petrovasala presente certaines parti
cularites de lexique qui lui conferent un caractere d'individualite dans l'ensemЬ!e 
de Ја langue roumaine litteraire et, en meme temps, de Ја langue roumaine parlee en 
Vo"ivodine. 

La situation actuelle de la langue roumaine parlee а Vladimirovat-Petrovasa
la est celle d'un idiome archa"ique, qui forme une aire isolee а l'interieur du territoire 
ou l'on parle Ја langue serbe. 

L'article represente une contriЬution а Ја connaissance de Ја terminologie 
designant les objets de cuisine et de bureau, et, en meme temps, les aliments et les 
mets. 11 s'agit de mots anciens, d'origine latine, d'utilisation courante dans le parle 
Јоса! et de mots qui sont employes plus rarement dans d'autres parles daco-roumains. 
D'autre part, on trouve une serie de mots anciens de diverses origines (hongroise et 
allemande) qui sont entres dans Је lexique de Vladimirovat-Petrovasala par Ја filiere 
serbe. Des termes regionaux viennent completer cette liste. 
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Ils est а remarquer que J'aspect archalque de cette Jangue frappe, non seuJe
ment par Ја conservation de teJs termes, mais aussi par Ја frequence de leur emploi. 

L'analyse que nous avons menee, nous а permis de constater qu'un grand 
nombre de mots serbes ont envahi Је Jexique, Ја partie !а plus moЬile de !а langue. Ces 
mots representent soit des notions nouvelles, soit des notions designees au moyen de 
termes specifiques а \а langue roumaine de VJadimirovat-Petrovasala. La substitution 
de certains d'entre eux par des termes serbes constitue une preuve de !а puissante 
influence des termes serbes de Ја langue officielle qui est exercee sur се territoire. 

Enfin, on remarque, que ces derniers temps, une grande partie des neologis
mes roumains, adoptes dans !а langue de Vladimirovat-Petrovasiila, remplacent les 

mots serbes et les mots d'autre origine. 



Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. Књига ХХХП (2007) 
Annual Revie}V ој the Facиlty ој Philosophy. No11i Sad Voluтe ХХХП (2007) 

UDK 81'25.2:81'27.16 

PREVODENJE S PREVODA: NEKE ОРАSКЕ 
О UTICAJU JEZIКA-POSREDNIКA 

NA PRENOSENJE KULTURNO SPECIFICNIH TERМINA 

Borislava Erakovic 

SAZETAK 

Prevodenje s prevoda је cesta pojava и jezicima koji pripadaju geografski 
udaljenim kulturama. Koшunikacija izmedu izvorne i ciljne kulture и takvim se slu
cajevima usloznjava zbog uticaja prevoda-posrednika, koji и procesu prenosa knji
zevnog dela doЬija kljucnu ulogu. U radu se razmatraju elementi koje engleski kao 
jezik-posrednik unosi и prevodenje na srpski jezik knjizevnog dela izvorno napisa
nog na hindiju i nacina na koji se preplitanje tako razlicitih kultura kao sto su hindu
isticka-indijska, britanska i srpska odrazava na izbor prevodne strategije и prevode
nju indijskih kulturnih realija. 

Кljucne reci: prevodenje s prevoda, jezik-posrednik, kulturne realije, pre
vodilacke strategije 

Prevodenje s prevoda kao kulturoloski fenomen predstavlja plodno tlo za 
analizu raznih prevodilackih pitanja i и njihovom razmatranju ne mogu se zaoЬici 
implikacije postkolonijalnih kretanja и teoriji prevodenja. Teoreticari koji se bave 
medukulturnim uticajima и prevodenju, Venuti (Venutti 1998, 2000) i Араја (Ap
piah 1993), и svojim radoviшa pokazuju kako teznja za stvaranjem prevoda koji се 
delovati kao original, kao da је izvorno napisan na ciljnom jeziku, neizbezno utice 
na promenu znacenja dela koja dolaze iz nedominantnih kultura (uglavnom azijskih, 
africkih, juznoamerickih) kad se ona prevode na engleski. Uticaj citalaca i sistema 
vrednosti ciljne (britanske) kulture и takvim prevodima doprinosi guЬitku dobrog 
dela elemenata izvorne kulture, јег и procesu prevodenja dolazi do "poravnavanja" 
razlika izmedu svetova koji komuniciraju preko meduprevoda. Као moguce nacine 
prevazilatenja takvog stanja stvari, Venuti predlate uglavnom stilisticka sredstva, 
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razne mehanizme "oneblcavanja" jezika koji se postizu mesanjem funkcionalnih sti
lova i registara. Араја izlaz vidi u obogacenom prevodu (thick translation), tj. prevo
du koji prate glosar, fusnote etnoloske prirode, opis kulturnog konteksta iz kog delo 
dolazi, kao i u primeni tehnike doslovnijeg prevoda kad god је to moguce. Tako se 
doblja ne sasvim flueпtan tekst, ali tekst koji u prevodu пiје "maskiraп". Drugim re
cima, iluziju о prevodu kao origiпalu treba razblti, citaoca izvuci iz okvira пjegovog, 
ciljпog sveta i priЬ\iziti ga shvatanju vrednosпog sistema sveta u komje delo nastalo. 
Istiпska komuпikacija izmedu kultura пе moze se postici time sto се se kompleksan 
sistem vredпostijedпe kulture "prevesti" па vrednosti druge, vec time sto се se njiho
ve razlicitosti ocuvati, citaocu omoguciti sagledavanje uzroka te razlicitosti, а tako i 
potpunije razumevaпje znacenja dela i pojava koje se u пjemu opisuju. 

Romaп Mai savremeпe indijske spisateljice Gitaпdzali Sri 1 predstavlja kul
turoloski specifiCan, kompleksaп svet, ciji akteri prolaze kroz sukob prouzrokovaп 
пespojivim пormama patrijarhalпog vaspitaпja i zahteva savremeпog zivota u globa
lizovaпom svetu. Doslovno, to је romaп о tri generacije jedne porodice koja zivi na 
severu Iпdije i пјеnој unutrasnjoj hijerarhiji u kojoj је zena sredпje generacije zrtva, а 
deca пеmоспi borci za пј епа prava. Pricu о kuci i zпacenju koje pripadпost odredeпoj 
kasti i religiji ima zajedпu zeпu saznajemo iz ugla пajmladeg zenskog сlапа porodi
ce, Sunaiпe, koja govoreci о zivotu majke, opisuje i sopstveпi zivotni put oЬ\ikovaп 
пastojanjima da majku, а time i sebe, oslobodi patrijarhalпih stega. 

Eпglesko izdaпje romaпa obogaceno је pogovorom, antropolosko-femini
stickim prikazom prevoditeljke na eпgleski Nite Kumar, takode Indijke, о pitaпjima 
kojima se bavi romaп, а zatim i beleskom о teskocama u prevodeпju romaпa s hiп
dija па eпgleski. Tako оЬоgасеп prevod romana predstavlja retkost u prevodilackoj 
praksi i пezaobllaznu cinjenicu u razmatranju kljucпih faktora za пastanak prevoda 
па srpski. 

Kako је u svom osvrtu па proЫematiku prevodeпja s prevoda koпstatovao 
Ljublsa Rajic (1981 :202), prevod-posrednik ("meduorigiпal") predstavlja svojevr
staп "filter" odпosno "selektor паd kojim imamo malo ili пikakvog uticaja". Prevod
posredпik, tj. prevod koji u datoj situaciji sluzi kao origiпal usled пemogucпosti da 
se originalпo delo prevede s jezika па kom је prvobltпo пapisano, moze, medutim, 
imati i dobre i lose straпe. Koliko се prevod-posrednik zapravo Ьiti od pomoci u 
пastajanju пovog prevoda moze u zпatnoj meri zavisiti i od toga da li prevodilac "me
duoriginala" pripada izvornoj ili ciljnoj kulturi. U slucaju eпgleskog prevoda romaпa 
Mai, prevod-posrednik kao da је na polovini puta izmedu iпdijske i srpske kulture. 
Prevoditeljka na engleski је Iпdijka kojoj је svet opisaп u romanu Ыizak, domaci 
svet, а engleski jezik - jezik па kom је stekla obrazovaпje. Prema prizпaпju datom 
1 Roman је па srpski prevela В. Erakovic. 
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и pogovoru, i sата se iz ugla antropoloskinje, istoricarke i feтinistkinje bavi pita
njiтa koja se и roтanu pokrecu. То је, dakle, prevod nacinjen "iz izvorne kulture", 
sa punoт svescu о vainosti i znacenju pojava opisanih и njeтu, ра se и tот sтislu 
тоzе reCi da na hijerarhiju znacenjskih eleтenata ocuvanih и prevodu-posredniku и 
vecoj тeri utice izvorna hindi, nego ciljna engleska kultura. Stoga izbor strategije и 
nacinu prenosenja kulturnih specificnosti и takvoт prevodu iта posebnu tezinu i za 
prevodioca na srpski. 

U slucajevima kada se koтunikacija izтedu kultura odvija preko trecegje
zika/kulture, pitanje statusa i znacaja koje jezik-posrednik iта и izvornoj i ciljnoj 
kulturi nатесе se kao nezaoЬilazno, а prica о jeziku је znacajan deo price q Mai. 
Engleski је linguafranca и lndiji: visoko obrazovanje stice se na engleskoт, njiтe 
se sporazuтevaju Indijci iz svih krajeva zeтlje, а и pojedinim sferaтa zivota cesto 
је zastupljeniji od mnogobrojnih doтacih тaternjihjezika. Likovi и romanu nekada 
govore hindi, а nekada engleski, dok је stepen njihovog vladanja engleskiт jezi
kom jedan od pokazatelja njihove uloge i statusa u drustvu. Takva uloga engleskog и 
izvornom roтanu iта vrlo vaine reperkusije na prevod na srpski: u toku raspredanja 
price о odrastanju i obrazovanju kcerke, engleski i sат postaje objekt pripovedanja, 
kao и sledecem primeru: 

In Subodh's liЬrary, however, there were the English classics - Dickens, the 
Bronte sisters, Hardy and George Eliot. Не began to give me these books to read. 
On reading them 1 built ир pictures in my imagination which came to life years 
later when 1 first set foot in England. lt was as ifтy eyes were opened, ту breath 
raced with pleasure my heart beat in exciteтent - why, this is the 'heath' and 
'тeadow' and 'heather' and 'bracken' and 'ivy' and 'daffodil' that l've known 
froт ту childhood. All the pictures сате to life. (р.52) 

U Subodovoj ЬiЫioteci Ьili sп, тedutiт, engleski klasici - Dikens, sestre Bron
te, Hardi i Dzordz Eliot. Росео је da mi daje takve knjige da ih procitaт. Citajuci 
ih, stvorila sam slike и svojoj тasti koje su ozivele kad sam, godinaтa kasnije, 
prvi put nogom krocila u Englesku. Као da su тi se oci otvorile, dah тi se oti
тao od zadovoljstva, srce lupalo od uzbudenja - znaci, to su heath i meadow i 
heather i bracken i ivy i dajfodil koje sam poznavala od detinjstva. Sve su slike 
ozivele(str. 59).2 

Jezikje sastavni deo price о odrastanju i forтiranju zene i muskarca и indUskoт 
drustvu. Asocijacije koje и Indiji prate engleski jezik, njegove statusne i polne im
plikacije, nacin na koji on deli indijsko drustvo, sve se to nalazi и podtekstu price о 

2 Svi citati na engleskom preuzeti sн iz engleske verzije romana Mai u izdanju kuce Kali for Women, 2000, а 
svi citati prevoda iz srpske verzije LL izda11ju Stylosa 2002. 



440 Borislava Erakovic 

odrastanju i obrazovanju тlade Indijke Sunaine. Ona ne moze izaci iz patrijarhalnog 
sveta, а tiтe ni steci pravo na samostalnost, ukoliko ne savlada barijeru jezika. 

lt's true that Ј reached а point where Ј would have won а competition for 
mixed speech. 1 could not speak а sentence withoutjumЫing up langu
ages. The languages were, one ofthe 'heath', the other ofthe 'melon', 
English and Hindi. А whole sentence could Ье in English but at least one 
word would have to Ье in Hindi - '1 was saying ki ... ' 

And if Ј was speaking in Hindi, the sате thing - 'Wah before а gayi 
thi to main tayar ... ' 

Subodh became critical of this eloquent technique. 
There was а remarkaЫe phase when, whether 1 could speak Hindi or 

not, he wanted me to speak English. The world has тoved ahead rapidly 
outside this house, he told me. Move with it. Master it. 

We sat down to eat and 1 had only to open my тouth, 'Pass the dal', 
that he would correct те, 'ln what language madam?~ 

1 often repeated myself in English but also often kept silent in stu
bbornness. (р.53) 

Istina је da sam ја tada mogla osvojiti prvu nagradu na takтicenju iz 
zbrkanog govora. Nisam Ьila u stanju da kazem ni jednu jedinu rece
nicu, а da ne pobrkam jezike. Jezik iz kog је 'heath', i onaj iz kog је 
'dinja', engleski i hindi. 1 kad је citava recenica Ьila na engleskom, bar 
је jedna rec Ьila na hindiju - '/ was saying ki ... ' 3 

А ako sam govorila hindi, desavalo se isto - 'Wah before4 а gyi thi 
to main tyar. .. ' 

Subod је росео da kritikuje tu elokventnu tehniku. 
Nastupio је jedan poseban period kad је, bez obzira na to da li se 

nesto moglo reci i na hindiju, on traZio da govorim engleski. Svet izvan 
ove kuce velikim koracima graЬi napred, rekao mi је. Uhvati korak. 
Stigni ga. 

Seli Ьismo dajedemo i tek sto Ьih otvorila usta, 'Pass the dal', on 
те је ispravljao, 'Јп what language madam? '5 

Cesto Ьih ponovila na engleskom, ali Ьih pocesto i tvrdoglavo za
cutala. (str. 60) 

Implikacije koje u indijskoj kulturi prate upotrebu engleskogjezika ujavnom 
i privatnom zivotu Indijaca, pored svakodnevnih predmeta, takode predstavljaju bari-

3 'Rekla sam ki ... ' 
4 before - pre 
5 'Dodaj mi dal ... ' 'Na komjeziku, gospodo?' 
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jeru u ostvarivanju potpunije komtinikacije izmedu sveta originalnog dela i domace 
puЫike. Znacaj predbozicnih priprema u skoli koju pohadaju male Indijke, pesama 
koje pevaju (Christmas carols), kulturni podtekst cinjenice da u skoli uce о engleskim 
piscima (Subod cita engleske klasike, Sunaina engleske herc-romane), u samom se 
prevodu mogu tek nagovestiti. Zbog implikacija koje prate engleski jezik u indijskom 
svetu, delovi na engleskom ostaju neprevedeni i u tekstu na srpskom. Nedostatak ta
kvog resenjajeste to sto se u nekim slucajevima ne moze izbeci ucitavanje asocijacija 
koje prate engleski jezik u ciljnoj kulturi. Engleski u indijskom kontekstu ne znaci 
isto sto i engleski u srpskom kontekstu. Reci kao heath i meadow, heather i bracken, 
ivy i daffodil, i zbog razlicitog prirodnog okruzenja u IndUi i SrЬiji, imaju drugaciju 
boju i na drugaciji su nacin posebne. Osim toga, engleski jezik u srpske domove 
dolazi spolja, preko mas-medija, to nije jezik kojim Ьi se, kao u Indiji, komuniciralo 
u krugu porodice. U kontekstu ciljne kulture, taj element znacenja romana ostaje ne
prevodiv, jer је na Ьitno drugaciji nacin relevantan za citaoca prevoda na srpski. 

Iz slicnog razloga i primeri hindija u engleskom tekstu ostaju na hindiju u 
engleskoj transliteraciji i u srpskoj verziji. Glasovne igre dede i unuka (Akar bakar 
ЬотЬај Ьо ), Sunainino mesanje jezika (1 was saying ki .. ./ 'Wah before а gayi thi to 
main tayar ... '/'Pass the dal ') ilustruju nacine na koje ta dva jezika zive jedan pored 
drugog u indijskom drustvu. Тај element romana postaje jos izra2eniji kada se cita
lac upozna sa Pogovorom i prevodilackom beleskom Nite Kumar, u kojima se ona 
osvrce na ulogu koju је engleski jezik imao u njenom obrazovanju, na status hindija i 
engleskog i prirodu maternjegjezika. Као sredstvo za postizanje, u Apajinom smislu 
reci, "obogacenog" prevoda, i pogovor i beleska predstavljaju korisnu informaciju о 
sirem kulturnom kontekstu u kom se odvijaju dogadaji prikazani u romanu, ра stoga i 
pogovor i prevodilacka beleska Nite Kumar prate i prevod romana na srpski. 

Kulturne realije, reci koje oznacavaju elemente strane kulture onako kako se 
ona ogleda u svakodnevnom zivotu, kao sto su nazivi za hranu, nacini pripremanja 
jela, nazivi Ьiljaka, opisi ritualnih obreda koji cine sastavni deo zivota ujednoj tradi
cionalnoj, patrijarhalnoj indijskoj porodici, kao i reci kojima se clanovi jedne takve 
porodice medusobno oslovljavaju, nose u seЬi neprevodivi znacenjski potencijal. Sve 
ono sto Ьi se u romanu Mai moglo nazvati kulturnom realijom, u prevodu na engleski 
reseno је transliteracijom. U prevodilackoj strategUi Nite Kumar ocito је nastojanje 
da se specificnosti sveta lndije ocuvaju u tekstu, ро cenu da se citaocu s vremena 
na vreme kretanje kroz tekst oteza nepoznatim pojmovima. Kako је roman Mai u 
osnovi kcerkina prica о svakodnevnom zivotu i obavezama majke, odnosima izmedu 
clanova porodice, sopstvenom odrastanju u kuci u kojoj zive tri generacije, i roman 
na hindiju i njegov engleski prevod oЬiluju recima za је\а (puri, roti, kacori, besan 
ladu), religijskim pojmovima (pudia, prasad, navratri, sadu), rodЬinskim nazivima 
(dada, dadi, ЬаЬи, mai, bahu, Ьиа, рира). Те su reci ukljucene u tekst prevoda na 
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engleski, njih ne prati Ьilo kakva dodatna informacija о znacenju osim one koju daje 
sam kontekst. 

Naizgled prepreka u razumevanju teksta, takva resenja imaju specificno dej
stvo: ona citaocu onemogucavaju da u znacenje teksta s kojim se susrece ucita sop
stveno iskustvo о porodicnim odnosima. Tako rec mai, umesto reci mother, onemo
gucava engleskom citaocu da u sopstveno razumevanje polozaja indijske majke ucita 
asocijacije koje prate majku u engleskom kulturnom kontekstu. 1 samo znacenje reci 
mai dato је tek u 1 О. poglavlju romana, а do tad је citalac vec shvatio mrezu odnosa 
izmedu glavnih likova - svekra i svekrve, svekrve i snahe, muza i zene, majke i sina/ 
kcerke, brata i sestre - nepomucenu sopstvenim ocekivanjima i predstavama. 

Takvo resenje, medutim, ukazuje i na prvu Ьitnu razliku u nacinu na koji 
se roman cita u domacoj indijskoj i Ьilo kojoj drugoj ciljnoj kulturi: uloga i poloZaj 
svakog od likovajasni su indijskom citaocu od samog pocetka romana- implikacije 
drustvenog statusa mai, dade, dadija, ЬаЬиа njima se ne objasnjavaju, vec osvetljava
ju, cine upadljivijim. Do univerzalnosti ljudske situacije u ovom se romanu ne dolazi 
uspostavljanjem povrsinskih slicnosti: ona se krije u duЫjim slojevima psiholoskog 
funkcionisanjajedinke, osecanjima s kojima zivi. Moglo Ьi se reci da citalac ovakvog 
prevoda doЬija "obogaceniju" verziju romana od citaoca na izvornom jeziku: pored 
toga sto је u mogucnosti da sagleda mehanizme na kojima pocivajedno nepoznato i 
geografski daleko drustvo, on iz svog kraja sveta uvida i univerzalnost pojava opisa
nih u romanu, koja indijskom citaocu, buduci da roman razmatra domacu situaciju, 
izmice. 

Tako је u engleskotn meduprevodu, svojevrsnom kulturoloskom "filteru", 
nacinjen izbor koji se prirodno prati i u prevodu na srpski: engleska verzija romana 
pisana је za citaoce koji vladaju engleskim jezikom, u izvesnoj је meri prilagodena 
njihovom (ne)poznavanju indijske svakodnevice. Brojne reci na hindUu, upecatljivo 
i gotovo na svakoj strani, podsecaju citaoca da је Mai prica о Indiji i indijskim oЬi
cajima. Srpski prevod romana, medutim, prati i glosar u kom su sadrzana objasnjenja 
svih reci i pojmova na hindiju. Razlozi za to u direktnoj su vezi s razlicitim stepenom 
povezanosti kultura о kojima је rec. Izmedu britanske/americke i indijske kulture 
postoji bogata mreza medusobnih veza i uticaja, postoji svakodnevna komunikacija 
izmedu pripadnika obeju kultura, koja pociva na istorijskim, ekonomskim, obrazov
nim i drugim razlozima - drugim recima, to su kulture u kontaktu. Izmedu srpske i 
indijske kulture nema takvih kontakata, ра је stoga glosar korisno sredstvo u popu
njavanju kulturoloskih praznina. Na njega se citalac u samom tekstu prevoda romana 
ne upucuje, ostavljeno muje da sam, u meri u kojoj oceni da muje potrebno, upozna 
sa znacenjem svih onih reci na hindiju koje se u romanu javljaju. 
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Osnovna strategija u prevodeпju Mai па eпgleski i srpski, dakle, jeste ocu
vanje kulturne specifiCпosti iпdijskog sveta doslovпim prevodeпjem пepozпatih po
java i transkripcijom kulturпih realija. Tako, па primer, pojedini kaleпdarski meseci 
u iпdijskoj i ciljnoj kulturi sa sobom поsе razlicite asocijacije: kukuruzi u Iпdiji zriju 
u aprilu, ne u oktobru, ра mesec april koji stoji i u prevodu sluzi da zaustavi citao
ca, podseti ga па mesto dogadanja romana. Kad se radi о Ьiljkama koje su citaocu 
prevoda nepozпate, kao sto su arhar, harsringar i druge, u prevodu па srpski stoje 
iпdijski пazivi, ра cak i u slucajevima kada tih Ьiljaka ima i u na5em podneЫju. Tako 
se neveп i hiblskus u tekstu па srpskom pomiпju kao gainda i gurhal. 1 takav је izbor 
motivisaп Ьitпim razlikama u kulturi. Cvece је u Iпdф пeizostavni deo religijskih i 
svetovпih svecaпosti, ima posebno zпacenje i budi drugacije asocijacije od oпih koje 
se vezuju uz cvece u ciljnoj kulturi. Asocijacije koje се domaci citalac imati pri susre
tu s cvetom gainda Ьitne su za ocuvanje tog znaceпjskog poteпcijala straпog teksta, 
dok Ьi Ыiski, pozпati, neven, prizvao asocijacije па опо sto је domace i dobro pozпa
to, i tako onemogucio nastaпak asocijacija u vezi s tudim svetom, umaпjio njegovu 
razlicitost, а time i stepeп uzivljavaпja u straпi svet predstavljeп u romaпu. 

ProЫem пeprevodivosti kulture vec је dugo prisutan u teoriji prevodenja. U 
radovima teoreticara kao sto su Veпuti i Араја, istice se potreba da se iluzija о origi
nalnom delu пе "hraпi" u prevodu: straпim recima u domacem tekstu mogu se ocrtati 
razlike izmedu kultura, ali опе u krajnjoj liпiji пе moraju predstavljati prepreku u 
komunikaciji izmedu njeпih pripadnika: пaprotiv, mogu dovesti do njihovog duЫjeg 
medusobпog razumevaпja. Citalac prevoda пiје pasivni primalac, ukoliko zeli da do
kuci bogatstvo zпacenja koje u sebl krije delo straпe kulture, on se u straпu kulturu 
mora udublti i samostalпo пadograditi pricu u svim пjenim pojedinostima. Odusta
jaпje od prevoda kao prevodilacka strategija stoga u ovakvim slucajevima moze Ьiti 
vrlo efektпo sredstvo: motivisaпjem citaoca da пеkе odgovore sam proпade, zapravo 
mu se omogucuje da prevazide graпice jezika/kulture i sagleda onoliko koliko је u 
staпju da primi. Jer, tek kada se rasplete mreZa meduljudskih odпosa i naciпa fuпk
cionisanja jednog, ро oblcajima i svakodnevici, dalekog sveta, u duЫjim slojevima 
stranog dela citalac moze prepozпati i delice sopstveпog obogacenog iskustva. 
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TRANSLAТING FROM TRANSLATION: 
SOME REMARKS ON ТНЕ INFLUENCE OF ТНЕ INTERМEDIARY 

LANGUAGE ON ТНЕ TRANSFERENCE OF CULTURE-SPECIFIC TERMS 

SUMMARY 

Indirect translation is an intriguing cultural phenomenon, very common in 
translation of literature from distant cultures. This paper deals with the ways in which 
communication between Hindu and Serbian cultures is achieved via the intermediary 
English translation and translation strategies in dealing with culture-specific words 
which make it possiЫe to preserve specific features of the source Hindu culture in 
Serblan translation. 

Кеу words: indirect translation, intermediary language, culture-specific 
words, translation strategies 
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NEKOLIKO ZAPAZANJA О GRESКAMA U KNJIZEVNOM 
PREVODENJU SA RUMUNSKOG NA SRPSKI I ENGLESKI JEZIK 

Mihaela Lazovic 

SAZETAK 

Ovaj rad predstavlja koпtrastivпu, liпgvisticko-stilisticku aпalizu knjizevпog prevo
deпja sa rumuпskog па srpski i eпgleski jezik. Cilj istrazivaпjaje da se istakпu пајсеsсе greske 
u prevodenju па nivou lingvistike i stilistike i da se ukaZe па пеkе proЬ\eme interfereпcije. 
U radu su analizirane greske пastale u procesu prevodenja, sa ciljem da se ukaZe na njihovu 
prirodu i razlog zbog kojeg su пastale, kao i da se daju predlozi za resavaпje eveпtualnih pro
Ыema koji se javljaju u procesн prevodenja. 

Greske u prevodenju oblcno nastaju zbog uticajajedпogjezika na drugi, nedovoUnog 
poznavanjajezika i nemogucnosti prevodioca da pronade prevodпe ekvivalente u ciljnomjeziku, 

ра jednostavno koristi doslovan prevod. Upotreba metode rec =а rec uslovljava pojavu gresaka 
kolokacijske prirode, kao i pojavu laZпih parova. u procesu prevodenja rec =а rec narusava se 
stil jezika na koji se prevodi jer se preslikava gramaticka tj. morfolosko-sintaksicka strukturaje
zika sa kojeg se prevodi. Greske u prevodu se vrlo cesto јаv\јајн zbog razlika u kulturama dveju 
zemalja Ciji sujezici ukljuceni u proces prevodenja, ali i usled zanemarivanja koпteksta. 

Кljucne reci: greske u procesu prevodenja, prevod rec =а rec, kolokacije, lazni pa
rovi, stilisticke greske, lingvisticke greske, transparentnost originala, kontekst, kulturoloske 
razlike. 

l.UVOD 

Ovaj rad se bavi kontrastivпom, liпgvisticko-stilistickom aпalizom kпjizev
пog prevodeпja sa rumuпskog па srpski i eпgleski jezik. Cilj ovog паuспоg istra:Ziva
пja је da se aпaliziraju greske пastale и prevodeпju, da se uka:Ze па njihovu prirodu 
i razlog zbog kojeg su пastale, kao i da se daju predlozi za resavanje eveпtualпih 
proЫema пastalih u procesu prevodeпja. 
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/ Rad se sastoji od cetiri dela. U uvodnom delu је definisano prevodenje, po-
stavljena је teza i obrazlozen cilj ovog rada. U drugom delu (Greske и procesu pre
voaeпja) su definisani svi pojmovi na osnovu kojih је vrsena analiza, sa osvrtom 
na najcesce greske koje se javljaju и toku prevodenja. Treci deo predstavlja analizu 
korpusa i istice gresake koje su nastale u procesu prevodenja. U zakljucku, koji је 
ujedno i cetvrti deo rada, istaknuti su rezultati i zakljucci ovog naucnog istrativanja. 
Rad sadrzi i dodatak - listu recenica iz korpusa. 

Korpus se sastoji od 14 recenica koje su odabrane iz zblrke kratkih prica 
Ateпtat la ordiпea puЬlica (Ateпtat па javпi red /Ап Assault оп the РиЫiс Order) 
koju је napisao savremeni rumunski pisac Pavel Gatajancu. Prevodni ekvivalenti 
uzeti su iz objavljenih prevoda ove zЬirke na srpski (prev. Daniela Popov) i engleski 
jezik (prev. Mihaela Jorga, udata Lazovic). Recenice iz korpusa su analizane na nivou 
lingvistike i stilistike u pokusaju da se utvrdi kada se i zbog cega javljaju greske u 
prevodu. 

1.1. Prevoaeпje 
Prevodenje је poseban vid medujezicke komunikacije u kojoj komunikanti, 

pripadnici razlicitihjezickih sistema, razmenjuju informacije preko posrednika (me
diuma) koji vlada jezicima komunikanata (Covic 1986: 10-11). Ро Covicu, prevode
nje је stvaralacki proces jer podrazumeva ponovno stvaranje vec postojeceg jezic
kog objekta na jednom jeziku, ali sredstvima drugog vise-manje razlicitog jezickog 
sistema. Stoga, prevodilac sam Ьira koje се od postojecih e\emenata jezika na koji 
prevodi upotreblti, kako се ih ukomponovati и jedinstvenu smisaonu celinu kako Ьi 
se na prevodni jezik prenela priЫizno ista izvorna poruka. Covic ovde koristi rec 
"priЫizno" zato sto smatra da је ekvivalentni prevod nemoguc kada је u pitanju pre
vod dela umetnicke knjizevnosti. Stepen priЫiznosti zavisi od nekoliko faktora: od 
Ыiskosti dvaju jezika i kultura, od kontakta medu njima, а naravno i od toga u kojoj 
meri prevodilac poznaje jezik izvornika i jezik-cilj, kulturu i civilizaciju оЬа naroda u 
najsirem smislu reci i, najzad, od umesnosti samog prevodioca (Covic 1986: 19). 

Neki lingvisti cak smatraju da је prevodenje oЫik Ьilingvizma. Postoje ta
kozvani "cist" Ьilingvizam i "mesoviti" Ьilingvizam. "Cist" Ьilingvizam је tip Ьilin
gvizma gde оЬа jezicka sistema koegzistiraju sasvim odvojeno u svesti individue, 
а kod "mesovitog" Ьilingvizma dolazi do uspostavljanja kontakata izmedu ta dva 
jezicka sistema i prodora elemenatajednog sistema u drugi, kao i nekih drugih oЫika 
interferencije (Covic 1986: 1 О). 

U ovom radu се Ьiti predstavljene najcesce greske и prevodenju. One oblcno 
nastaju zbog uticaja jednog jezika na drugi, nedovoljnog poznavanja jezika i nemo
gucnosti prevodioca da pronade prevodne ekvivalente и ciljnom jeziku, pajednostav
no koristi doslovan prevod. СЩ ovog radaje da istakne najcesce greske u prevodenju 
na nivou Jingvistike i stilistike i da ukaze na neke рrоЫеше interferencije. 
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2. GRESKE U PROCESU PREVODENJA 

Prevodiocu se cesto desava dajedпostavпo preslikava strukturu jedпog jezi
ka u drugi sto dovodi do gramatickih i stilistickih greska. Stoga је takozvaпi prevod 
rec za rec vrlo cesto pogresaп. Оп ima cvrstu vezu s origiпalom па пivou reci, а пekad 
i па пivou morfeme (Covic 1986:24). Као rezultat korisceпja ove metode prevodeпja 
vrlo cesto se javljaju "l<lZпi parovi". "L<lZпi parovi" ili "lazni prijateUi" su oЫikom 
slicne reci koje pripadaju razlicitim jezicima, а cija se zпасепја potpuno ili delimicпo 
razlikuju (Hlebec 1997:3). Pored "lazпih parova" najcesce greske koje proizilaze iz 
prevodeпja rec za rec su kolokacijske prirode. Kolokacija predstavlja uoЬicajen, а 
ponekad i redovan, dvoclani spoj jedne lekseme s nekom drugom, ро pravilu unutar 
odredene sintaksicke jediпice - siпtagme ili rede receпice. Ро svojoj sustini, koloka
cija cini sadrzinsku, funkcijsku, а delom i formalnu celiпu, koja pruza opis specificne 
situacije u vanjezickoj ili jezickoj stvarnosti. Nastanak kolokacija omogucavaju lek
sikon i gramatika, kao jezicki sistem, ali пjihovom ustaljivanju doprinosi pragmatika, 
kao upotreba tog sistema. Kolociranje jedne reci s drugom је deo njenog znacenja, jer 
se rec prepoznaje "ро drustvu u kom se пalazi", odnosпo ро jezickom i vanjezickom 
kontekstu. Struktura kolokacije karakteristicna је za svaki jezik pojedinacпo, mada 
postoje izvesna preklapanja i poklapanja medu jezicima. Prepoznavanje i sposobnost 
uspesnog koriscenja kolokacija od narocitog su zпасаја u prevodenju i kontrastivnog 
aпalizi (Prcic 1997: 116-118). 

covic pored prevoda rec za rec govori i о bukvatпom i stobodпom prevodu. 
Kod slobodnog prevoda veza s originalom је \abava, а ekvivalentпost se postize na 
visim nivoima teksta, cak i visim пеgо sto је receпica. Bukvalan prevod predstavlja 
vezu s prevodnim jezikom na nivou grupe reci, odпosno sintagme (Covic 1986:24). 
Ovakvu podelu srecemo i kod Jovanovica koji dodaje da је bukvalno tj. Doslovno 
prevodeпje prevodeпje u kome proces prevodenja nije izvrsen do kraja tako da se u 
njemu oseca prisustvo originala na пivou leksike, sintakse i semantike. Dakle, do
slovno prevodenje ne sme da bude cilj kome prevodilac tezi (Jovanovic 1991 :30-31). 
Medutim, пе treba ро svaku cenu traziti prirodni ekvivaleпt sa ciljem izbegavanja 
podudarnosti izraza, jer razliciti jezicki sistemi imaju vise zajedпickih nego razlici
tih elemeпata, ра је i doslovпost u procesu prevodenja izraz tog zajednistva (Covic 
1986:25). 

Razlicita gramaticka tj. Morfolosko-sintaksicka struktura dva jezika moze 
da bude ozЬiljпa prepreka kod prevodeпja ukoliko se ne uzmu u obzir specificпosti 
tih struktura. Neupuceni kao i пeoprezni, zive u zaЫudi da se gramaticka struktura 
jednogjezika moze preпeti u drugi. Kada se о specificпostima razlicitih struktura dva 
jezika пе vodi racuna, опdа to vrlo cesto kod prevodeпja vodi u kruti bukvalizam 
(Covic 1986: 77-78). 

Ceste su i greske u stilu koje takode mogu пastati korisceпjem metode rec 
za rec, ali i iпterfereпcijom odnosпo uticajem jednog jezika па drugi. Komuпikacij-
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ska kompetencija, u domenu stilistike, obuhvata sposobnost adekvatnog odaЬiranja 
leksickih jedinica kao i sposobnost adekvatnog prilagodavanja tih leksickih jedinica 
razlicitim komunikacionim situacijama (Prcic 1997:87). 

Greske u prevodu se vrlo cesto javljaju zbog razlika u kulturama dveju ze
malja ciji su jezici ukljuceni u proces prevodenja. Naime, prevodilac treba da bude 
dobar poznavalac kulture i istorije оЬа jezika kako Ьi kulturoloske razlike mogao 
preneti na citaocu razumljiv nacin. Prevodilac uvek mora imati u vidu vanjezicki 
aspekt. 

3.ISTRAZIVANJE 

Ovo istrazivanje је inspirisano sve cescim primerima loseg cak pogresnog 
prevoda na srpski jezik u kojem se moze jasno uociti prisustvo originala kako na 
nivou stilistike i gramatike tako i na morfolosko-sintaksickom nivou. 

3.1. Korpus 
Recenice iz korpusa odabrane su iz zЬirke kratkih prica Ateпtat !а ordiпea 

риЫiса (Ateпtat па javпi red /Ап Assault оп the РиЫiс Order) koju је napisao savre
meni rumunski pisac Pavel Gatajancu. Prevodni ekvivalenti uzeti su iz prevoda ove 
zЬirke na srpski (prev. Daniela Popov) i engleski jezik (prev. Mihae\a Jorga, udata 
Lazovic). Rad predstavlja lingvisticko-stilisticku analizu 14 recenica od kojih se sa
stoji korpus s ciljem da se utvrdi kada se i zbog cegajavUaju greske u prevodu. 

3.2. Aпaliza korpusa 
Kada se radi о prevodu na srpski jezik, od 14 recenica iz korpusa u cak 8 re

cenica zapaZene su gresake nastale prevodenjem metodom rec za rec. Metoda rec za 
rec uslovljava stilisticke greske gde su najcesce upotreЫjene pogresne kolokacije. 

(1) а. Televiziuпea, probabll, ar fi fost foarte iпteresata mai ales mega stu
diourile moпdiale care dispuп de informafii, in/!.ueпfa ~i putere. (r. 58) 
Ь. Televiziji Ы ova vest blla jos interesaпtnija, роsеЬпо svetskim mega 
studijima koji raspolaiu informacijama, uticajem i moCi. (s. 64) 
с. The televisioп, especially the world's mega studios which have iпfor
matioп, infiuence апd power, would рrоЬаЫу Ье very iпterested in the 
пews. (е. 67) 

U prevodu na srpski jezik vidi se potpuna transparentnost originala. Као re
zultat toga doЬijamo pogresnu kolokaciju raspolaiu informacijama, uticajem i moCi. 
Greska se javlja zbog semanticki distinktivnih obelezja reci unutar kolokacije. Ume
sto toga mozemo reci raspolaiu iпformacijama i imaju uticaj i тос. u prevodu na 
engleski jezik imamo mnogo bolje resenje. 

Sledeca recenica је jos jedan primer pogresne kolokacije u srpskom jeziku. 
(2) а. Passolini а fncercat un.flirt nereщit си Napoleoп (r. 60) 
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Ь. Pazolini је neuspelo fl.ertovao sa Napoleonom. (s. 66) 
с. Pasolini was unsuccessjully fl.irting with Napoleon. (е. 69) 

Prilog neuspelo ne kolocira s glagolomfl.ertovati. Као resenje ovde mozemo 
ponuditi kolokaciju neuspesno fl.ertovati. 

U sledecoj recenici se takode oseca prisustvo originala. 
(3) а .... care purta ип costum punck. (r. 59) 

Ь .... kojije nosio odelo punck. (s. 66) 
с . ... who was dressed in punk style. (е. 68) 

Pored transparentnosti, srpski prevod sadrzi pozajmljenicu punk koja је po
gresno napisana i ро pravilima srpskog jezika trebalo Ьi Ьiti transkriЬovana, iako ta 
гее postoji u istom oЫiku i u originalu. (Pisac је i sam koristio engleske reci koje u 
nekoliko slucajeva nisu pravilno napisane, ali ovaj rad se nece baviti tom temom.) 
Recenicu 3 Ьi trebalo preformulisati kako Ьi se zadrzala poruka iz originala, kao sto 
је to najednostavan nacin ucinjeno u engleskom prevodu. 

(4) а. Sunt diferite posibllitiifi de incheiere afilmului. (r. 44) 
Ь. Postoje razliciti naCini za zavrsetakfilma. (s. 49) 
с. There are тапу ways to end а movie. (е. 49) 

Ova recenica је na srpski jezik prevedena metodom rec za rec, takode је pre
slikana i gramaticka struktura recenice. Alternativni prevod bi Ьiо: Postoje razliciti 
naCini da se zavrsi film. 

Sledeci primer је prevod naslova price, gde је ponovo koriscena metoda rec za 
rec pri prevodu na srpski jezik, iako iz konteksta same price vidimo da se radi о prene
senom macenju. Preneseno znacenje је postignuto u prevodu na engleski jezik. 

(5) а. Derulareafilmului cotidian (r. 24) 
Ь. Odvijanje savremenogfilma (s. 26) 
с. The untanglement ој the hunk ој everyday life (е. 24) 

U prevodu na srpski pronadene su pogresne kolokacije i kada nije prevode
no metodom rec za rec. Na primer: 

(6) а . .. .ре Coasta de Vest unde о perioadii !ji-a desj{чurat actvitatea in di
jerite cluburi. (r. 67) 
Ь . .. .па Zapadnu obalu gde је, jedno vreme, odriavao koncerte ро razli-
citim klubovima. (s. 74) 
с .... to the West Coast where he perjormed in different clubs. (е. 77) 

Ovde је prevodilac koristio bukvalan prevod rumunske reci desfiifiura: 
ostvarivati tj. vrsiti neku radnju sukcesivno u toku du.Zeg vermenskog perioda (Dex 
1998:286). Mnogo bolje resenje za rumunsku kolokaciju а desfii!jura actvitatea је 
korisceno u engleskom pervodu, jer је glagol perjorm (nastupati) prevodni ekviva
lent koji se moze upotreЬiti u ovom kontekstu. 

Dokaz da metoda rec za rec nije uvek pogresna daje sledeca recenica gde 
takode imamo pogresnu kolokaciju u prevodu na srpski koja bi se izbegla da se ru-
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munska kolokacijagust атаr doslovno prevela sagorak ukus. U prevodu na engleski 
jezik recenicaje preformulisana kako Ьi sto bolje prenela izvornu poruku. 

(7) а. Priтa seпzafie ре care ат avut-o а avut ип gust атаr. (r. 85) 
Ь. Мој prvi utisakje Ьiо gorak. (s.91) 
с. The first jeeliпg Ј had was Ьitterness iп ту тouth. (е. 98) 

Isti slucaj imamo i и recenici 8. Rumunsku kolokacUu ciripitul pasarilor Ьi 
trebalo bukvalno prevesti kolokacijom cvrkut ptica kao sto је to ucinjeno и engle
skom prevodu chirpiпg ojblrds. U engleskom se koristi pasiv kako Ьi se postigla be
zlicna konotacija. U srpskom jeziku glagol carlijati se koristi iskljucivo и kolokaciji 
s imenicom vetar. 

(8) а. Aer curat, se aude ciripitul pasarilor. (r. 45) 
Ь. Cist vazduh i cшlijanje ptica. (s. 50) 
с. The air was fresh, the chirpiпg ој Ьirds could Ье heard. (е. 50) 

Sledeca recenicaje prepricana na srpski i pri tom nije verna originalu. Tako
de је upotreЫjena pogresna kolokacija и srpskom prevodu: izdaju svasta (па TV-u) 
kao prevodni ekvivalent rumunske reci declara koja znaci: reci, izjaviti, objaviti ... 
(Dex 1998:266) 

(9) а. Ei azi јас tot jelul de declarafii /а televiziuпe despre solufioпarea 
ра~пiса а ipocriziei. (r. 98) 
Ь. Опi daпas па TV-u izdaju svasta, па priтer о тiroljublviт тogucпo
stiтa hipokrizije. (s. 105) 
с. Today, they таkе all kiпds ој declaratioпs about а peacejul solutioп 
ој hypocrisy. (е. 114) 

Као sto је istaknuto ranije, prevodilac treba dobro da poznaje kulturu naroda 
sa cijeg i na ciji jezik prevodi, jer је jezik jedno od osnovnih obelezja jedne nacije 
i izraz је kulture naroda koji njime govori. Svaka nacionalna kultura sastoji se od 
nacionalnih i internacionalnih elemenata (Covic 1986:81 ). Prevodilac treba da bude 
svestan tih kulturoloskih razlika, ali i slicnosti kako Ьi s uspehom pronasao funkcio
nalno-smisaone prevodne ekvivalente. 

u sledecoj recenici objasnjen је proces kuvanja turske kafe, а и sirem kon
tekstu i сео ritual pripremanja, ispijanja kafe i gledanja u solju, dakle jedna situacija 
potpuno nepoznata engleskom govornom podrucju. 

(10) а. Puпefi iпtr-uп ihric apafiarta, zahiir ~i cdпdfierbe adaugafi cdte о 
liпgurifa de саје а peпtru fiecare oaspete prezeпt. (r. 66) 
Ь. Stavite и lопсе vrele vode, secera i kada provri dodajte ро јеdпи 
kasiCicu kaje za svaku prisutпu osobu. (s. 73) 
с. Put hot water апd sugar iп а Turkish coffeepot апd wheп the water 
boils add а !еа sрооп ој coffee for each preseпt quest. (е. 76) 

Као sto se vidi iz rumunske recenice, upotreЫjenje turcizam ihric koji po
stoji i и srpskom jeziku (ibrik) i ima znacenje: bokast bakren sud sa uskim grlom i 
poklopcem, za vodu, rakiju i kafu (Vujaklija 2002:311 ). U prevodu na srpski Ьi se 
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mogla upotreblti i rec dzezva. Prevodпi ekvivaleпt za ovu odredпicu koji пude Z. 
Bujas (1999:283) i М. Вепsоп (1989: 97) је Tиrkish coffeepot. U prevodu па srpski 
postoji i gramaticka greska. Naime, и ovako formulisaпoj receпici imeпica secer је 
direktпi objekat glagola staviti, iz strukturalпih razloga оп mora stajati odmah posle 
glagola, prilog za mesto и !апсе vrele vode пе Ьi se smeo пalaziti izmedu пjih. U 
rumuпskoj i eпgleskoj receпici пе postoji umetпuti prilog vec su imeпice apiifiartii / 
hot water i zahiir / sиgar, u koordiпiraпoj imeпickoj frazi, и fuпkciji direktпog objek
ta glagola рипе /ри!. 

Prevod rec za rec takode moze usloviti greske и kuluturoloskoj sferi. Na 
primer: 

(11) а .... Iпstitиtиl de Teatrи $i Film. (r. 22) 
Ь .... Akademija za pozoriste i film. (s. 24) 
с .... Drama school. (е.23) 

Akademija za pozoriste i film је kod паs promeпila пaziv u Fakиltet dram
skih иmetпosti 1973. godiпe. U eпgleskom jeziku Ьi Ьilo boUe upotreblti пеkе od 
prevodпih ekvivaleпata poпudeпih kod Bujasa (1999:33): academy ој dramatic art, 
academy ој theatrical arts, school ој drama, iako је i prevod drama school uzet iz 
tog recпika. 

Koпtekstje veoma vaZaп elemeпt и prevodeпju,jer iz пјеgа sazпajemo mпo
ge korisпe iпformacije, relevaпtпe za izbor prevodпog ekvivaleпta (Covic 1986:79). 
Covic istice da se rec и koпtekstu moze obogatiti za поvо zпасепје ili пijaпsu zпа
сепја, tj. da prosiri svoj semaпticki oblm, ali i пе mora uvek. Najcesce опа moze da 
prode kroz mпoge koпtekste пеizmепјепа, sa svojim osпovпim, пomiпativskim zпа
сепјеm izolovaпe lekseme и recпiku (Covic 1986:52). Kada se о koпtekstu пе vodi 
dovoUпo racuпa, javljaju se greske poput sledecih: 

(12) а. Se vedea fп !апи/ semiiпat de el $i Тiпа. (r.52) 
Ь. Zamislio se и ро/ји koje је zasejao zajedпo sa Тiпот. (s. 57) 
с. Не saw himself iп thefield sowed Ьу Тiпа апd himself. (е.59) 

U ovom koпtekstu pogresпo је upotreЫjeпa fraza zamislio se, koja пеmа 
isto zпасепје kao и origiпalu. Umesto пје mogli Ьismo reci: Zamislio је sebe и ро/ји 
koje је posejao s Тiпот. Stil и eпgleskom prevodu је пaruseп dvostrukom upotrebom 
povratпe zameпice himself. То se moglo izbeci upotrebom relativпe receпice: Не saw 
himself iп the field which he had sowп with Тiпа. 

ziku: 
U sledecoj receпici imamo primer lazпog para и rumuпskom i srpskom је-

(13) а. Aиjost acolo timpиri pericиloase (after midпight). (r.64) 
Ь. Bila sи to ораsпа vremeпa (after midпight). (s. 71) 
с. lt was а daпgeroиs time ој day (after midпight). (е. 74) 

Iz koпteksta vidimo da se пе radi о opasпim vremeпima vec о periodu dапа 
sto је паzпасепо и prevodu па eпgleski jezik. 

U receпici 14 imamo laZпe parove i и srpskom i и eпgleskomjeziku: 
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(14) а. La sjdr#tиl secolului ХХ, istoricii civilizaciei sunt de acord си pa
radigma са acest secol а inceput, de japt, prin terminarea primului 
razboi mondial. (r. 72) 
Ь. Na kraju ХХ veka, istoricari civilizacije sloiili su se sa paradigmom 
daje ovaj vek росео, и stvari, zavrsetkom prvog svetskog rata. (s. 81) 
с. At the end ој the 20'1' century, historians who deal with the history ој 
civilization agree with the paradigm that this century, in jact, started 
with the end ој First World War. (е. 82) 

U rшnunskom jeziku rec paradigma izmedu ostalog znaci i исепје (Dex 
1998: 748), dok u srpskoш paradigma znaci: primer za ugled, uzor, uzorak, obrazac 
(Vujaklija 2002:643). Longmanov recnik English Language and Culture ( 1992:957) 
definise rec paradigm kao: tipicni primer necega, а Oxjord Advanced Learner s Dic
tionary (1995:839) kao: vrsta necega, obrazac, model. Ovi lazni parovi nastali su kao 
rezultat prevodenja modelom rec za rec. Umesto njih, na srpskom mozemo reci: stav, 
teorija; а na engleskom: theory, hypothesis. 

4. ZAKLJUCAK 

Rezultati istraZivanja pokazali su da najcesce greske u prevodu nastaju upo
trebom metode rec za rec. Ova metoda uslovljava kako stilisticke tako i lingvisticke 
greske. Od 14 recenica iz korpusa u cak 9 recenica pojavi\e su se pogresne kolokacije 
u prevodu na srpski jezik. Iluzija da је kopiranje slicnih ili istih reci i izraza jedini 
ispravni put kod prevodenja upravo dovodi do pojave ovakvih gresaka. U prevodu 
na srpski cesto su preslikavane i gramaticke konstrukcije koje nisu u skladu s pravi
lima gramatike srpskog jezika. Na ovaj nacin se narusava stil. Medutim, prevodenje 
metodom rec za rec nije uvek pogresno zato sto и rumunskom, srpskom ра i engle
skom jeziku postoje korespodentne reci s istim ili slicnim znacenjem. Vrlina dobrog 
prevodiocaje da prepozna situacije u kojimaje doslovan prevod moguc ili pozeljan, 
ali i da izbegne situacije и kojima Ьi on uslovio pojavu pogresnih kolokacija ili !aZnih 
parova. 

U preostalih 5 recenica javljaju se greske nastale zbog razlika u kulturama 
tri jezika i greske usled zanemarivanja konteksta. U procesu prevodenja kontekst ima 
vaZnu ulogu zato sto on sadrzi korisne informacije koje su Ьitne za izbor odgovara
juceg prevodnog ekvivalenta. Kontekst kao i razlike u kulturi dva jezika ne smeju se 
nikada izguЬiti iz vida. Njihovo zanemarivanje, kao sto smo videli iz primera, vrlo 
cesto dovodi do konfuznog i nerazumljivog prevoda. Prevod treba da prenese smisao, 
duh i stil originala, da poseduje prirodnost izlaganja i izazove istovetan utisak (Covic 
1986:20). 

Prevodenju treba pristupiti kao komp\eksnoj filoloskoj disciplini, jer prevo
denje nije mehanicko prebacivanje reci jednog jezika u reci drugog, vec osmisljen i 
sistematizovan proces. 
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DODATAK - RECENICE IZ KORPUSA 

Recenice iz korpusa su izlozene ро redosledu njihovog pojavljivanja u radu. 
Slova u zagradama predstavljaju rumunski (r), srpski (s) i engleski ( е) jezik, а brojevi 
oznacavaju stranice u knjigama gde se mogu naci navedeni primeri. Primeri recenica 
koje su analizirane uzeti su iz zЬirke kratkih pripovetki Ateпtat la ordiпea puЬlica 
(Ateпtat пајаvпi red /Ап Assault оп the РиЫiс Order) savremenog pisca Pavela Ga
tajancua i prevoda ove zЬirke na srpski (prev. Daniela Popov) i engleski jezik (prev. 
Mihaela Jorga, udata Lazovic). 

1. а. Televiziunea, probaЬil, ar fi fost foarte interesatii mai ales mega stu
diourile mondiale care dispun de informatii, influenta ~i putere. (r. 58) 
Ь. Televiziji Ьi ova vest Ьilajos interesantnija, posebno svetskim mega 
studijima koji raspolaZu informacijama, uticajem i moci. (s. 64) 
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с. The television, especially the world's mega studios which have in
formation, influence and power, would рrоЬаЫу Ье very interested in 
the news. ( е. 67) 

2. а. Passolini а lncercat un flirt nereu~it си Napoleon. (r.60) 
Ь. Pazolini је neuspelo flertovao sa Napoleonom. (s. 66) 
с. Pasolini was unsuccessfully flirting with Napoleon. (е. 69) 

3. а .... care purta un costum punck. (r. 59) 
Ь .... koji је nosio odelo punck. (s. 66) 
с .... who was dressed in punk style. (е. 68) 

4. а. Sunt diferite posiЬilitiф de lncheiere а filmului. (r. 44) 
Ь. Postoje razliciti nacini za zavrsetak filma. (s. 49) 
с. There are many ways to end а movie. (е. 49) 

5. а. Derularea filmului cotidian (r. 24) 
Ь. Odvijanje savremenog filma (s. 26) 
с. The untanglement ofthe hunk of everyday Iife (е. 24) 

6. а .... ре Coasta de Vest unde о perioada ~i-a desfa~urat actvitatea ln diferite 
q cluburi. (r. 67) 

Ь .... na Zapadnu obalu gde је, jedno vreme, odrzavao koncerte ро 
razlicitim klubovima.(s. 74) 
с .... to the West Coast where he performed in different clubs. (е. 77) 

7. а. Prima senza!ie ре саге am avut-o а avut un gust amar. (r. 85) 
Ь. Мој prvi utisakje Ьiо gorak. (s.91) 
с. The first feeling 1 had was Ьitterness in my mouth. ( е. 98) 

8. а. Aer curat, se aude ciripitul pasarilor. (r. 45) 
ь. Cist vazduh i carlijanje ptica. (s. 50) 
с. The air was fresh, the chirping ofЬirds could Ье heard. (е. 50) 

9. а. Ei azi fac tot felul de declara!ii Ја televiziune despre solЩionarea 
p~nica а ipocriziei. (r. 98) 
Ь. Oni danas na TV-u izdaju svasta, na primer о miroljuЬivim 

mogucnostima hipokrizije. (s. 105) 
с. Today, they make all kinds of declarations about а peaceful solution 
of hypocrisy. (е. 114) 

1 О. а. Pune!i lntr-un iЬric ара fiarta, zahar ~i cand fierbe adaugati cate о 
lingurita de cafea pentru fiecare oaspete prezent. (r.66) 
Ь. Stavite и lonce vrele vode, secera i kada provri dodajte ро jednu 
ka5icicu kafe za svaku prisutnu osobu. (s.73) 
с. Put hot water and sugar in а Turkish coffeepot and when the water 
boils add а tea spoon of coffee for each present quest. ( е. 76) 

11. а ... .Institutul de Teatru ~i Film. (r. 22) 
Ь .... Akademija za pozoriste i film. (s. 24) 
с .... Drama schoo\. (е.23) 
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12. а. Se vedea ln lanul semanat de el ~i Tina. (r.52) 
Ь. Zamislio se u polju koje је zasejao zajedno sa Tinom. (s.57) 
с. Не saw himself in the field sowed Ьу Tina and himself. ( е.59) 

13. а. Au fost acolo timpuri periculoase (after midnight). (r.64) 
Ь. Bila su to opasna vremena (after midnight). (s.71) 
с. lt was а dangerous time of day (after midnight). (е. 74) 

14. а. La sfiir~itul secolului ХХ, istoricii civilizaciei sunt de acord cu para
digma са acest secol а lnceput, de fapt, prin terшinarea primului razboi 
mondial. 
(r.72) 
Ь. Na kraju ХХ veka, istoricari civilizacije slozili su se sa paradigmom 
da је ovaj vek росео, u stvari, zavrsetkom prvog svetskog rata. (s. 81) 
с. At the end of the 2оњ century, historians who deal with the history 
of civilization agree with the paradigm that this century, in fact, started 
with the end of First World War. ( е. 82) 

Lazovic Mihaela 

SOME OBSERVATIONS ABOUT MISTAKES IN LIТERARY TRANSLATION 
FROM ROМANIAN INTO SERBIAN AND ENGLISH 

SUМMARY 

This work is an attempt to determine and analyze the mistakes made iв the 
process oftranslation from Roшanian into SerЬian and English language. The aim of 
the research is to analyze the mistakes in terms oflinguistics and style, to identify the 
reasons why they occur and to suggest а solution for the proЫems which arise in the 
process of translation. 

The corpus was chosen from а collection of short stories Ateпtat la ordiпea 
риЫiса (Ateпtat па javпi red /Ап Assault оп the РиЫiс Order) written Ьу Pavel 
Gataiantu and the translations of the book into SerЬian (Ьу Daniela Popov) and Eng
lish (Ьу Mihaela Lazovic). 

The results oftl1e analysis have shown that most mistakes occur due to word 
for word translation which causes mistakes in the field of collocations and also in
troduces false pairs (or fa\se friends). Furthermore, in the process ofwordfor word 
translation the grammatical, i.e. morphological and syntactic structure ofthe original 
is transparent. Consequently, the sty\e of the target language is infringed. Neverthe
less, the ana\ysis has shown that word for word translation is not always incorrect 
because there are corresponding words with identical or similar meaning in Roma
nian, SerЬian and even English. Some mistakes occur because of cultural differences 
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between the three nations which have been neglected Ьу the translator. Moreover, the 
context is very often ignored in the SerЬian translation which leads to amЬiguity and 
confusion. 

Mistakes presented in this work аге very common in the process of transla
tion. This is why translation must Ье seen as а complex philological discipline, be
cause translation is notjust changing words from one language into words ofanother, 
but а thought out, systematic process. 

Кеу words: mistakes in the process oftranslation, wordfor wordtranslation, 
collocations, false pairs, style, linguistic mistakes, transparent translation, context, 
cultural differences. 
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NEKOLIKO PRIMERA LINGVISТICKO-STILISТICKE ANALIZE 
UMEТNICKOG PREVODA SA SRPSKOG NA RUМUNSKI 

Marina Puja-Badesku 

SAZETAK 

Ova analiza ima dva cilja: 
Prvi ci\j: da se pomocu kontrastivne analize uporedi tekst originala sa tekstom 

prevoda. Rezultati ovakve analize se mogu koristiti pri odredivanju korektnosti umetnickog 
prevoda (npr. ekvivalentnost), ali ponavljamo, ne samo radi pravilnog umetnickog prevoda, 
vec i о primeni stilistickih, adekvatпih sredstava, kao sto cemo pokazati na primerima u analizi 
teksta. 

Drugi ci\j kontrastivne analize u lingvisticko-stilistickoj analizi umetnickog prevoda 
mozemo koristiti u lingvo-didaktici, na univerzitetu, odnosno u lingvo-didaktickoj sferi. 
Ovde se ne radi samo о lingvistickim podacima (fonetici, fonologiji, morfologiji, sintaksi, 
leksiko\ogiji sa semantikom), nego о najvisem nivou upotrebe ovih sredstava, njihovoj 
stilistickoj upotrebi. Ovde se tezi ka tome da studenti treba, ne samo da se pravilno sluze 
jezikom, vec ih treba upвtiti i na lepotu teksta (na опо umetnicko u tekstu), pomocu stilistickih 
nijansi, а to se moze postici samo upotrebom datih stilistickih sredstava. 

Кljucne reci: kontrastivna aпaliza, liпgvisticko-stilisticka analiza, umetnicki prevod, 
srpski jezik, rumнnski jezik 

Primena kontrastivne analize је visestruka, kao sto se mozemo uveriti na 
osnovu rezultata pojedinih istraZivanja na nasem tlu, а i sire. 

U ovom сешо radu demonstrirati primenu kontrastivne analize u lingvisticko
stilistickoj obradi шnetnickog prevoda sa srpskog na rumunski. 

Pod lingvisticko - stilistickom analizom podrazumevamo, ne samo cisto 
lingvisticku analizu (fonetsku, morfolosku, sintaksicku ... ), nego pre svega stilisticku 
primenu svih jezickih elemenata. Znaci, ne misli se samo na konkretnu upotrebu 
lingvistickih sredstava, vec, pre svega, na umetnicki prihvatljivu varijantu. 
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Ovakva analiza moze imati dva cilja: 
Prvi cilj: da se pomocu kontrastivne analize uporede originalni tekst i 

prevod. Rezultati ovakve analize mogu se koristiti pri odredivanju korektnosti 
knjizevnog prevoda (npr. ekvivalentnost), ali, ponavljamo, ne mozemo govoriti samo 
о korektnosti шnetnickog prevoda, vec i «iskoriscavanjш> stilistickih, adekvatnih 
sredstava, kao sto сето pokazati na primerima u analizi teksta. 

Oviш se pristupoш moze stici i do kritike umetnicke vrednosti prevoda. 
Medutim, и ovom se radu necemo time baviti. 

Drugi moguci cilj upotrebe kontrastivne analize и lingvisticko-stilistickoj 
analizi umetnickog prevoda mozemo koristiti и lingvo-didaktici, na univerzitetu, 
na studijama filologije. Ovde se ne radi samo о lingvistickim podacima (fonetici, 
fonologiji, morfologiji, sintaksi, leksikologiji sa semantikom), nego о najvisem 
nivou upotrebe ovih sredstava, njihovoj stilistickoj upotreЬi. Ovde se tezi ka tome da 
studenti treba, ne samo da se pravilno sluze jezikom, vec ih treba uputiti i na lepotu 
teksta (na опо umetnicko u tekstu), pomocu stilistickih nijansi, а to se moze postici 
samo upotrebom datih stilistickih sredstava. 

U оЬа slucaja, prvi uslov jeste da se dosledno radi na tekstu, а tome najbolje 
doprinosi upravo upotreba kontrastivne analize, sto znaCi, da se analiziraju оЬа teksta, 
na obajezika (rumunskom i srpskom), najbolje, rec ро rec, «mot-a-mot». 

Bez obzira sto Ьi ovde mogli ilustrovati, u оЬа smera, upotrebu kontrastivne 
analize и lingvisticko - stilistickoj analizi umetnickog prevoda, ogranicicemo se na 
drugu mogucnost, to jest, na primenu kontrastivne analize и lingvisticko - stilistickoj 
analizi umetnickog prevoda и visokoskolskom filoloskom studiju, а konkretno, u 
nasem slucaju, na rumunsku filologiju, tj. na studije na Odseku za rumunistiku. 

Ova metoda је utoliko vainija zato sto se radi о Rumunima iz SrЬije, koji 
ove jezike ne исе kao strane, vec jedni - kao maternji, drugi - kao jezik sredine. 
Podrazumeva se daje ovu metodu teze ili cak nemoguce primeniti na druge studijske 
grupe, gde studenti moraju savladati i osnove gramatike i leksike ( engleska, nemacka, 
francuska, italijanska filologija itd.). 

Odabrali smo ovom prilikom zЬirku pripovedakaAleksandra Tisme, Нiljadu 
i druga пос, koju је izdala Srpska knjizevna zadruga, Beograd, 1987. godine. Na 
rumunski jezik su dobar deo pripovedaka iz ove zЬirke preveli Angel Dumbraveanu 
(Anghel Dumbraveanu) i Nebojsa Popovic, pod nazivom Devojka iz sna, stampane 
и izdavackoj kuci "LiЬertatea" iz Panceva, 1989. godine. Radi se о tekstu koji је 
stilisticki neutralan, emocionalno nije previse obojen, nema lirskih pasaza, opisa, 
iz savremenog је zivota i tice se modernog coveka. Iz ove zЬirke odabrali smo 
pripovetku Devojka и snu, u prevodu Fata din vis. Ilustracije radi, na samom pocetku 
mozemo obratiti paznju na jedan detalj koji otkriva vise proЬ\ema koji nas navode 
na razmisljanje, ako posmatramo rad sa studentima. Radi se о naslovu koji ро 
nasem mis\jenju nije adekvatno preveden, jer је originalni naslov Devojka и snu, 
sa predlogom у, tako da Ьi rumunski prevod glasio Fata in vis, sa pгedlogom in. 
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Medutim, Dumbraveanu i Popovic su pгeveli naslov sa predlogom g, Devojka iz. 
sna -Fata din vis sa pгedlogom din. Iako fonetski, prevod naslova lepse zvuci, se
manticki ne odgovara origina!u. Devojka и snu oznacava stanje, onaje и snu, sanja; 
devojka iz sna - moze Ьiti devojka iz Ьilo cijeg sna, devojka koju neko sanja. Ne 
mozemo objasniti studentima zasto је tako pгevedeno, prevodioci su se, veгovatno, 
rukovodili kriterijumom da to fonetski lepse zvuci, da naslov bude «zvucniji». U 
svakom slucaju ovakvo poredenje obogacuje studentska znanja, ne samo jezicka, vec 
i njihov osecaj za stilisticke nijanse. 

Za dalju ilustгaciju pos!uzice !ingvisticko-stilisticka analiza teksta, s tim da 
сето se ogгaniciti, pre svega, na leksicko-semanticku stranu teksta, pri cemu se, 
naravno, ne moze zanemaгiti morfolosko-sintaksicka analiza ( red reci i slicno ), а od 
ve!ikogje znacaja primena pгavopisa. Evo prakticnog ргimега: "Bio је dovoljno pazljiv 
posmatrac da zakljuci: upгavo ga tako devojke ocenjuju." U гumunskom prevodu ne 
postoje dve tacke ("Era un observator suficient de atent sa conchida са exact а~а 
11 apreciaza fetele."); kod Tisme dve tacke znace nabrajanje i daju jacinu tekstu, и 
ocekivanju neceg vaznog; hteo је «grafiCki» nesto da obelezi, na sta prevodioci nisu 
obratili paznju, ispustajuci iz vida takvu stilisticku vrednost. Medutim, prevodioci su 
и tekstu stavili dve tacke, tamo gde kod Tisme zapгavo postoji nabrajanje. 

Pisac graficki signalizira pauzu - cгtom: рг. " ... vec kao svrseni pravnik -
zamenik javnog tuzioca u Sгemskom sudu - росео dozivljavati one prijatne bure sto 
ih donosi dodir sa mnostvom zena." u rumunskomje prevodu stav!jen zarez, sto opet 
oznacava pauzu, ali se ne postize duЬina smisla (" ... са, jurist fiind deja. loctiitor а! 
procurorului puЫic Ја judecatoгia raionala. sa cunoasca acele vifornite placute care-i 
prilejuiau tandre legaturi cu о mu)time de femei"). Takvih primera ima dosta, a!i ih 
necemo nabrajati ... U drugom pasusu ove pripovetke postoji nekoliko, mozemo reci, 
nepravilnih prevoda: "Pocele su ти se desavati neverovatne stvari: laki i brzi uspesi, 
nervozne posete lepih udatih zena и njegovom momackom stanu, telefonski pozivi 
nepoznatih, pisma, neme ponude и ocima siparica." ("Au lnceput sa i se lntample 
lucruri neverosimile: succese rapide ~i u~oare, vizite capricioase fгumoaselor femei 
casatorite, scrisori, oferte mute ln privirile adolescentelor"). u prevodu је ispusteno 
"и njegovom momackom stanu", ра proizi!azi daje glavni lik pripovetke isao и posetu 
kapricioznim, lepim, udatim zenama. Treba istacijos nesto sto se tice prevoda, veoma 
VaZno: "и ocima siparica", и prevodu: "ln priviгi!e adolescentelor". Као prvo, oci - na 
rumunski је ochi. U prevodu stoji ,,'in privirile" sto znaci "u pogledima", Tisma је и 
origina[nom tekstu koristio zaгgon sipaгica, dok и pгevodu stoji adolescenta (гее је о 
neologizmu, knjizevnije termin i ne pripada zargonu). Kada ne Ьi postojao ekvivalent 
и rumunskom jeziku, onda Ьi Ьilo logicno prevesti ga knjizevnim terminom. Ali, 
buduci da postoji termin pustoaicii, tako Ьi ga trebalo i prevesti. Mozemo reci da 
nas је zacudilo zasto prevodioci nisu preveli zargonski termin siparica ekvivalentom 
pщtoaicii, vec su upotreЬili termin adolescentii, sto Ьi na srpskom jeziku znacilo 
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maloletnica. Smatramo da ovakve nepravilnosti i razlike treba predociti studentima, 
i objasniti im da postoje adekvatni termini u obajezika. 

Primena kontrastivne analize u lingvisticko - stilistickoj analizi umetnickog 
prevodasasrpskog narumunski moze se koristiti u istrazivanju prevoda, u proЫemima 
prevodenja. Uprkos tome, mozemo reci da је ova oЫast, ipak, nedovoljno istrazena, 
ili da cak mozemo govoriti о novoj oЫasti, veoma «zahvalnoj« za buduce istraZivace 
i buduca istraZivanja. 

U nasim uslovima, kada studenti znaju оЬа jezika, oni ne samo da mogu 
usavrsiti maternji jezik, vec се usavrsiti i drugi jezik. Upotreba kontrastivne 
analize, koja је cista, precizna, faktografska, је svakako znacajna, а da 1 i се prevod 
biti adekvatan, dosledan ili slobodan, dinamican ili umetnicki, zavisi od samih 
prevodilaca 
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Marina Puia Badescu 

SEVERAL EXAMPLES OF LINGUISTIC-STYLISТIC ANALYSIS OF ARТIS
ТIC TRANSLATIONS FROM SERВIAN INTO ROМANIAN 

SUММARY 

This analysis could have two goals. 
he first goal: to make а comparison between the original text and the text of 

the translation with the use of constrastive analysis. The results of such an analysis 
could Ье used in the determination of the correctness ofthe artistic translation (e.g. 
of its equivalence), but-we repeat-notjust for the correctness ofthe artistic transla
tion, but also for the application ofstylistically adequate means, as we would show in 
the examples in the text analysis. 

The second possiЫe goal of the use of contrastive analysis in the linguistic
stylistic analysis of the artistic translation could Ье found in the linguistic-didactics, 
naturally at the university, ог in the linguistic-didactic sphere ofthe philological stud
ies. Still, it does not concern only the linguistic data (phonetics, phonology, morphol
ogy, syntax, lexicology with semantics), but also the highest level ofthe use ofthese 
means, their stylistic usage. In that area, the goal to Ье achieved is not just that the 
students should use the language correctly, but also that they should understand the 
beauty ofthe text, through stylistic nuances, which сап Ье achieved only with stylis
tic means. 

Кеу words: contrastive analysis, linguistic-stylistic analysis, artistic transla-
tion, serЬian language, romanian language 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ 

У ПРЕДСТАВЉАЊУ И РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА ИЗ СИНТАКСЕ 

Др Љwьана Петровачки 

Мр Гордана Штасни 

САЖЕТАК 

У циљу бољег разумевања различитих граматичких појмова, категорија, пот

појмова али и система, неопходна је чешћа примена апликативних метода којима се 

конкретно остварује принцип очигледности у настави српског језика. Један од начи

на је и примена метода графичког представљања које омогућавају боље разумевање, 

примену, повезивање и систематизацију знања. Оваквим се поступцима у настави свих 

образовних нивоа, у знатној мери, доприноси и организовању проналазачких и ствара

лачких активности ученика и студената. Стога је у раду презентована одабрана језичка 

и граматичка грађа из наставе синтаксе за коју су осмишљене и разрађене аrшикације, 

засноване на различитим типовима графичких приказа. 

Кључне речи: синтакса, методика наставе српског језика, апликација, гра

фички прикази 

Један од битних квалитета уџбеника је његов графички дизајн који до

приноси прегледности и успешно истиче оно најважније. Компонента која је 

подједнако битна као и текст, јесте графичко приказивање података. Графички и 

илустративни аспект излагања језичке грађе сагледава се и у савременој Методици 

наставе српског језика не само у изради и вредновању уџбеника, већ и приликом 

израде различитих методичких апликација и за усмене и за писмене презентације. 

Обично се у методичкој литератури употреба графичких и илустративних сред

става означава као примена илустративне методе. Под илустративном методом 

подразумева се "описивање, анализа и објашњавање појава и предмета помоћу 

слике, цртежа, графичких приказа" (Малић 1986: 92). У методичкој литератури 
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се примена графичких приказа података углавном повезује са дидактичким прин

ципом очигледности. Ова се веза, у првом реду, заснива на перцепцији инфор

мација које су визуелно осмишљене, организоване и презентоване у другачијем 

облику од уобичајеног - текста. П. Илић је констатовао да "многи граматички и 

књижевнотеоријски појмови постају ученицима до краја јасни тек када се види 

њихов графички приказ" (Илић 1997: 43). Зато су овакви прикази веома пожељни 
у настави српског језика и граматике. За примену овог дидактичког модела поред 

методичких постоје важни психолошки и когнитивни разлози. 

Приказ непознатих појмова, са којима се ученици али и студенти иску

ствено или учењем нису сусретали, требало би да буде што конкретнији. Најне

посреднија представа о таквим непознатим појмовима може се најуспешније 

стећи уколико су у том процесу активирана чула вида и слуха. Визуализација 

података, дакле, олакшава перцепцију и истовремено подстиче логичке и ког

нитивне процесе код ученика. 

Са когнитивног становишта овакав приказ података захтева активирање 

одређених мисаоних и логичких механизама. Да би се информације дате у, на пример, 

табели, обрадиле и транспоновале у целовИ1)' поруку, која се може вербализовати, 

потребно је да ученици уоче међусобне узрочно-последичне везе међу приказаним 

подацима, затим да путем асоцијација и аналогија установе везу са сродним подацима 

и да све уочене елементе синтетишу и апстрахују у квалитетну сазнајну информацију. 

Ученици у контакту са графичким приказом података нису пасивни посматрачи, они 

опажају, размишљају, закључују. Такав закључак је резултат њихове умне активно

сти, а то значи да су графички приказан појам свесно и трајно усвојили. 

У школским граматикама и приручницима или радним свескама за све 

узрасте требало би да су графички и илустровани прикази података заступље

нији. У њима, нарочито у уџбеницима за средњошколце, преовлађује текст - да

кле обиље информација о одређеном граматичком или лингвистичком питању. 

Схематски и графички прикази само се делимично примењују, углавном у при

казу градива из синтаксе. 

С обзиром на њихову намену, можемо издвојити два основна типа 

графичких презентација: први, у виду табела или графикона који се садржајно 

надовезују на информације дате у тексту, дакле, као допуна тексту. Друга је мо

гућност да се информације садржане у тексту још једанпут графички прикажу. 

Сврха првог типа графичких приказа је систематично и прегледно прика

зивање нових информација у вези са истом темом (нпр. елементи који се набрајају 

као илустрација за одређена граматичка правила). Овај модел захтева известан 

степен усвојености знања из дате области, односно на овај се начин ученицима 

не презентује потпуно ново градиво. Учинак се огледа у следећем: смањује се 

количина текста, постиже се извесна динамичност и подстиче мисаона и истра

живачка активност ученика, јер требало би "читањем" табеле или графикона, те 

и визуелно одвојене, али на посебан начин повезане податке, мисаоно прерадити 
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у потпуне информације. Другим типом постиже се прегледнији приказ истих по

датака, што у знатној мери олакшава понављање и утврђивање градива. 

Графичким приказима постиже се очигледност захваљујући прегледном 

и систематичном приказу података. У зависности од природе садржаја, његове 

комплексности, подаци, на пример, у табели, могу бити организовани тако да се 

и по хоризонтали и по вертикали добијају одређене информације. Ако је табела 

у електронском облику, претраге се помоћу одређених команди могу вршити на 

веома брз и поуздан начин. Осим тога, ова се табела може модификовати и у току 

излагања додавањем података, нових примера. Она, такође, може бити делимично 

попуњена, а остатак се препушта ученицима и тада је њена функција двострука 

- илуструје дати проблем и служи као вежба. Тако се креира и трећи тип гра

фичких приказа који садржи елементе унапред припремљеног приказа и приказа 

насталог у процесу изучавања наставне грађе. Ипак, важније од свега наведеног, 

јесте квалитет пласираних информација, нарочито када су у питању компликова

не језичке области, попут синтаксе. Сматрамо, такође, да је примена графичких 

метода неопходна на свим нивоима образовања, а нарочито у универзитетској 

настави због изузетно сложене материје коју сrуденти изучавају и усвајају. 

ОДАБРАНИ ПРИМЕРИ ТАБЕЛАРНИХ И ГРАФИЧКИХ ПРИКАЗА У 

НАУЧНОЈ И МЕТОДИЧКОЈ ЛИТЕРАТУРИ ИЗ СИНТАКСЕ 

У радовима савремених синтаксичара веома често се користе табелар

ни и други графички прикази (схеме, дијаграми, графикони) за илустрацију 

одређених синтаксичких струщра. Тако су, на пример, у раду Хетерофункцио

нална координација проф. Љубомира Поповића табеларни прикази доследно 

интегрисани и прожимају целокупан садржај (Поповић 2003: 2-54). Како је у 
сажетку овога рада наведено - типови координирања констиrуентских јединица 

са различитом синтаксичком функцијом се "наводе, илуструју, објашњавају", 

што указује и на место графичких приказа у струКl}'рИ рада и на њихову функ

цију. А функција им је приказ синтаксичких и семантичких анализа уз навођење 

података о дискурсној и прагматичној вредности одређених констиrуената. 

Тежиште је управо на приказивању различитих могућности граматикализације 

одредбених вредности реченичних чланова. 

Пример 1. 
Лепа игра завођења и нећкања се развија преко телефона, током шетњи или у 

кафеима. 

Погледајмо како је из дате реченице, у табели, представљена и објашње

на координација прилошких одредби са различитим одредбеним функцијама 

( ... преко телефона, током шетњи или у кафеима: начин, време, место), дакле, 
хетерофункционална координација! 
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Синтаксичка анализа: 

Израз преко телефона током шетњи у кафеима 

Семантички тип Справа која слу- Активност Конкретни 

јединице жи да се оствари (подразумева се: поЈам са уну-

посредни комуни- која се одвија у трашњошћу (и 

кативни контакт времену) са одређеном 

наменом) 

Синтаксичка Именица Именица Именица 

јединица• 

Морфосинтак- преко+ Г током+Г у+Л 

сичко кодирање 

Употребна вред- Прилошка, и то Прилошка, и то Прилошка, и то 

ност конституе- начин ска временска месна 

ната 

Дијагностичко Како/на који Ка,ца/којом пgи- Г,це се о,цвија 

питање за начин се о,цвија ликом се о,цвија игgа? 

синтаксичку игgа? игgа? 

функцију 

Синтаксичка ОДРЕДБА ОКОЛНОСНА2 ОДРЕДБА 

функција ЗА ОДРЕДБА ЗА ЗА 

НАЧИН ВРЕМЕ ЛОКАЦИЈУ 

Дистрибуција Kl "развијати се" РМС ~"развити се" 4.а 
(виша .iединица) 

У овом се случају ефикасност табеларног приказивања огледа у могућно

сти да се дати подаци могу на различите начине комбиновати и тако откривати 

одређене синтаксичке особености анализираног примера. Као што се може виде

ти, у првој вертикалној колони наведени су елементи анализе који су применљи

ви и у другим синтаксичким анализама и приказима. Систематичност произилази 

из доследне обраде елемената анализе на јединствен начин, као и међусобним 

повезивањем јединица анализе. Прегледност је постигнута одвојеним приказом 

јединица анализе - језичких модела и описа који се на њих односе. Визуелни 

ефекти: различит тип слова, болд, курзив, нормал, велика слова и мала слова 

- сврсисходно су употребљени. Поједини елементи истакнути су подвлачењем 

и сенчењем одабраног реда. Хијерархијско устројство информација у табели 

1 Аутор даје следеће објашњење: овде се мисли на тип цеmричнејединице (у овом случају: именица) 
а не на њену употребну форму, која се добија морфосинтаксичким кодирањем (у овом случају: пред

лошка падежна (а не: падежна) јединица) (Поповић 2003: 8). 
2 Поповић термин околносна одредба за време употребљава "у смислу даје ситуација означена клау

зом временски везана за реализацију ситуације означене одредбом; хронолошка одредба за време, 

нпр., петком, не би одговарала овом низу"(Поповић 2003: 8). 
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праћено је одговарајућим визуелним ефектима: примарна информација - син

таксичка функција одабраних језичких модела - веома је истакнута у односу на 

остале: дата је у засенченим пољима и написана великим словима. Ако пратимо 

само оне делове текста написане курзивом, прво по вертикали, добијамо следеће 

специфичне податке: преко телефона - преко+ Г; током шетњи - током+ Г, 

у кафеима - у+ Л: симболички запис језичког модела, али истовремено тип и 
структуру предлошка падежне конструкције. Желимо само да укажемо на разли

чите могућности "читања" добро осмишљене табеле и на то да је илустрација у 

овом случају у функцији научног описа, део је научне апаратуре. 

Сличне типове табела, само нешто једноставније, користио је Љ. По

повић и у средњошколској граматици за представљање синтаксичког градива 

(Станојчић, Поповић 1999). Поред табеларног представљања, коришћени су 
и дијаграми, који су прикладни за очигледно представљање структура разли

читих синтаксичких јединица, конструкција и реченица. Аутор је тежио да све 

синтаксичке јединице и конструкције буду системски и прегледно детаљно ана

лизиране, и са граматичког и комуникативног аспекта, а табеле и дијаграми су 

се показали као веома ефикасна и економична графичка решења за систематске 

синтаксичке анализе. Примењујући сличне моделе табела и дијаграма, у наста

ви синтаксе у средњој школи, могу се са ученицима успешно сагледавати раз

личите конструкције синтаксичких јединица. То је показано то у методичким 

апликацијама Љ. Петровачки (Петровачки 2000). 

Пример 2. Реченица: На Титанику се налазио и један Србин. 

Табела 

Приказ реченице као морфосинтаксичке ниске 

Морфо- На Титанику се налазио и један Србин 

синтаксичке 

речи 

Врста и предлог властита повратни речца број властита 

подврста речи (са лок.) именица лични глагол (за истицање) именица 

Класификационе м. род м. род 

категорије 

Лексема "на" "Титаник" "налазити се" "и" ,један" "Србин" 

Граматички у у 3. лицу уном. у НОМ. 

облик локативу једнине једнине једнине 

(морфолошке једнине м. рода м. рода м. рода 

категорије) потврдног 

перфекта 
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Дијаграм 

Приказ синтаксичке структуре комуникативне реченице 

(На Титанику се налазио иједан Србин.) 

Комуникативна функција: 

Обавештење 

обавештајна комуникативна реченица 

"налазити се" 

На Титанику се налазио и један Србин. 

1 1 

ДОПУНА ПРЕДИКАТ и СУБЈЕКАТ 

ЗА МЕСТО повратни посебно именичка 

на+ именица глагол истицање синтагма 

"Титаник" "налазити се" "Србин" 
у лок.јед у 3. л. јед. м. род јеЈ!ан Сgбин 

На Титанику повратног 
1 

перфекта 

налазио се АТРИБУТ ГЛАВНА 

РЕЧ 

број именица 

,један" "Србин" 
у ном. у ном. 

једнине једнине 

м.род м. род 

Као што се на основу табеларне представе и упоредног дијаграмског 

рашчлањавања дате реченице може видети, ученици сагледавају реченицу и 

њене конституенте и са морфолошког, синтаксичког и прагматског аспекта. 

Свака употребљена реч назначава се и као лексема, у основном облику, и тако се 
успостављају везе и са речником. Сагледавајући реченицу као морфосинтаксич

ку ниску, ученици морају да обрате пажњу на граматичке и класификационе ка

тегорије речи које и омогућују смисаоно повезивање у реченицу и остваривање 

одређених синтаксичких функција. Овакав, интегрални приступ синтаксичким 

јединицама, ученицима на очигледан начин илуструје реализацију синтаксич

ких јединица у комуникацији и конкретне начине функционисања језика. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Пример 3. Реченица о вирусу: 
Знао је да је све веће од њега, али га та неправда није бринула јер је био 

јачи од свега што је живело3 • 

Пример бр. 3 Приказ једне синтаксичке аншtизе реченичног комплекса 
са интеграцијом 

Тип Независна/ Главна/ Зависна Управна Напоредна 

реченице зависна споредна од за са ... и то". 

знао је обавештајна независна једна од - управна напоредна 

(вирус) главних за (2) са (3) и то 
супротна 

даје све изрична зависна једна од зависна - -
веће од њега споредних ОД(\) 

али га та обавештајна независна једна од управна напоредна 

неправда главних - за (4) са (1) и то 
није бринула супротна 

јер је био узрочна зависна споредна зависна управна -
јачи од свега ОД (3) за (5) 

што је односна зависна споредна зависна - -
живело ОД (4) 

Графичко представљање једне сложене реченичне конструкције, види

мо, захтева сукцесивно решавање низа појединачних синтаксичких проблема. 

У вишеструко сложеним реченицама, ученици или студенти уочавају већи број 

независних и зависних реченица и треба да им одреде врсту, значење и функцију. 

Зависне реченице одређују као конституентне више јединице. На овој табели, 

међутим, студенти откривају врсте односа међу реченицама овог сложеног ре

ченичног комплекса са интеграцијом који као и међу осталим синтаксичким 

јединицама могу бити подређени, надређени и напоредни. Табеларни приказ 

ове реченице на врло мало простора очигледно и систематично презентује све

обухватну синтаксичку анализу. 

Оваква анализа и њен графички приказ захтева разумевање, примену и 

повезивање обимног знања из синтаксе и семантике приликом решавања кон

кретних проблема дате реченице, па се активност студената може методички 

окарактерисати као специфично учење путем откривања и решавања проблема, 

што спада у највише облике учења. 

3 Реченица прилагођена на основу Пролога романа Б. Пекића Беснило. 
Пекић, Б. (1985): Беснило, Београд, БИГЗ 
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ЗАКЉУЧАК 

У овом раду заговарамо примену савремене наставне методе засноване на 

моделима разноврсних графичких приказа. Посебно истичемо важност приме

не ове методе у настави српског језика и граматике на свим образовним нивои

ма због: прегледности, систематичности, поступности, очигледности у приказу 

пажљиво одабраних информација, важних карактеристика графичких модела. 

Битни су, такође, и когнитивни, психолошки и методички разлози. Наиме, визуа

лизацијом података олакшава се перцепција услед активираних чула, а уочавањем 

узрочно-последичних веза међу графички приказаним подацима путем асо

цијација и аналогија долази до бољег разумевања различитих језичких појмова, 

категорија, потпојмова и система. 

Овом се методом, сматрамо, постижу извесни васпитно-образовни ефек

ти који доприносе развоју ученичких способности, јер различити графички 

прикази подстичу аналитичност, систематичност и сагледавање информација 

у систему. 
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SUMMARY 

The frequent use of appl iсаЫе methods is necessary in the teaching of SerЬi
an language and grammar. Tl1e main reason is improving the pupils' understanding of 
many different linguistic terms, categories, subcategories and systems. The methods 
of graphica\ presentation provide better understanding, application, connection and 
systematization of knowledge. The different kinds of graphical presentations such as 
schemes, taЫes, diagrams, graphics etc. have influence on the development of pupils' 
and students' capacity to synthesize, analyze, systematize and acquire infonnation 
and facts in the micro and macro-entity. Such teaching proceedings encourage pu
pils and contriЬute to advancement of their creative thinking. Therefore, this paper 
creates and worked out different applications based on different types of graphical 
presentation in order to explain selected syntactic material. 
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Наташа Радусин 

САЖЕТАК 

У савременом француском језику нарочито је заступљено ситуационо раслоја

вање језика на основу кога се разликују различити језички нивои (фамилијарни, сва

кодневни, неговани језички ниво и др.). Иако у француској лингвистичкој литератури 

подела на језичке нивое није усаглашена, неоспоран је њен значај у свим доменима 

примењене лингвистике. У области учења француског као страног језика, у циљу 

развијања усменог разумевања и изражавања, нужно је истаћи како системске тако и 

прагматичке разлике међу различитим језичким нивоима. На тај начин, поред стицања 

знања језичког система, развија се и знање употребе језика на основу кога се одабир 

језичког варијетета прилагођава условима језичког и не језичког контекста конкретног 

говорног чина и говорне ситуације. 

Кључне речи. Ситуационо раслојавање језика, француски језик, језички 

нивои. 

Поједина језичка раслојавања имају различит значај за утврђивање го

ворних варијетета у различитим језицима. Тако је у савременом италијанском 

језику нарочито значајно територијално раслојавање, у енглеском социјално ра

слојавање, а у француском је то ситуационо раслојавање [Gadet 1996а: 24; Gadet 
2001: 65]. Такође, поједина језичка раслојавања еволуирају и мењају свој значај 
кроз историју језика. Франсоаза Гаде објашњава да је, у француском језику, 

у XIX веку, нарочито било заступљено територијално раслојавање, затим је 
било истакнуто социјално раслојавање, док се данас смањују разлике у говору 

између различитих друштвених слојева, а истиче се ситуационо раслојавање 
језика [Gadet 2001: 65]. 
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Како би се предочиле неке разлике у изговору, проистекле из ситуацио

ног раслојавања у савременом француском језику, довољно је навести опште 

познати пример који даје Пјер Леон: "On ne parJe pas de Ја meme maniere du haut 
d'une chaire ou d'une estrade, ou meme tout simpJement au bureau, et а Ја maison, 
dans sa famiJJe ou avec de bons copains. Pour prendre un exempJe caricaturaJ,je peux 
dire: Је пе sais pas, en pronoщ:ons toutes Jes syllabes. Mais dans Ја conversation 
ordinaire, је dirai: Је п 'sais pas. Un peu faitigue ou assez detendu: Sais pas. Un peu 
pJus encore: Pas. Et vraiment tres 'reJax': Р .. !щ [Leon 2002: 15). 

Говорни варијетети, који настају ситуационим раслојавањем језика у 

франuуском језику, класификују се традиционално, како то наводи Франсоаза 

Гаде, у "језичке нивое" [Gadet 1997: 11 ]. Тај термин је заступљенији од тер
мина као што су "стил", "жанр", или "регистар", који се везују за америчку 
или британску социолингвистичку традицију. Иако је та тематика и раније била 

обрађивана у француској стилистици, ,језички нивои" помињу се интензивно 

почев од шездесетих година прошлог века у француској стручној литератури 

из примењене лингвистике која се бави учењем француског као матерњег и као 

страног језика, затим, лекисикографијом, проблемима превођења, компаратив

ном СТИЛИСТИКОМ, СОЦИОЛИНГВИСТИКОМ. 

С обзиром на то да нас највише занима учење француског као страног 

језика, овде ће бити дат један пример обрађивања ове тематике у педагошке 

сврхе. У једном педагошком водичу, намењеном професорима француског као 

страног језика, објављеном 1971. године2, једна од тема била је и хетерогеност 

савременог француског језика и значај њене заступљености у настави. Позна

вање језичких нивоа важно је за добро владање страним језиком јер је свака 

употреба језичког нивоа стилски маркирана, али треба одговорити на важна пи

тања: колико заправо има језичких нивоа?; како их разграничити?; који језички 

ниво треба да буде заступљен у настави?; да ли остали језички нивои треба да 

буду занемарени?; којаје разлика између писаног и говорног језика? 

У наведеном водичу за наставу француског као страног језика, Колет 

Стурдзе (CoJette Stourdze) и Меј Коле-Асан (Мау Collet-Hassan) објавили су 
чланак у којем су, на сажет и поједностављен начин, покушали одговорити 

на нека од ових питања [Stourdze 1971: 38-44). Основна подела заснована је 
на савремени језик (фр. langue contemporaine), у усменој и писаној употреби, 
и класични језик (фр. langue classique), очуван у делима француске класичне 
књижевности. Приликом учења страног језика, уколико желимо да остваримо 

1 "Не говоримо на исти начин са постоља неке катедре или подијума. или пак, једноставно речено, 
у ка1щеларији. код куће, са фамилијом или добрим другарима. Ево да наведем један карикирани 

пример: ја могу рећи: Је пе sais pas, изговарајући све слогове. Међутим, у свакодневном разговору, 
рећи ћу: Је п 'sais pas. Помало уморан или прилично опуuпен: Sais pas. Још мало више: Pas. А заиста 
врло опуuпен: Р . ./" 

2 "Guide pectagogiqнe рош le pro!esseш de fran<(ais langнe etrangere" (redige SOl\S la direction d' Andre Re
boullct), Hachette, Paris, 1971 
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успешну комуникацију, један од услова јесте да нам једини ослонац у сваком 

тренутку буде савремени језик. 

Савремени језик се, према подели коју дају Стурдзе и Коле-Асан, грана 

на три нивоа: народни језик (фр. langue populaire), !е Ьоп usage3 и савремени 

књижевни језик (фр. langue litteraire). У оквиру савременог језика, народни и 
књижевни језик опречно стоје један наспрам другог, а главни критеријуми уста

новљених разлика засновани су на различитом степену учености говорника и 

спонтаности у њиховом изражавању. Стурдзе и Коле-Асан, прилично уопштено, 

приписују народни језик искључиво говорницима који углавном нису стекли 

средњошколско образовање и чије изражавање не одговара стандарднојезичким 

нормама [Stourdze 1971: 39]. 
Између народног и књижевног језика стоји непрецизно дефинисан је

зички ниво који Стурдзе и Коле-Асан називају "\е bon usage", а који се дели на 
три поднивоа: такозвани фамилијарни језик (фp. languefamiblre), свакодневни 
језик (фр. langue courante) и неговани језик (фp. langue soutenue). Фамилијарни 
језик је одређен као "une sorte de langue populaire 'filtree' grace а des haЬitudes 
acquises par l'educationщ [Stourdze 1971: 40]. У учењу француског као страног 
језика највише пажње треба посветити управо језичком нивоу "\е bon usage", а, 
у оквиру њега, свакодневном језику, његовим језичким особитостима (фонет

ским, морфолошким, лексичким и синтаксичким), као и говорним ситуацијама 

у којима се користе различити језички поднивои. 

Нарочито је важно уочити најистакнутије разлике између следећих 

језичких нивоа: савремени/класични језик, народни/књижевни језик, фами

лијарни/неговани језик. У народном говору спонтаност је највише изражена, 

док форма изражавања у савременом књижевном језику, ма колико год може 

изгледати спонтана, увек произлази из ауторовог труда да, опонашањем неких 

опште препознатљивих говорних одлика, евоцира друштвену средину у одређе

ним просторним и временским оквирима. Основна разлика између фамилијар

ног и негованог говора види се, такође, у спонтаности израза која је у великој 

мери присутна у фамилијарном говору под утицајем народног језика, док је 

у негованом говору замењује изналажење сложенијих облика изражавања под 

изразитим утицајем књижевног језика. Непримерен језички ниво у одређеној 

говорној ситуацији може допринети томе да звучимо претенциозно или просто, 

иронично и сувише углађено или вулгарно и непристојно, па је самим тим оме

тена и комуникација, те се овој проблематици мора посветити посебна пажња 

у настави страних језика. 

Франсоаза Гаде, критикујући овакав и сличан приступ класификацији 

језичких нивоа у француском језику, наводи да се најчешће прави разлика из-

3 Термин "Је Ьоп usage" остаће у овом раду сачуван на француском језику јер није пронађен одговарајући 
превод на српски језик. 

4 
" ... врста народног језика којије 'пречишћен' захваљујући навикама стеченим током школовања" 
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међу три или четири језичка нивоа који се јасно не дефинишу. Овде ће бити 

побројани сви називи које она наводи да се срећу у лингвистичкој литератури 

која се бави том тематиком [Gadet l996a: 24-25). Називи језичких нивоа биће 
преведени на српски језик да би се показала сва њихова неусаглашеност, а са

мим тим, и сложеност ове проблематике како у настави француског као страног 

језика, тако и у свим доменима примењене лингвистике. Дакле, језички ниво 

може бити: 

1) фр. soutenu - "узвишени" (фр. soigne - "префињени", фр. recherche 
- "помно одабрани", фр. elabore - "разрађени", фр. chdtie - "дотеривани", фр. 
cultive - "неговани", фр. tenu - "углађени", фр. controle - "контролисани"); 

2) фр. standшd- "стандардни" (фр. standardise - "стандардизовани", фр. 
courant - "свакодневни", фр. commun - "општи", фр. neutralise - "неутрализова
ни", фр. usuel - "уобичајени"); 

3) фp.familier - "фамилијарни" (фр. relache - "опуштени", фр. spontane 
-"спонтани", фр. ordinaire - "обични"); 

4) фр. populaire - "народни" (фр. vulgaire - "народни"). 

Погрешно је исувише поједностављено схватити поделу на језичке 

нивое, као јасно разграничене, хомогене, статичке категорије, помоћу којих се 

исти семантички садржај може идентично исказати на више начина у зависно

сти од говорне ситуације. Не треба заборавити да и сама форма носи одређено 

значење и експресивност, те да стилистички синоними нису нужно апсолутни 

синоними: "chaque fois qu'il existe differentes fa~ons de dire !а meme chose, il 
doit у avoir du sens derriere cette variation, et chaque fois qu'un groupe social est 
caracterise раг une variante donnee, alors cette variante constitue un enjeu sociolin
guistique"5 [Calvet 1999: 89). 

Видећемо како се диференцирању језичких нивоа приступа у лексико

графији. Разлику између говорних варијетета на лексичком нивоу у француском 

језику можемо уочити веома лако ако отворимо већину једнојезичних францу

ских речника. Тако, на пример, у предговору електронског издања речника "Le 
Nouveau Petit Robert" (верзија 2.1) из 2001. године, који су написали Жозет Ре
Дебов (Josette Rey-Debove) и Ален Ре (Alain Rey), истиче се следеће: "Refusant 
l'autocensure d'une noгme гigoureuse - il incombe au Dictionnaire de !' Academie 
fraщaise de remplir се rбle - Ie Nouveau Petit Robert se devait de noter pour son lec
teur les valeurs sociales d'emploi des mots et des sens. Valeurs inscrites dans Је temps, 
d'abord."6 Иза већине одредница, у наведеном речнику, дато је обавештење о 

5 "сваки пут када постоје различити начини да се искаже исто значење, мора да се крије одређен смисао 
иза те варијације, и сваки пут када неку друшгвену групу одликује нека дата варијанта, онда та 

варијанта има социолингвистички значај" 
6 "Одбијајући аутоцензуру ригорозне норме - дужност је Речника Француске академије да испуни ту 

улогу - речник le Nouveau Petit Robert задао је себи задатак да читаоцима предочи друштвене вредности 
употребе речи и значења. Вредности чији је траг, пре свега, утиснут у времену." 
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њиховој употреби, указујући, при том, на различите врсте функционалног ра

слојавања, као што су дисциплинарно или професионално (нпр. astron. - појам 
из астрономије, есо!. - појам из екологије, inform. - појам из информатике, итд.) 
и ситуационо раслојавање (нпр.Јат. - фамилијаран израз), затим, социјално ра
слојавање (arg. - арго,рор. - народни израз) и територијално раслојавање језика 
(dial. - дијалектизам, region. - регионализам). Уз поједине категорије, дају се 

детаљнија обавештења о употреби, као нпр. за фамилијарни језик уз који стоји 

следеће објашњење: "usage parle et тете ecrit de Ја \angue quotidienne: conver
sation, etc., тais ne s'eшploierait pas dans \es circonstances solennelles; concerne 
Ја situation de discours et non l'appartenance sociale, а Ја difference de рор."7 , а на 

другом месту се додаје даје то говор "qu'on eшploie naturelleшent en tous milieux 
dans \а conversation courante, et шеmе par ecrit, mais qu'on evite dans \es relations 
avec des superieurs, \es relations officielles et les ouvrages qui se veulent serieux"8

• 

У предговору истог речника, "Le Nouveau Petit Robert" (верзија 2.1, 2001.), за 
народни говор даје се следеће објашњење: "reserve aux emplois qui denotent une 
scolarisation insuffisante dans certains milieux sociaux defavorises"9

• Поред бројних 

критика оваквог приступа10 , огромна је и корист коју он пружа, како за изворне 

говорнике француског језика, тако и за оне који га уче као страни језик, јер се 

тако, између осталог, стиче увид у хетерогену језичку структуру и развија се 

компетенција комуникације. 

Под утицајем наведеног приступа описивања језичких нивоа у једноје

зичним француским речницима, у настави француског као страног језика била 

је, углавном, искључиво заступљена лексика у различитим језичким нивоима, 

а биле су занемарене разлике у граматичкој и фонетској структури. Таква огра

ниченост би значила да постоји извесна лекичка аутономија у сваком језичком 

нивоу, док се граматичка и фонетска структура не мења [Gadet 2001: 65]. То, 
наравно, не може бити тачно, те, приликом описа језичког раслојавања, разлике 

7 
" ... употреба свакодневног говора у усменом, па чак и писаном облику: разговор итд" али која се не би 
користила у свечаним приликама; тиче се говорне ситуације, а не друштвене припадности, за разлику 

од народног говора" 

" ... који се природно користи у свим срединама где се води свакодневни разговор, чак и у писаном 
облику, али који се избегава у односима са надређенима, у званичним сусретима и у делима која су 

писана у озбиљном тону" 
9 

" ... односи се на употребу која одаје недовољан ниво образовања у извесним дефаворизованим 
друШТЋеним срединама" (дефаворизоване дру1итвене средине је еуфемизам који у француском језику 

означава сиромашни друштвени слој) 
10 Франсоаза Гаде их је у једном свом чланку овако резимирала: 1) норма никад није јасно истакнута; 

2) не спомиње се негован говор (фр. langue soutenue), већ само књижевни језик (фр. langue /i/teraire), 
дакле, упућује се првенствено на писану форму; 3) не постоји симетричност између оног што се 
сврстава на врх или на дно друштвене скале (ово друго је заступљеније); 4) неподударност одредница 
за једну те исту реч у различитим речницима [Gadet 1996а: 18]. Не улазећи у детаљнију расправу о 
(не)оправданости датих замерки, можемо само рећи даје последња опаска тачна, али то зависи и од 

године издања речника јер се језик непрестано мења и развија, што поједини речници, мање или више, 
успевају да прате. 
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које проистичу из осталих структура језичког система, нарочито фонетско

фонолошког, не смеју бити занемарене јер управо те разлике недвосмислено 

указују на то о ком је језичком нивоу реч: "la notion de 'niveaux de langue' [ ... ]а 
assez vite penetre dans Је monde de l'enseignement, sous une forme tres appauvrie, 
а реи pres uniquement preoccupee de Jexique. [ ... ] Il est rare qu'il soit question d'au
tres formes grammaticales, et le plan phonique est completement \aisse а l'ecart dans 
cette presentation: les grammaires ne parlent ni de liaison, ni de 'е' muet, ni d'into
nation, ni de simplifications consonantiques, pourtant phenomenes decisifs dans !а 
reconnaissance par \е locuteur de се que les grammairiens traitent comme des niveux 
de \angue."' 1 

[ Gadet 2001 : 64] 

У учењу страног језика, да би се остварила што успешнија и равно

правнија комуникација, поред стицања знања језичког система, неопходно је 

паралелно развијати и компетенцију комуникације, односно, употребе језика 

која нам омогућава да бирамо, комбинујемо, користимо језичка средства, који

ма потенцијално располажемо, а у складу са контекстом и условима говорне 

ситуације. Наиме, ниједан језик нема хомогену, униформну структуру, већ свака 

његова реализација, у виду говорног чина, прилагођава се условима језичког и 

нејезичког контекста у којима се одвија конкретан говорни догађај. Нејезички 

контекст говорне ситуације чине следећи нејезички елементи: физички (место, 

време и околности говорне ситуације), физиолошки, психолошки и социо

културни елементи, затим, говорне и друштвене улоге учесника у говорном 

догађају, тема и повод успостављања комуникације, и сл. [Радовановић 2003: 
162]. Дакле, сваки језик поседује репертоар говорних варијација, различитих 
системских и функционалних одлика, чија се употреба усклађује са контекстом 

говорне ситуације на основу знања прагматичких правила која се, приликом 

учења страних језика, усвајају претежно експлицитно. Уколико дође до тзв. 

замене кода, тј. неприкладне употребе говорног варијетета у одређеној говор

ној ситуацији, настаје "шум" у комуникацијском каналу, односно, препрека 

у правилном разумевању поруке 12 [Радовановић 2003: 168]. Приликом учења 
француског као страног језика, како би се развила такозвана лингвистичка или 

говорна стратегија помоћу које се врши промена кода, односно, адекватан из

бор језичког средства у складу са условима говорне ситуације, неопходно је у 
11 "појам 'језички нивои' [ ... ] веома је брзо усвојен у домену наставе, и то у врло осиромашеном 

облику, заокупљен углавном искључиво лексиком. [ ... ]Ретко је реч о другим граматичким облицима, 
а фонетски план је сасвим занемарен у том представљању: у граматикама се не говори ни о везивању, 

ни о немом 'е ', ни о юпонацији, ни о поједностављивању сугласника, мада су то одлучујући фактори 
које говорник разазнаје у ономе што граматичари називају језичким нивоима." 

12 "Шум" се може појавити у језичком контекс1)' (неједнако познавање језичког кбда међу учесницима 
говорног догађаја), али и у нејезичком контексту у виду физичких сметњи (бука, шуштање и сл.), 

физиолошких сметњи (болест, оштећење чула слуха и сл.), психичких сметњи (недовољна пажња 

и мотивисаност), социокултурних сметњи (незнање, предрасуде, заблуде и сл.) које мање или више 

отежавају процес споразумевања (Радовановић 2003: 147-148]. 
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настави истаћи нарочито значајно ситуационо раслојавање савременог францу

ског језика, те анализирати како системске (фонетско-фонолошке, морфолошке, 

лексичке и синтаксичке), тако и прагматичке разлике међу различитим језичким 

нивоима. 
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LES NIVEAUX DE LANGUE DANS L'ENSEIGNEMENT DU FLE 

RESUME 

En fraщ:ais, Ја variation situationnelle (styJistique ou diaphasique) repre
sente un eJement majeur de Ја variation Jangagiere. Les varietes qui correspondent 
а certaines conditions situationnelles de l'acte de paroJe sont decrites а J'aide des 
notions de "registres" ou de "niveaux de Jangue" qui sont, а Jeur tour, definis par Jes 
traits structuraux (phonetiques, morphoJogiques, JexicoJogiques et syntaxiques) et 
pragmatiques. La notion de niveaux de Jangue (Jangue familiere, courante, soutenue, 
etc.) est introduite afin de rendre compte de J'blterogeneite de Ја Jangue. Chaque Jo
cuteur dispose de plusieшs styles d'expression oraJe dont Је choix est fait en correla
tion avec Је contexte Jinguistique et extra-Jinguistique de J'acte de parole (\а situation 
concrete dans Jaquelle Jes Jocuteurs se trouvent, J'interJocuteur auqueJ ils s'adressent, 
Је sujet dont iJs parlent, etc.). MaJgre Је fait que Jes Jinguistes ne sont pas d'accord 
au sujet du nombre des niveaux de \angue et de leur hierarchie, Ја variation situation
nelle joue un rбЈе primordial dans tous Jes domaines de Ја Jinguistique appJiquee (\а 
lexicographie, Ја traductioп, Ја styJistique comparee, J'enseignement du FLM et du 
FLE, Ја socioJinguistique, etc.). Dans l'enseignement du FLE, pour que la representa
tion de l'usage du franyais ne soit pas appauvrie, Је rбЈе de Ја variation situationnelle 
doit trouver Ја place qu'il merite: c'est la cle d'une bonne conduite du developpement 
de la comprehension et de l'expression orales en FLE. 
Mots cles: variation langagiere situationnelle (stylistique ou diaphasique), franyais, 
niveaux de langue 
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ПРИНЦИПИ ЗА КОЦИПИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ ВЕРЗИЈЕ 

МИНИМАЛНОГ РЕЧНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ 

Јасмина Дражић 

САЖЕТАК 

У раду се дефинишу основни параметари за израду Минималног речника 

српског језика као страног у електронској форми. Лексичка грађа која постоји у пи

саној форми, методолошки, стручно и систематски селектована, послужиће као база 

за електронско претраживање лексикона, при чему ће се водити рачуна о лексичкој и 

семантичкој организацији лексичког система, његовим граматичким компонентама и 

савременим методичким моделима за усвајање лексике у уџбеницима. 

Кључне речи: лексема, српски језик као страни, речник, семантика 

1. УВОД 

С обзиром на то да лексички приступ учењу страног језика у по

следњих двадесет година добија све више на важности у европској наставној 

пракси (уп. Blagus, 2005: 262, према Cunningsworth, 1995), оправдано је да се 
лексички фонд намењен учењу језика систематски представи у складу са по

требама и захтевима савремених корисника. Циљ рада је да се установе основ
ни параметри за конципирање електронског минималног двојезичног речника 

српског језика. 
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2. МИНИМАЛНИ ЈЕДНОЈЕЗИЧНИ ТЕМАТСКО-ТЕРМИНОЛОШКИ 
РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ 

2. 1 Речник за лексички обим предвиђен за ниво Б 1 - праг знања1 за 

српски језик као страни2, треба да уважи следеће компоненте: 

1. поставке савремене комуникативне методе у учењу страног језика, 
која почива на принципима когнитивне психологије и теорији говорних чинова, 

а чије је основно начело што ефикасније стицање комуникативне компетенције3 

(уп. Точанац, 1997: 50); 
2. установљени језички (граматички и лексички) оквир од стране компе

тентног ауторитативног тима стручњака за европске језике4 , у којем је приступ 

језичкој грађи превасходно одређен тематским (прагматичким) критерију

мом; 

3. теоријски оквир који подразумева "хијерархијски засновану устроје
ност и међузависност дела ванјезичке стварности,[ ... ] и дела лексикона којије 
одсликава ... "(Прћић, 1997: 95); 

4. специфичне социокултуролошке феномене једног језика. 
2.2. Праг знања дефинише се као онај ниво знања језика који корис

нику омогућује довољан степен комуникативне компетенције за остваривање 

контакта са средином (L 1) у којој живи и ради и испод којег се не може очекива
ти успешна комуникација. Поред нормативних оквира за стицање граматичке, 

комуникативне и социокултурне компетенције, праг знања садржи и индекс 

речи употребљених у примерима који прате претходно постављене захтеве (Су

ботић, 2004: 173). 
2.3. Овај попис речи искоришћен је за израду Минималног тематско

терминолошког речника српског језика као страног и проширен је лексико

ном који је употребљен у лекцијама уџбеника Научимо српски 1 - Let s learn 
Serblan5• Целокупна лексичка грађа распоређена је абецедним редом и према 

тематским целинама и потцелинама, а од граматичких информација унете су 

оне које се сматрају релевантним за корисника. Речник садржи 2.680 одредни
ца, што се уклапа у стандарде прописане Заједничким европским оквиром.6 

Соттоп European Frame1vork of Reference for Language: /earning, teaching, assessment, Internet 
2 Принципи за селекцију лексичке грађе за израду одговарајућег речника детаљно су описани у раду 
Минимшtни једнојезични тематско-терминолошки речни српског језика као страног, необјављена 

магистарска теза Јасмине Дражић, одбрањена на Филозофском факултету у Новом Саду 6. 10. 2005. 
3 Комуникаrnвна компетенција дефшшше се "као комплекс потребних умећа која говорно лице покреће 

ангажујући се у једном језичком догађају." (Точанац 1997: 52) Обухвага семиолингвистичку, референцијалну, 
говорно-текстуалну, компетенцију друшmене прагмаmке и етно-социокултуролошку компоненту 

4 Савет за културну сарадњу Европског савета (CDCC) 
5 Бјелаковић, Исидора. Јелена Војновић (2002), Научимо српски / - Let s learn Serblan. Филозофски 

факултет - Дневник - новине и часописи, Нови Сад 
6 Увидом у постојеће прагове знања, установљено је да се та цифра креће између 1.500 и 3.000 речи 

(енглески: 1.500, чешки: 2.500; словеначки: око 3.000). 
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3. ЕЛЕКТРОНСКА ВЕРЗИЈА РЕЧНИКА 

3.1. Све учесталија употреба рачунара представља изазов и за лексико
графију, што потврђују и озбиљни и значајни радови најпре на изради електрон

ског корпуса једног језика7, као и велики, модерни и надасве корисни речници 

на lЩ ромовима као што су: Cambridge Advanced Learner s Dictionary, Oxford 
Advanced Learner s Dictionmy, Encarta World Engish Dictionary и слично. 

3.2. Значај оваквих речника не треба посебно истицати. За ову прили
ку навешћено најзначајније могућности које пружају овакви речници (Прћић, 

2002: 339): 
мултимедијална обрада материјала која звучним и графичким записима 

кориснику омогућује комплетнију информацију о појединим лексемама 

или лексичким скуповима; 

укрштање и повезивање различитих параметара - морфолошко-твор

бених или синтагматско/спнтаксичко-семантичких, чиме се олакшава 

претраживање и отвара могућност креативног усвајања нове лексике; 

уочавње парадигматских (хипонимија, синонимија, антонимија) и син

тагматских лексичких односа (колокације и идиоми). 

Ове и друге могућности свакако су предност у односу на традиционалне лекси

кографске обраде одређеног депа вокабулара, чијп обим одређује намена речни

ка ограничена природом и потребама корисника. Предност је наравно и у томе 

што ес једном одређена база података и параметара временом може мењати 

у складу са новијим методолошко-теоријским лексиколошким и лексикограф

ским достигнућима. 

4. ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗРАДУ ЕЛЕКТРОНСКЕ ВЕРЗИЈЕ МИНИМАЛНОГ 
РЕЧНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ 

4. 1. Опште напомене. 
Пре него што се приступи дефинисању ових параметара, потребно је ук

ратко предочпти теоријски оквир који би одређивао даље правце у дефинисању 

прецизних категорија приликом израде програма за један овакав речник. lЈЈто се 

тиче лексичко-семанитичке организације лексичког фонда, као и у писаној вер

зији речника, база за организацију лексичког 11нвентара требало би да почива на 

прагматичком и семю-rитич1<ом критерију. Свака би лексема, према томе, требало да 

вма везу са својом тематском целином, као хијерархијски надређеном облашћу, тј. 

нЩвећи део лексичког фонда треба да буде у хиперонимско-хипонимском односу. 

Овако устројен систем лексема будући да почива па универзалној хијерархизацији 

реалности, омогућава кориснику једноставније усвајање вокабулара. Осим тога, 

За израду елекгронског корпуса ср11ског јез11ка за сада су најважнији радови проф. др Душка Внтаса 
и проф. др Цветане Крстев. 
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требало би увести и могућност повезивања лексеме са обавезним или најчешћим 

колокатима, као и са семантички блиским лексемама8• Посебну везу лексема треба 

да има са својим семантичко-деривационим гнездом. У вези с тим треба истаћи 

да творба речи у речнику треба да има посебно место имајући у виду изузетне 

предности творбених законитости приликом усвајања и проширивања лексичког 

фонда. Опција претраживања према префиксима, суфиксима или деловима сложе

ница требало би да буде понуђена у примарним понудама9 ("први прозор") На 
конкретном примеру то би се моmо представити на следечи начин: 

кућа ~[целина] становање~ [потцелина] -објекти; 

фикс 

~ [кол окати] приземна, спратна, двоспратна; 

~[сродне речи] дом, стан, зграда; викендица, гарсоњера;~ [саставни 

делови] приземље, спрат, поткровље, двориште; соба, кухиња, купати

ло, ходник, тераса; 

~[деривати]кућица,кућетина,укућани;кућни,кућевни 

~ [творба] суфикс - ица: а) деминутивни (и хипокористични) су-

[примери] женица, шољица 

б) МОЦИОНИ суфикс 

[примери] учитељица, Мађарица, лавица ... 
в) особина 

[примери] тврдица, улизица ... 
суфикс - етина: аугментативни (и пејоративни) суфикс 

[примери] бабетина, кућетина, рибетина ... 
4.2. У оквиру рубрике ТВОРБА РЕЧИ требало би да постоје три врсте 

претраживања. Као пример послужиће именички суфикси (Клајн, 2006) чија ће 
се презентација делимично показати у табели. 

именички 

суфикси 

значење 

вршилац радње 

(nomina agentis) 

попис с 

ац 

л(а)ц 

ач 

тељ 

ник 

ар 

ља 

а а 

8 Оваква веза у речиницима овога типа постоји као SMART THESAURUS 
9 Коначан приказ понуђених опција биће приказан ниже. 
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врста речи значење попис суфикса и префикса 

занимања - ар 

- ник 

- аш 

- чија 

- ист( а) 

особине људи - (а)ц 

- ак 

- ар 

- ник 

- џија 

- оња 

- ица 

- лица 

- ло 

припадност - (а)ц 

- ов(а)ц/ - ев(а)ц 

- аш 

етничка припадност - G)анин 

- (а)ц 

- ан(а)ц 

етно иди - лија 

- (ј)анин 

На овакав начин треба распоредити још и моционе, збирне, деминутив

не (и хипокористичне), аугментативне (и пејоративне) суфиксе, те суфиксе за 

справе и оруђа, места и просторије, за неживе појмове, суфиксе с апстрактним 

и уопштеним значењем. Сваки би суфикс требало да има везу са примерима из 

речника. 

4.3. Прозодијске, морфолошке и морфофонолшке информације требало 
би да буду прилагођене потребама корисника. Традиционална лексикографска 

обрада одреднице у једнојезичном речнику требало би да буде модификована 

у оној мери колике су потребе једног странца на овом нивоу знања језика. Тако 

за именице, на пример, осим информације о роду и генитивног наставка треба 

навести и облике у којима постоји нека гласовна алтернација, за придеве сва 

три облика за род и ознаку да ли квалифилује жив или нежив појам или је не

утралан у том смислу, а за глаголе поред 1. лица једнине презента (наставак за 
3. лице множине презента, облике радног и трпног глаголског придева ако су 
специфични за одређени глагол), информацију о глаголском виду и роду. Сваки 
глагол код информације о виду треба да има могућност везе [ ~] са својим вид
ским парњаком/парњацима. 
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4.4. Што се тиче синтаксе, следећи модел говорних чинова, који су у 
основи комуникативне методе, речник би требало да садржи минималне син

таксичке моделе. Ово се пре свега односи на глаголску рекцију, односно на сва

ку врсту комплементизације. Именички спојеви, како је већ речено, биће у вези 

преко опције [колокати], што би требало учинити и са придевском рекцијом. 

Све лексеме као и њихове везе ограничиле би се на оне могућности које су 

предвиђене за овај ниво учења језика. 

4.4.1. Глаголи, као фундамент реченичне структуре, формирали би 
посебну базу података која би била представљена међу примарним понудама 

("први прозор"), а сваки би глагол у абецедном попису био повезан са овом 

базом. Све глаголске лексеме треба разврстати према семантичким класама, 

полазећи од теорије валенцијских примитива као најнижих лексичко-семан

тичких јединица (Желе, 2007). Теоријом валенцијских примитива за потребе 
лексикографске семантичке интерпретације руководила се Андреја Желе, ос

лањајући се на теоријске поставке Апресјана и Вјежбицке. Према овој теорији, 

постоје типични глаголи, тј. по свом значењу основни представници посебних 

валенцијских група, а као примере ауторка наводи следеће глаголе: Ьivati, cutiti; 
govoriti/reci, misliti, gledati, hoteti, zeleti; delovati, deti, vzeti, igrati (se ); spreminjati 
(se); iti, hoditi. Класификацију глагола у валенцијску хијерархијски устројену 
мрежу ауторка започиње од тзв. "темељних глагола" који су типични представ

ници једне валенцијске групе. а) поступање/управљање, б) говорење, разуме

вање, мишљење, в) мењање/промена, г) бивствовање/ постојање. 

Сваки рекцијски модел у оквиру једне групе представљен је формулом. 

Тако нпр. за прву групу поступање/управљање наводе се глаголи: 

а) delovati, narediti/delati, izdelati, izpeljati, izpolnitilizpolnjevati, izvesti/ 
izvajati, izvrsiti/izvresevatilvrsiti ... и њихов је рекцијски оквир означен следећом 
формулом: 

xPv/PbNd/p (х, у, z) 10
; 

Ь) dati/dajati, poloiiti/polagati, postavitilpostavljati, seCilsegati, иsmeriti/ 
usmerjati: 

xPvNd/p (уlМ/СМ). 
Служећи се овим моделом глаголске лексеме у минималном речнику 

могу се груписати у неколико рекцијских категорија и то оних које допушта 

корпус, тј. примери из уџбеника и Прага знања за српски језик. Осим за транзи

тивне глаголе, основне моделе семантичких одредби треба навести и за интран

зитивне и медијалне глаголе. Следећи пример илустроваће једну од могућности 

обраде глагола: 

иliи, идем (у), импф. [---*] , интр. {ГПР ишао; ГПП ишавши, ИМПР 

иди} 

10 V - vrsilec, Pv - povzrocitelj /uzrocnik/, РЬ - pobudnik /pokretac/, d - dejanje, s - stanje, р - proces, IM/IC 
- izhodiscno mesto/izhodiscni cas /po\azno vreme/, СМ/СС - ciljno mesto/ci\jni cas 
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~[целина] кретање; 

~[допуне] 

Марко иде 1. на посао; 2. бициколом; 3. с Аном(~ Марко и Ана); 4. 
сам/певајући/пешке. 11 

х V Loc Inst х2 Mod 
1. 1. на факултет 

пијацу 

утакмицу 

журку 

Prep (па)+ А 
1.2. у школу 

Београд 

биоскоп 

град 

Prep (u) +А 
1.3. кући 

0+D 
~[сродне речи] ходати, шетати (се), кретати (се); 

~[деривати]пф.доћи,отићи,поћи,ући,изаћи,сићи,проћи,прећи; 

импф. долазити, одлазити, полазити ... 
~ [творба] префикс - до: 

а) просторно значење: донети, довести, довући; доћи, дотрчати; 

б) временско значење: доживети, дочекати; 

в) физички контакт: додирнути, дохватити 

г) извршење радње до краја: довршити, дотући. 

~ [изрази] ићи а) на живце, б) на руку, в) својим путем. 

5. УСВАЈАЊЕ ВОКАБУЛАРА У УЏБЕНИЦИМА 

Постоје различите вежбе за усвајање нове лексике, проширивање вока

булара и за тзв. фиксирање лексичког фонда. На првом месту су комуникативне 

активности према моделу игре по улогама (role-play), а затим постоје и писмени 
облици вежбања употребе вокабулара, од којих су најчешћи следећи: 

повезивање слике и речи; 

повезивање делова речи (почетак - крај); 

повезивање речи са другим речима (колокати, синоними, антоними, 

хипероним - хипоними); 

творба речи: суфиксација, префиксација; 

класификовање речи према темама; 
попуњавање укрштеница; -------

11 Пример је узет из уџбеника Научимо српски / 
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попуњавање празнина у реченицама; 

игре меморије. 

Највећи број ових начина учења вокабулара требало би на одређени 

начин да буду модел и да постоје у речнику како би се олакшала употреба реч

ника и сам процес меморисања лексема, с једне стране, те да би речници били 

у складу са наставним материјалом и компатибилни са захтевима савремених 

метода за учење страног језика. 

6.ЗАКЉУЧАК 

Уместо закључка понудиће се решење за примарне опције у минимал

ном речнику српског језика. 

1. АБЕЦЕДНИ РЕЧНИК 

2. ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ 
Лична идентификација 

Становање 

просторије 

објекти становања 

део стана 

покућство 

Међуљудски односи 

Образовање 

Посао и занимања 

Култура 

Путовања 

Тело и брига о њему 

Куповина 

Храна и пиће 

Јавне службе 

Друштво и политика 

Природно окружење 

Језик 

5.ВЕЖБЕ 

6.ТРАЖИ 

3. РЕЧНИК ГЛАГОЛА И ЊИХОВИХ 
ДОПУНА 

абецедни речник гл. лексема 

семантичке групе глагола 

рекцијски обрасци 

4. ТВОРБА РЕЧИ 

суфикси 

порекло 

именички 

придевски 

глаголски 

значење 

префикси 

сложенице 
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Jasmina Draiic 

ТНЕ PRINCIPLES OF COMPJLING ТНЕ ELECTRONIC VERSION OF ТНЕ 
MINIMAL DICTIONARY OF SERВIAN AS А FOREJGN LANGUAGE 

SUМMARY 

The authordefines the basic parameters forcompilingThe Minimal Dictionary 
ofSerblan as а Foreign Language in the electronic form. The lexical inventory, which 
was competently and systematically selected from written texts, is to Ье used as the 
basis for the electronic search of the lexicon. Special attention wi\\ Ье paid to the 
lexical and semantic oгganization of the lexical system, its grammatica\ components 
and up-to-date methodological models for the acquisition of lexemes in textbooks. 

Кеу words: lexeme, Serblan as а foreign language, dictionary, semantics 
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PROSTORI NAROCIТOG INTENZIТETA 
Umetnicke prostorne forme: povlacenje i brisanje granica 

Kornelija Farago 

SAZETAK 

Fikcionalni prostor је ukupnost takvih pojava, stanja, funkcija, figura, znacenja i 
promenljivih velicina, med11 kojima se uspostavljaju prostorni odnosi (neprekidnost, odvo

jenost, udaljenost, Ыiskost itd.), dakle, odnosi meduzavisnosti prostornog karaktera. 1 dok, 
prema tome, prostornu struktшu romana iscitavamo iz nizova pojava, stanja, funkcija, figura, 
znacenja i promenljivih velicina, и srediste paznje dospevaju figure neprekidnosti i razdvoje

nosti, "prostorna antinomija" iskljt1cenosti i integrisanosti, dimenzija t1daljenosti i Ыiskosti, 
usredsredujuce i rasejavajuce koncepcije kretanja, perspektive suzavanja i sirenja, kao i druge 
manifestacije razumevanja proistekle iz binarno kodirane dinamike. 

Kjucne reci: geofilozofija, geopoetika, lokalizacija, nomadologija, prostornost, 

tekstualnost, temporalizacija 

Polazna tacka kпjizevпoteorijskih pristupa pitaпjima prostora uglavnom se 
svodi па tradicioпalпo razlikovaпje "prostorпih" i "vremeпskih" umetпosti. Sasviш 
precizno, prikazivaпje Lesingovih ideja о takozvanom Laokooпovom proЬlemu 
(Laokoon ili о granicama slikarstva i poezije), odnosno polemike izmedu Slegela i 
Herdera povodom \esiпgovskih koпcepata о razgraпicavaпju umetnickih graпa. Sa 
stanovista predmeta ovog rada sustiпu ovih momenata razgranicavajuceg karaktera 
odratavaju ove misli: "Ali ako slikarstvo, pomocu svojih znakova ili sredstava pod
ratavaпja koje moze da poveze samo u prostoru, mora potpuпo da se odrekne vre
meпa, опdа radnje koje se krecu пapred, posto se krecн, пе mogu spadati tl njegove 
predmete, nego se ono mora zadovoljiti radпjama koje se dogadajн јеdпа do druge, 
ili samim telima koja svojim stavovima daju da se пеkа radnja пaslнti. Naprotiv, 
poezija ... " (Lesiпg, 1964: 59). Sredstva slikarstva su "prostorne figure i Ьоје", а 
poezije "u vremeпu rasc\aпjeпi glasovi". u slucaju poezije, prilikom predocavaпja 
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telesne celine "jednovreшeno postojanje tela dolazi u sukob sa uzastopnoscu govora 
u vreшenu". (Lesing 1964: 69). "Ostaje pri tome: vreшenski redosled је oЫast pes
nikova, kao sto је prostor oЫast slikara." (Lesing, 1964: 71 ). Dva su, dakle, teшeljna 
pitanja: pitanje jezicke transpozicije neverbalnih eleшenata, i pitanje funkcionisanja 
vreшenskih kategorija u sferi vizuelnih medija, saobrazno lesingovskim tradicijama, 
u prostornirn urnetnostirna. Prema Fridrihu Slegelu, vreшenske i prostorne urnetnosti 
su, na lesingovski nacin, nerazdvojive. Ovde se iz klasicne poeticke tradicUe pornalja 
citav proЫernski krug nacela "ut pictura poesis" - "poezija је kao slikarstvo" - od 
(pogresno shvacene) forrnule sustinske istovetnosti iz HorcijeveArs poetike, do Sirno
nidove "opsenjujuce antiteze": slikarstvo је nerno pesnistvo, а pesnistvo је govorece 
slikarstvo. Lesing svojiш шisliшa koje razotkrivaju protivrecnosti descriptive poetry 
inspirise Slegela na polerniku: "Kako sашо i sam Lesing nespretno pristupa lepoj 
reci onog duhovitog Grka koji шozda nije ni Ьiо u prilici da poшisli na descriptive 
poetry, i koji Ьi ро svernu sudeci smatrao suvisnirn da skrene paznju na to daje poe
zija duhovna rnuzika, јег on nije ni slutio da se dve urnetnosti rnogu jedna od druge 
razdvojiti" (F. Schlegel, 1980: 327). 

Citava proЫeшatika, pitanje razdvojivosti uшetnosti, njene sustinske isto
vetnosti, odnosno lesingovska razlicitost, drevni рrоЫеш netemporalnog karaktera 
likovnih umetnosti, knjizevno predocavanje prostora, od antickog doba do danas, 
deo је poetickog misljenja. Pitanja koja su postavili jos Horacije i Simonid, а koja 
su Lesingovom zaslugom aktuelizovana i о kojima se potom raspravljalo u najsirim 
krugovima, nezaoЬilazna su, ра makar i u donekle pojednostavljenoj formi, i u nasim 
promisljanjiшa, ako ni zbog cega drugog, onda zbog toga sto, kako Gadamer pise: 
"U filozofskom pitanju slike i reci krije se mnogo vise od one klasicne teme koja 
је, vec prema svojoj kultшi, svakorne poznata. Lesingov Laokoon је sagledavanje 
granica sfera uticaja Iikovnih umetnosti i knjizevne, jezicke umetnosti. Isto vazi i za 
Herderovu kritiku Lesingove knjige, о kojoj se ni izdaleka nije dovoljno raspravlja
lo" (Gadarner, Ј 977: 274-275). Neki teoreticari, kao i Boris Uspenski, na prirner, 
upravo na osnovu razdvojivosti promisljaju proЫematiku netemporalnog karaktera 
likovnih urnetnosti i, s druge strane, ternporalnog karaktera knjizevnosti. "Dok likov
na umetnost ро svojoj prirodi pretpostavlja dosta veliku meru konkretnosti u preno
senju upravo prostorni/1 karakteristika prikazivanoga sveta, ali u isto vreme dopusta 
potpunu neodredenost u pogledu vremenskih karakteristika, - dotle је knjizevnost, 
naprotiv, u prvom redu vezana za vrerne, а ne za prostor: knjizevno је delo, ро pra
vilu, dovoljno konkretno u pogledu vrernena, ali moze da dopusti potpunu neodrede
nost u prikazivanju prostora. Poslednje svojstvo dato је vec u prirodnome jeziku, to 
jest u samome materUalн knjizevnosti: specifiCnostjezika u nizu semiotickih sistema 
odreduje kardinalna okolnost dajezicki iz1·azprevodi prostor u vreme. U stvari, kako 
је to primetio Fuko (М. Foucault, Les mots et les choses, ипе archeologie du savoir, 
Paris, 1966 - srpskohrv. prevod: М. Fuko, ReCi i stvari, Beograd, 1972) jezicki opis 
Ьilo kojega prostornoga шeduodnosa, uopste Ы\о koje realne slike koja pred nasim 
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pogledom iskrsava, nuzno se daje u oЫiku sukcesivnosti koja se u vremenu proteze" 
(Uspenski, 1979: 111-112). 

Brojne su i perspektive odbacivanja razdvajanja, odnosno razdvojivosti. 
Gadamer, na primer, paznju fokusira na zajednicke momente likovne umetnosti i 
knjizevnosti, odnosno na "analogije": "nacin Ьivstvovanja umetnosti је 'desavanje' 
(Vollzug). U tom pogledu umetnost slike i reci se bas i пе razlikuju. U Ьitisanju 
slike, koje је nezavisno od vremena, i u tranzitoricnom vremenskom toku teksta, 
odnosno muzike, postoji nesto zajednicko, а to је desavanje (Vollzug). ( ... ) Vremen-
ska dimenzija desavanja precizira sebe и vremenskoj strukturi citanja. ( ... ) Sam tok 
citanja, и kojem se tekst artikulise, slika se pokazuje, а muzicko delo se frazira, jeste 
desavanje, а ne opredmecavajuca atituda spoznavanja" (Gadamer, 1977: 281-282). 

Iz vizure likovnih umetnosti proЫem se postavlja na sledeci nacin: ukoliko 
postujuci lesingovske tradicije povucemo ostru granicu izmedu umetnosti vremena i 
umetnosti prostora, "onda primena vremenskih kategorija na prostorne umetnosti moze 
da se poka:Z.e nemogucom" (KiЬedi Varga, 1993). Ali ako zajedno s vremenskom kate
gorijom iskljucimo i mogнcnost narativnih citanja, ostace potpuno neuhvatljiv jedan 
od najvecih paradoksa likovnih umetnosti: "priЬli:Z.avanje grafike i slikarstva pripovesti 
jeste jedan od najvecih paradoksa likovne umetnosti, premda је ova tendencija trajna" 
(Lotman, 1976). Prema sl1vatanjima uoЫicenim и gravitacionom polju lesingovskih 
tradicija, slika nije и stanju da izrazi vremenske procese, njeno jedino moguce vreme је 
vreme sada5nje. Iz ovog misaonog kruga proboj је moguc uz pomoc pojmova slikovne 
pripovesti, odnosno vizuelne naracije. Lotmanov primer је ruska ikona iz 15. veka koja 
predocava individualno desavanje: "kompozicija se sastoji od dva osnovna elementa: 
od sredisnje figure sveca i od niza slika poredanih oko njegove figure, koje prepricavaju 
njegov zivot. ( ... ) Nadalje, ovi segmenti su hronoloski poredani, i ta okolnost takode 
uslovljava odredeni s\ed citanja. ( ... ) ovako sazdani tekst pokazuje iznenadujucu slic
nost sa nacinom strukturisanja filmske trake, na kojoj је pripovest ra5clanjena na scene, 
а u slucaju 'nemog' filma p1·imenjuje se i spoj slikovnog pripovedanja i natpisivanja ... " 
(Lotman, 1976) Aron Varga KiЬedi uz pomoc dva strukturisuca principa narativne slike 
svrstava u cetiri kategoгUe: govori о monoscenicnim i pluriscenicnim slikama, odnos
no nizovima slika, i о jedinstvenim slikama koje "nagovestavaju citavu jednu pricu". 
Sa stanovista na5e teme st1stina te jedinstvene slike је u "elegantnim resenjima" plu
riscenicno predocene пагасiје, u kojima "prostoгu bezmalo uspeva da nadomesti vre
me". 1, osim toga, onaj ceпtralni momenat monoscenicne jedinstvene slike (pregnantni 
momenat, punctum temporis), koji "obuhvata kako proslost radnje (priprema), tako i 
njenu buducnost (posledice, denoument)" (КiЬedi Varga, 1993: 4). А kako se artikulisu 
sumnje? Ezeb Horanji, na primer, zgusnjava svoje primedbe и vezi sa Brojgelovom 
visescenicnom slikom (Lov) и sledece pitanje: "Spomo је, medutim, da li је to prava 
naracija!" (Horanyi, 1976: 145-176). 

Moze se reci da је opsteprЉvacen stav ро kojem se i muzika i slikarstvo 
vestacki razdvajaju u podeli koja se temelji na vremenu i prostoru, а koju teorijska 
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misao neprestano osporava. Mнzicki zvнk, samim tim sto raspolaze energijom koja 
stvara prostor, jeste sastavni deo prostora. "Njegova prostornost је sadrzana vec i 
11 njegovim elementarnim titrajima i talasastom kretanjн: njihovom vremenskom 
aspektн pak, frekvenciji, pridrнzнju se talasna duzina i prostorni aspekt amplitude" 
(Mar6thy, 1995: 83). Muzika, nadalje, istovremeno organizuje i spoljni, i unutrasnji 
prostor, muzicko energetsko polje jeste jednovremeni dozivljaj da se пalazimo "uпut
ra" i da se пalazimo "u nama samima". (Ideja muzicke prostornosti iskrsava u јеdпој 
od recenica romana Lasla Krasnahorkaija Melanholija otpora: " ... skoro пista drugo 
nije пi radio citavog zivota nego se povlacio, povlacio ispred grubosti u muziku ... ") 
U razmisljaпjima koja osporavaju rasirena gledista о cistoj temporalnosti muzike, 
kao polaziste moze da posluzi poznata hajdegerovska kategorija "Zeit-spiel-raum ". 
Prostorno vreme је muzicka struktura koja se moze iпterpretirati kao igra. Kad muzi
ka afirmise novu prostorno-vremensku definiciju, пјепа prostornost se ogleda u tome 
sto vreme nije shvaceno kao пiz odvojenih, usitпjeпih, nego medusobno povezaпih 
sada. U istoriji muzike uocavaju se tendencije oprostoravaпja и orijeпtisaпosti ka 
prizornosti ili, jos izrazitije, ka polisenzorialitetu - u poпekim muzickim konceptima 
zvuk se dovodi и vezu sa culom mirisa (mirisna muzika), ili cak sa culom dodira - и 

sceпsko-muzickim delima, и muzickom zanru iпstrumeпtalпog pozorista, i и multi
medijalпom prostornom posredovanju muzike. (Alegrija, 1987, 196-206) 

Arhitektura, u gadamerovskom shvataпju, osim sto је shodпo tradiciji шnet
пost prostora, ona је i umetnost opsteg oЫikovanja, pruzanja prostora. "Arhitektura 
је, пaprosto, опа koja oЫikuje prostor. Prostor је ono, sto obuhvata sve u prostoru 
Ьivstvujuce. Stoga a1·hitektura obuhvata sve ostale forme prikaza: sva djela likovne 
umjetпosti, svu ornamentiku - ona povrh toga daje mjesto prikazu pjesnickog djela, 
muzike, mimike i plesa" (Gadamer, 1978: 187). lpak, i u promisljaпjima arhitektoп
skog prostora pojavljuju se momenti koji ukazuju na пjegov spaciotemporalni karak
ter, па пjegove slozeпe vremeпske dublпe: uz sva razglabaпja о пjegovoj funkciji 
koja se mепја zavisno od godisnjeg doba, na primer u pojmu "mobllпe arhitekture" 
(Н. Fokijoп), ili kad se arhitektonski prostor karakterise kao "forma vremeпa" (G. 
KuЫer). 

Dvojпo ili visestruko kodirana umetnicka ispoljavanja stvaraju uzajamпe 
odпose izmedu razdvojenih grana и tradicionalnoj podeli. Umesto razdvajajucih tra
dicioпalпih podela и prvi рlап dospeva pitaпje visestruke percepcije. Jedпovremeпo 
slikovпo-akusticko ili jezicko-slikovпo kodiraпje brise distaпcu izmedu vremeпskih 
i prostornih umetпosti. Najocigledniji knjizevпi primeri za to su vizuelne pesme ili 
esterhazijevski prozпi "tekstualпi pejsaz", i јеdпо i drugo moguce је citati i iz "pro
storne" perspektive. 

Nasuprot tendencijama odvajanja, diferenciranja, cini se da i veoma uticajna 
bartovska tekstualisticka metaforika stice afirmaciju пе samo и umetпostima, пеgо i 
и teorijskoj misli: " ... ako slikarstvo i knjizevnost vise nisu и hijerarhicno odrazava
jucem odnosu, ako nisu jedno drugome svojevrsni retrovizor, zasto Ьismo ih i dalje 
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drzali istovremeпo i prilagodljivim i izdifereпciraпim, kratko rесепо, klasifikovanim 
stvarima? Zasto пе Ьismo izbrisali (пjihovu cisto supstaпcijalпu) razliku? Za5to se пе 
Ьismo odrekli mпoziпe umetпosti, da Ьismo utoliko vise пaglasili mпoziпu 'teksto
va'?" (Kurziv: R. Bart, 1995: 83). 

KNJIZEVNOST I PROSTORNOST 

Jezicka scena 
Moze da zvuci paradoksalпo ako, u koпtekstu kпjizevпosti, govorimo о pro

storu: пасiп Ьivstvovaпjajedпog kпjizevпog delaje primarпo vremeпski, kao sto se i 
akt citaпja - isto kao i izvodeпja muzicke partiture - kojim se obelodaпjuje skriveпa 
stvarпost jedпog pisaпog teksta, sastoji iz пiza treпutaka koji svoje trajaпje crpe iz 
dela пaseg trajaпja - prilazi ovoj proЫematici Zerar Zeпet, i пjegov пасiп pristupa 
duboko је povezaп sa tradicioпalпim podelama umetпosti. U пjegovim razmatraпji
ma prostorпe fuпkcije, ispoljeпe па fikcioпalпom пivou, kao da su pomalo potisпute 
u pozadiпu: "Ра ipak, kпjizevпost moze, i treba da se posmatra i u пјепim odпosima 
s prostorom. Ne samo stoga - i to Ьi Ьiо пajjedпostavпiji, ali i пajmanje umesan 
nacin da se ispitaju ti odnosi - sto knjiievnost, pored ostalih 'siiea ', govori i о pro
storu, opisuje mesta, preЬivalista, pejzaZe, sto nas u masti prenosi, kako to veli Prust 
povodom svojih detinjih lektira, u nepoznate predele, pejzaZe, stvarajuci za trenutak 
u nama iluziju da njima prolazimo i u njima zivimo; ne samo ni stoga sto је neka 
vrsta osecanja prostora, ili bolje receno nesto poput opcinjenosti mestom, jedna od 
Ьitnih odlika onoga sto је Valeri nazvao poetskim stanjem . ( ... ) Ovde је rec о pro
stornim crtama, koje mogu da zaokupljaju i prozimaju knjizevnost, no koje moZda 
nisu povezane sa njenotn Sl!stinom, sto се reci sa пјепim jezikom" (Zerar Zenet, 
1985: 35-36). Zenet naglasava i to da ni slikarstvo nije umetпost prostora zato sto 
predocava prostor, nego zato sto se predocavanje desava u prostoru. Arhitektura, pak, 
umesto da govori о prostoru, omogucava govor prostora. I kad је rec о knjizevnosti, 
njega zanimaju oznacivacke, pгedocavajuce prostorne forme. S obzirom па to da је 
knjizevnostjezicka umetnost, u prvom redu prostornostjezika kojaje popriste proce
sa formatiranja i posredovanja znacenja. Pozivajuci se na Sosira i njegove sledbeni
ke, о prostornom nacinl1 Ьivstvovanjajezika govori kao о evideпtnoj cinjenici, dakle, 
о onoj prostornosti ciju originalnost, kako pise Blanso, nismo u stanju da fiksiramo пi 
posredstvom geometrijskog prostora, пi pomocu prostora prakticпog zivota. 

Оа Ьismo unekoliko senzifikovali metaforizujucu prostornost jezika, navo
dimo ovde metaforu grada ("cuveпu sliku") vitgenstajnovske teorije jezika iz njego
vih Filosofskih istraiivanja: "Svoj jezik mozemo da posmatramo kao neki stari grad: 
lavirint ulicica i trgova, starih i novih kuca, i kuca dogradivanih u raznim epohama, 
а sve to opkoljeпo mnostvom novih predgrada sa pravim, pravilnim ulicama ijedno
obrazпim kucama" (Vitgenstajп, 1980: 45). Liotar (1988) citira ovu recenicu i poziva 
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se па vitgeпstajпovski роја111 igre reci kad pokusava da пат predoci sliku о jeziku 
kao tkaпju, sliku о пjegovoj polifoпicпosti, о disperzivnosti raznih delovajezika koji 
igraju svoje igre. Igrajuci sopstveпu igru, ijezik knjizevnostije deo (ulica, trg, kuca?) 
grada jezika. 

Cesto opaza1110 - s111atra Zeпet - da jezik, sledstveno svojoj prirodi, lak
se izraZava prostorne пеgо bilo koje druge odпose, stoga prostorпost upotreЫjava 
kao metaforu i kao simbol drugih odnosa, izrazavajuci sve prostorпim pojmovima, 
pretvarajuci sve u prostorпost. Odпos jezika i prostornih zпасепја, metafore prostora, 
zatim citav пiz prostoгпih metafora kreiraпih о vremeпu, i uopste опе jezicke jediпice 
koje deпotiraju prostorne odпose, istrazuje i teorija о jeziku. LokalizacUska teorija 
slucaja govori о spacijalizaciji, odnosпo о spacijalпoj prirodi oпih jezickih sfera koje 
пе poseduju prostorne karakteristike. Lokalizam/lokalizacija jeste termiп za skupпo 
оzпасаvапје semantickih lokalizacijskih teorija. Razпe varijatпe termiпa (spacijalпa 
gramatika, teorija se111aпtickih lokalizacija), jedпoznacпo пagovestavaju da predmet 
istrazivaпja сiпе опе jezicke сiпјепiсе za koje se moze reci da imaju prostorпi karak
ter, ili koje dolaze do izrazaja posredstvom prostornih metafora (Piper, 1997) 

Jezicke relacije subjektiviteta koje upucuju па svet, пezamislive su bez pro
storпih momeпata. Lesek Kolakovski, па primer, па sledeci пасiп seпzifikuje prisus
tvo prostorпih simbola u оЬгасапјu subjektiviteta svetu: "U svim pitaпjima о odпosu 
'subjektivпosti' prema svetu пezgodпo је to sto пе mozemo da ih izrazimo, Ш da 
па пjih odgovorimo, bez pomoci prostorпih simbola, premda zпamo da topoloski 
odпosi пisu опо sto је Ьitпо. Svi izrazi poput 'u svesti', 'uпutar percepcije', 'izvaп', 
'u', Ъiti deo', 'dosegпнti tmнtrasпjost', 'prethoditi', Ъiti dat direktпo', 'imапепtап', 
'traпsceпdeпtaп', cak i reci 'objekt', 'subjekt', i 'percepcija' izvedeпe su iz prstornih 
odпosa i kretaпja. Као da se пasi opisi пuzпо oslaпjaju па ovaj prostorni jezik, i пе 
mogu da uzmu bukvalan oЫik. Mozda је ovo trajпa crta samog jezika; пalazimo је 
i kod Bergsoпa koji se пarocito trudio da suzЬije prostorne aпalogije и opisivaпju 
svesti, ali u tome пiје imao velikog uspeha" (Kolakovski, 1980: 44). 

IпterpretacUi razlika izmedu prostornih i vremeпskih relacija Kete Hambur
ger (1976: 134-142) pristupa iz logicke perspektive, sa staпovista "logicko-jezicke" 
artikulacije kпjizevпosti, оdпоsпо fikcioпalпe gradпje. Rezultat пјепоg postupka se, 
medutim, ogleda i и ciпjeпici da se relativizuju ostre liпije razdvajaпja prostornih i 
vremeпskih odпosa. Razmisljaпja Kete Hamburger ovde mozemo da sledimo samo 
и опој meri, и kojoj опа пнdе potporne tacke za razmatraпje prostorпih aspekata 
jezika. Prema пјепi111 polaznim raz111atraпjima, koja korespoпdiraju sa stremljeпjima 
filozofije jezika 20. veka, па osпovu strukturne artikulacije jezika moguce је uociti 
razlike u odпosu па fikcioпalпa i пe-fikcioпalпa podrucja predocavaпja. Mesto опо
gа sto treba predociti zauzi111a formalizovaпi tip izraza stvarnosti, u tom smislu sto 
svakajediпica izraZavaпja stice formu "izraza stvarnosti". Za ovaj tip izrazaje karak
teristicпo da se javlja kao odпos subjekta i objekta: svaki izraz пosi и seЬi izrazajпo 
ispoljavanje datog subjekta u odпosu па objekat. 
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Stvarnosni postulat iskaznog subjekta dovodi u strukturi izrazavanja do pre
vrednovanja pozicije naгatora. Logicnom analizom ера Kete Hamburger ukazuje na 
uticaj fikcije pre svega na опе sadrzaje koji se ticu proslosti: usled fikcionalnog oЬ\i
kovanja, gramaticki vremenski oЬ\ici ера gube svoja prvoЬitna znacenja, te proslost 
funkcionise kao okvir desavanja sadasnjosti. Hamburgerova se ovde nadovezuje na 
Bih\erovu teoriju jezika, na onu misao da svako "ја'', stvoreпo и fikcionalnom dis
kursu, uspostavljajednu iskonsku ego-perspektivu sa cijeg se aspekta potom i odvija 
premestanje. Istovremeno, zamera Bihleru da, slicno drugim predstavnicimajezicke 
teorije, ne uzima u obzir na odgovarajuci nacin fikcionalne i ne-fikcionalne odnose 
predocavanja. 1 upravo na ovoj tacki dospevaju u vidokrug odnosi prostornog deik
sisa i fikcionalnog diskursa: i Bihler svoju teoriju premestanja razvija, zapravo, na 
osnovu prostornog deiksisa. OЬ!ici deiksisa su manje slozeni od formi vremenskih 
deiksisa, s obzirom na to da su ovi potonji vodeni glagolskim vremenima. Prostorne 
oznake ( ovde, tamo, desno, levo, istok, zapad) u gramatickom smislu su nezavisne 
od konteksta, mogu da se pojave u Ьilo kojim sintaktickim ili verbalnim kontekstima. 
Bihleraje sve to navelo da, na osnovu prostornih pokazatelja, uspostavi svoju teoriju 
premestanja koja је и odnosu na knjizevno delo imala zadatak da tematizuje "iskaz 
shvatanja", odnosno пaraciju. Kete Hamburger se sla2:e s Bihnerom da, u izvesnom 
smislu, postoje razlike izmedu kategorija vremena i prostora. Јег, za razliku od pro
stora, vreme kao "iskazna forma unutrasnjeg cula" (Hamburgerova ovde citira Kan
ta), ne moze da bude predoceno. Vremenske relacUe sticu znacenje и pojmovnim 
tumacenjima, za razliku od prostornih, koje se mogu pretvoriti u konkretna opazan
ja. Medutim, razlike izmedu vremena i prostora и vezi sa njihovim iskazivanjem i 
predocavanjem и fikciji nestaju. Ovde, slicno vremenskim iskustvima, ni prostorne 
forme se ne mogu predociti, znacenje mogu da steknu samo и pojmovnoj artikulaciji. 
Pripovedani prostor, dakle, stavlja pod znak pitanja onaj aspekt teorije koji, imajuci 
и vidu culni dimenzionalitet, povlaci liniju razdvajanja izmedu vremena i prostora. 
Hamburgerova, na osnovu jednog citata uzetog od Tomasa Mana detaljno analizira 
na koji nacin prostoгne oznake gube и polju fikcije svoje culno-iskustvene dimenzije. 
U polju naracije pojavljuju se analoske strukture vremenskog i prostornog deiksisa. 
Stoga i za vremenski deiksis va2:i da se "ne odnosi na realni 'Ja-Origo' pripovedaca 
ili Citaoca, nego na jedan fiktivni 'Ja-Origo' knjizevnog dela". Ovde na povrsinu 
izranja odnos tvoracke dimenzije jezika i prostornosti, odnosno jezicka posredova
nost prostornosti. Vremenski deiksis donosi gramaticke promene, а sto se prostornog 
deiksisa tice, sustinskim se pokazuje pojmovna i simbolicka dimenzija jezicnosti. 
Pokazne reci (pokazne zamenice i prilozi za mesto) и fikciji premestaju iz polja poka
zivanja u simbolicno polje jezika. Najvazniji zakljucak Kete Hamburger jeste da se 
- bez obzira na to sto izrazi gramaticki zadrzavaju svoje pokazne funkcije - pokazna 
dimenzija jezika и polju fikcije preobrazava, i do izra2:aja dolaze njene simbolicke 
karakteristike. 
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Prostor figura 
Zenet smatra da је jednu od jezickih dimenzija knjizevne prostornosti 

moguce fiksirati na nivou sistema figura. Izmedu prividno i stvarno oznacenog/ozna
cenih ug\avljuje se jedan semanticki meduprostor koji narusava linearnost diskursa. 
Figura nije samo jezicka, nego i prostorna forma, njen odnos prema konstrukciji zna
cenjajeste simbol knjizevne prostornosti. Stil је, u kljucu ovog tumacenja, semantic
ka prostornost knjizevnog diskursa. 

U svojoj knjizi о Ruselu, Misel Fuko ne govori о semantickim, nego о tro
po\oskim jezickim sferama. О takvim meduprostorima koj i se otvaraju u nutrini same 
reci. "Ruselovsko iskustvo шoguce је sшestiti negde u takozvani 'tropoloski prostor' 
reci. Prostor ( ... ) se ne moze zamisliti kao rodno mesto kanonicnih figura govora, 
nego kao Ье\а mrlja u jeziku koja u nutrini reci otkriva njihovu, poput podmuk\e, 
puke klopke zjapecu, prazninu. Posredstvom retorike, igru koja sluzi za osvestavanje 
govornog sadrZaja Rusel shvata kao neki, u najvecoj mogucoj meri naduvani i s muc
nom preciznoscu izmereni 11ijatus. ( ... ) Njegova namera nije da udvostruci stvarnost 
jednog drugog sveta, vec da u spontanoj udvostrucenosti jezika otkrije nesluceni pro
stor, i da ga nikad izgovoreпim stvarima ponovo zatvori" ( Hazas, 1998: 16). 

Formacija tekstualnog prostora 
KnjiZevni prostor је sekuпdarna iluzija koja se ostvaruje kroz vreme percep

cije teksta. Horizontalna relacija redova posreduje temporalno odredenje, а vertikalпa 
prevashodno prostorпost. Fikcioпalпi prostor i vreшe ne mogu da budu uspostavljeni 
bez prostora koji znaci sаш tekst. Zenet, kao jedan od aspekata knjizevne prostomos
ti, ispituje prostornost tekstusa. Опо sto је za njega upitno, to је tumacenje citaпja 
kao kontinuirano desavaпje. Prema пjegovom misljenju prostor knjige i stranice se ne 
podreduju па pasivaп naciп temporalпoj sukcesivnosti citaпja. Prostor koji se otvara 
unutar vremena Citanja, па odredeni nacin i ukida vreme u kojem se on otvara. Smatra, 
nadalje, da nije tacna koпstatacija da је citanje koпtiпuiraпo desavanje рrеша sledu 
casova, о сети је, u vezi sa svojoш lektirom iz detinjstva, govorio Prust. "Nije istina 
da је citaпje identicno sa kontinuiraпim rasp\etom ... i pisac dela И potrazi za igubljenim 
vremenom bez sumnje је to zпао Ьо\је od bllo koga drugog- on, koji је od svog citaoca 
ocekivao da narocito obrati pa.Znju na, kako је to sam rekao, 'teleskopski' karakter dela, 
to jest na опе odnose distanciranosti koji se uspostavljaju izmedu daleko pomerenih 
epizoda u koпtinuiraпosti linearnog citaпja (mada treba primetiti, da su u pisaпom pro
storu, u deЬ\jini listova па koje је knjiga izdeljeпa, te epizode se nalaze u izпenadujucoj 
Ыiskosti), а pomenuti 'teleskopski' karakter moguce је shvatiti samo nekakvim jedno
vremenim senzifikovaпjem pune celokupnosti dela, i ova celokupnost se ne krije napro
sto sarno u horizontalnim odnosima kontinuiraпosti i sledstvenosti, nego i u, moglo Ы 
se reci, okomitim i dijagonalnim odпosima ocekivanja, reakcije, simetrije i perspektive, 
sto је Prusta podstaklo da svoje delo uporedi s katedralom" (Calinescu, 1991: 17). Pre
ma misljenju Zorza Pulea, Prustova metafora katedrale (koju Miklos Sentkuti u svome 
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delu Frivolnosti i ispovesti рошосu jedne figure etymologice domislja- "cathedrale des 
cathedrales: literarni parnjak Remsa i Amijena" - i smesta и znacenjski krug pateticke 
prostome koncepcije gotike), veoma dobro naznacava da se tekstualni prostor moze 
najprikladnije opisati arhitektonskim pojmovima. ("Boianstvena komedija: katedrala" 
- kaZe Fosijo и svojoj studiji pod naslovom Zapadna umetnost.) U Prustovom eseju о 
Raskinu, tragom misli Viktora Igoa, pojavljuje se i jedan obmuti metaforicki odnos: 
"ono na sta se Raskin poziva pre svega kao na BiЬliju iz Amijena, to је Zapadna hala. 
ЂiЫiju' ovde treba razumeti ne и prenesenom, nego и doslovnom smislu. Ova hala и 
Amienu nije samo kamena knjiga, и onom maglovitom smislu, kako је to Viktor Igo 
zamislio: to је sama ВiЬЩа od kamena ... Jedna katedrala nije samo Iepota koju treba 
doziveti. Ako za tebe vise i nije ucenje koje treba da sledis, jos uvek ostaje kao knjiga 
koju treba makar razumeti" (Calinescu, 1991: 17). 

Inace Pule - koji sшatra da su Bergson i Prust imali "dijametralno" razlicite 
poglede na prostor i na vreme - odbacujuci vec poznate zamisli о prustovskom vre
menu, primecuje da Ьi naslov romana mogao da bude i Potraga za izgubljenim pro
storom, buduci daje prustovsko vreme svojevrsno prostorno vreme, spacijalizovano 
vreme. Okolnost da је sve do danas za senzifikovanje tekstualnog prostora (prostora 
knjige) cini se najpogodnije arhitektonsko semanticko polje, pokazuje i prostorna 
metaforika na unutrasnjem oшotu knjige Petera Esterhazija Uvod и /ери knjiievnost: 
"Kako da se seta и оvош Knjizevnom Boburu cije su ти dvorane vecinom odnekud 
vec poznate, ali sama zgradaje ipak nova, и neku ruku poznata, ali i strana; sta Ьi Ьiо 
taj, izmedu dva izokrenuta znaka zagrade zatvoreni Prostor, taj puni Prostor, и kojem 
је sve tekst, ukljucujuci i pauze ... " Udaljenost izmedu metafore katedrale i metafore 
Bobura naznacava, zapravo, udaljenosti izmedu razlicitih shvatanja knjizevnosti i 
razlicitih modela citanja. "Katedrala је ujedno i imago mundi, ali i takvo mesto, na 
kojem se oЬican prostor i oЬicno vreme podjednako mogu pretvoriti и vlastiti mitski 
ekvivalent. ( ... ) Drugiш recima, duЬ!ju dusevnu potvrdu Prustovoj metafori daje okol
nost da је katedrala шesto hodocasca (а hodocasce је uvek dvostrano: svakodnevni 
i mitski, vremenski i vanvremeni dogadaj) i nije, naprosto, samo prostorni predmet 
ve\ikih dimenzija" (Caliпescu, 1991: 17). А kakvu ulogu igra Bobur и metaforickom 
smislu и ovoj strukturi misljenja, postaje jasnije tragom interpretacije Bobura iz рега 
Zana Bodrijara (1985: 63-75). Spoljasnji skelet sazdan od procesa, znakova, mreza, 
ciklicnosti, kao nosilac moЬiliteta, cirkulacije, ideje promena, na protivrecan nacin 
inkorporira и sebe neku vгstu nepromenjenosti, ustaljenosti ranijih vrednosti, "stari
na". Njegove osnovne kareakteristike proisticu iz ideja transparentnosti, prozirnosti, 
polivalentnosti, konsenzusa i kontakta. Ideologija kнlturalne proizvodnje, transpa
rentnost i polivalentna prostornost koje se ostvaruju и njegovim okvirima, toliko su 
udaljene od one kulture koja oznacava mesto tajne, svetinje, obreda inicijacije, koliko 
i metaforom ВоЬша oznacena (neka stoji ovde i ironicna primedba Majka Dejvisa: 
"postmoderna arhitektшa ne dize katedrale mikrocipu" (Dejvis, 1985: 24 7). postmo
dema poeticka konstrukcija od poetickog koncepta oznacenog metaforom katedrale. 
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One odnose koje је Zenet nazvao horizontalnima, vertikalnima i transver
za\nima, saobrazno sosirovskoin nacelu sintagmi i paradigmi, а istrazujuci prostor i 
vreme teksta, Sezare Segre fiksira dvojnoscu sintagmaticne dozivljajno-paradigma
ticne strukture: "elemente jedne analize moguce је svrstati i takve kategorije koje 
makar deloin odreduju paradigmu dela na taj nacin sto razgraduju njegove sintag
me, ukoliko pod tim podrazl\mevaino linearni s\ed recenica koje cine delo ( ... ) pro
ces citanja zapravo uspostavlja neku vrstu dijalektike izmedu dva procesa. " (Segre, 
1981: 310) 1• Ako se pak povede rec о tome, na koji nacin ostvaruje paradigmaticna 
dimenzija virtuelni pт·ostor teksta, osim konstatacija Levi-Strosa zabelezenih 1955. 
godine u njegovoj stlldiji о mitu (mitje moguce ispitivati ne samo u odnosu na hori
zontalnu osu radnje, nego i и konceptualnim odnosima), u pozadini najcesce stoje 
razmatranja Romana Jakobsona: na sintagmaticki rasporedeni niz znakova projektll
ju se paradigmaticne kategorije fonoloskih, sintaktickih i semantickih slicnosti. 

Jedna od istaknutijih Segreovih kategorija jeste memorijasinteza. Secanje 
(u kojem se vreme preobrazava u prostor i и kojem vreme ima vertikalnu slikll) kao 
faktor medijalne uloge zauzima znacajno mesto и onim teorijama citanja u kojima 
vreme dela nije ograniceno vreme njegovog pisanja, nego beskrajno prostorno vre
me njegovog citanja, ponovnog citanja i secanja. "Citanje spaja sisteme, ali ne и 
njihovim konacnim kolicinama, nego и njihovom pluralitetu (sto nije nikakav zblr, 
nego nacin Ьivstva) - prelazim, presecam, formulisem, razresavam, а ne brojim, ne 
racunam" (R. Barthes, 1997: 23). 

Rolan Bart konotaciju interpretira uvodenjem, pored sekvencijalnog, i poj
ma ag/omerativnog prostora: "Analiticki gledano, konotacija se uspostavlja u dva 
prostora: s jedne strane ujednom sekvencijalnom prostoru, u uzastupnosti, и prostoru 
sleda recenica, uz koji se znacenja, slaZuci se jedno na drugo, umnofuvaju; s druge 
strane u jednom takvom aglomerativnom prostoru, u kojem su pojedina mesta teksta 
u uzajamnoj vezi sa drugim, vantekstualnim znacenjima i, и zajednistvu sa njima, 
cine neku vrstu magleпog оЫаkа znacenja. Topo\oski, konotacija na povrsiпi teksta, 
poput kakvog zlatnog praha, obezbeduje (ogranicenu) disperziju znacenja (znacenje 
је zlatno)" (R. Barthes, 1997: 20). 

Prostor slike teksta 
Govoreci о knjizevnosti mi zapravo neprestano govorimo о grani umetnos

ti koja se javlja u jednom skriptovizue\nom kodnom sistemu kao izrazu vizuelnog 
1 Segre se uz ostalo oslaпja па ideje Е.М. Ritaterea: "( ... ) fепоmеп kпjizevпosti ... podvrgпut је јеdпој пeprestano 

promeпljivoj senzifikaciji Lt kojoj citalac пе samo da пapredL\je korak ро korak, vec kako пapredL!ie, primecuje i 
опе promeпe koje se odvijajLI LI пjegovom vlastitom poimanj11 stvari, kako svaki пovoiskrsli element projektuje 
jedпu пovu dimenziju па ranije elemcпte koje, Legre оре!, ili poпavlja ili dalje razvija, ili kojima, пaprosto, pro
tivreCi. То ~to smo svesпi ovih · odjeka·, znaci da odredeпe delove teksta citamo dvostniko, i daje to drugo citanje 
retrospektivпo. Sveobuhvatno, trece op3Zanje koje se odvija па nivou secanja, de~ava se паkоп zavrktka citanja". 
Osim misli Mihaela Ritaterea i staпovi~ta Напsа Roberta Јанsа, model citanja i ропоvпоg citanja Rolana Bar
ta, te iserovska dijalektika proteпzije i reteпcije podLipin1 tumaceпja prostomo-vremeпskih metafora, elemeпata 
pam6eпja/se6anja procesa citanja. 
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iskustva jezika, а ostvaruje se posredstvom iskustva pisanja i citanja. Knjizevnom 
delu је imanentan vidljivi tipografski pojavni oЫik - knjizevnost је sistern prostorno 
kondicioniranih znakova (Nice) - ali sustinu njegovog urnetnickog Ьiса, izuzev kad 
је rec о "vizuelizovanim" knjizevnim delima, nije rnoguce fiksirati kao sliku teksta, 
и njegovom prostornom realitetu, и njegovom grafickom oЫiku. Tekstualnu forrnu 
linearne sintakse ozivotvoruje konvencionalno kretanje pogleda. Prosirivanje vizu
elne perspektive и dominantno verbalnom tekstu, ukljucivanje efekta slikovnosti и 
konvenciju citanja rezultira promene и usmeravanju pogleda. Naime, ako se linearni 
poredak teksta raspadne, uoblcajeni smer citanja се se sa pravolinijskog skrenuti и 
vizelnu disperziju, izmestice se iz horizontalnog и vertikalni ili и dijagonalni srner. 
Afirmacijom "medu-umetnickog znakovnog sistema", te prosirenjem vizuelne per
spektive nastaje tekstualni prostor, "tekstualni pejzaz", grafiCka reprezentacija и Cijem 
tumacenju dolazi do odredene modifikacije uloge vizuelnog opa2anja. Tipografiju 
koja ozivotvoruje, rekli Ьismo tradicionalnu lineranu logiku, narusavaju oni elementi 
teksta koji funkcionisu и optickoj ravni, ali se vecinom nalaze izvanjezickog kodnog 
sistema - graficki i foto-grafiCki elementi, fotografije (ponekad od glavnog teksta 
odvojene jezicke dopune, potpisi ispod s\ika), reprodukcije, seme, ideogramaticki 
znaci, eventualno inicijali. Nelinearni raspored prostorne sturkture teksta, velicina i 
tip korpusa slova, rasc\anjivanje na kratka poglavlja, pasuse, prelamanje na redove 
od jedne reci - sve su to sredstva formatiranja teksta radi uspostavljanja odredenog 
prizora. Poseban znacaj imaju oni momenti hijatusa koji regulisu kretanje teksta, oni 
"duhovni medu-prostori", "iz tisine izatkane opne" (Malarme), one "strukture sazda
ne od g\asa i tisine" (Peter Eded), "za oci recite pukotine" (Jozef Bakos) koje uspos
tavlja prostorna funkcija belih povrsina. Ove neispisane zone, potencirajuci duhovnu 
osetljivost, "intenzivno se vezнju za jezicki materijal, organizuju tokove misljenja, 
asocijacija, usporavaju, ubrzavaju, isticu, usled simetricnih situacija uspostavljaju 
distance, suce\javajн, spajaju" (Teller, 1985: 55). 

Kada TiЬor Рар, и svom predgovoru za antologiju madarske vizuelne poezi
je ХХ veka razlikuje oЬ\ikotvorne principe topo-logike, toposintakse, ikono-logike, 
ikonosintakse, tipografske seme, tihosintakse (perrnнtacija, variranje), antisintak
se, letristicke vizuelne kompozicije, letristicke hipergrafije i resenja konceptualnog 
karaktera, on zapravo govori о tome koliko razlicitih nacina vizuelna poezija poznaje 
и obznanjivanju mogucnosti koje nudi prostor. 

Strukturni elementi slikovne sintakse cas prosiruju relativno ornedenu citljivost 
verbalnih tekstova, а cas suzavaju mogucnosti koje nudi verbalitet, na primer, konkreti
zacijom. Jacanje opticko-tipogrfaskih slojeva znacenja, vizuelnih konotacija, rnedutim, 
uvek predstavljaju znacajan faktor povecanja intenziteta. Nelinearni raspored, time sto 
narusava tradicije tipografije, uspostavlja esteticki funkcionalnu, "stvamu" prostornu 
strukturu. Istovremeno, citanje prema vizuelnim nacelima samo delirnicno ornogucava 
pristнp obrazovanju znacenja. Izuzetak cine mozda samo one prostorne pesme, ciji Sl\ 

se autori "sledeci vizuelna nacela, odrekli i najosnovnijih semantickih i sintaktickih 
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modaliteta uoЬ\icavanja pesme". Peter Eded pise povodom Ka5akovih geometrijsko
tipografskih fonni: "Ovim је zaokretom, ra5c\anjivanjem raznim tipografskim karak
teristikama slozenih reci i sintagmi, pravo gradanstva stekao novi nacin tvorbe smisla 
i znacenja koji је tradicionalnu interpunkciju stavio pod znak pitanja и citavoj njenoj 
akusticko-retorickoj strukturi, isticuci и prvi plan dinamicne varijante prostornih odno
sa и formatiranju kako stilщ tako i strofe. Time su postignute nove prostorne dimenzije 
pesme, а jedna od posledica tog poduhvata ogleda se u promenama vizuelnih karak
teristika drugih materijalnih komponenti pesme. Na taj nacin је intenziviran i vizuelni 
efekat interpunkcijskih znakova" (Egyed, 1984). 

Graficka s\ika interpunkcijskog znaka, s obzirom na to da moze da "oznaca
va otvor, prozor kroz koji nam se ukazuje neocekivani prizor", moze znatno da osnazi 
ulogu prostornih predstava и procesu tvorbe znacenja. Ivan Fonad smatra da povlaka, 
odnosno crtica, jeste znak promene nivoa, vertikalnog rasclanj ivanja ( daleko - gore) 
konacnog distanciranja, razdvojenosti, dakle znak idejnog, emotivnog razdvajanja, 
odnosno promene atmosfere, dok zagrade, zagradama odvojene digresije naratora 
asociraju na skrivenost, prikrivenost i za5ticenost. Zagrade -pise Fonad- "jesu daleki 
potomci carobnog kruga, staroindijske mandale, tiЬetanskog tocka sveta, skoljkaste 
aureole koja obuhvata Hristov lik na zapadnom proce\ju katedrale и Sartru. Prustove 
zagrade pak podsecaju Lea Spicera па okrugle prozorcice kroz koje se pisac, u pove
renju, obraca Citaocu" (F6nagy, 1999, 448) 

Zagrade koje aktiviraju predstave о za5ticenosti Fonad nalazi u Orlandu 
Virdzinije Vulf, u Josipu i njegovoj braCi Tomasa Mana, gde prikrivaju ljubavne mis
li, ali zagrade skrivaju i "ljubavne igre dveju lezblcnih nimfi" Stefana Malarmea. U 
savremenoj prozi pak zagrade i navodnici su sredstva uzajamne inkorporacije kultura 
i tradicija, govora i stanovista, posmatrackih i govornih pozicija, razlicitih, medusob
no cesto veoma divergentnЉ jezickih svetova, prostorni elementi gradnje "govora и 
govoru". Posve novi proЬ\emski krug uvodi и prostornu poetiku interpunkcijskih for
mi Esterhazijeva "izmedu dve izokrenute zagrade zatvoreni Prostor". S ovim izokre
nutim znacima iskljucenja koji su и funkciji naglasavanja prostornosti teksta, stapa и 
jedno, pomiruje pojmovni par unutra-spolja, ponistavajuci njihovu suprotstavljenost: 
prostor dela, prostor fikcionaliteta (i prostore koji se od njega ograduju) istovremeno 
situira i spolja i iznutra. 

О vizuelnim dimeпzijama pesnickih tvorevina, о njihovim sklonostima 
eksploataciji prostora s pravom se vise govori, mada ni tako usmereni gestovi proz
nih tekstova nisu samo novijeg datuma: "I narusavanje lineariteta ima svoju proslost. 
Jedva dvadeset godina nakon pojave Lesingovog Laokoona, jozefinisticki romano
pisac iz XVIII veka, Fridel, и svom romanu Hajnrih fon Valhajm ispisao је reCi pro
tagonista romana i njihove istovremene misli и dva uporedna stupca" (F6nagy, 1977). 
Instrumenti vizuelnog teksta, nakon rane i sporadicne pojave и prozi, и sezdesetim, 
sedamdesetim, osamdesetim godinama ХХ veka odigrace u neko\iko dela zaista 
aktivnu ulogu, spoj ivsi se u romaneskno efikasan sistem. 
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U predistoriji tekstova koji imaju svoje specifiCno znacenje i kao prizor, na 
istaknutom mestu stoji Malaпneovo delo pod nas\ovom Васапје kocke koje "fizic
kom materijom jezickog tkiva na odredeni nacin i modeluje izrecenu misao". "Pesma 
srasla sa vlastitom tipografskom slikom" (Te\ler, 1985: 51, 56). ne narusava tradici
onalnu linearnu sekvencu, vec "ispred linearnog citanja ( ... ) uvodi neku vrstu citanja 
и ravni; time је obogatila polje knjizevnosti jednom novom, drugom dimenzijom." 
Medu karakteristikama koje tvore prostorni poredak pesme, Malarme zadrzava Iine
arni raspored, и njegovoj koncepciji odredujucu ulogu, osim preloma, imaju i tip i 
velicina slova. Navodim iz predgovora autora: " ... u svemu tome nema niceg novog 
osim prostornog rasporeda onoga sto se cita". U sklopu ovih razmisljanja se, kao 
osnovna jedinica, pojavljuje "prizor celine Stranice". Konvencionalne forme frag
mentovanja, rasclanjivanja, segmentovanja, rastvaraju se и interpretaciji Stranice kao 
osnovne jedinice!" Esteticki znacaj ukupne vizuelne slike Stranice - и funkciji naru
savanja lineariteta- sa stanovista nase teme, и savremenoj madarskoj prozi је naroci
to dosao do izrazaja и knjizi Petera Esterhazija Uvod и !ери knjiievnost. Znacenje је 
ovde zajednicki e\ement dveju struktura. "Pored verbalno-jezickog opisa sveta Uvod 
и !ери knjiievnost usшerava paZnju i na vizuelno-jezicki opis sveta. U Esterhazijevoj 
knjizi imamo sustinski, i sledom njegovog intenziteta, prakticno jedan posve novi 
element, to jest, и njoj је sadzano i опо sto је vidljivo ... " (Csuhai, 1988: 24). U retorici 
ovog teksta koji i svojoш prizoritoscu posreduje odredena znacenja, otkriva se sek
vencijalni karakter knjige. U ukupnoj slici Stranice и preteznoj meri је odredujuce 
tipograficko prostorno raslojavanje, igra neverba\nih znakova, dispozicija segmenata 
teksta, kretanje и Ьосnош sшeru, pobocno ukljestavanje, intenziviranje momenata 
koji imaju karakteristikн fusnote i, ujedno, paratekstualni efekat, а и manjoj meri 
strukturisanje и relaciji gore-dole. Od sustinske је vaZnosti da se nacin Ьitisanja 
dela vise ое moze tako jednostavno odvojiti od njene imanencije, odnosno ukupnost 
njegovih konstitutivnih odlika od kontingentnih crta (Zenet, 1966). Esterhazijevska 
varijanta verbalno-vizuelnog tipa teksta, naglasavanjem njegovog "karaktera Knji
ge", koja "nije samo foгma Uvoda и !ери knjiievnost, vec reflektuje i izvesnu teznju 
ka specificnom moda\itetн tekstualnosti ( ... ) dakle, takva poeticka namera koja upra
vo zbog toga, moze da bude pristupacna и prvom redu kao nacin Ьitisanja govora" 
(Kulcsar Szab6, 1996: 160). aktualizujuci proЫem imanencije i ocitovanja. Tvorba 
znacenja ne moze bas da bude nezavisna od karakternih crta nacina predocavanja, od 
grafiCke slike, od teznje ka tоше da krajnji rezultat ima prirodu Knjige: " ... u tekstua\
nom polju ( ... ) Uvoda и !ери knjiievnost svakom, prvobltno samostalnom delu menja 
se identitet i, samim tim, menja se i njegovo znacenje" (Kulcsar Szab6, 1996: 152). 
U vidnom tekstu (Sehtext), osim istovetnosti nacina pisanja, obaveznu VaZПOSt ima ј 

istovetnost slike teksta, ili se bar unutar identicnosti slike teksta suzava polje slikovne 
raznovrsnosti, disponiгanosti znakova i, od slucaja do slucaja, moguce је zamisliti 
samo neku vrstu lшrmonicne promene dimenzija. Posredstvom prizorne poetike slike 
teksta, delimicnim preшedenjem relacije ocitovanja i imanencUe, proЫematika vidl-
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jivih, ali i drugim culima dostupnih formi teksta, mora da bude osvetljena i sa aspekta 
proЫemskog kruga poetike prostora. 

PROSTOR FIKCIONALIТETA 

Imajuci и vidu istoriografiju promisljanja prostora i vremena, cini se jedno
znacnim da se vreme cesce nalazilo и fokusu filozofskih i knjizevnoteorijskih raz
matranja. Ispostavlja se, medutim, da su filozofska promisljanja prostora и ХХ veku 
otvarala postepeno sve siгe perspektive istrazivanjima proЫematike proznog nara
tivno-fikcionalnog prostora. U urednickoj belesci iz 1974. godine, uz objavljivanje 
fragmenata Bahtinove teorije о hronotopima (Forme vremena i hronotopa и romanu) 
koju је autor formulisao jos 1937-38. godine (i uprkos tome sto је и meduvremenu 
objavljeno jos nekoliko radova iz te oЫasti2), mogli su da stoje sledeci redovi: "Ulo
ga prostornih i vremenih meduodnosa и knjizevnosti jeste skoro savrseno nepoznato 
podrucje poetike." Danas vec viseslojna, visestrano razgranata proЫematika prostora 
privlaci aktivnije interesovaпje i и knjizevno-naucnom, i и filozofskom diskursu. 

"Sadasnje doba је prevashodno razdobUe prostora. Zivimo и eposi istovre
menosti, uporednosti, Ыiskosti i daljine, levog i desnog, rasutosti. Takav је to trenu
tak, cini mi se, и kakvom svet ne prepoznaje sebe toliko kao zivot koji se ispoljava 
kroz vreme, vec kao mrezu koja spaja tacke i preseca linije" (Fuko, 2005: 29). 

Опо sto Ьismo iz ovih Fukoovih razmisljanja morali neizostavno istaci, to је 
relaciono delovanje prostoгa, опа prostornost koja se ispoljava и udaljavajuce-priЫifuva
jucem kretanju, и premestanju, и disperziji, и spajanju, и interakciji, и simultanitetu. Rec 
је, dakle, о specificno шnrefuvajucem karakteru prostora. Prema Frederiku Dzejmsonu, 
"Ьilo kako Ьilo, cesce сuјепю da sad vise zivimo и sinhronitetu nego и dijahronitetu, i 
moZdaje i empirijski moguce potvrditi dana5 svakodnevni zivot, na5e dusevne dozivljaje, 
kulturalne jezike, и danasnje vreme odreduju kategorije prostora, а пе vremena, kao sto је 
to Ьilo и preda5njem, zгelo-modernom dobu" (Jameson, 1985). Derida pak pise sledece: 
"Prostor те zaista veoma uzbuduje; ( ... ) Ne smemo zaboraviti: pitanje prostornog situi
ranja ili situiranosti ne odnosi se samo na sam prostor, na teritoriju, mada и poslednje 
vreme postoje tendencije da se rel1aЬilituje ovo pitanje koje su odredene filozofske tradi
cije potisnule и drugi plan, nezasluzeno marginalizovale i, ponekad, sasvim precutkivale. 
Prostornost obuhvata i preobraZavanje vremena u prostor, onaje sastavni element pojma 
vremena, i sama је, dakle, vreme. S druge strane, medutim, izaziva prekide и prisustvu 
(tubltku), preseca samoidentitet prisustva (tuЬitka), sto povlaci za sobom skoro nesagledi
ve posledice, usmeravajuci nas na najrazlicitije ravni" (Derrida, 1998: 21 ). 

Interpretacije uоЫiсепе pod uticajem navedenih razmisljanja nastoje da, na 
tragu prostornih znacenja, uspostave iskustvo citanja romana koje se moze smatrati 

2 Npr. Gaston Bachlard: La poetique de L'espace. Paris. 1958. Ili: С. !О. Неклюдов: К вопросу о связи 
пространственно-временньiх от11оше11ий струКl)'рной в русской былине. Тарту, 1966. и 10. М. Лотман: 
Проблема художествеююго пространства в прозе Гоголя. Тарту, 1968. 
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puпovazпim, polazeci od toga da su citaпja prostora evideпtпo fragmeпti citaпja. 
Puпi zпасај, citalacko-empiгijsku relevantпost proЫematike prostorno-vremenskih 
modaliteta пagovestava, ili moze da пagovesti upravo to da је preko пјеgа, uprkos 
tome, moguce veoma dobro sagledati znacenjsku koпstrнkciju pojediпog romaпa. 

Prema Lotmanovom shvatanjн, fikcioпalпi prostor је ukupnost takvih poja
va, staпja, funkcija, figшa, znaceпja i promenljivih veliciпa, medu kojima se uspos
tavljaju prostorпi odпosi (пeprekidпost, odvojenost, udaljenost, Ыiskost itd.), dakle, 
odпosi meduzavisnosti pгostornog karaktera. 1 dok, prema tome, prostornu strukturu 
romaпa iscitavamo iz пizova pojava, staпja, Љпkсiја, figura, zпасепја i promeпljivih 
veliciпa, u srediste pa2:nje dospevaju figure пeprekidnosti i razdvojeпosti, "prostorna 
aпtinomija" iskljucenosti i integгisanosti, dimeпzija udaljenosti i Ыiskosti, usredsre
dujuce i rasejavajuce koпcepcije kretaпja, perspektive suzavaпja i sireпja, kao i 
druge maпifestacije razumevanja proistek\e iz Ьinarno kodirane dinamike. 

Kad iпterpretacija postavi pitaпje kakvi se gestovi emitovaпja zпасепја 
vezuju za poetiku prostora kad drugim "supstaпcama", aktaпtima, uzrocпo-posle

dicпim i vremeпskiш шeduodnosiшa romaпa pristupa и sistemu prostornih odпosa, 
sav опај svet koji egzistiгa н materiji lokalпih prostornih formi - dakle, materijalпa 
forma pejsaza, geogгafske i topografske dimeпzije koje је moguce razviti и figuri 
hipotipoze - пе dopseva u prvi рlап. Iпterpretacija se пagla5eпUe zaпima, пaime, za 
ulogu meduprostornih perspektiva, za prostorпe odпose koji se ispoljavaju u sledo
vima radпje (прr. za specifi.Cпu prostornost puta koja dolazi do izrazaja и kretaпji
ma tragaпja, proganjaпja ili bezanja), za modalitete Ьivstvovaпja и promeпama, и 
izmestanjima, U siгeпju ј LI SllZaVaПjU, te za topoJoske odпose sadrzavaпja, doticaja ј 

presecaпja. u fokusu citaoceve раzпје пalaze se takve prostorne figure i takvi odпosi 
protagoпista kakvi se шogu opisati sашо apstraktпim pojmovima, te energetska i 
komuпikacioпa polja kao i jezicko/predodzbeno uspostavljeпa prostorпa zпасепја. 
Оdпоsпо, prostorna koпfiguracija u пarativпoj spozпaji ispoljeпih emotivпih, culпih 
odпosa i misaoпih sadrzaja. Predodzbe prostora koje se javljaju u sferi uпutrasпjeg 
sveta, duhovпog zivota, а koje poprimaju vremeпske forme, jesu strukturisuce pro
storпe metafore uspomeпa, sпova, plaпova, zelja, utopija i namera. То su pre svega 
пarativпe strategUe sесапја koje iz poetike romaпa пaglasavaju опu vrstu formati
ranja koja se oslaпja па senzitivпe utiske: prostorna zпасепја koja se koпstituisu па 
пivou culпih seпzacija - па seпzifikovaпjн svetlosti i Ьоја, toпskih efekata, па culu 
mirisa i kiпestetickЉ oseta. 

Pod uticajeш realistickih prostorno-poetickih teпdeпcUa prostorne forшe su 
se potciпile опој determinativпoj strukturi koja prozima stvarnosпu koпcepciju prozпe 
пaracije. Stoga su lokacije i opisi шesta doЬili znaceпja preko upecatljivih zivotnih 
puteva glavпih juпaka. Ovde aktivni subjekti egzistiraju u prozпiш prostorima koji se 
zatvaraju и istorijske i drнstvene determiпacije. Ne raspola2:u zпaceпjsko-tvorbeпim 
suvereпitetom, tek пjilюva нkoreпjeпost u razпe determiпacije ciпi da пjihova ispolja
vanja nose obelezja pripadnosti jednoj datoj drustveпoj grupi. Koпfiguraciji prostora 
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је svojstveno i to da se ona шоzе opisati, doduse, kao popriste radnje, ona se ipak 
pojavUuje sашо kao okruzenje u funkciji pozadine: drustvene strukture i okruzenje 
se medusobno duboko prozimaju. Prostoma konfiguracija sveta sastoji se od prepo
znatljivog lanca нzrocno-posledicnih odnosa lisenog hijatusa. Makrokosmicki i mik
rokosmicki, unutrasnji i spoljni prostori vezani su cvrstim sponama. Ni jedan subjekat 
proznog pripovedanja nije и stanju da relativizuje detenninativne strukture, svaka indi
vidualna perspektiva se prelama kroz prizmu "okolnog prostora". Тај prostor se kao 
pojavni oЫik determinantivne drustvene strukture projektuje na svaki postojeCi sub
jekat kojem nedostaje, kako Eugen Fink pise najednom mestu, "prostorna otvorenost". 
Lokalne detenninante su granicnici drustvenih stanja i odnosa. Prostorne konstrukcUe 
se grade s naglaskom na njihovu geografskн prepoznatljivost. U elementu prostornosti 
se pojavljuje ekstratekstualni aspekt. Semanticka opterecenost prostome komponente 
se znatno uvecava kad roman u elemente kreacije sveta promovise prostor i spacijalne 
konotacije cija polja znacenja ne uoЫicavaju socioloski, nego ontoloski momenti. 

* 
U izmestanju one vrste citanja koje se temelji na prostorno-vremenskim 

lokalizacijama, osim radova navedenih u ovom poglavlju, kao neka vrsta teorijske 
inspiracije posluzili su ranije opisani pojmovi i ideje iz sfere geofilozofije, neki geo
poeticki3 koncepti, te odredena videnja koja је iznedrila nomadologija. Savremeno 
misljenje prepuno је izazova da se iznadu analogije izmedu tekstova razlicitih zaшo
va, predmeta i stilova, odredujucih duhovnih pravaca, stavise, izmedu interferirajucih 
diskursa razliCitih kнltura. Izazovi te vrste su neodolj ivi, jer jedna planetarna kultura, 
jedna vrsta poetike sveta - mada njenom uspostavljanju mozemo samo da tezimo -
nudi, ili bolje reci, obecava ugao posmatranja, koji moze da otvori nebrojeno mnogo 
perspektiva. Sudeci рrеша nacinu kako trazi i stvara kontakte, njegovom kompleks
nom nacinu gledanja, tош izazovu пе шоzе da odoli ni konceptualni tvorac geopoe
tickog misUenja, Kenet Vajt ( 1994). Uprkos raznorodnosti izvora misljenja, recenice 
njegovih tekstova iшајн zajednicko jezgro: sinhronizacija prezentovane divergencije, 
disperzije нjednom osobenom шisljenju koje, mada nije izjednacavajuce, ipak delнje 
нjedinjavajuce. Ako poшislimo na to da teoreticari postmoderne govore о opstem 
raspadн uzajamnЉ odnosa i veza, da naglasavaju pre svega razlike, drugost, odstu
panja, da nasнprot isticanju dijaloga, prednost daju izvesnoj disenzusom nazvanoj 
kulturi ("to znaci, naime, pгoduЫjivaпje specificnih stanja, i ponovljeno oneoЬica
vanje pojedinaca i grupa ljнdi podjednako"), onda autora Nomadskog duha, uprkos 
njegovim postmodernim podsticajima i vezama treba citati kao nekog ko se, zapravo, 
izmesta iz ovog "kanoпa". Ova prezentacija, koja mnogima jos uvek deluje strano, 
3 Izraz geopoetika prvi је нpotrebio Кспеt VЩt 26. tebrнara 1979. godine па jednoj konferenciji u Parizu, u prisus-

tvt1 geomorЉloga Zana Malшija. Malt1ri нjednom intervjtш iz 1983. godine (па pitanje Dajmanta Noara- U eemu 
је za vas kнltшalni znacaj prostora?) - ovaj izraz нpotrebio је i Malшi. Vidi: Kenet Vajt: Nomadski duh (L 'esprit 
nomade, 1987), Prev. Jelica Mil1aldzi6 i Bojaiia Mikovic. Beograd, 1994. str. 287 
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razvija jednu vrstu sintetickog nacina gledanja. Nasu osetljivost sve vreme odrzava 
budnom radost prepoznatljivosti sistema odnosa. Iz ne-pripadnistva gradi zajednicu 
u duhu postulirane uпiverzalnosti nomadizma kad је - i ponovo se sluzimo recima 
Feliksa Gatarija, jednog od vodecih licnosti postmoderne - umesto homogenizacije i 
te kako pozeljna heterogenizacija. 

Vajtovu slikн sveta do te mere odreduje dozivljaj kнltшe, dozivljaj knjige, da 
је svaki od opisanih jedan od mozaickih kockica njegovog nomadizma, kockica koja 
nosi na sebl beleg totaliteta. Procesljao је, istra:Zujuci tragove nomadske duhovnosti, 
citavu istoriju knjizevnosti i istoriju filozofije. Njegovo misljenje mozda su najbolje 
okarakterisale recenice Viпcenca Vitiela (1995): "Medu knjigama, u jednoj knjizi 
trajemo. Knjiga ne postoji. Postoje knjige. 1 prostor knjiga- jeste samo jedna knjiga. 
Sve knjige u jednoj jedinoj knjizi, svi aforizmi u jednom jedinom aforizmu, sve vre
me ujednom vremenu i sva mesta najednom mestu." 1 pri tom cak i ne pokusava da 
nekoliko stotina apsorbovanih videnja, spoznaja integrise ujednu tematski povezanu 
celinu. Као sto pise, temaje neodrediva, zamisao nUe monografska; unutar krugova 
jedne u sebe zatvorene teme Ьi\о bi nemoguce нociti one perspektive, usmerenja, 
artikulacione forme koje Ьi Ьile od pomoci u uspostavljanju vlastite geografije sveta, 
onog zgusnutog geografsko-poetickog spoja koji u svojoj knjizi nazivageopoetikom. 
Ра ipak, forma se rada - i samo sl1vatanje se moze smatrati formom - iz dinamizma 
vitalnog reda, i ona nije nikakva konstrukcija koja drzi na okupu detalje, fragmente. 
UoЬ\icava је kretanje, slobodno duhovno kretanje kao ispoljavanje dozivljaja: zani
mljive asocijacije ideja, u uzlaznoj spirali, prociscavaju onujos neprohodnu stazu na 
kojoj orijentacija nije moguca na osnovu sema, obrazaca i modela. lzgraduje se putna 
mreza jednog sveta koji је izvan "velikih kodova". Vajt nailazi na autsajdere, na auto
re koje nije prisvojila пi опа postmoderna koja se, zbog toga sto se oslanja na celinu 
kulture i zbog svoje pгakse citiгanja, naziva parazitskom. Sto se njegove orijentacije 
tice, zпасајпi su, na primer, transcendentalisti koji novi zivotni prostor i jezik koji taj 
prostor izra:Zava, istrazuju na religijsko-filozofskoj osпovi. Emerson, pisac koji је u 
Americi odomacio filozofski esej, ili Toro koji је zeleo da napise recenicu koju ljud
ski um nikad ne moze da shvati, jer је moguce da bas ta recenica odrazi tajnu sveta. 
Ali on је i primer intelektнalne osetljivosti prema prirodi, njegov svet је svet koji је 
u Ыiskim odnosima s prirodom, ali i svet koji је saobrazan duhovnoj formi Ьivstvo
vanja. Zahvaljujнci njemн spozпajemo takav aspekt prirode kakav jos nismo naucili 
da senzifikujemo: prozet njeniш ritmom psiha moze da prodre u prirodu kosmosa. 1 
Emerson i Toro, medнtiш, sшatrani su knjizevnicima koji pripadaju tradicф americ
kih osobenjaka, ka:Ze Roгti, odnosno, nema im mesta н filozofskom kanonu. Veoma 
је karakteristicno za Vajtovu metodologiju i to sto nihilizam i anarhUu, kao slobodн, 
afiпnaciju slobode opsteg kretanja, odnosno promisljanja koja "sansu oslobadanja 
od jednom za svagda datil1 ideja" (Kami) istшaju u prvi plan, svrstava u tradici
ju nomadologije. Јег, па pri111er, kad је rec о пihilizmu, njega пе zanima niceanski 
shvaceni negativizam, nego rнski nihilisti, Cernisevski i Pisarev. S tim u vezi i citira 
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Kami jednu recenicu Pisareva u svom РоЬипјепот coveku: "Ја sam stranac u poretku 
postojecih stvari, nema razloga da sam u Ьilo kakvim odnosima sa njima." Nomad
intelektualac govori о poremecenim redosledima, о novim duhovnim idealima i о 
svetskom zadatku komнnikacije, te о novoj koordinaciji na mestu starih sistema - is
torije, politike, teologije, knjizevnosti, lingvistike. 

Vajtova knjiga је plod besciljnog tumaranja u beskrajnom vremenu i pro
storu, nasumicnog putovanja, plod postmoderne predodzbe koja spaja coveka koji u 
seЬi nosi kontingenciju i motiv ЬiЫioteke, kao podsecanja na Borhesove recenice о 
univerzumu "koji drugi nazivaju BiЫiotekom ( ... )Ја tvrdim daje BiЫioteka beskraj
na ( ... ) Tvrdim daje logic110 za111isljati svet beskrajnim". 

Na odgovarajпci 11acin је naglasena putu svojstvena dinamicnost, а dinami
can pogled, dinamican odnos zahtevaju i strujanja, ukrstanja, medusobna prozima
nja, uzajamnosti razniЬ oЫika misljenja, kao i neverovatna gustina ritmickih utisa
ka. Otputovati, otici, osloboditi se, pobeci, makar listajuci knjigu; nomadi ne putuju 
obavezno vozom, postoje i putovanja u mestu. 1 u intenzitetu. Putovanje, kao kod 
Grenijea, vodi s jednog ostrva na drugo, u zamisljeno i u nevidljivo, u predele koje 
niti imenovati, niti Ьi\о kojem poznatom mestu primeriti ne mozemo. U taj koncept 
se organski ugraduje sledeca recenica iz Kamijevog eseja Pustinja: "Ovde је primet
no rec о tome da pokusavan10 prisvojiti geografiju nekakve pustinje." Postavlja se 
pitanje, dakako, za.Sto ba.S pustinje? Sta moze da simbolizuje pustinja ujednoj takvoj 
drustvenoj konste\aciji u kojoj anatomiju i fiziologiju misljenja, kulture, karakterisu 
prostorne podele, diferencijacije, distance i ostra razgranicenja? Zar nismo primorani 
da razmisljamo u takvom prostoru koji је postao jedan od cinilaca moderne ideje о 
naciji, u kojoj - zbog toga sto s opstom vaznoscu markira sve sto је unutra i sve sto је 
izvan - neprestano prelazimo demarkacione linije i u kojoj је osnovni atriЬut svakog 
mesta njegova odvoje11ost od drugog? Precizna lokalizacija, nastanjivanje, vezanost 
za mesto, atriЬucija pripadnosti, jesu kategorije iznad svake druge. Suprotno tome, 
pustinju necemo zadrzati kao svoj dom, u pustinji ni jedan zivi stvor nece pustiti 
korene, ni Ьiljka, ni zivotinja - ni covek. Pustinja primorava na neprestanu proine
nu mesta (putevima vazda 11epгepoznatljivim, nenaznaCivim, stazama uvek novim, 
jer pesak uklanja sve tragove ), ali ne i na prelazak demarkacionih linija. Pustinja је 
prostorna forma slobode, sa bolnom, ali oslobadajucom mogucnoscu samoce. Pro
stor kretanja putnika-namerпika, lutalice, stranca. "Stranac ne moze da ima lice, niti 
geografski odredivo mesto rodenja" - podvlacim jednu Zabeovu recenicu. 1 odmah 
posle nje i onu ро kojoj је stranac i u vlastitim ocima stranac. 1 zar vajtovska teznja 
ka nomadskom duhu пiје bas to prepoznavanje jednog svog drugog, multidimenzio
nalnog, politopicпog prostorпog ја, odnosno, Rovatijevim recima: ,ja-stranca"? Zar 
pustinjski nomad nije paradigma postmoderne individue? 

Medu glavniш karakternim obelezjima ovog shvatanja nalazi se i nacin 
ukljucivanja genoteksta tl aktt1elпe tokove misljenja, integrativna intertekstualizacija, 
obnovljena artiku\acija ili komЬiпativna re-kreacija, afirmacija sekundarnog diskursa 
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i, umesto viseslojпe projekcije, umesto istorijskog, dosledпa afirmacijajedne geopo
eticke logike sa skoro ve6 ekstremпim sireпjem geografskog horizoпta. 

Iпterteksualпost (в ovom slucaju prosireпa и iпterkulturalnost), kao temeljпi 
pojam misljenja, nadasve pogodaп da bude iпtegrisaп ll arsenal sredstava пomadizma, 
jeste sustiпsko obelezje savremeпog kreiraпja knjizevпog teksta te, s\edstveпo tome, 
i poetickih i estetickih promisljaпja. О пomadskoj atitudi, dakle о lutanju, duhovпoj 
peregrinaciji, Vajt пе govori kao о kпjizevпoj pojavi, nego kao о svetoпazorskom 
stavu koji dotice sve diskшse. Od oпih teorijskih dela koja se smatraju temeljпi
ma, konfiguraciju misaonog pejsaza uoЫicavaju umetпicko-teorijski, liпgvisticki i 
drustveпo-filozofski radovi, kao i, паrаvпо, sama knjizevпost kao пеkа opsta, siroko 
otvorena kategorija - predstavljeпa и vise svojih zaпrova. Nadasve је Ьitпо, пaime, 
da ovo promisljaпje пе odvaja kпjizevпost od drugih diskursпih formi. Vajt se pozi
va па MekDermidovu viziju sveta ciji је temelj kопаспо ujediпjeпo zпапје, siпteza 
пaucпih i estetickih spozпaja; и tom smislu Ьi mogla da bude, и пomadskom duhu 
iscrtaпa рвtпа mreza istovremeпo i "iпterdiscipliпarпa шара" (S. Fis). I to је јеdпа 
od mogu6ih karakteristika опоg kretaпja koje, podstakпuto пomadskom sustiпom, 
tezi jedпom пovom dвhovпom prostoru - пјепim tragom promisljaпje se zпасајпо 
prosiruje, i to пе samo t1 prostoru i vremeпu. 

Receпicu, и kojoj је Nice prvi put upotreblo rec nomad и пameri da okarak
terise jedno duhovпo drzaпje, citira Derd Kuпst (1995) iz drugog toma Ljudsko, suvi
se ljudsko: "mi kao svoj пajsпazпiji iпstiпkt ose6amo slobodu пaseg duha, i nasuprot 
sputanim i и zemlju ukoreпjeпim iпtelektima паs ideal vidimo, rekli Ьismo, и duhov
пom пomadstvu". Vajt пе razraduje detaljпije geпealogiju пomadizma, ali пiceovska 
misao је prisutпa kao stalпi orgelpuпkt, а medu njegovim refereпcijalпim tackama, 
naravпo, пе пedostaje, kad је о пomadizmu rec, пezaobllazпo ime Zila Deleza. 

Derd Kuпst upв6uje, povodom Deleza, па пomadisticku opciju Нiljadu rav
ni navode6i karakteristike rizomatickog misljenja: "пе sastoji se odjedinica, nego od 
dimeпzUa, ili, jos bolje, razпovrsпo usmerenih kretanja. Nema pocetka i nema kraja, 
uvekje и пеkој srediпi (u пekakvom miljeu), i odavde raste, to је опо iz cega klija ( ... ) 
nema svoju genealogUu, i memorija јој је kratkog daha. Funkcionise kao varijacija, 
ekspaпzija, okupacija, пiсапје ... " Ako опоmе sto se пalazi и Vajtovoj knjizi dodamo i 
slede6u tezu iz Нiljadu гavni, ро kojoj, "za razliku od drveca koje sugerise hijerarhi
ju, i za razliku od njihovil1 koгena, rizoma povezuje Ьilo koju tacku s drugom tackom, 
i njene karakteristike se пе vezвju nuzno za karakteristike slicпe prirode, опе uvode и 
igru veoma razlicite rezime znakova, cesto cak i irelevantпe" -mogli Ьismo re6i daje 
malo takvih znacajпil1 savremenih knjizevnih pojava cijem razumevanju i tumacenju 
nomadologija i njoj Ыiske teorUe nisu zпatno doprinele. 

Vajt smatra da se опе dodirne tacke koje sustinske slicпosti ispoljavaju nepo
zпanicom vlastitog Ьi6а, шogu otkriti и evropskoj filozofiji, и skotskoj i и irskoj atitu
di, и americkoj duhovnosti, и iпdijskoj, kiпeskoj misli, и pluralizovanosti orijeпtalпih 
jezika itd. Time sugerise da treba istupiti iz svakog identiteta da Ьi izЫedele granice 
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kulturnih krugova kako Ьismo шogli da iskusimo slobodu strujanja energija - bez 
jezickih, geografskih granica, sve do krajnjih шосi naseg razuшevanja. Na para
doksalan nacin, и istocni kulturni krug prevode nas Batajeve misli: istocno teorijsko 
misljenje је uvek svez izvor zapadnog misljenja, uz njegovu pomoc duh moze da se 
proЬije iz ciste intelektнalnosti prema culnom znanju. 1 skoro daje bez znacaja kojiш 
pravcem се krenuti traganje za puteш, јег ono uvek odbacuje stereotipe, i uшirice se 
samo н onoj sferi и kojoj znacenje ne cine kodovi i konvencije. 

U logickom prostoru noшadskog duha nеша pocetka, ni sredine, ni kraja. 
Rec је о duhovnoj topologiji и kojoj, Vajtoviш reciшa, sve sto ne poznaje pravolinij
sko kretanje iша centralnu poziciju, jer јој је svojstvena ona vrsta prostornog pros
tiranja koja, и znaku vecnog povratka, uvek iznova osvetljava visekratno napustane 
staze. Ali ipak ne osvetljava sve snagoш izricanja, jer ne шоzе se sve izreci, izuzev 
шozda и nekoj vrsti slozene poetizovanosti. А i inace, ni izreceno nije nista drugo do 
шetafora neizrecivog. 

SIТUAТIVNE PROSTORNE STRUKTURE 
( dinamicko-polarizovana forшatiranost) 

U istraiivanjima onih potencijala koji и roшanuAdaшa Bodora Okrug Sinis
tra4 tvore znacenja, vec i рrеша tome sto nagovestava sam naslov, sredisnju ulogu 
treba da doЬije jedan cvrsto strukturisani prostor. Naslov, naiшe, naznacava prostor
nu formu komprehenzivne snage: uzajamna obuhvatnost teksta i nas\ova, naslova 
i teksta је potpuna. Intrepretacija ovog dela sa stanovista prostora moze stoga da 
obuhvati naratoloske karakte1·istike oprostoravanja, lokacijski aspekt i, unutar toga, 
onu snagu i tezinu konstituisanja znacenja koja se ispo\javaju prilikom tvorbe mesta, 
kao i samu prirodu spacijalne gramatike. 1 kriticka recepcija ovog romana, te nekoli
ko opseznijih studija, l\Stnerava paznju bas na ovaj krug pitanja: "Pokusamo li da fik
siramo nekoliko karakteristicnih crta sveta okruga Sinistra, Cini se da је njegov prvi 
i najzvazniji e\ement sшn opis poprista, prostora desavanja" (Simon, 1992); Sinistra 
је "mesto otelotvorenog zla", "poJigon granica, izolacije" (Angyalosi, 1992); ovde 
је krajolik и naslovnoj ulozi, pгostor је viseznacan, pejsaz је anamorfotican (Mar
ton, 1992); "Sinistra је t1 okviru industrijske zone, topionice, Ьivstvovanja. Ali njeno 
mesto - njenu 'geografiju' - 11 vecoj meri odreduje istorija, а ne pozitivna geografska 
znanja. Sinistru lokalizuje svetski dozivljaj egzistencije i pretece iskustvo istorije." 
(Banyai, 1995) Prostor је opredmecivanje Ьivstva, Sinistra је okrug Ьivstva, topo
grafija Ьivstva (Pozsvai, 1998) itd. 

Studija pod naslovom lteracija segmenata teksta kao stvaranje epskog sveta 
(Bengi, 1997) tekstualni svet Sinistre karakterise pojmom ponavljanja. PonavJjan
je kao karakteristicni postupak jezicko-narativnog formatiranja autor ove studije 

4 Roman је па srpski prevdc11 pod rcdttkovanim пaslovom Sinistra (prevod Save ВаЬiса, Dereta, Beograd, 2000). 
Svi navodi iz ovog izdanja готапа. 
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istrazuje ne samo na nivou motivskog strukturisanja, nego i na nivou kracih i duzih 
segmenata teksta, stalnih prideva, јег "preklapanje motiva i iteralnih elemenata teks
ta nije potpuno". А ono sto nije naglaseno, mada se njegova strukturno-semanticka 
uloga takode jasno iscrtava, to је funkcionisanje situativnog ponavljanja. Koheren
cija stvorena situativnim ponavljanjima, kojima је prozeta celina teksta, moze da 
ponudi dobru osnovu za obuhvatnu interpretaciju sa stanovista prostora. (Prema logi
ci jednakosti u drugosti, trostruki dolazak Andreja Bodora, na primer, moze vec da 
bude okarakterisan kao sitl!ativno ponavljanje.) Naime, glavna karakterna crta dela, 
ne-identicna iteracija, prosirllje se i na situativne elemente forme. Ako od osnovnih 
cinilaca situacije (sistem odnosa promenljiv ро osnovnim jedinicama price) paZnju 
usmerimo na faktor prostora, mogli Ьismo da istaknemo sledece situativne struk
ture: polazak, putovanje, dolazak, cekanje, osmatranje, susrete ili, na primer, situ
aciju smrti. Medu njima postoje komunikativne situacije ali i one koje iskljucuju 
individualne kontakte. Rec uglavnom prizeljkuje komunikativni prostor, naznacava 
ono sto је prisutno, tezi da dopre do prisutnog. Polazak na put, oЬilaZenje prosto
ra, jeste najcesce u funkciji izgradnje konteksta reci. Redovne iterativne situacije 
stvara ideja spajanja konveгgentnih obzorja, odnosno, ideja spajanja onih subjekata 
koji ukazuju na pojave konvergencija. Niz situativnih figura, sazdanih od momenata 
izmestanja, pomeranja, oЬilazenja, sagledavanja, smotre prostora, te analogije, kao 
nosioci kinetickih sadrzaja, jesu delovi neprestano uspostavljane prostornosti koja, 
zapravo, funkcionise kao jezik. Prostor se nikad ne javlja u svojoj celovitosti, zato i 
jeste oprostoravanje termin pozajmljen od Deride: "oprostoravanje nije ni prostor, ni 
vreme" (Deпida, 1972: 58-59). stvarnost prostora koja se uspostavlja u permanenciji 
njegovog zivog Ьivstva. 

Ideja о prostoru koji је u stanju permanentnog ostvarivanja, dakle, ideja о pro
stornosi kojase desava, dolazi do izrafuja i u dinamicki koncipiranim opisima. Desavan
je prostora se ne ispoljava u dominaciji pridevske forme, nego u vizuelnosti glagola ili 
glago\skih prideva. Samo nekoliko primera: "pod naletima velova magle" (53), "zavej
ane vrhunce Ьi tada prelilo sl!nce" (72), "odjednom se probudio vetar, kotrljao је оЫаkе 
preko proplanaka" (66), "na visove Pop-Ivanaje taj dan osorno prispelazima" (52), "na 
tesnac se spustila tama" (53). Govorimo, dakle, о deskriptivnoj sferi koja Ьivstvuje kao 
proces, о deskriptivnoj sfeгi kao desavanju i о stanju koje se, na paradoksa\an nacin, 
pokazuje kao proces. Prostoг је u svom naCinu Ьivstovanja vremenska tvorba znacenja 
kontinuiranog karaktera. Tesno u vezi sa okolnoscu daje svetovni status subjekta/sub
jekata (u odnosu na temeljпi pojam tudinstine) tranzitivan, moguce gaje formulisati u 
stalnom kretanju. Mnogo puta ispripovedani vizuelitet, Ciji se obrisi pojavljuju и okviri
ma dogadaja obllaZenja, sшоtге prostora, ote\otvoruje se и opisima koji nisu liseni nar
ativnih шomenata, kao ujezicki organizovanoj formi prizora. Кlasicni nacin uvodenja 
deskriptivnih govornih perspektiva и tokove naracije desava se uoЫicavanjem tipicnih 
situacija. "Tada se prilikom st1sreta pripovedanja i deskripcije - kao nagovestaj prome
na vizure - pojavljuju гесепiсе koje izraZavaju gledanje, razgledanje ( ... ) One odvajaju 
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deskriptivпe delove od pripovedanja, ра ih cak i ukljucuju u njega" (Slawinski, 1993). 
Ovde podsecam па studiju Janusa Slavinskog о deskripciji, а ро kojoj su tipicпe situa
cije putovaпje, razgledanje. situiraпje subjekta u пероzпаtе, пeocekivaпe okolпosti, kao 
i posete, setnje, stavise, provirivanja kroz prozor. Svemu tome jos inkliniraju i postav
ke takvih subjekatskih aгgtJmenata koji "profesionalпo" vrse metodicno osmatranje, 
obllaieпje terena. Situativno iskustvo prostora sledi iz пjihove egzisteпcijalпe sustiпe. 
Nije poeticka slucajnost sto је roman Sinistra, koji prostornim znaceпjima pridaje cent
ralno mesto, u tom smislu skolski primer, pravi arsenal situacija i profesija. Jer se opis, 
kao citat culnog ораzапја, vezuje za sledece subjekte posmatranja: pruzni nadzornik, 
putar, sumarski пadzorпik, planinski lovac, sumar, prikupljac sumskih plodova, stranac 
па proputovanju, pвtnik-nameгnik, putnik, nepoznati, itd. Као eklataпtno oznacavanje 
situacije pojavljuje se, na primer, izvidanje, provera, smotra terena. Mesta izvidanja: 
visovi, vidikovci, glavice, planinski grebeni, visoke ceke, sve kao prostorne mogucnos
ti sirenja perspektiva. (Neizostavпo treba napomenuti i dvogled, dalekozor, kao sred
stvo jacanja ljudskog свlа vida.) U tim prilikama horizontalnu nagla!§enost prostomog 
sveta roman zamenjuje vertikalпim. Samo uzgredna napomena: "pobeda" vertikalizma 
ostvaruje se u jednoj ргоstошој metafori jednog ironicnog samooslovljavanja: "Sta jos 
hoces? Та sve si postigao. Lezis ispruzen, u krilu ti barsunasta strainjica Elvire Spiri
don. Stigao si na vrh, siпko." (71) Odnos Ыiskosti se, inace otelotvoruje preko cuvstve
nog. Cuvstveno, kao dogadaj Ыiskosti, tvori prostor dodira. 

Naracija cesto istovгemeno govori о momentima iskustva prostora, о meta
dozivljajima tog isk11stva, stavise, i о osmatranju posmatraca. 1 sam posmatrac је pod 
prismotrom, nije nagovesteпa perspektiva iza koje ne Ьi Ьilo moguce stupiti, u koju 
nema uvida, nema perspektive na koju se ne otvara neka druga perspektiva. Nisu 
retke ni vizuelizacije paralelпih rakursa. Usled naglasene uloge prostornih znaceпja и 
Sinistri, deskriptivna sfera l1Visestгt1ceno utice na tematsko-kompozicijsku strukturu 
dela. Naracija se s deskripcijom, kao oЬ!ikom izrazavanja koji reprezentuje prostor, 
dovodi u vezu na razne naciпe. U dinamicki koncipiranoj opisnoj sferi recenicni sa
drzaji promenljivog karaktera pokazuju takav nizak nivo pojavne srazmere deskrip
tivnih elemenata, koji se u teoriji naracije odomaceno oznacava terminom inicijalni 
opis, odnosno sporadicni opis (Slawinski, 480). Adam Bodor, premda u romanu na
lazimo Јере primere dvojпosti locus amoenusa i locus horridusa, skoro da i ne koristi 
tipove izrazitog i koheт-enfnog opisa (Slawiпski, 480) Zapravo odsustvo ovog tipa 
opisa, i prisustvo predasnjih registrtJje Zador Tordai kada govori о delimicnim piljo
tinama prizora: "U slucajt1 гomana Adama Bodora razumevanje na neoЬican nacin 
otezava okolnost da se priгoda u tekstu pojavljuje uvek vrlo relaksirano i и malim od
seccima ( ... ) Adam Bodor radije prodeva svoj roman neprekidnim nitima delimicnih 
slika ( ... ) slike prirode se uklapaju u pricu kao da i nemaju sopstvno Ьivstvo" (Tordai, 
1996). Gramaticka nшozina obllazenih elemenata prostora (iteracija zasnovana na 
gramatickoj slicnosti) upucuje na izrazito kontinuiraпo desavanje: "lakim koracima 
је presecao pristanke" (7), "koracajuci izЫedelim livadama" (1 О) "lagano smo se 
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spustali niz serpentine" (59), "klimatajuci је napredovala preko raskvasenih liva
da" (59), "neki muskaгac је koracao preko Cistina prosaranih mrljama snega, safrana 
i mrazovca" (137). Momenti koji senzifikuju kontinuirani sled mnostva prostornih 
elemenata, s obzirom na to da njihova gramaticka mnozina brise konture, pobuduje 
predodzbe beskraja, nepreglednosti, bezgranicnosti, nezajaZenosti. Njihovo krajnje 
tacke liseno, u beskraj ustremljeno znacenje potom se sudara s pojmom granice, da 
Ьi se zatim stisalo, smirilo u vidu nekakvog besciljnog kretanja. U proces kretanja 
organizovani povrsinski, reljefni prostorni elementi и momentu umnozenog bivstva 
naizgled prosiruju pгostor. Uistinu, medutim, kao osobeni faktor napetosti, oni sen
zifikuju odsustvo svake mogucnosti obeskonacenja. Stalno kretanje, neprestanim fo
kusiranim osmatranjem prostoгa, afirmise ritam vezivanja-nestajanja. Ovde је put 
veoma specifiCan dozivljaj prostora - nije mesto, nego tragajuce kretanje. Zbog toga 
prostor, i iz perspektive vise osoba, poprima оЬ!iсје puta. Putevi na taj nacin premre
zavaju narocitim izolinijama prostor Sinistre, i u vidu dogadaja posreduju izmedu 
mesta, dinamizuju, odnosno, ne dopustaju da se predodiЬa daljine ukruti, zamrzne. 
Polazak na put, kretanje u pгostoru, naznakaje relativnosti Ьivstva protagoniste, na
znaka mogucnosti da svaki cas moze da bude istrgnut iz konteksta aktue\nog prostora 
bivstvovanja - mogucnosti sшrti, ali istovremeno i mogucnosti prelaska ujednu pro
straniju i slobodniju sferu. 

U odsustvu Ьivstva, njega cuva trag. Trag је znak daljine, udaljenosti, onaj 
ko ostavlja trag, taj tvori daUiш1. Trag је prisustvo odsustva. Kako Levinas pise: 
"Тragje ulazak prostora u vreme, ona tacka, na kojoj svet inklinira kajednoj proslos
ti, ka jednom vremeпu" (Leviпas, 1997). S obzirom na to da se vremensko Ьivstvo
vanje protagonista romana Sinistra (s nekoliko izuzetaka) ne vezuje za neko drugo, 
ranije vremensko Ьivstvovanje, to jest, uglavnom se ne mogu smatrati struktumim 
temeljnim elementiшa istorijske dimenzije, luk inklinacije ostaje unutar vremena pri
povedanja. "Bivstvovati, u smislu da se ostavi trag, isto је kao proci, otici, rastvoriti 
se. ( ... ) Trag Ьi Ьiо, dakle, neizbrisivost Ьivstva, svemoc Ьivstva naspram svakog 
negativiteta" (Leviпas, 1997). 

Ono о cemt1 Ьismo jos morali da progovorimo, to је prisustvo odsutnog u 
poruci, u posiljci forme paketa. 

Glavni junak romaпa, Andrej Bodor sagledava sebe u svetlu znacenja gra
nice. Granicni promet stгuktшise egzistencijalni prostor konotacijama koje prois
ticu iz pojmova s ove i s опе strane granicne linije. Buduci da se unutar Sinistre ne 
otvaraju perspektive, а narocito ne perspektive beskonacnosti i potpunosti - perspek
tive ljudskog Ьivstva u svesti Andreja Bodora pruzaju se prema onoj strani granice. 
Sinistra upravo u znaceпju granice pokazuje najjasnije kakav је nacin ljudskog Ьiv
stva koji cini vidljivim опо sto је osnovno: spojeve Ьliskosti i udaljenosti. Granicna 
linija, granicni pojas је опа zona u kojoj se protivrecnosti susrecu i preplicu. Ritam 
prostorno strukturisanog Ьivstva se ocitava и mnogostruko ponavljanoj igri priЬ
lizavanja-udaljavanja, dolaska-odlaska, susreta-rastanka. Vrativsi se motivu osmat-
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ranja pomocu dalekozora, navodim redove Zadora Tordaija koji govori о uvecanim 
i priЫizenim detaljima: "Dvogled, gledajuci kroz njega s jedne strane, priЬliiava i 
uvecava; medutim, ako ga obrпemo, smanjuje i udaljava. Ova dvojaka igra moze da 
svede pod zajednicki imenitelj predocavanje slika prirode i pripovedanje dogadaja" 
(Tordai, 1996). Poetika koja u ovoj igri Ыiskosti-udaljenosti uspostavljenu dinamic
ko-polarnuformatiraпost zadrzava do kraja, do punog izrazaja dolazi ne samo и zna
cenjima prostornosti, nego se i vreme ispoljava kao priЫizavanje necega necemu, 
odnosno kao udaljavanje necega od necega, narocito u situaciji cekanja. Nepodudar
nost temporalne i spacijalпe udaljeпosti и izvesnim situacijama iznova odraZava 
kompleksnost proЬ!ema Ыiskosti-udaljenosti. (Bela Bundasian zivi и Ыizini, ра ipak 
na udaljenosti od nekih pet godina, buduci daje zahvaljujuci granici, Ыiskost ujedno 
i daljina.) 

U sve se to uplice i smrt, kao znacenje bez ikakvih granica, ograda. "lzmedu 
prostora i smrti postoji duboka i vec veoma rano naslucena veza." (Spengler: "U 
mrtvome vise nema nikakve teznje; on vise nije vreme, vec samo prostor, пesto sto 
ostaje ili takode propada, ali ni na koji пacin se ne razvija prema nekakvoj buducnos
ti." - Prostor i smrt. Propast Zapada ). U smrti prestaju da vaze sve razlike i granice, 
nestaju putevi i druga ne-mesta. Iskazati se, s obzirom na mesto, и smrti: na jeziku 
narative koja se pomalja и zaledu, taj se identitet uklapa и znacenjski krug svoje 
teritorijalne odredljivosti. Ali ovo, i na ovaj nacin iskazano, za mesto vezano bivstvo
vanje mozemo da protumacimo i polazeci od jedne Deridine misli iz SiЬoleta: samo 
је smrt u stanju da vlada vremenom, i da Jevrejina upozna s prostorom. Mrtvac vise 
nije vreme, vec samo prostor, kako se ispostavlja, kad Iokalizovano (za zemlju pri
kovano) truplo pukovnika Borkana, dok asocira na raspece - recima Deride koji cita 
Hamleta - aktuelizuje опо sto se moie zпati i опо sto se moie proveriti: "А znati је 
toliko, koliko znati ko i gde, znati, kome zapravo pripada telo, i gde је njegovo mesto 
- jer ono mora da ostaпe na svom mestu. Na sigurnom mestu. ( ... ) treba znati ko је 
gde sahranjen - i (znano, proverljivo) mora ostati и onome sto је od njega preostalo. 
Mora tamo da ostane i ne sme vise da se pomera!" (Derrida, 1993, 30). 

Lokalizovano truplo pukovnika Borkana doblja znacenje kao mesto koje 
daje mesta vremenu: u njegova "razjapljena usta se vec Ьila ugnezdila neka ptica" 
(10). Sledstveno tome sto Baslar pise о toposu gnezda ("zivo gnezdo", Baslar, 1969, 
133). и svojoj poetici prostora, mrtvo telo, premda је ono samo vec bezvremeno, 
pruza prostor zivotu, to jest vremenu. 

Pogled uprt u buducnost, akt cekanja otelotvoruje specificnu interpretaciju 
vremena. Odnosi se na ono sto се tek da bude, na onaj vremenski modus kojem је 
svojstvena udaljenost, а ispoljava se и stavu koji podrazumeva mogucnost promene. 
Cekanje је nesto vise od subjektivne projekcije jedne mogucnosti: s njom se pojav
ljuje citava jedna dimenzija bivstva. DimenzUa koja istovremeno i spaja i razdvaja. 
U Sinistri se prostorna znaceпja situacija cekanja intenziviraju и momentima koji 
inkliniraju promenama. Andrej Bodor traga za svojim posinkom (traZi ga и prosto-
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rи), hteo bi zbog toga da ga sretne (da zna za njega kao prisиtnog и prostorи), da Ьi 
ga preveo preko granice (da bi ga znao negde drиgde и prostorи). Cekanje, traga
nje i sиsretanje - и сiјет hronotoposи, рrета Bahtinovim zamislima, "neraskidivo 
jedninstvo vreтenske i prostorne determinacije" pokazuje "elementarno precizno, 
formalno, takoreci mateшaticko svojstvo" - takode postavljajи pitanje prisustva i 
odsustva, Ьlizine i daljine, odnosno, razmiSUa и ројти orijentisanog prostora. Тај 
orijentisani prostor nastaje, uspostavlja se iz meduodnosa, iz uzajamne upиcenosti, 
zavisnosti onih koji sи шedиsobno Ыiski, odnosno иdaljeni. Ljиdsko Ьivstvovanje 
pretpostavlja orijentisani prostщ covek је ро svojoj sustini Ьivstvenik Ыiskosti i 
иdaljenosti. U Ьi\о kојет trenutku njegovog zivota smrt је najudaljenUi dogadaj, 
bez obzira koliko је Ыizи. Bliskoscи i иda\jenoscи konstituisanom prostornom igrom 
Adam Bodor zapravo preuгeduje sitиacijи mesijanistickog cekanja, koja zivi и nasoj 
svesti, а и kojoj oslobodioca dozivljavamo kao odsиtnog, odnosno kao Dolazeceg, 
Виdисеg, ono sto је pak Ыisko, to је mesijanisticka nada onoga koji ceka. U koncep
ciji Izlaska, u иkazivanju mogиcnosti egzodиsa, oslobodilac осеkије, on se zapravo 
nada, da се ти Ьiti dato da nastupi pod aurom mesije. А ocekivanja, cefuje onih koji 
treba da Ьиdи oslobodeni, јеsи ne-prisиtni delovi tете egzodиsa. "Nadao sат se da 
cu ga na koncu ipak pronaci, i mozda сето otici skиpa na osиncani Balkan." (70). 
Tradicionalna proЫeтatika izbavljenja ovde је иnekoliko тodifikovana. Ovde је 
oslobodilac taj koji zivi и atitudi, napetosti traganja, priprema i iscekivanja, а pri tom 
se jedno od najsvojstvenijil1 dusevnih cula coveka - vera i, zajedno s njom, zeUa za 
izbavljenjem - istiskиjи iz ovog sveta, kao da ih nikad nije ni Ьilo. Roman se temelji 
na jednoj, sa stanovista izbavitelja, fomиlisanoj prostornoj korelaciji: zato-sto. Pri
sиstvo Andreja Bodora, kao sposobnosti Ьivstvovanja, jeste radi necega: on se u ove 
severne planinske predele doselio s namerom da odavde odvede Веlи Bиndasiana. 
Prica о tome kako је ta njegova naшera osujecena, odbljena ("Valjda ne mislite da 
си poci s vama. Ostajeт ovde." 75), nemogucnost izbavljenja, dakle, govori о Ыаgо 
alиzivnom osecanju sveta proze, uрисије na vecne antinomUe prisиstva izbavitelja, 
njegovog stupanja и ovaj svet, na njegovи spиtanost postojecim datostima. ("Та sada 
i vi pripadate njima. Drukcije ne Ьiste Ьili ovde." 77). 

Naglasavanje distance и odnosu na mogиcnosti za realizacijи izbavljenja 
sиgerise da jedino neprekidni, nikad ne ispиnjeni dolazak moze da pridoblje nekи 
aиtenticnu formи. Paradoks otelotvorenja izbavitelja је и tome sto se i sam zatvara 
u nadasve zamrsene odnose prisustva i odsustva. Zato је njegovo prisиstvo toliko i 
Ыistavo u perspektivi odsиstva, dok ga prisиstvo bez odsиstva prisiljava da stиpi u 
one relacije koje, zapravo, иkidajи njegove aиtenticne mogиcnosti. 
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SPACES OF STRONG INTENSIТY 
The artistic forшs of space: the demarcation and elimination of borders 

ABSTRACT 

This work thematizes the issues of clearing the distance between spacial and 
temporal arts and the ordinar attriЬutes of poetics of space, the interpretations of the 
differences between spacial and temporal relations, the spacial characteristics offic
tion, the spaces of figures and the formations of textual space, of textual landscape. 

For the reading which is based on spacial-temporal localisations, as an inspi
ration served the notions and ideas from the sphere of geophilosophy, some geopoeti
cal concepts and certain perspectives which are often used in nomadology. 

Кеу words: geophilosophy, geopoetics, localisation, nomadology, spaciality, 
temporality, textuality 
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CATEVA EXEMPLE DE OMONIMIE РОЕТIСА 
IN POEZIA ROMANEASCA 

Laura Spariosu 

ABSTRACT 

Lucrarea trateaza proЫema formarii omonimelor, relaЏei dintre omonimie ~i poli
semie precum ~i diferentei dintre omonimele «obi~nuite>> ~i omonimele «poetice». In lucrare 
sunt, de asemenea, ре baza а cateva exemple din poezia romaneasca, prezentate modalitatile 
de creare а omonimelor poetice. 

Cuvinte-cheie: omonimie, polisemie, omonim poetic, poezie 

Studiиl omonimiei а prins aripi mai си seama dира contriЬЩiiJe fundamenta
le ale lиi Ј. Gillieron ~i dира pиЬlicareaAtlasului lingvistic а! Franfei. in latina, omo
nimia era sporadica ~i рафаlа. Astel verbele sero 1 "а lntretese, а amesteca" ~i sero2 
"а semana, а planta" coincid, fonetic, nиmai Ја prezentul indicativиlиi ~i Ја timpurile 
formate de !а tema acestuia. in restиJ flexiиnii, sиprapиnerea lnceteaza (serui, sertum; 
sevi, satum). Existenta opozфilor cantitative, prilejиind о serie de omografe, lmpЩi
na sensibll nиmarиl omonimelor, atat Ја nivelиl lexicиlиi (populus "popor", p6pulus 
"plop"; acer "artar", ac9r "acru" etc.) cat ~i !а acela al gramaticii (fйgit, prezent, 
persoana а treia,fйgit, perfect, aceea~i persoanii; tot astfel legitll9git, venitlv9nit etc.). 
Са se revenim !а perechea de verbe sero, aflate ln raport de omonimie рафаlа, men
tionam ~i existenta unui adverb sr;ro, си sensul "seara tarziи", саге este lnsii numai 
omograf, nи ~i omonim cu verbele amintite, tocmai datorita opozфei cantitative r;le. 

Си totиl alta este sitиatia ln franceza, иnde pиternica eroziиne а consoane
lor din latina, cu exceptia celor ln роzфе inфala, а facilitat considerabll procesul 
de convergenta fonetica, sursa de baza а omonimelor lexicale. А~а, de pilda, Iat. 
vr;nit "el vine", vincit "е\ lnvinge", viginti "douazeci", vinum "vin", cиvinte sensibll 
difeгite ~i in planul formal, duc, prin convergenta fonetica, \а omonimele franceze 
(i[) vint, (i[) vainc, vingt, vin. In aceea~i ordine de idei, se pot compara lat. cinctus 
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"intins" (participiul verbului ciпgo), qиiпqие "cinci", siпиs "san", cu reflexele lor din 
franceza, toate omonime: ceiпt, ciпq, seiп. Merita sa fie mentionat faptul са, ln nici 
unul din cazuriJe citate mai sus, nu putem vorЬi de omografe, ci de ото/опе, a~adar 
de omonime. 

Ат mentionat mai sus са principala sursa а omonimiei о constituie conver
genta fonetica (Tohaneanu 1976). Еа presupune, de buna seama, etimoane diferite. 
Astfel, magis, maius, malleus, din latina, au dus la сеЈе trei omonime romane~ti mai. 
ImprumuturiJe sporesc seriile omonimice: mai "ficat" provine din maghiara. 

А~а cum au aratat numero~i cercetatori, diversitatea etimoaneJor nu este о 
condфe sine qua non а omonimiei JexicaJe. intr-adevar, cand, in cazuJ aceJui~i cu
vant, polisemantic, unul din sensuri se indeparteaza intr-o asemenea masura de Ја 
sensuJ de baza, incat sentimentuJ dependentei Jui fata de acesta din urma, din punctuJ 
de vedere аЈ vorЬitoriJor, se subtiaza sau chiar se anuleaza, putem, iara~i, vorЬi despre 
omonime, create lnsa, de data aceasta, prin divergeпfii semaпticii (Vianu 1968). in 
procesul comunicarii, Jocutorii nu mai reaJizeaza nici о Jegatura intre !ипа "diviziune 
а anuJui" ~i !ипа "astru nocturn", cu toate са apartenenta semantica а primului termen 
Ја pJetora de sensuri а ceJui de-al doilea, este, ln pJanuJ istoric, evidenta. О marturie 
care pledeaza, indirect, pentru ipoteza са, in cazul amintit, avem de-a face cu отопi
те, nu cu sensuri diferite ale aceJuia~i cuvant, о aflam in асееа са franceza, italiana 
~i aJte JimЬi, romanice sau nu, recurg Ја termeni cu radacini diferite pentru luпii1 ~i 

lипii2: !ипа, meпsis in Jatina; !ипе, mois in franceza; !ипа, mese in italiana; !ипа, mes 
in spanioJa. Avand in vedere toate acestea, poate nu е gre~it spus са putem considera 
drept omonime sensurile contextuale, fundamental divergente, ре care unuJ ~i acela~i 
cuvant Је poate doЬiindi in condфiJe, atat de specifice, аЈе limbajuJui poetic. 

ProЬ!ema trebuie raportata, poate, Ја асееа, asemanatoare, а sinonimeJor po
etice (Vianu 1965). Termenii care, dincoJo de poezie, nu se cunosc, se ignoreaza, nu 
au a-~i spune nimic unuJ aJtuia, i~i descopera, in hotareJe ei, afinitati care ii determina 
sa se inta!neasca, pentru о cJipa, in planuJ semantic adanc. 

Se pare vrednic de mentionat faptul са, odata tesuta, mreja unor relatii sub
tiri intre Jucruri, precum ~i lntre cuvintele care Је exprima, termenii corespunzatori 
devin coreJativi, fiind susceptiЬiJi de о "improprietate" reciproca (Vianu 1968). intr-o 
astfel de reJatie se a~eaza, ln poezia Jui VasiJe VoicuJescu, perechea pleoapii-petalii. 
"RationamentuJ" este cat se poate de simpJu: dacapleoapa devine, in viziune poetica, 
petalii, atunci de се petala sa nu devina, Ја randuJ ei, pleoapii? in strofa: 

"АЉ nurar pJutitor ре аре, 
in doruJ tau adanc de soare, 
Сит ti-ai deschis, са ni~te pleoape, 
Petalele stralucitoare" 
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petalele (termen propriu) sunt ni~te р!еоаре (termen impropriu). Dar in fi
na\ul Elegiei: 

" ... са sa te am ca-n vis 
Те scriu cu diamantul suprem а\ amintirii 
Sub ve~teda petala а ochiului inchis" 

р!еоара (termen propriu, de data aceasta neexprimat) este petala (termen 
impropriu). 

Fiecare din cele doua "sinonime" metaforice рафаlе de mai sus poate fi insa 
angrenat in a\te ~i alte relaф, dezvoltiind sensuri contextua\e atiit de surprinzatoare, 
atiit de divergente, inciit aceste sensuri cauta sa fie considerate drept omonime poeti
ce. Sa urmarim "ratacirile" semantice ale substantivului pleoapa in urmatoarele doua 
contexte voiculesciene: 

"Toamna-n urma il ingroapa sub un fol 
de frunze moarte, 

Putregai ~i crengi uscate fes ре fafa-i о podea: 
Unda liinceda prime~te ре lumina-i sa Је poarte 
Da din ele-~i face-o pleoapa ~i se-nchide-ncet sub еа". 

"Mi-e plumb vazduhul, cerul larg m-apasa, 
Mai greu deciit о pleoapa de sicriu". 

Aici р!еоара inseamna "сарас", destul de departe de sensul de baza, iar preg
nanta imaginii devine extrem de puternica, "inchiderea" pleoapei de sicriu sugeriind, 
prin seleфa termenului metaforic, inchiderea ochilor in~i~i, adica moartea. 

Distanfarea sensurilor, creatoare de omonimie poetica, se intemeiaza ре re
tinerea uneia sau alteia dintre trasaturile oЬiectului vizat. Divergenta semantica pre
supune, nu о datii, convergenfa imaginilor din context cu fiecare din sensurile diver
gente. Printr-o metafora care, rupta din amЬianta sa, poate parea riscata, sufletul este, 
pentru Voiculescu, un cioban rau. Dar еа este minЩios pregatita, de-a lungul intregii 
poezii (Coboara cuvintele), dupa cum se poate constata chiar din primele versuri: 

"De acolo, din paji~tea de aur а durerii, 
Unde giindurile pasc in turme ne~tiute, 
Smulse din flori\e tainei ~i iarba tacerii, 
Coboara cuvintele, negre mielu~ele mute". 

Tot а~а, pentru са echivalenta delfinii = ciobanii miirii sa se poata staЬili, е 
nevoie de imagini adecvate: 
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"Е-о searii uria~ii са un sfaчit de Jume
Din а!Ье cliibuceturi de аре се se sparg, 
Manand cirezi de vaJuri, siiltati de ~ei de spume, 
Se-ntorc ciobanii marii, delfinii dinspre Jarg". 

Mai interesante sunt cazurile cand despicarea semanticii se reaJizeazii Ја poeti 
diferф, lnvederand perspective poetice proprii, directii asociative originale. Floare, 
stea, minune, Ја Mihai Eminescu, fac parte din ampJa serie de sinonime care denu
mesc, metaforic, femeia iuЬitii, situandu-se, astfel, Jangii inger, lumina, suflet etc. Si
nonimia dintre.floare, stea, minune se mentine ~i Ја Tudor Arghezi, numai са, printr-o 
asociere de mare rafinament artistic, toate trei devin substitute metaforice а miinii: 

"Ti-o-ntorc ре dos ~i fatii ~i nu mii pot supune 
Sii cred ciifloarea asta се-о tin nu-i о minune. 
0-asemiinam cu-ofloare, dar seamiinii cu-o stea". 

Sunt de remarcat, aici, "parantezeJe" pauzeJor, realizate prin punctuatie, 
"foarte" care izoleazii ~i reliefeazii puternic imaginea. 

Echivalenta miina = floare trimite foarte departe, ciitre obar~ii. Prinsii ln an
grenajul intregului poem, imaginea sugereazii, intre altele, "momentuJ" dezangajiirii 
membrelor anterioare din procesul mersului (Ciilinescu 1998). Numai atunci mana а 
putut "inflori", bratul devenind Jujer, ciiu~ul paJmei - potir, iar degetele, riisfirandu
se, JiЬere, in spatiul vast, са ni~te petale. 

Primul text invedereazii, insii, ~i sentimentul de insatisfactie fatii de cuvant, 
atat de caracteristic marilor poeti. АЬiа constituitii, imaginea este abandonatii ln fa
voarea alteia, obtinute prin schimbarea pozфei fatii de oЬiect prin modificarea direc
tiei asociative, prin retinerea altor triisiituri specifice. Sentimentul amintit cuJmineazii 
in versul "0-asemiinam cu-o floare, dar seamiinii cu-o stea ". Ridicate deasupra ca
pului ~i riisfirate in aer, degetele sunt, acum, colturile stelei sau lnceputuri de "raze" 
ciici, ln perspectiva poeticii, miina poate fi "sursii de luminii". 

Cu totuJ alte asocieri iscii miina in con~tiinta artisticii а lui Vasile Voicules-
cu: 

"Е miina ta in aer? Ori prima randunicii? 
Е tremur Jung de pleoape? Ori ginga~ flutur viu?" 

Unghiul de perceptie rotindu-se cu 180 de grade, stea semnificii, la aceJa~i 
Voiculescu, ln Ciintecul ursului, cu totul altceva: 

"Ursule, uria~ schimnic biitran, 
Ascuns de lume ln pe~teri sihastre, 
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Pa~ii tiii limpezi stele riiman 
Infipte-n potecile noastre." 

Aici stea este, propriu-zis, aJt cuvant, alt omonim poetic: "urma p~iJor de urs". 
~i celiilalt termen discutat mai sus,fioare, ii priJejuie~te Jui Voiculescu asoci

eri fundamentaJ diferite. ЕЈ evocii, astfeJ,fioareafumului, a!Ьastra ~i substituie cora
blei - fioarea, printr-o imagine memoraЬilii, ln finaluJ poemului Tristan $i Isolda: 

"A~ijderi unei Jupte, de departe 
BrateJe-~i reped, cu arzimi de spade ... 
BuzeJe-~i catii, Jacom sii se prade ... 
Panii се siirutarea-i investi cu moarte. 

Dulce pieire, aprigii-ncetare: 
Toti macii uitiirii ~i-au stors hoJda 
In cupa се venin fermecat din care 
Panii-n fund Tristan Ьiiu ре IsoJda. 

Cu panzeJe-n cre~tet vriijite de Junii, 
Corabla-ncinsii de mare inaltii 
DomoJ ii trece spre-o aJtii genunii, 
Ascun~i in alЬa-ifioare invoaltii." 

La feJ de concJudentii este perecheaAuru/ pletelor (Eminescu) ~i Aurul som
nului (VoicuJescu), in urmiitoareJe contexte: 

"Freia aJЬii са ziipada, zveJtii, in alЬastrii hainii, 
CapuJ ei muiat in aurul pletelor, с-о dulce tainii, 
Razima de-umerii aspri Ј-аЈ ValhaJei impiirat." 

"О dulce beteaJii de vant imi vegheazii 
Aurul somnului de dup-amiazii." 

Dacii adiiugiim са, Ја Eminescu, aur inseamnii ~i "Juminii soJarii" ("Curge 
aurul tot аЈ ziJei ... "), seria aceasta de omonime poetice spore~te cu inca unul. 

Sa urmarim, acum, avatareJe semantice ale substantivului jar in asociere cu 
epitetuJ а!Ь, in douii texte, primuJ, din Arghezi, аЈ doiJea, din VoicuJescu: 

Jntr-un avant siilЬatic, te-ai dus pana Ја steJe 
~i te-ai intors, aprinsa, cu una dintre ele. 
Са mana iti arsese, cu care-ai scormonit 
Injarul а!Ь din campuJ de sus, e~ti rasp!atit." 
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"Azi nu mai vii cu а!Ьиl tau jar in a~ternuturi, 
~i limpeziri de tuф1ri in umerii senini, 
Ci-n fiecare noapte mancata de saruturi 
Zapada carnii tale о calca pa~i straini." 

Сееа се deosebe~te omonimele poetice de cele oЬi~nuite, obtinute prin di
vergenta semantica, este faptul са, in cazul acestora din urma, vorЬitorul pierde, ma
car in parte, sentimentuJ dependentei Jor de omonimul "propriu". In poezie, sensuJ 
contextuaJ figurat, care, evadand din pletora semantica а cuvantuJui, se constituie in 
omonim poetic, este tot timpul raportat, de cititor, Ја sensuJ propriu, de baza. Distanta 
este insa atat de mare, fireJe atat de subtiri, lncat simpla posiЬilitate de а Је afta ne 
umpJe cu uimire. Este uimirea recunoa~terii lumii, dintr-o perspectiva "straina", cu 
care ne simtim, pentru о clipa, soJidari, apropiindu-ne, astfeJ, cu c§.tiva p~i, de esenta 
lnsa~i а poeziei. 
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Laura Spariosu 

SOME EXAMPLES OF POEТICAL HOMONYMS 
IN ROMANIAN POETRY 

SUMМARY 

This work is а short study about process of creation of the homonyms, 
1·eJationship between homonymy and polysemy and the diferency between "ordinary" 
and "poetical" homonyms. In work is also, on some examples in romanian poetry, 
descriЬed the process of making of the poetical homonyms. 

Кеу words: homonymy, polysemy, poetical homonym, poetry 
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SA.ZETAK 

Rad se bavi proЬ!emom stvaranja homonima, vezom izmedu homonimije i 
polisemije kao i razlikom izmedu "oЬicnih" i "poetskih" homonima. U radu su, na 
nekoliko primera iz rшnunske poezije, predstavljeni i postupci stvaranja poetskih 
homonima. 

Kljucne reCi: homonimija, polisemija, poetski homonimi, poezija 
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BESТIJARIJ GIJOМAAPOLINERA I RAULA DIFIJA 
КАО PRIMER IKONOTEKSTA GRUP ISANJA 

Diana Popovic 

SAZETAK 

Kada se kompozitna umetnicka forma sastoji od slike i teksta, gde је za tumacenje 
jedne komponente neophodna i опа druga, rec је о ikonotekstu pod nazivom grиpisanje, а 
primere nalazimo и Apolinerovoj pesnickoj zbirci Bestijarij kојн је likovno opremio Raul Difi 
upravo postujuci zamisao о meduzavisnosti s\ike i teksta. 

Кljucne reci: Gijom Apoliner, Raul Difi, Bestijarij, Zan Ruse, ikonotekst, grupisa

nje, amЬ\emi 

Ikonotekst1 је kompozitna шnetnicka celina koja se zasniva na postojanju 
uzajamne veze izmedu likovne i tekstualne komponente, i moze imati brojne pojav
ne oЬ!ike. Zan Ruse (Jean Rousset) је izdvojio nekoliko varijeteta, medu kojima је 
i grupisanje. Rec је о podtipu slike и tekstu2 koji ima izvesnih slicnosti sa oЬ!ikom 
koji је Ruse nazvao umetanjem (sastoje se od slike u pravom smislu reci i leksickog 
zapisa), ali za razliku od njega, kod grupisanja dolazi do prozimanja likovnog i ver
balnog "jezika", cime se postize veca koherentnost celine nego u slucaju umetanja. А 
kao pandan tipu grupisanja Ruse navodi tip susedstva, koji predstavlja ilustracije u 
okviru teksta nastale piscevom rukom. Medutim, funkcija tih skica ili crteza sasvim 
је razlicita od funkcije likovne komponente u ikonotekstu tipa grupisanja. 

Pojamje uveo Zал Ruse (v. Literaturu па kraju ovog rada). 
2 Osnovni tipovi ikonoteksta su s/ika и tekstu (ciji su podtipovi vi:zuelizacija be:z slike, umetanje, grupisanje i 

interpenetracija) i reёi и slici (ciji su podtipovi konstelacija, susedstvo i ink/u:zija). 
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Као primer grupisanja Ruse navodi zbirke аmЫеша3 iz XVI i XVII veka. 
Opisuje ih kao kolektivna dela kodifikovane forme, koja imaju tripartitnu strukturu 
(na vrhu kratak naslov, u sredini crtez odnosno vinjetu, u dnu stihovani epigram). Sva 
tri dela pripadajujednom istom konceptu, zbog cega su neodvojivi, а pojedinacno tu
macenje samo jednog, od celine istrgnutog elementa, dovodi do pogresnog ili nepot
punog razumevanja, odnosno gubi se zeljeni smisao, buduci daje crtez simbolican i 
iziskuje komentar. Delovi ашЫеmа su uvek u superpoziciji (jedan ispod drugog), ali 
redosled desifrovanja nije odreden. Zato Ruse postavlja pitanje odakle otpoceti "ci
tanje" amЫema (odozgo, iz sredine ili odozdo), buduci da se tekst i slika ne "citaju" 
na istovetan nacin, а i kljuc za njihovo tumacenje шоzе se nalaziti Ьilo ujednom, Ьilo 
u drugom mediju. 

Pored ove stare ustaljene forme, Ruse navodi jos neke oЫike grupisanja iko
nickih i tekstualnih elemenata, kao sto su ex-liЬris, ukrasena slova, pojedina resenja 
za korice knjiga, а izvan okvira knjige u ovaj tip uvrstava plakate, koji su poceli da 
nicu i plene svojom pojavom od polovine xrx veka naovamo. 

Polazeci od Ruseovog shematskog prikaza ikonotekstualnih oЫika, sve pe
sme Gijoma Apolinera (Guillaume Apollinaire) u kojima postoji prisustvo likovnog 
izraza mozemo svrstati и odgovarajuce tipove. Grupisanje pronalazimo и zЬirci pe
sama Bestijarij ili Orfejeva pratnja (Le Bestiaire ои Cortege d'Orphee). Poput am
Ыema, i ova zЬirka ima trodelnu strukturu; sacinjavaju је drvorezi, naslovi i stihovi. 
Lingvisticki deo, u koji spadaju pesme, njeni naslovi, kao i Napomene na samom 
kraju zЬirke, napisao је Apoliner. Njegova zamisao Ьila је da stihovi budu praceni 
drvorezima, te је trazio pomoc likovnog umetnika. Najpre se obratio Pikasu (Ра
Ыо Picasso), ali saradnja nije tekla u zeljenom pravcu. Apolinerov koncept tragao је 
za besprekornom homogenoscu likovnog i lingvistickog izraza, sto се tek Raul Difi 
(Raoul Dufy) razumeti i uspeti da osmisli odgovarajuca likovna resenja. Dakle, ova 
zЬirka је plod saradnje dvojice autora, ali njen idejni tvorac ostaje Apoliner. On је 
zeleo da svoj inace saZeti lirizam spoji s vizuelnom fantazijom i imao је vrlo odrede
nu, preciznu zamisao kakve slike treba da stoje uz njegove stihove. Stogaje saradnja 
s likovnim umetnikom morala Ьiti tesna. Difi је pravio brojne varijante drvoreza, 
pokusavajuci da sto tacnije izrazi sustinu pesnikovih ideja. Nakon niza konsultacija 
i prerada radova, zajednicki su odabrali one najuspelije, i zЬirka је konacno otisla и 
stampu (1911). 

3 U na~oj knjizevnoj praksi paralelno su и нpotreЬi termini атЬ/ет i етЬ/ет (francuski етЬ/ете). AmЫemi 
se upotreЬ\javaju "kao vizue\ni znaci za ~kole, fabrike, zanatske radnje, sporlska dru~tva itd.", dokje emЫem 
knjizevno-likovni zanr, koji "po\azi od apstraktnog pojma koji se tнmaci konkretnom slikom" i ima trodelnu 
struktшн. "Sastoji se od natpisa (devizza, motto, inscriptio), slike (pictura, icon, imago) i potpisa (lemma, 
carmina, sнbscriptio)." (Grdinic 1997: 233-242). О pojmu ars emЬ/ematica upor. i: Timotijevic 1996: 209 
i dalje. No, odlucili smo se za termin koji је Ыizi uoЬicajenoj praksi transkriЬovanja reci u francuskim 
recnicima, tim pre ~to se i kod Vujaklije pominju оЬе grafije sa priЫizno istim znacenjem. 
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Duborezi su istih dimenzija, dok su pesme razlicite duzine (broj stihova se 
krece izmedu cetiri i sest: dvadeset i pet pesama imaju cetiri stiha, tri pesme imaju 
pet, а dve ро sest stihova). Pored ovih formaJnih karakteristika, koje su preuzete iz 
srednjovekovnih bestijarija, zЬirka poseduje i kriterijumjake vezanosti izmedu delo
va koji је cine, sto doprinosi kompaktnosti citave zЬirke, а to је VaZan predusJov za 
uvrstavanje u ikonotekst grupisanja. 

Оа Ьi se razumela zЬirka u celini, n* dovoljno analizirati nasumice izdvo
jene pesme i drvoreze uz koje stoje, jer u zЬirci postoji odredeni sistem, na koji је 
potrebno ukazati. 

U zЬirci se pojavljuju, kao sto drugi deo naslova najavljuje, Orfej i njegova 
pratnja, sastavljena od raznih zivotinja-reaJnih i mitoloskih. Medutim, iako bestijarij 
ро definiciji oznacava skup pricica i slika о zivotinjama, ovde је gJavni Jik i sustinski 
nosiJac osnovnih ideja Orfej - Jjudsko bice uzeto iz grcko-rimske mitoJogije. Uloga 
zivotinja u ovom bestijariju је da asociraju na sve ono sto upotpunjuje osnovnu temu, 
kojaje vezana za Orfeja, а to је odnos pesnika prema umetnosti. Sve sto је ApoJiner 
iznosio u svojim kritickim tekstovima, zeJeo је da uoЫici u ikonotekstuaJnu umet
nicku ceJinu. Zato se ova zЬirka cesto tumaci kao svojevrsnapesnicka umetnost4, sto 
otkrivamo vec u prvim pesmama i duborezima. 

Prva pesma, pod nasJovom Orphee ( Orfej), prvi od ukupno cetiri Orfeja u 
zЬirci, uvodi nas u temu pesnikovog dozivJjaja sJikarstva. 

Admirez Је pouvoir insigne 
Et Ја noЫesse de Ја Jigne: 
Elle est Ја voix que Ја Jumiere fit entendre 
Et dont parJe Hermes Trismegiste en son Pimandre. 

(Apollinaire 1999: 3).5 

Prva dva stiha veJicaju Jiniju, osnovni eJement svake slike. Linija је "gJas 
koji se снје tek pod dejstvom svetJosti", drвgim recima, Jiniju, ра i citavu sliku, 
moguce је videti tek na svetJu (Ьоје se ne razaznaju u mraku). U pesmi је rec о 
tome da је za slikarstvo najvaZnUa svetJost, i istice se njena moc (stih 1). То nam 
saopstava Orfej, arhetip pesnika i umetnika, koji ovde ima uJogu proroka, maga.6 А 

о tome govori i Pimandar, okultna knjiga iz V veka koju је potpisao mistik Hermes 
Trismegistus. Apoliner, ocito је, zeli svojoj knjizi da da mistican ton.7 U Pimandru, 

"Comme quelques-uns des poemes principaux d'Alcools et de Calligrammes, le Bestiaire est un art poeti
que." (Greet 1977: 147). 

Hvalite moc najsilniju / i otmenu liniju: / onaje glas koji rasu svetlost cista / i koji pominje Pimandr Hermesa 
Trismegista. (Apoliner 1988: [11]. Preveo Kolja Micevic,) 

6 Orfej, poistovecujuci bozansku ljubav sa poetskom lepotom, za Apolinera predstavlja prorokajedne sasvim 
nove vere. Та uloga modernog pesnika kao proroka prisutnaje u pesmama Zeravica (Le Brasier) i Veridba 
(Les Fiaщ:ailles) 1908. godine, а bice ponovljena i deset godina kasвije, u Kaligramima (Calligrammes). 

7 Pimandre је preveden u Х!Х vektt. Apoliner је poznavao ovaj prevod, koji је uticao na sadrzaj njegovog 
dela, npr. u pesmi Le Brasier, ili u Onirocrilique, а upucivanje na Hermesa Trismegistusa uocavamo u pesmi 
Vendemiaire Crepuscule (Greet 1977: 81). 
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ра i ovde, svetlost (stih 3) oznacava Boga, Stvaraoca, odnosno izvor vecne energije, а 
glas, Hrista ili energiju u akciji. (Greet 1977: 82). Apoliner nam vec u prvom katrenu 
kroz sinesteticki odnos linije, svetla i teksta daje modernu vizijujedne anticke ideje, 
obojenu hriscanskim elementom. Vec na samom pocetku, kroz ideju vezanosti svetla, 
linije, glasa, Apoliner zeli da nas uvede u ideju da је Bestijarij zamisljen kao pred
stavnik jednog novog zanra - "likovne knj ige" (le livre de peintre ), u kojoj se insistira 
na preplitanju likovnog i tekstualnog izraza (Greet 1977: 82). 

Na slici је prikazan Jjudski lik u gro planu.8 Istice se njegova belina9
: sav је 

okupan svetlom, nista ga ne zaklanja, cak ni plast. Njegova belina nije samo fizicka, 
nego i metafizicka. Nagost sugerise cistotu, sustinu njegovog Ьiса. Sigurno је rec о 
pesniku, jer u levoj ruci drzi liru, premdaje trenutno ne svira. Prikaz, medutim, nije 
statican: telo i plast dati su u pokretu. Dakle, ono sto vidimo, odnosno ono sto nam se 
sugerise, jeste pesnik u svetlu, pesnik u pokretu, а njegov stav i bogati plast navode 
na misao daje rec о velikom, znacajnom pesniku. 

Da li Ьismo na isti nacin protumacili Difijevu sliku bezApolinerove pesme? Ne, 
jer ne Ьismo razumeli da је rec о Orfeju (sto nam otkriva cetvrti stih) niti Ьismo shvatili 
vaZ:nost beline u kojoj је Orfej prikaz.an, а mozda ne Ьismo razumeli ni zbog cega pesnik 
ne svira liru. Difijeva slika, videli smo, podvlaci kljucne elemente date u stihovima, i sada 
је jasno da slika i tekst dobro korespondiraju i da cine nerazdvojnu celinu. 

Sledeca pesma nosi naslov La Tortue (Kornjaca): 
Du Thrace magique, б delire! 
Mes doigts surs font sonner Ја lyre. 
Les aniшaux passent aux sons 
De ша tortue, de шеs chansons. 

(Apollinaire 1999: 4). 10 

Orfej је rodom iz Trakije (stih 1 ). Liru је doЬio od Merkura. Као sin muze 
Kaliope, svirao је izuzetno Јеро. Divili su mu se ljudi, zivotinje, stenje i drvece. 
Kada Ьi zasvirao, uzburkana mora Ьi se stisavala, а sva fauna Ьi krenula za njim. Mit 
kazuje daje uspeo da opcini i vozara Harona, Danajide, boginju Hekatu, boga Hada, 
Erinije. Iz tog razloga Apoliner kaZ:e da Orfej ima sigurne, а to znaci veste prste ko
jima dodiruje strune (stih 2). Се!а priroda uziva u zvucima njegove lire (u originalu 
delire - delirijum, "tutanj" iz stiha 1), а zivotinje se okrecu za njim i pocinju da ga 
prate (stihovi 3, 4). Apoliner kaze da zivotinje reaguju na zvuke njegove kornjace, 
njegovih sansona. Nije slucajno sto Apoliner uzima motiv kornjace, koja se, inace, ne 

8 Difi је napravio cetrnaest varijanti drvoreza za ovu pesmu, sto govori о tesko6i, ali i revnosti da se sto 
preciznije prikaze Apoliпerova misao iskazaпa stilюvima, а analiza koju pravimo odnosi se па koпacnu 
verziju. 

9 Sva cetiri Ofreja u zbirci prikazana su na nacin koji otelovljuje bozanstvo: belina tela, skladna grada, 
uravnotezena figura. Belinaje osobina па kojoj Difi insistira kada prikazuje Orfeja (dubi ga u drvetu), dok su 
zivotinje date шahom u сrпој boji. Kontrast crnog i belog ovde nije zaneшarljiv. 

10 Magicne Trakije, о t11tnju! / Cvrsti mu prsti doticu lutnj11. / Zivotinje prolaze sred zvбna / шоје kornjace, 
mojih sansona. (Apoliner 1988: [13]. Preveo Kolja Mi6evi6). 
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pojavljuje u bestijarijima iz ranijih vekova. Kornjaca oЬicno simbolizuje sporost (sto 
u ovom Apolinerovom katrenu nije slucaj), ili ako је u oЬ!iku lire, pesnistvo i slavu. 
Apolinerova namera је da kroz motiv kornjace izrazi jacinu pesnicke moci. Ovde 
Orfej carobno svira i ocarava zivotinje,jer ima veliku тос, а imaje jer svira magicni 
instrument. Apoliner u Napomenama pojasnjava daje Merkur Orfeju podario izuzet
nu liru napravljenu upravo od kornjacinog oklopa. 11 

U Napomenama se navodi daje Orfej izumeo sve nauke i sve umetnosti, i da 
је Ьiо povezan s magijom, te је mogao da spozna buducnost, kao i to da је on "hri
scanski predskazao dolazak SPASIТELJA." (Apollinaire 1999: 33)12

• Upravo iz tog 
razloga Apoliner Trakij i dodeljuje epitet magicna (stih 1 ). Sve ukazuje na izuzetnost 
Orfejeve licnosti i njegovih umetnickih kvaliteta. 

Difijevo likovno resenje polazi od motiva kornjace, ali vrsi modifikacije u 
skladu s asocijacijama datim u tekstu: od vrha drvoreza sve do kornjace, koja lezi na 
oklopu, proteze se lira koja se spaja sa zivotinjom. Tako, ovaj neoЬicni instrument 
dospeva u prvi plan. Najupadljiviji detalj na drvorezu jesu strune - podeЬ!jane i iz
duzene kako Ьi se istakla njihova va2nost. Uglovi drvoreza puni su ornamenata, tako 
da se u donjem desnom uglu jedva razaznaje kornjacina glava- njen znacaj је, dakle, 
sveden na minimum. Svi drvorezi oЬiluju omamentima, koji se katkad, kao na pri
meru prve tri pesme, mesaju s objektom koji је predstavljen, sto u likovnom resenju 
kornjace-lire ima posebnu dra2 - doЬija se utisak da se i muzika i celokupna priroda 
preplicu na malarmeovski nacin, do magicnih razmera. 

Tek uz razumevanje stihova drvorez doЬija smisao, i znacenje mu postaje 
lako razumljivo. Bez tumacenja teksta, slika ne predstavlja nista drugo do neoЬicni 
instrument. Utisak је da se ideja preliva iz teksta u sliku i ponovo se vraca u tekst. 
Slikaje u uskoj sprezi sa idejama koje izЬijaju iz pesme, i kao takva nije puka ilustra
cija, VeC Sastavni deO ikonotekstuaJne Strukture. 13 

Treca pesma nosi naslov Le Cheval (Коп}): 
Mes durs reves formels sauront te chevaucher, 
Mon destin au char d'or sera ton beau cocher 
Qui pour renes tiendra tendus а frenesie, 
Mes vers, les parangons de toute poesie. 

(Apollinaire 1999: 5). 14 

11 Vа2по је istaci da и Napomenama koje se nalaze na kraju zbirke, Apoliner poja5njava pojedine stihove, ali и 
пjima nema tumaceпja nijednog drvoreza, smatrajuci da su oni и dovoljnoj meri vezani za tekstualni deo. 

12 Prevela D. Р. 
13 Postoji oЬimna literatura и kojoj se polemise о пасiпu ilistrovanja tekstova (v. literaturu na kraju rada). Puka 

ilustracija se temelji па tautoloskom prikazu, dok se likovna knjiga okrece drugacijem konceptu - dopuni i 
produЬljivanju znacenja koja dobijamo iz teksta. Tom "uzdrmavaпju tradicionalne koпcepcije" и Francuskoj 
pocetkom ХХ veka пajvise su doprineli Deren (Derain), Difi i Pikaso, opremajuci knjige svojih prijatelja 
pesnikaApolinera i Maksa Zakoba (Мах ЈасоЬ). (О tome v. Bertrand 1971). 

14 Na tvrdim mi snimajasi i пе strepi 1Мој11sud zlatnih kola bice tvoj kocija5 lepi ! koji се za 11zde drzat sto 
besnije, / stihove moje, t1zorke vascele poezije. (Apoliпer 1988: [15]). 
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Ovde se Orfej obraca konju (te chevaucher, stih 1) i to ne nekom oblcnom 
konju, vec Pegazu (omiljenoj figuri srednjovekovnih bestijarija) u alegorUskom de
koru - okruzen је pesnikovim snovima, koji zele da ga upregnu. Figurativno, Pegaz 
oznacava pesnicko nadahnuce, а uzjahati ga znaci posvetiti se pesnistvu. Као i lira, 
Pegaz upucuje na pesnikovo umece i njegovu slavu. Prema mitu, kada Ьi Pegaz uda
rio kopitom, nastao Ьi izvor Hipokrena cija voda nadahnjuje pesnike. Оа Ьi se poezija 
spasila od himera15, neprijateljica poezije, Apoliner sugerise da postoji samo jedan 
nacin: zauzdati i upregnuti Pegaza, Apoliner kaze mahnito, "sto besnije" (дfrenesie, 
stih 3). Drugim recima, bez nadahnuca ni delirijuma, nema ni prave pesme. U posled
njem stihu navodi se da su ovi njegovi (Orfejevi) stihovi obrazac celokupne poezije. 
Apoliner ovim nagovestava da је zblrka u celini obrazac njegove umetnosti, stavise, 
pesnicke umetnosti. 

Na slici је prikazan krilati konj. Dat је u pokretu, dakle dinamicno, kao i 
izvor koji је u dnu duboreza, а koji se u tekstu eksplicitno ne pominje. Duz leve ivice 
drvoreza, kao najuocljivф ornament, nalazi se polovina crnog lista deteline, koji se u 
tekstu, takode, ne pominje, а koji doprinosi magicnosti prizora. 

Na osnovu poznavanja mitologije, moze se zakljuciti daje na slici prikazan 
krilati konj Pegaz, otelotvorenje pesnickog nadahnuca. Ali ne mozemo zakljuciti da 
је ovde konkretno rec о Orfeju i njegovoj nameri. 

Posto na slici ima elemenata kojih nema u tekstu, а u tekstu elemenata kojih 
nema na slici, proizlazi da se slika i tekst dopunjuju, znacenje se preliva iz jednog 
medija u drugi. Slika, dakle, nije ilustracija navedenih stihova, ona је vizuelno pot
krepljenje citavog jednog konteksta. 

Nakon prve trijade pesama koje simbolicno govore о kljucnim elementima 
pesnistva, slede tri puta ро tri pesme, s drugaCijom tematikom. Prva od njih, а cetvrta 
ро redu u zblrci, jeste Le Chevre du ThiЬet (Тibetanska koza): 

Les poils de cette chevre et тете 
Ceux d' or pour qui prit tant de peine 
Jason, ne valent rien au prix 
Des cheveux dont је suis epris. 

(Apollinaire 1999: 6). 16 

Orfej i dalje peva u prvom licu. Ovoga puta, rec је о mitu о Jasonu i zlatnom 
runu, koje unosi u poredenje. Medutim, ovde se radi о licnom detalju iz Apolinerovog 
zivota: kosa njegove voljene Mari Loransen (Marie Laurencin) uzrokje njegovih straS
nih patnji. U pesmi se ideja о kosi preplice s mitom, sto vodi zakljucku daje TiЬetanska 

15 Himeгe kao najveca suprotnost pesnistvu, nalaze se jos kod Bodleгa (Baudelaiгe) - pesma и pгozi Chacun 
sa chimere - kao jedna faza splina ili dosade. О tome Apolineг pise и svojoj pesmi Veridba. (Uрог. Gгeet 
1977: 87). 

16 Dlake te koze i cak zlatne / гаd kojih podnese sve patnje / Jazon, ne vгede ni pet рага/ spгam kose koja тепе 
сага. (Apolineг 1988: [17]). 
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koza neka vrsta za\oga za ljubav, kao sto је zlatno runo Ьilo zalog za herojsku avanturu 
Jasona i Argonauta, medu kojimaje Ьiо i Orfej. Orfej ima pravo na ovakvo poredenje, 
jer је Ьiо svedok kako jedne velike ljubavi (prema nimfi Euridiki), tako i Argonautovih 
podviga. Apoliner polazi od ove koze (st1h 1)-upucuje Citaoca da vidi sliku- poredeci 
njeno krzno sa zlatnim runom, zbog kojegje Jason prozivljavao tolike patnje, а one su, 
navodi pesnik, nistavne spram ljubavnih jada koje је on (pesnik, odnosno Orfej, odno
sno Apoliner) doziveo upravo zbog kose jedne lepotice (Mari Loransen) u koju је Ьiо 
silno zaljuЫjen 17 • Ovde se, dakle, Apolinerov licni dozivljaj ljubavi preplice s jednim 
mitoloskim motivom, preko zivotinje koju је nazvao TiЬetanska koza. 

Sta vidimo na drvorezu? Kozu u gro planu. Ona dominira pejzatem u kome 
se razaznaju planine, u daljini jedna pagoda, potom most. Velicina zivotinje umanju
je znacaj ostalih predmeta i prirode uopste. Njen stav zadivljuje, kao da је u pitanju 
neki herojski lik. U tome је razlika izmedu ove Difijeve slike i, na primer, japanskih 
svitaka, u kojimaje priroda ро pravilu dominantna u odnosu na Ьiса i stvari. Na ovoj 
slici se u tom odnosu izmedu predmeta i prirode moze prepoznati evropska sred
njovekovna tradicija slikanja, koju је Difi, ocigledno, poznavao (Greet 1977: 89). 
Bujno krzno zivotinje predstavljeno је izduzenim debelim linijama, koje ga na taj na
cin nagla5avaju. NajuocUiviji detalj na citavoj slici jeste upravo krzno. Medutim, ne 
mozemo prodreti u njegovo znacenje ukoliko ne citamo Apolinerove stihove (krzno 
predstavlja bujnu kosu njegove dragane). Slika bez teksta, dakle, ne govori mnogo i 
ne moze se tvrditi daje puka ilustracija stihova, jer na njoj nema kljucnih aktera koji 
isticu osnovnu ideju pesme - ljubav. 

Naredna pesma, peta ро redu, nosi naslov Le Serpent (Zmija 18
) i glasi: 

Ти t' acharnes sur Ја beaute. 
Et quelles femmes ont ete 
Victimes de ta cruaute! 
Eve, Eurydice, Cleopatre; 
Ј' en connais encor trois ou quatre. 

(Apollinaire 1999: 7). 19 

U emЫematici zmija predstavlja mudrost, а u hriscanstvu greh ili davola. Apo
liner ovde koristi drugo znacenje i uvodi ga u poredenje sa sobom. Stihove pocinje 
konstatacijom da se zmija ustremljuje na lepotu (stih 1) kako Ьi је unistila. Dakle, nju 
privlaci lepota. Pesnik odmah dodaje daje rec о zenskoj lepoti i uzvikuje da su uvek ро 
sredi izuzetne zene (stihovi 2-3), da Ьi ih zatim imenovao, odnosno konkretizovao (stih 
4): Eva, Orfejeva zena Euridika, Кleopatra - sve tri su stradale od zmije. Misao ovde 
17 

U pesmi Marie (Mari) iz zbirke Alcools (Alkoholi), Apoliner daje sliku njene kose kojaje kovrlftava poput 
mora koje se talasa, Ьirajuci glagol nzoutonner u cijem korenu se nalazi rec nzouton (ovca): "[ ... ] tes cheveux 
crepus comme mer qui moutonne" (Apollinaire 1999: 81). 

18 
Interesantno је da је Kolja Micevic naslov ove pesme preveo kao Zmijac, rukovodeci se, oblo, osnovnom 

idejom pesme. (Apoliner 1988: [19]). V infra. 
19 

Za lepotu si zla vatra. /А vec neke zene satra / tvoja grubost §to se §iri! / Eva, Euridika, Кleopatra; / poznam 
јо§ tri il' cetiri. (Apoliner 1988: [19]). 
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ne zavrsava, pesnik dodaje detalj da ih poznaje jos tri, cetiri (stih 5). Ovaj poslednji stih 
ima ironican ton, jer је mogao Ьiti naveden i neki drugi, veci broj. Pesnik se poigrava 
glagolom s 'acharner koji moze da ima znacenje proganjanja ili intenzivnog gonjenja. 
Zmijina reakcija na lepotu је puna intenziteta, zbog cega zrtve neumitno stradaju. Sada 
је vec jasnije da se Apoliner poistovecuje sa zmijom i njenom osoblnom da proganja 
lepotice; otuda ironUa u poslednjem stihu, kada govori о broju "zrtava". 

Nakon tri varijante drvoreza u kojima је zmija Ьila obavijena oko drveta 
jabuke, konacna verzija Ыiza је tekstu: prikazana је ogromna crna zmija - koja kao 
da se upravo najela- izmedu dve bele ljudske figure. S leve strane је zenski lik duge 
kose (Eva), а sa desne strane muski lik (Adam). Zmija је crna, jer simbolizuje greh, 
zlo, u smislu Ыudi, pohote. Ljudski likovi su beli, jer su nevini, ali zmija је fizicki 
krupnUa od njih, sto znaCi da im preti njena opasnost. Bez dodatnih razmisljanja koja 
proizlaze iz teksta, ova slika upucuje na hriscansku ideju greha. Ako se poveze sa 
detaljima datim u tekstu, zmija se moze protumaciti kao falicki simbol koji referira 
na Apolinerov buran ljubavni zivot. Ako se zagledamo u izraze lica, videcemo da iz 
Evinog izblja осај, mozda kajanje, dok Adamovo lice nesumnjivo odaje zadovolj
stvo. Ovaj detalj u vezi је sa poslednjim, ironicnim stihom. 

U pesmi se ne pominje Adam, ali је na slici njegov lik Ьiо neophodan da Ьi 
se mogao prepoznati zenski lik. U drvorezu, dakle, ima elemenata koji ne figuriraju 
u tekstu. 

Sesta pesma ро redu, ili treca u drugoj trijadi u kojoj pesnik donosi detalje iz 
privatnog zivota, nosi naslov Le Chat (Macka20

): 

Је souhaite dans ma maison: 
Une femme ayant sa raison, 
Un chat passant parmi les livres, 
Des amis en toute saison 
Sans lesquels је ne peux pas vivre. 

(Apollinaire 1999: 8).21 

U pesmi је rec о porodicnoj sreci. Pesnikje vrlo jasan, nabraja sta Ьi voleo da 
ima u svom okruzenju, tacnije u svom domu (stihovi 2-4), podvlaceci neophodnost i 
sustinsku vrednost tih pojmova (stih 5). Nabrajanje zapoCinje od zene (ayant sa rai
son - razumne zene, "koja nije troma"), preko macke koja se seta medu knjigama, do 
prijatelja koji Ьi mu Ьili stalni gosti. Vrlo lako је poverovati daje redosled trebalo da 
bude obmut, od prijatelja do zene, jer је Apoliner puno polagao na svoje prijatelje, bez 
njih nije mogao, dok је zene voleo, napustao i opet voleo. Redos\ed је u ovoj pesmi 
dat s izvesnom dozom ironije, nagovestavajuci pesmu Veridba (Upor. Greet 1977: 95). 
20 Prevod bi trebalo da glasi macak ili macor. Medutim, kako је u pesmi rec о kucnom ljubimcu koji doprinosi 

atmosferi doma, njegov pol nije od kljucne vaZnosti, te ga dajemo u oЫiku koji је u na5em jeziku uobicajen 
za oznacavanje tog ljuЬimca. Kolja Micevic, ciji prevod donosimo u radu, takode upotreЫjava zenski rod 
ove imenice (v. infra). 

21 Zelim usred svoga doma: / zenu koja nije troma, / mackв knjigama ~to ~eta, / prijateljajo~ veoma / bez kojih 
је zivot seta. (Apoliner 1988: (21]). 
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Medutim, kUucпi motiv u ovim stihovima је macka, bez cijeg prisustva prikaz doma 
biva оЬiсап, пepoetski. Upravo опа domu daje posebпu пotu. Pesпik пе zeli da prikaZe 
пјепо puko setaпje medu kпjigama, пеgо da ukaZe па zivost prizora, па topliпu doma. 
Apoliпer јој dodeljuje пajvaZпije, ceпtralпo mesto u pesmi,jer је upravo motiv mack~ i 
ciпi pesmom. Apoliпer је cezпuo za topliпom doma, zbog cegaje ovog kucпog ljuЬim
ca prilikom паЬrајапја stavio н srediпu, а to је ujedпo i srediste citave pesme. 

Difijev drvorez prikazuje macku u gro plaпu. Iza пје su jos поспа lampa, 
vaza sa cvecem, otvoreпa kпjiga, dakle moderaп amЬijeпt. Macka је ceпtralпa figura. 
Prikazaпa је staticпo - пе seta, пе umiljava se, пе spava. Опа sedi, sirom otvoreпih 
ociju, sto pomalo daje misticaп tоп celom prizoru. Krzпo јој је prugasto i, ciпi se, ve
oma meko. U ovoj slici пета пi zепе пi prijatelja, а umesto mпostva kпjiga, ovde је 
samo јеdпа. Vaza i lampa se u tekstu пе pomiпju. Nedosledпosti u odпosu па tekst idu 
u prilog tezi da је Difi razradio Apoliпerovu ideju iz stihova. Dakle, slika пе ilustruje, 
пеgо dopuпjuje tekst, оdпоsпо pomaze citaocu da boUe razume stihove. 

Svaka pesma пosijedпu kljucпu ideju, koju izrazava kroz prisustvo zivotiпje 
ili mitoloskog Ьiса. Zanimljivo је da Di:fi prizore svodi па dovoljпi miпimum, obo
gacujuci ih, pritom, odredeпim detaljima, koje mi, "Citaoci-posmatraci" (lecteurs
regardeurs), оdпоsпо "citaoci-odgoпetaci" (lecteurs-dechiffreurs, Ruseovi termiпi) 
asocijativпim putem dovodimo u vezu s osпovпom idejom. Njegova vizuelпa igra 
moze se porediti s pesпikovim poigravaпjem reCima. Vazпo је da se krug asocijacija 
suvise пе udaljava od glavпe zamisli, а to se postize odabraпim vokabularom, оdпо
sпо vrlo paZljivo Ьiraпim detaljima u likovпom prikazu. Di:fi је dugo i оzЬi!јпо pro
misljao svaku Apoliпerovu pesmu i svaku varijaпtu drvoreza kojuje pravio, u tezпji 
da proпade пajrecitiji а ш~jadekvatпiji likovпi izraz. Tome u prilog ide slucaj drvoreza 
za pesmu La Рисе (Vaska), kojije sasvim пehotice pokazao koliko i пајmапја пiјапsа 
moze da izпeveгi celokupпu umetпikovu koпcepciju. 

Naime, u "G\asovom" izdaпju Bestijarija ili Orfejeve pratnje (Apoliпer 1988: 
[ 41 ]) pomeпuti Difijev drvorez odstampaп је tako sto је zarotiraп udesпo za devedeset 
stepeпi, cime se izguЬila surovost u izgledu iпsekta, koji u origiпalпom izdaпju ima pre
teci izgled. Slika је izguЬila па jaciпi i postala samo ilustracija, оdпоsпо prikaz јеdпе 
оЬiспе vaske, kako sam пaslov pesme i пalaZe. Medutim, пј еп пovi polozaj ( okreпuta 
је па \eda) пavodi па ideju bespomocпosti, cime se citalac, prakticпo, upucuje па pogre
saп trag, па jedпu sasvim drugaciju iпterpretaciju od zeljeпe. Stihovi glase: 

Puces, amis, amaпtes meme, 
Qu'ils soпt cruels ceux qui пous aimeпt! 
Tout пotre saпg coule рош eux. 
Les Ьieп-aimes soпt malheureux. 

(Apolliпaire 1999: 18).22 

22 Va5ke, prijatelji, tak dragane, / svi sto nas vole znaju da rane! / Rad njih se nasa krvca peni. / Zlo pate svi 
pre-lj11Ыjeni [sic!]. (Apoliner 1988: [41]). 
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U njima је, zapravo, rec о neminovnosti ljubavnih jada, о "okrutnosti" onih 
koji nas vole. Oni nam trose energiju, oni nas, u izvesnom smislu, iscrpljuju, iznu
ruju, gotovo da nam piju krv (zbog njih nasa krvca peni, stih 3), mada se taj stih 
moze protumaciti i tako da ta nasa krv tece zarad ljubavnika, drugim recima nase 
postojanje dugujemo postojanju tih \jubavnika koji su nam podstakli zivotni e\an, i 
mi zivimo za njih. 

Difi је va5ku prikazao u poluzgrcenom stavu s glavom nadole, kao da је 
spremna na akciju, napad (izrazeni su njeni beli zuЬi). Izokrenuta vaska, medutim, 
u potpunosti guЬi te osoЬine. Slika, dak\e, moze da pruzi pogresnu informaciju i da 
skrene citaoca s osnovne ideje. Polozaj drvoreza, taj naizgled irelevantni detalj, tako, 
postaje element koji dira u sustinu.23 

Ima pesama u kojima se igre recima i vizuelnim sredstvima izrazito preplicu. 
Takav је s\ucaj u pesmi Le Lievre (Zec): 

Ne sois pas lascif et peureux 
Comme \е lievre et l'amoureux. 
Mais que toujours ton cerveau soit 
La hase pleine qui coш;oit. 

(Apollinaire 1999: 10).24 

Zec i kunic se u bestijarijima pojavljuju tek od renesanse, i u njima se istice 
pre svega njihova plasljivost, ali i njihova dvopolnost i izrazita plodnost. Apoliner 
koristi isti predlozak, ali s drugacijom namerom: da ukaze па osoЬine valjanog pe
snika. Stihovi su dati u imperativu i podsecaju na Boaloove (Nicolas Boileau) savete 
pesniku. Ne treba imati karakter jednoga zeca ili ljubavnika, nego um pesnikov neka 
bude poput zecice koja uvek stvara novi zivot. Ovde se Apoliner poigrava glagolom 
concevoir (zaceti; pojmiti) i fizioloskom osoЬinom superfetacije kod zecice, zbog 
cega koristi pridev pleine (ima znacenje puna, a\i i bremenita): neka pesnikove ideje 
budu nepresusne, kako Ьi neprestano mogle da nastaju nove pesme. Za pesnika koji 
mnogo pise kaze se da је p\odan, а svaka pesma predstavlja jedan novi zivot. Rec 
је, dakle, о zelji za neiscrpnom inspiracijom, а samim tim i sto vecim umetnickim 
opusom. 

Difijev drvorezje prepun detalja. Nakon dve varijante, и kojimaje zec manje 
i\i vise skriven и rastinju, sto podseca na srednjovekovne crteze, ova treca, poslednja 
verzija, najЫifuje ideji iz stihova. U sredistu drvorezaje krug, а и krugu zec, glave 
okrenute od nas, koji trci preko ро!ја prema oblacima kojih podjednako ima па dve 
strane - poput оЫаkа u prvom i trecem Orfeju i u pesmi Le Lion (Lav) - sto Ьi se, 
zbog njihove beline i utiska sirenja, moglo shvatiti kao prikaz slobode. Iznad kruga 

23 Daje izokrenuto odstampan, па prirner, Orfej, Ьilo Ьijasno daje u pitanju greska, ali u slucaju Vaske taj uti
sak izostaje, јег su i insekt i ornarnenti tako prikazani da ih је шoguce posшatrati, prakticno, iz svih uglova. 

24 Ne budi alav i kukavnik / kao kunic il' ljubavnik. /Уес пеk ti је vеспо rnozak / kao zeciciп pun stomak. 
(Apoliner 1988: [25]). 
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su puska i Ьiс, u donjim uglovima drvoreza ро jedan lovacki pas, koji kao da se 
skrivaju u rastinju. Fokus slike је u opcrtanom krugu. Kako ga protumaciti? Krug је 
predstavljen tako da se moze shvatiti na razne nacine: kao utroba zecice; kao zaokru
zena misao ili ideja; kao simbol savrsenstva; kao okular kroz koji nam stizu vizije, 
slike, predstave; ali i kao oЫik lovackog roga. Difije majstorski povezao ornamente i 
ideje. Ako centralni krug shvatimo kao zecicinu utrobu, onda crni krug s njegove leve 
strane izgleda kao zecicina glava, а dva lista iznad njega asociraju na zecje usi. А ako 
је krug deo roga, onda је crni levi krug njegov otvor. Interesantno је da se u krugu 
nalazi zasebna slika, sa zasebnim dekorom. Tako doЬijamo ideju da zec trci, jer је na 
nisanu onih koji se nalaze oko kruga, а to su lovac i lovacki psi. Na taj nacin је Difi 
prikazao plaslj ivost zeca (peureux, stih 1, u prevodu К. М. kukavnik). Lascivnost iz 
inicijalnog stiha (u originalu Zascif, dokje u prevodu К. М. alav) sugerisanaje broj
nim liscem koje ро svom duguljastom oЫiku podseca na zecje usi, tako da se stice 
utisak da је slika prepuna zeceva, koji se vrzmaju oko zecice prikazane u sredini. 
Poslednja dva stiha Difi је resio uz pomoc samog centralnog kruga koji shvatamo i 
kao zecicinu utrobu (u kojoj se vec nalazi zec) i kao oЫik glave tj. mozga koji pesnik 
poredi s рипот utrobom.25 

Cela slikaje poput amЫema. Njeno znacenje shvatamo kada procitamo pe
smu, jer stihovi upucuju na njeno desifrovanje. Sama ро seЬi, slika navodi na po
misao da је rec о lovu na zeca. Difijeva masta је od ovog drvoreza, uz pomoc vesto 
Ьiranih detalja, napravila citavu pricu, koja se krece u okvirima datim u stihovima. 

Jos jedan u nizu primera koji potvrduju da Difijevi prikazi nisu oЬicne ilu
stracije stihova, vec ingeniozne potpore tekstu, nalazi se u drvorezu za pesmu о misu 
(La Souris). Pesma glasi: 

Belles journees, souris du temps, 
Vous rongez peu а peu ma vie. 
Dieu! Је vais avoir vingt-huit ans, 
Et mal vecus, а mon envie. 

(Apollianire 1999: 13).26 

Ovde је rec о protoku vremena, о prolaznosti zivota. Pesnik konstatuje da 
vreme, poput miseva, gricka njegov zivot (stihovi 1-2), а zatim se, u maniru Vijona 
(Fraщ:ois Villon) ili Ritbefa (Rutebeuf), priseca svoje boemske, neuredne mladosti, 
za koju је svestan da nije Ьila olicenje idealnog zivota, ali је Ьila onakva kakvu је 
zeleo (stih 4).27 

25 ldeja da se pesnik (njegov dL1h) poistovecuje sa zenskim Ьicem, odnosno ideja da је pesnikova priroda an
drogina,jav!ja se kodApo!inera ј u drugim de!ima. Saga!ova s!ika Ноттаgе а Gui//aume Apollinaire (Отаz 
Gijomu Apolineru) prikazuje pesnika kao androgino Ьiсе. (Upor. Greet 1977: ! ОО). 

26 Krasni dani, mikvi vremena, / grickate moj zivot sporo. / Boze! Zar sve bese tek sena, /а dvadesetosma се 
skoro. (Apo!iner 1988: [31]). 

27 Licni detalj da се pesnik uskoro napuniti dvadest i osam godina sugerise da је pesma morala Ьiti napisana 
1908. godine. 
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Drvorez prikazuje prirodu bogatu jesenjim plodovima. Tu su ogromna bun
deva, groZde, zito, ptica, jagode, cvece i jos mnogo toga. Jedva uocljivi mis nalazi 
se u dnu slike, medu velikim jagodama. Prikazan је kao majusna crna mrlja, jedva 
primetna, ali је ipak tu. Као sto vreme neumitno tece, tako i mis, malo ро malo, ali 
sigurno i neprestano gricka. Mis је dat kao crna figura, i tako predstavlja negaciju ci
tave slike, kojaje na prvi pogled izuzetno raskosna i vedra. Na taj nacin, shvatamo da 
prvi deo prvog stiha (belles journees, krasni dani) koji predstavlja lepotu i bogatstvo 
prirode i zivota pod vedrim, osuncanim nebom - dakle jednu krajnje pozitivnu sliku 
- pesnik stavlja u opoziciju sa nastavkom pesme, koji referira na smrt, krecuci se od 
opsteg plana ka licnom. Pesma i slika putem oksimoronske veze upucuju na to da i 
najlepsi dan mora da prode, sto znaci daje on samo korak vise ka smrti. 

Slika sama za sebe nema isto znacenje kao kada se posmatra uz tekst. Na njoj 
је prikazan samo prvi deo pesme (divan dan), а prisustvo misa и ovoj mrtvoj prirodi 
moze navesti na pomisao daje on srecni mali stvor koji se nalazi usred izoЬilja hrane, 
bez pomisli daje nosilac jednog posebnog znacenja, koje se granici s melanholUom 
i pesimizmom. 

* 
Dva autora, Apoliner i Difi, udruzila su svoje talente i uspesno stvorilajednu 

slozenu, a\i kompaktnu, likovno-poetsku strukturu, alЬum pesama i duboreza Besti
jarij, koju mozemo podvesti pod ikonotekst grupisanja. Struktura delova i njihovo 
sadejstvo, odnosno meduzavisnost, uklapaju se u Ruseovu definiciju ove vrste ikono
teksta, iako postoji izvesno odstupanje od trodelne strukture (kao cetvrti deo pojav
ljuju se Napomene na samom kraju zЬirke). Medutim, опе nikako ne remete bazicnu 
tripartitnost ikonoteksta, naprotiv, imaju ulogu da razjasne tektualni deo zЬirke, bez 
koga, opet, nema adekvatnog tumacenja likovnog dela zЬirke. One su, tako, jos jedno 
sredstvo u nizu kojim se postize bolja komunikacija ikonickog i tekstualnog elementa 
u ikonotekstu. 

Primetnaje doslednost u koncepciji ove likovne knjige. Njena kompaktnost 
sledi iz cinjenice da duborezi ne predstavljaju tautoloski prikaz Apolinerovih stihova, 
nego duboko promisljeni odraz i/ili dopunu osnovnih ideja iskazanih и njima. Zato је 
za tumacenje likovne komponente zЬirke neophodno traziti uporista u tekstu. 
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Diaпa Popovic 

LE BESТIAIRE ОЕ GUILLAUME APOLLINAIRE ЕТ RAOUL DUFY, UN 
EXEMPLE D'ICONOTEXTE APPELE L 'ASSEMBLAGE 

RESUME 

D'apres Ја typologie d'iconotextes donnee par Jean Rousset, Le Bestiaire ои 
Cortege d'Orphee d'Apollinaire et Dufy est un bon exemple d'assemЬ!age, une va
riante d'iconotexte ou \es deux composants du poeme (iconique et textuel) s'unifient 
par un lien de necessite. Ces deux constituants du poeme sont non seulement formel
\ement associes Guxtaposes ou superposes), ils sont interdependants, solidaires et 
necessaires l'un а l'autre (l'interpretation de l'image n'est pas complete sans l'appui 
des vers et vice-versa). Par се procede artistique on obtient une ferme structure de 

chacun des poemes et du recueil en son entier. 
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МП О GRALU U SREDNJOVEKOVNOJ 
EVROPSKOJ KNJIZEVNOSТI 

Nikolina Zobenica 

SAZETAK 

Mit о Gralu је jedan od onih koji prelaze granice prostora i vremena, оп se obraduje 
uvek iznova, pod uticajem kulture i vremena koji ga integrisu. U srednjovekovnoj knjizevnosti 
postoji citav niz dela и kojima mit о Gralu dozivUava razlicite obrade. Medutim, postavlja se 
pitanje da li је и osnovi svih tih tekstova uocljiva zajednicka struktura mita i iz cega se ола 
sastoji. Та opsta obelezja mita i njegove strukture mogu da se uoce samo ako se uporede mno
gobrojne poznate varijante - tek tada mogu da se izdvoje konstante mita о Gralu. 

Кljucne reci: Gral, mit, struktura, Mirce Elijade, srednjovekovna knjizevnost. 

MIТI SVETO 

Mit је prica (grc. mythos). Prica u koju religiozni covek veruje, jer govori 
istinu о svetu i coveku. Mit је uvek prica о dejstvu sila i moci koje premasuju ljudske 
i daje odgovore na pitanja koja prevazilaze covekovu moc poimanja. Osnovni mitje 
uvek prica о postanju sveta (kosmogonija), ali kako se prosirivao kosmicki ciklus, 
ideja о savrsenstvu pocetaka pocela је da se dopunjuje komplementarnom idejom 
unistenja: da Ьi nesto istinski novo moglo da zapocne, potrebno је da ostaci i rusevine 
starog ciklusa budu u potpunosti razoreni (Eliade 1970: 50). Kraj sveta ( eshatologija) 
prethodi ponovnoj kosmogoniji. Isto tako, mit govori i о postanju i sudblni bogova 
(teogonija), kao i о spasiteUima i izbaviteljima ljudi (soteriologUa). Ovi mitovi retko 
postoje nezavisno jedni od drugih, jer "mitovi pokazuju cudnu tendenciju da se drze 
zajedno i izgrade vece strukture" (Frye 1970: 50) i upravo zato se stalno nadovezuju 
jedni na druge. Iako se u centru mitologija uvek nalazi mit о postanju sveta i coveka, 
drugi su se dogadaji zblli nakon kosmogonije i antropogonije i covek, onakav kakav 
је danas, neposredni је rezultat tih mitskih dogadaja, jer su ga ti dogadaji stvorili. 
Mitovi о postanku produЬljuju i upotpunjuju kosmogonijski mit: oni pricaju kako је 
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svet bio promenjen, obogacen ili osiromasen (Eliade 1970: 14, 24). Stoga pored ovih 
pravih, cistih mitova, vremenoш nastaju tzv. etioloski mitovi - price koje se stvaraju 
kako Ьi se objasnile neke pojave, kao sto је neki prirodni fenomen ili neki neoblcni 
kamen ili drvo, hram ili neko mesto. Iako se integrisu и izvorne mitove, njihovim od
stranjivanjem iz kompleksa mitologije ne nastaju praznine (Gottschalk 1996: 12-13), 
sto ukazuje na njihov sekundaran znacaj. 

U mitovima se sveto ispoljava (hijerofanija) и razliCitim oЫicima: u pred
metu kao sto је kamen ili drvo, ali, na primer, i и inkarnaciji Boga и Isusu Hristu. 
Paradoksalno је sto predmet koji manifestuje nesto drugo ne prestaje da bude ono sto 
jeste - kamen ostaje kaшen, njegov kvalitet natprirodnog postoji samo u ocima reli
gioznog coveka (Elijade 2004: 12-13, 15), kojem Svet "govori", а da Ьi razumeo taj 
govor, covek treba da poznaje mitove i da ume da odgonetne simbole (Eliade 1970: 
131-132). 

Mit objedinjuje "tacka oslonca'', "stalna tacka", centralna osa, Centar Sveta 
(Axis mundi) koji omogucava orijentaciju i predstavlja sveti, odnosno "jaki", znacaj
ni prostor. Prostor nije homogen, а ta sveta mesta predstavljaju prekid kontinuiteta, 
mesto gde opste dva sveta - profani i sakralizovani. U tom pogledu poseban znacaj 
doblja prag, kao i sve vrste otvora, koji predstavljaju vrata prema nebu. Oko te tacke 
formira se Svet, Kosmos, dok sve van tog Sveta postaje "drugi svet", "strani hao
ticni" prostor, nastanjen avetima, ,strancima' (koji su, uostalom, izjednaceni sa de
monima i fantomima)" (Elijade 2004: 19-25). Centar Sveta otvara zemaljski svet ka 
visinama (Nebu) i ka dublnama (donjem svetu) i na taj naCin uspostavlja vezu izmedu 
tri kosmicke ravni: Nebo, Zemlja i donji svet. Najcesce је zamisljen kao univerzalni 
stub, koji istovremeno podllpire Nebo i Zemlju, kao \estve (npr. Jakovljeve lestve), 
kao kosmicka ili sveta planina, sveto drvo i slicno - nalazi se na Zemlji, и sredini, и 
"pupku Zemlje", ali dodiruje Nebo. 

Religiozni covek llVek ima potrebu da zivi и Ьlizini Centra, и svetu koji 
је potpun i organizovan i oko Centra gradi svete gradove i svetilista, hramove koji 
predstavljaju vezu izmedu Neba i Zemlje i svojim osnovama sezu duboko и donje 
predele. Sveta mesta covek cesto ne moze sam da otkrije, vec ponekada koristi i po
moc svetih zivotinja koje mogu da pronadu tajanstveni znak apsolutne tacke, koji se 
onda simbo\icki predstavlja kao glavni stub, ognjiste, cak i kamen (Eliade 1971: 8). 
Oko tog Centra se gradi covekov svet ро uzoru na kosmogoniju: "pocev od Centra 
projektuju se cetiri horizonta и cetiri glavna pravca": cetiri strane sveta, cetiri stuba 
koja podupiru nebo, kojima odgovaraju cetiri pregrade, cetvoro vrata, cetiri prostora, 
cetiri Ьоје i sl. (Elijade 2004: 30-32, 35-37). 

Za religioznog coveka "natprirodno" је uvek и vezi s "prirodnim" (Elijade 
2004: 86), и kојеш se i ispoljava, na primer, и Vodi, Zemlji, Suncu, Mesecu i sl. Voda 
prethodi svakom oЫiku stvaranja, predstavlja podlogu za stvaranje, cesto prikazano 
kao pojava Ostrva usred talasa. S druge strane, voda simbolizuje i potapanje, smrt i 
ponovno radanje (Elijade 2004: 95-97). Zemlja se posmatra kao Majka, а covek је 
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roden iz Zemlje, iz majcine utrobe. U sistemu mikro-makrokosmickih podudaranja, 
pecina se cak izjednacava s utrobom ili matericom Majke Zemlje (Elijade 2004: 1О1-
102, 120).' Junak se vrlo cesto izjednacava sa Suncem, bori se protiv Mraka, koji 
predstavlja suprotnost Zivotu, oЫicima i inteligenciji, silazi u Carstvo Mraka i izlazi 
pobednicki iz njega (Elijade 2004: 113-114). Ulazak solarnogjunaka u mrak i njegov 
izlazak tumace se kao ritualna smrt i vaskrsenje, drugo rodenje, duhovno rodenje bez 
kojeg covek nije dovrsen. Тај prelaz u onaj svet, Ьi!о Raj ili Pakao, uglavnom kroz 
tesna vrata ili most, predstavlja njegovu inicijaciju (Elijade 2004: 105, 128-129). 

Inicijacija oЬicno "sadrzi trostruko otkrice: svetoga, smrti i seksualnosti". 
Da Ьi postao covek u pravom smislu reci, junak mora da umre u prvom zivotu, da se 
preobrazi u embrio da Ьi se ponovo rodio u drugom, visem zivotu. Povratak u mate
ricu oznacen је Ьi!о zatvaranjem obracenika u koliЬu, Ьilo da ga simbolicki prozdire 
neko cudoviste, Ьilo prodiranjem na neki posveceni teren koji se poistovecuje s ute
rusom Majke Zemlje ili povlacenjem u sumu, dzunglu, tminu, koji simbolisu ono
stranost, smrt, Pakao. Iskustvo ponovnog radanja praceno је mucenjem (bol radanja), 
nadevanjem (novog) imena i ucenjem novog (tajnog) jezika. Medutim, deo inicijacije 
predstavlja i sticanje znanja i spoznaje, junak saznaje svete mitove od svog ucitelja 
(cesto svestenika), koji ga zadrzava tri noci u trbuhu zemlje, kako Ьi sazreo i ponovo 
se rodio, jer inicijacija odgovara duhovnom sazrevanju. Dok ovaj oЫik inicijacije 
mora da prode svaki mladic na svom putu sazrevanja u muskarca, inicijacija oda
branih medu muskarcima podrazumeva i pristupanje tajnim drustvima (Eliade 1970: 
75-76; Elijade 2004: 133, 128-129)2. 

Mitovi se ozivljavaju putem rituala, ali samo u razdoЬ!ju svetog vremena 
(uglavnom tokom jeseni i zime, i to samo nocu), jer na taj nacin covek se prozima 
posvecenom atmosferom mitskog pocetka, snaznog vremena (Eliade 1970: 13, 20, 
16-17). Za vreme rituala svestenik predstavlja besmrtnike, ponavlja njihove pokrete 
i reci, jer besmrtnici moraju da budu prisutni tokom rituala kako Ьi posvetili svet. 
Stoga svestenika niko ne sme da gleda niti dodiruje, on obred cesto obavlja daleko 
od ljudi, u apsolutnoj samoci, jer dok su ih besmrtni obavljali prvi put, na Zemlji jos 
nije Ьilo ljudi (Eliade 1970: 45). 

Podrazavanje modela prvoЬitnog stvaranja vremenom postaje sve manje 
pravilno, model Ьiva izoЬ!icen, а na krajн i zaboravljen, а zaborav је istinski greh, jer 
mit treba da cuva pravu pricu о ljudskoj sudЬini (Elijade 2004: 64, 74-75). Bitno је 
prisetiti se svih dogadaja kojima se prisustvovalo н vremenskom trajanju, vazno је da 
se upozna poreklo i istorija necega kako Ьi se time moglo ovladati, vatno је prisetiti 
se, detaljno i veoma tacno, onoga sto se dogodilo na pocecima i svega nakon tog tre-

1 Neki drevni postupci za izlecenje primjenjuju obredni povratak и matericu umesto ceremonijalnog kazivan
ja kosmogonijskog mita (Eliade 1970: 78). 

2 lnicijacija је takode ponavljanje kosmogonije. Sa stanovi~ta strukture mita, povratak tt matericн odgovara 
povratk11 Sveta и "haoticno" ili embrionalno stanje. Mrak koji prethodi rodenju odgovara No6i рге Stvaranja 
i tmini kolibe za upн6ivanje. 
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nutka. Pamcenje је spoznaja, ponovo prisecanje poseduje magijsko-religioznu snagu, 
covek koji se priseca svojih "rodenja", svog porekla, postaje gospodar svoje sudЬine. 
"Zaborav" odgovara "snu", ali i guЫjenju sebe samog, tj. dezorijentaciji, "zasleplje
nosti", а "mudrost" omogucava oslobadanje, to jest "budenje". "Proslost" (istorijska 
ili prvotna), ako se zaboravi, uporeduje se sa smrcu (Eliade 1970: 84-85. 109-112). 

U srednjem veku arhaicna mitska misao jos uvekje veoma ziva i stvarna za 
religioznog coveka. Iako dolazi do njenog uzdizanja (Eliade 1970: 157), ona se ipak 
sve vise udaljava od svojih arhaicnih izvora i integrise se и novн, hriscansku mitolo
giju. Medutim, hriscanstvo и srednjem veku jos uvek poseduje kosmicke vrednosti 
(Elijade 2004: 126), jer ono ne moze nikada da se potpuno odvoji od mitske misli. 
Hriscanstvo је moralo da sacuva barem mitski stav, Iiturgijsko vreme, tj. povremeno 
vracanje k ilud tempus pocetka. Citav niz kosmickih simbola - Voda, Drvo, Loza, 
plug i motika, brod, kola itd. -vec је Ьiо asimilovan ujudaizmu i mogao је bez tes
koca da se uklopi и crkvenu doktrinu i praksu. Veliki broj bozanskih Iikova i "pagan
skih" mitova jednostavno је "prekrsten", posto nUe mogao da bude isteran (Eliade 
1970: 152-154). "Mitska misao moze prevladati i odbaciti neke od tih predhodnih 
izraza koje su Povijescu postali zastarjeli, prilagoditi se novim drustvenirn uvjetima i 
novim kulturnim modama, ali se ne moze odagnati." (Eliade 1970: 158) 

Mit se vremenom menja i guЬi smisao za modernog coveka koji zeli da po
stigne apsolutnu slobodu, da desakralizuje svoj svet, za coveka kojem simboli rituala 
nista vise ne znace, jer ne nose "tajnu poruku" Kosшosa koju su osluskivali njegovi 
preci. Moderni covek rada se krajem srednjeg veka, kad i rec mnogih mitova zamire. 
Medutim, nestanak mitova predstavlja guЬitak koji covek stalno nastoji da nadoknadi 
(Gottschalk 1996: 32) i tako mit prelazi и knjizevnost. 

Posledica је da "mit и cistom oЫiku ne postoji" (Herman Sekulic 1991: 8). 
Mitologija se utapa и knjizevnost i\i se stapa s njom (Frye 1991: 52), stoga su mitovi 
uglavnom poznati kao knjizevni i umetnicki tekstovi, а ne kao izvori ili izrazi nekog 
religioznog iskustva Ыiskog ritua\u. Citavo jedno zivo popularno podrucje religije 
izmice, i to upravo stoga sto nije Ьilo opisano и pisanoj formi na sistematican nacin. 
Cak i nakon sto su religija i шitologija radikalno sekularizovane i demitizirane, one i 
dalje dugo zive и modernoj (u sirem smislu reci) kulturi, upravo stoga sto su ih izra
zila knjizevna ili umetnicka remek-dela (Eliade 1970: 144-145). U evropskoj kulturi 
to ne vazi samo za grcku religiju i mitologiju, vec i za rimsku, gerшansku i, narocito, 
keltsku. Medutim, posto su lisene religioznog konteksta, mitologije se menjaju. "Po
meranje" је uslovljeno potrebom autora da pricu ucini verovatnom, logicki motivi
sanom ili moralno prihvatUivom, tj. da ona bude nalik zivotu. Pored toga, prisutna 
је i ,reverberacijska' dimenzija, zbog koje "svako knjizevno delo hvata odjeke svih 
drнgih dela istog tipa и knjizevnosti i zivotu" (Frye 1991: 57-58). 

Srednjovekovna knjizevnost о Gralu potice iz arhaicnih mitskih izvora, ali 
је prozeta hriscanskim elementima. Uprkos mnogobrojnim transformacijama i нdа-
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ljavanju od izvora, sve vесеш prilagodavanju aktuelniш okolnostima u knjizevnosti 
i van nje, osnovпa шitska struktнra ostala је i dalje uocljiva, mada sve teze kako је 
vreшe proticalo. 

SREDNJOVEKOVNA EVROPSKA KNJIZEVNOST О GRALU 

Mit о Gralu nastao је u srednjeш veku. Iako se Gral prvi put pojavio u fran
cuskoj knjizevnosti, predistorija Grala pocinje vec s usшeniш keltskim predanjima, 
velskiш i irskiш, u kojiшa znacajno шesto zauziшa prica о carobnoш kotlu. lako se 
Gral prevashodno vezuje upravo za francusku, u drugoш redu i za neшacku i engle
sku knjizevnost, prisutan је i u holandskoj, skandinavskoj, italUanskoj i spanskoj 
knjizevnosti i to u prevodiшa i preradaшa francuskih dela. 

U okviru irske knjizevne tradicije, carobni kotao pojavljuje se u predanjiшa 
Alsterskog ciklusa [Ulster] oko kralja Konhovora [Conchobor] i najveceg шitskog 
junaka Kuhulina [Cuchulainn] iz 1. veka. Iako su deloш zapisane vec u 7. veku, da
nas poznate price baziraju se na predanjima iz 1 О. veka. U pseudoistorijski zapis о na
seljavanju Irske, Lebor Gabala ( oko 1170. godine ), ugradena su i шitoloska predanja 
u kojiшa шedu svetiш predшetiшa posebno шesto zauziшa carobni kotao irskog roda 
bogova Tuata Ое Oanan ["Tuatha Ое Oanann"] (narod/ deca boginje Oane). 

U okviru velskih predanja narocito је upecatljiva prica о Anvnu [Annwn], 
koja se pripisuje Taliesinu (Squire 2000: 213). Ovaj poznati velski bard ziveo је oko 
500. godine, а njegovo iше је ostalo poznato vekoviшa: u rukopisiшa iz 12. i 13. 
veka zabelezene su pesme koje mu se pripisuju, а u rukopisu iz 14.veka sacuvanaje 
Taliesinova knjiga [Book ој Taliesin], u kojoj је pored dvanaest pesama, delom reli
gioznog i mitskog karaktera, sadr:lan i deo jednog junackog predanja. Verovatno је 
pesme о borbama Kelta u severnoj Engleskoj i juznoj Skotskoj zaista spevao Taliesin, 
dok ostale pesme poticu od drugih barda (Gottschalk 1996: 314 ). 

Elementi mita о Gralu (mada ne i sam Gral) nalaze se i u velskoj PriCi о 
Pereduru, sinu Evrauka [ Historia Peredur аЬ Evrauc] zabelezenoj и zbirci jedanaest 
prica u prozi pod nazivom Price iz mladosti junakii [MaЫnogion, plural od "mabl
nogi"] iz 11. veka (Mertens 2003: 15-16). Normani su sakupili i zapisali ove cudesne 
price s magijskim i fantasticnim elementima tek и 14. veku, а и 19. veku (1838. go
dine) prevela ih је i izdala Sarlot Gest [Charlotte Guest]. Osnovu cine cetiri "grane" 
Prica iz mladostijunaka: "Pwyll" (ime boga podzemUa), "Branwen" (boginja ljubavi 
i plodnosti, sestra vrhovnog boga Brana), "Manawyddan" (bog mora) i "Math" (kralj 
zemlje Gvined [Gwynedd] u Velsu). Imena pagansko-mitskih kraljeva i bozanstava, 
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kao i citav niz mitskih motiva iz ovih prica prenosili su se usmenom predajom kroz 
vekove (Gottschalk 1996: 314-315).3 

Gral prvi put pominje Кretjen od Troa, autor francuskog dvorskog romana 
Perseval ili Prica о Gralu [Perceval ои Le conte du Graal], koji је nastao izmedu 
1175. i 1190. godine. Ovde se grada о Gralu povezuje s gradom о Persevalu, sto 
predstavlja jednu od dve dominantne tradicije u okviru knjizevnosti о Gralu. Као 
izvor Kretjen pominje knjigu о Gralu koju muje dao grofFilip od Elzasa4 i kojaje za 
proucavaoce ove tematike ostala nepoznanica (Mertens 2003: 27). Medutim, Baшn
gartner pominje Knjigu о Svetom Gralu [Le livre dou Saint Graal], prozni roman s 
pocetka 13. veka napisan u tonu pobozne Iegende, u kojem se pripoveda predistorija 
Grala. Francuski naucnici su ga radi razlikovanja od drugih romana nazvali i Veliki 
Sveti Gral [Grand Saint Graal]. 5 Moguce је daje ta knjiga Kretjenov izvor, ali pret
postavlja se i da је Kretjen koristio i razvijenu usmenu tradiciju (Loomis 1963: 8), 
verovatno bretonskog pripovedaca ро imenu Bleheris/ Breri/ Blihis (Mertens 2003: 
26). Citav niz keltskih motiva podrzav ovu pretpostavku: ruzna glasnica Grala, tri 
kapi krvi u snegu, koplje koje krvari, lik Kralja-RiЬara, cudesni krevet itd. Medutim, 
pored keltskih motiva prvi put se u okviru predanja о kralju Arturu pojavljuju i reli
giozni motivi (Bumke 2004: 234). 

Od petanaest sacuvanih rukopisa nedovrsenog Kretjenovog romana, dvana
est sadrzi jedan ili vise Nastavaka price о Gralu [Continuations du Conte du Graal]. 
Poznata su cetiri nastavka: Prvi nastavak (oko 1200. godine, poznat kao Nastavak о 
Gavajnu i kao Pseudo-Vosjer [Pseudo-Wauchier; jer se pogresno mislilo daje autor 
Wauchier de Denain], Drugi nastavak [Seconde Continuation], TreCi ili Manesjerov 
nastavak [Continuation de Manessier] i Cetvrti nastavak, iz pera Zerbera od Montre
ja [Gerbert de Montreuil]. 

Drugu tradiciju u istoriji knjizevnosti о Gralu predstavlja povezivanje Grala s 
legendom о Josifu od Arimateje. Iako se i u interpolaciji Prvog nastavka Kretjenovog 
romana legenda о Josifu dovodi u vezu s Gralom (Loomis 1963: 224-227), zacetnik 

3 Ime Peredur se u pisanim dokumentima pojavljuje vec н prvoj polovini 12. veka kod Galfreda [Galfred 
ili Geoffrey of Monmouth ], al i zbog vremena zapisivanja Prica i= m/adosti junaka diskutabilno је da li se 
radi о autenticno keltskim ili cak francuskim motivima. Postoje velike slicnosti izmedu velskog Peredura i 
francuskog romana Kretjena od Troa [Chretien de Troyes]. S jedne strane, postoji mogucnost daje Peredur 
bio glavni izvor Kretjenн, dok novija istral:ivanja isticu daje vrlo moguce daje Peredur delom prepricavanje 
Kretjenovog romana, а da su delom u njega utkana i keltska predanja (Bнmke 2004: 234, 233). Medutim, 
kljucna razlika ostaje neobjasnjena: u Pereduru se ne pominje Gral. 

4 Mertens skrece pal:nju na to daje otac grofa Filipa 1150. godine iz drugog krstaskog rata doneo relikviju s 
nekoliko kapi Hristove krvi kojuje navodno sakupio Josif od Arimateje. Оа li је to i povod za nastanak ovog 
dela? Bumke navodi kao ime mecene grofa Filipa od Flandrije [Philipp von Flandern] (Bшnke 2004: 237). 

5 Nastanak ovog romana dovodi se н vezu s neobicnim iskustvom jednog pt1stinjaka н divljini Bretaпje 717. 
godine posle Hristove smrti, dakle oko 750. godine. Pнstinjak se borio sa sнmnjom 11 Boga i Spasitelj gaje 
ozbiljno prekorio i dao mн knjizicн, пе ve611 od sake, kојнје on sam napisao i kojoj niko ne sme da se priЫizi, 
а da pre toga nije postio i ispovedio se. То је knjiga о Svetom Gralu. Kadaje pustinjak hteo za Uskrs da cita 
iz nje, knjigaje nestala. Tek nakoп dнgog napornog lнtanja, ponovo ј11 је dobio s Hristovom zapovesc11 daje 
prepik za cetrnaest dana, do Vaznesenja Gospodnjeg [Spasovdana] (Baнmgartner 1905: 111-112). 
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ove tradicije Ьiо је (Roman о) istoriji Grala [(Roman de) l'Estoire dou Graal] koji se 
pripisuje Burgundaninu Roberu od Borona [Robert de Boron]. Ova trilogija nastala 
је verovatno pre 1201/1202. godine i sastoji se iz sledecih delova: Josif od Arimateje 
[Joseph de Arimathia ], Merlin i Perseval и prozi [ Perceval еп prose ]. Roberov Per
seval је sacuvan и proznoj verziji nazvanoj prema jednom njenom vlasniku Didoov 
Perseval [Didot-Perceval]. Verzija и stihu verovatno nikada nije ni postojala. Prozne 
verzije Josifa i Merlina nastale su и prvoj polovini 13. veka i zajedno s Persevalom и 
prozi cine Roberovu pseudo-trilogiju ili Mali Sveti Gral (Mertens 2003: 85). 

Iako se Kretjenov i Roberov tekst zasnivaju na razlicitim gradama koje prvo
Ьitno nemaju nikakve veze jedna s drugom (о Persevalu i о Josifu od Arimateje), pri
sutna su upadljiva poklapanja: и оЬа teksta se pojavljuje cudesna posuda pod nazivom 
"gral", koja se koristi tokom kultnog obedovanja i stoji и Ыiskoj vezi s euharistijom; 
и оЬа slucaja cuvari Grala cine porodicnu dinastiju, ajedan od njih se naziva Bogati 
RiЬar. Кој i tekst је ranije nastao, nije moguce utvrditi, kao ni da li је vec и usmenoj 
tradiciji postojala veza izmedu Grala i grade о Persevalu, odnosno grade о Josifu ili 
је ona uspostavljena tek kod Kretjena, odnosno Robera (Bumke 2004: 236). 

Као izvor Rober na vise mesta pominje "veliku knjigu" ["Је grant livre"], 
mada najednom mestu tvrdi da prica о Gralu nikada pre nije Ьila pripovedana (Loo
mis 1963: 228), sto је samo jedna и citavom nizu zabuna i protivrecnosti, ali postav
lja se pitanje: da li to znaci da је Rober izmislio tu "veliku knjigu" ili ju је dopunio, 
s obzirom na to da је vec kod Kretjena pomenuta Knjiga о Svetom Gralu posvecena 
samo predistorij i hriscanskog Svetog Grala (Baumgartner Ј 905: 111 )? Lumis pretpos
tavlja da је izvor koji је Rober koristio vec sadrzao pricu о posudi iz koje је Isus јео 
jagnjetinu na Poslednjoj veceri i koju је Bron (naslednik Josifa od Arimateje) doneo 
и Britaniju, ali је morao da poveze tu posudu s Bronom preko neke licnosti koja se 
pojavljuje и Novom Zavetu ili apokrifnim spisima, ра је njegov izbor рао na Josifa 
od Arimateje (Loomis 1963: 240-241 ). 

Prema legendi koja је postojala i pre njenog spajanja s mitom о Gralu (u 
osnovi dve potpuno razlicite grade), Josif od Arimateje је dobio pehar s Isusove 
poslednje vecere od Pilata kao nagradu za svoje usluge (Loomis 1963: 223). Prvo 
pominjanje tog pehara zabelezeno је и francuskoj junackoj poeziji ("chanson de ge
ste") iz 11. veka (oko 1060. godine). U pesmi pod nazivom Hodocasce и Jerusalim 
[Pelerinage de Jerusalem] Gral se pominje kao jedna od relikvija koju jerusalimski 
patrijarh daje caru (Baumgartner 1905: 108). Veza izmedu tog pehara i Josifa uspo
stavlja se na osnovu pominjanja Josifa od Arimateje и sva cetiri jevandelja (Mt. 27, 
57-60; Mk. 15,43-46; Lk. 23, 50-56; Jn. 19, 38-42), и kojimaje on tajni lsusov ucenik 
koji је od Pilata trazio Isusovo telo da ga sahrani, umotao ga и belo platno i ostavio и 
grobnici. U Jovanovom jevandelju se ovaj dogadaj podrobnije opisuje: jedan vojnik 
ranio је Isusa kopljem и rebra, ра su potekle krv i voda; Nikodim је doneo "oko sto 
Iitara pomesane izmirne i aloja", te је s Josifom umotao Isusovo telo и platno i mirise. 
Apokrifno jevandelje iz 4. veka, Nikodemovo jevanaelje [Evangelium Nicodemi], и 
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latinskoj verziji poznato vec и 12. vekи, и francиskoj stihovanoj verziji tek pocetkom 
13. veka, sastoji se iz dva dela: tzv. Pilatova dela [Acta ili Gesta Pilati] i Euseblje iz 
Emesa [Euseblus von Emesa] (Baиmgartner 1905: 109). Dok drugi deo pripoveda о 
prvoj zajednici Grala i иvodenjи hriscanstva na Zapad i verovatno је nastao и srednjo
vekovnoj Engleskoj na osnovи istorijskog izvora о osnivanjи manas-tira Glastonberi 
[Glastonbиry] (De antiquitate Glastonieusis eccleside, oko 1135, s dodacima iz 1191. 
godine), prvi deo sи starohriscanske legende koje sи se razvile iz jevandelja cine 
(Ehrismann 1954: 248). U tom delu se govori о Nikodimovom svedocenju za lsusa 
pred Pilatom. Nakon sto је Josifpolozio telo и grobnicи, Jevreji sи ga zatocili, ali na 
Uskrs on nije Ьiо и zatvoru, vec kod svoje kисе, zahvaljujиci Hristи koji је и ponoc 
podigao zatvor, а zatim ga odneo kuci (Loomis 1963: 224). Prema drugom izvoru, Jz
bavljenje Spasiteljevo [Vindicta Salvatoris], Josifje pиsten iz zatvora tek 70. godine, 
kad gaje и zatvorи nasao Vespazijan, izlecen od gube иz pomoc Veronikinog platna s 
likom Spasitelja (vera icon). Vespazijan se zapиtio и Judeju s brojnom vojskom da Ьi 
osvetio Isиsa i роgиЬiо је velik broj Jevreja dok ти neko nije rekao za Josifa. Josifje 
nakon oslobodenja иticao na VespazUana, poducio ga hriscanskoj veri, а car је zatim 
rasterao Jevreje ро citavom svetu (Loomis 1963: 230; Mertens 2003: 86-87). 

Sasvim drиgacijи sliku Grala, и mnogo сети cak suprotnи francиskoj tradi
ciji, daje nemacki srednjovekovni aиtor Volfram od ESenbaha [Wolfrarn von Esche
nbach] и svom monumentalnom romanи od 24 812 stihova pod nazivom Parcifal 
[Parzival], nastalom izmedu 1200. i 1210. godine. Iako је nesporno daje Volframov 
glavni izvor Kretjenov roman, neki motivi иkаzији na Prvi nastavak, а postoje i slic
nosti s pricom о Parcifalovom оси Bliokadranu [Bliocadran], koja је sacuvana и 
Prologu о Вliokadranu. ZamiЩen kao kratka predistorUa Kretjenovog romana, ovaj 
tekst sadrzi istorijи Parcifalovih roditelja i Parcifalovo detinjstvo, mada је mogиce 
da је Volfram koristio jos jedan francuski izvor za taj deo romana. Pretpostavlja se i 
daje Volfram poznavao i keltske izvore (verovatno и francиskoj obradi), kao i da se 
posluzio i orijentalnim motivima i literaturom na latinskom jezikи о imenima zmija, 
Ьiljaka, dragog kamenja, о ЬiЫijskim imenima, teoloskim i astronomsko-astroloskim 
podacima. Medutim, mnogi podsticaji potekli sи od velikih nemackih pesnika, kao 
sto sи Hartman [Hartmann von Aue] i Hajnrih od Veldekea [Heinrich von Veldeke] 
(Bumke 2004: 242-244). Dodatni izvor koji Volfram pominje - provansalski pesnik 
Kjot [Kyot] - verovatno је plod njegove maste, jer и tekstи nisu иoceni provansalski 
uticaji ni и jeziku, ni и sadrzini (Loomis 1963: 197-199), kao sto nije ni poznata 
licnost koja odgovara podacima koje Volfram daje о svom izvorи. Vecina istraZivaca 
smatra da је Volfram izmislio Kjota da Ьi zadovoljio ili parodirao potrebи dvorske 
puЫike za potvrdenim autoritetima kao izvorima knjizevnih dela ili da Ьi obrazlozio 
svoja odstиpanja od Kretjenovog teksta (Bиmke 2004: 246-247). Medиtim, Volfra
mov roman se i и mnogim drиgim aspektima razlikиje od ostalih srednjovekovnih 
romana о Gralи: sama predstava о Gralи је sasvim neиoЬicajena, kao i Volframova 
neortodoksnost, odsиstvo Crkve i Kиlta Device, tolerancija prema drиgim religijama, 
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uravnotezen odnos prema zenama - ni mizogin ni trubadurski (Loomis 1963: 220-
221 ). Osim toga, Volfram izlazi iz Arturovog sveta i sveta Grala: и njegovom romanu 
se pored Nemacke pojavljuju i Italija, Brabant, Stajerska i zemlje severne Evrope, 
cak i Afrika, Bliski i Daleki lstok (Brunner 1997: 216). О popularnosti ovog romana 
svedoci postojanje preko 80 potpuno ili fragmentarno sacuvanih rukopisa od 13. do 
15. veka, stampani primerak и strasburgu iz 1477. godine, kao i cinjenica da је s 
ovim romanom и 18. veku и Nemackoj ponovo probudeno interesovanje za srednji 
vek i Gral - nakon vise od 250 godina zanemarivanja ove teme, 1753. godine se и 
Cirihu pojavio prevod Volframovog Parcifala na novovisokonemacki. 

Ova tri autora, Kretjen, Rober i Volfram, odredili su osnovnu sliku Grala 
koja se dalje formirala vekovima posle njih, jer tokom srednjeg veka nastao је citav 
niz manje ili vise uspesnih prerada i kompilacija cesto anonimnih autora koje se u 
vecoj ili manjoj meri zasnivaju па delima ova tri autora. Iako se i Kretjen, Rober i 
Volfram pozivaju na autoritet svojih izvora, odricuci time seЬi originalnost, sto је u 
potpunosti и skladu s oЬicajem srednjeg veka, njihova dela se ipak izdvajaju ро svom 
znacaju. 

Vecina dela о Gralu nastalaje pocetkom 13. veka, uglavnom pre 1230. go
dine (Loomis 1963: 4). U to vreme nastao је i roman и prozi Perlevo [Perlesvaus], 
napisan na dijalektu severne Francuske. Autor ovog romana је Ьiо ili neki veoma 
nacitani kapelan ili sekretar na nekom dvoru severne Francuske ili Belgije koji је 
poznavao arhaicnu velsku tradiciju, sto је neoЬicno zajednog kontinentalnog pesnika 
(Loomis 1963: 99). Pogled na svet tipican је za dekadentni benediktinizam, stoga 
se velika paZnja posvecuje relikvijama, cudima i masovnom preobracanju macem: 
Perseval је odgovoran za citav niz uЬistava i okrutnost mu uopste nije strana, uprkos 
njegovoj mesijanskoj ulozi (Loomis 1963: 167). 

Od prevashodnog znacaja и istoriji knjizevnosti о Graluje ciklus Lanselot
Gral, poznat pod nazivom ,Vulgata-ciklus'. PrvoЬitno se sastojao iz tri dela: Lan
selot, Potraga za Svetim Gralom i Smrt kralja Artura [Lancelot propre, Queste del 
Saint Graal, Mort le Roi Artu], koja su nastala u periodu izmedu 1215. i 1230. go
dine i potom Ьila objedinjena pod nazivom Lanselot и prozi. KasnUe se dodaju jos 
i Istorija Svetog Grala [Estoire del Saint Graal] i Merlin, cime konacan ciklus Lan
selot-Gral sadrzi pet delova.6 Oko 1230. godine nastaje i Tristan и prozi [Tristan еп 
prose ], koncipiran kao dodatak ovom ciklusu, iako se nikada nije sasvim integrisao и 
njega (Mertens 2003: 104). Svaki od ovih delova pisao је drugi autor, sto је narocito 
upadljivo и delu Potraga za Svetim Gralom [Queste del Saint Graal], nastalom u 

6 Sadrzinska hronologija i hronologija nastanka ovih delova se ne poklapajн, ~to dovodi do razli~itog nll
merisanja delova. Na primer, Mort le Roi Artu је sadrzinski peti deo ciklнsa, njime cikl11s zavr~ava, ali ро 
vremenu nastanka је to treci deo, stoga se н literaturi о njem11 govori ponekad kao о petom, ponekad kao о 
trecem delн. 
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duhu cistercitskog reda, ogranka benediktinskog reda, nazvanog ро opatiji Citeaux, 
(lat. Cistertium), osnovanoj 1098. godine u Burgundiji. Pravila ovog reda- siromas
tvo, stroga disciplina, jednostavnф ritual - odredila su i karakter Potrage za Svetim 
Gralom kao alegorije monaskog zivota: junak odlazi sam u potragu, neprijatelji mu 
napadaju dusu, fantasticna iskustva se tumace kao iskusenja i uspesi, kazne i nagrade. 
Odeca ovog reda је Ьila bela, а sluzba је za Duhove Ьila i pre tri sata posle podne. 
Za ovog autora, keltska cudesa samo su prazni okvir za hriscansku alegoriju (Loomis 
1963: 166-168). 

Za otprilike 1250. godinu vezuje se nastanak tzv. Post-Vulgata ciklusa, Ro
man о Gralu [Roman du Graal] ili Veliki Sveti Gral koji se sastoji iz cetiri dela: lsto
rija Grala, Merlin, Potraga i Smrt kralja Artura [Estoire del Graal, Merlin, Queste, 
Mort Artu] (Mertens 2003: 121 ). Iz druge polovine 13. veka potice i francuski roman 
u stihu Son od Nanse [Sone de Nansai], nastao verovatno u Brabantu. Ovaj roman 
se u velikoj meri razlikuje od ostalih tekstova о Gralu: glavni junak је predstavljen 
kao istorijska licnost, autor tezi ka realizmu i сео tekst nema nikakve veze s Arturom, 
njegovim dvorom i vitezovima. 

U prvoj polovini 13. veka nastao је i holandski prevod Kretjenovog romana 
pod nazivom Perseval. Jakob van Maelrant preveo је dela Robera od Borona pod 
naslovom Istorija о Gralu [Нistorie van den Grale] 1261. godine. U okviru ciklusa 
Lanselot-Potraga-Smrt kralja Artura [Lancelot-Quest-Mort Artu], Roman о Lanse
Zotu prevedenje tri puta na holandski, а и 2. polovini 13. veka prevedenaje i Potraga 
za Svetim Gralom, koja 1320. godine postaje deo Kompilacije о Lanselotu [Lancelot
compilatie] (Lexikon des Mittelalters 2000: 1620-1621 ). 

Nemci su tek oko 1250. godine poceli s prevodenjem Lanselota и prozi, ve
rovatno preko jedne nesacuvane holandske prerade, а taj proces prevodenjaje trajao 
sve do 1430. godine. Medutim, knjizevnost о Gralu na nemackom crpi iz svog izvora 
- Volframovog Parcifala. Iako је u delu Hajnriha od Tirlina [Heinrich von dem 
Tiirlin], nastalom oko 1230. godine, Gral Kruna svih avantura [Die Cr6ne], rec је о 
anti-Gral-romanu u kom је scena s Gralom namerno Ыеdо koncipirana kako Ьi iza
zvala razocarenje, jer је u pitanju avanturisticki roman, u kome је Gral samo jedna od 
avantura (Mertens 2003: 125, 132). AIЬreht [AIЬrecht (von Scharfenberg?)] u Mla
ilem Titurelu [Der Jйngere Titurel] izmedu 1260. i 1275. godine razraduje Volframov 
fragmentarni roman Тiturel о porodici cuvara Grala (Titurel је njen rodonacelnik) i 
stvara najznacajniji nemacki roman о Gralu kasnog srednjeg veka (Mertens 2003: 
134). U drugoj polovini 13. veka Gral se pominje i u zblrci tekstova VartЬurski rat 
[Der WartЬurgkrieg], u kojoj se izmedu ostalog nalazi i tekst о nadmetanju pesnika, 
od kojih је jedan i Volfram. Varijante predanja о Parcifalovom sinu Loen(an)grinu i 
Gralu nastaju izmedu 1283. i 1288. godine i u njima Loenangrinovo poreklo zahva
ljujuci Gralu ne doblja samo mitsku, vec i hriscansku crtu (Mertens 2003: 176-177). 
U 14. veku (1331-36) Filip Kolin i Кlaus Vise [Philipp Colin; Claus Wisse] prosiruju 
radnju oko Gavajna u Volframovom Parcifalu i posle 14. knjige dodaju delove iz 
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prva tri nastavka Kretjenovog romana. Ova prerada poznata је pod naslovom Ra
polstajnerov Parcifal ili Novi Parcifal [Rappoltsteiner Parzival i1i Niuwer Parziva!J 
(Bumke 2004: 31). Na kraju, u 15. veku (1473-1478) s Knjigom avantura [Das Buch 
der Abenteuer] Ulriha Fitrera [Ulrich Fuetrer] zavrsava se srednjovekovna recepcUa 
Volframovog Parcifala. Ova velika sinteza knjizevnosti о Arturu i о Gralu oslanja se 
u prvom delu na A!Ьrehtovog Мladeg Тiturela, dok se treci deo zasniva na Lanselotu 
uprozi, tacnije naPotrazi (Mertens 2003: 148, 153, 156), usled cega prvi i treci deo 
uopste nisu usaglaseni i daju razlicite verzije istorije Grala. 

Oko 1300. godine nastala је и Norveskoj staronordijska prozna obrada ove 
grade pod nazivom Saga о Parcevalu [Parcevals saga] i Valvers thattr (Bumke 2004: 
238). U Spaniji se Gral prvi put pominje tek oko 1350. godine и prvobltnoj, izguЫje
noj verziji viteskog romanaAmadis, nakon mnogo izmena koje је grada vec dozivela 
и okviru francuske knjizevnosti (Baumgartner 1905: 108). 

Knjizevnost о Gralu na engleskom jeziku nastaje na osnovu normansko
francuske knjizevnosti. Pod uticajem Robera od Borona, Gral se povezuje s Josifom 
od Arimateje, о kojem su posvedocena dva teksta: Josif od Arimateje [Joseph ој 
Arimathie ]. sacuvan и jednom rukopisu s kraja 14. veka (u njemu se ni ne pominje 
Gra1), i Josifova Ьiografija stampana 1520. godine Ovde zapoCinje zivot Josifa od 
Arimateje [Here begynneth the !ује ој Joseph ој Arimathia]. Oko 1150. godine Henri 
Lavlic [Henry Lovelich] preveo је Istoriju pod naslovom Istorija Svetog Grala [The 
Нistory ojthe Но/у Grail] (sacuvan u rukopisu iz 15. veka). Pod uticajem Kretjena i 
keltskih predanja nastao је sredinom 14. veka Ser Perseval od Gelsa [ Sir Perceval ој 
Galles (Sir Percyvelle)], и narodnom tonu, и kojem se takode ne pominje Gral, kao ni 
и ve!Skom Pereduru. Pod uticajem ove engleske pesme verovatno је nastao italijan
ski Karduino [Carduino] iz 15. veka (Ehrismann 1954: 234-235). Na Ostrvu nastaje 
и 14. ili 15. veku i nepotpuni velski prevod jednog teksta na francuskom jeziku iz 
12. veka, pod nazivom Istorija Svetog Grala [Ystoryeau Seint Greal]. Oko 1469. 
godine Tomas Malori [Thomas Malory] pise и zatvoru svoj epohalni roman Smrt 
kralja Artura [Le Morte Darthur], koji od ХШ. do ХУП. knjige, uprkos promenama 
i izostavljanjima, daje prilicno veran prevod Potrage za Svetim Gralom iz Vu\gata
ciklusa. Upravo Malorijev tekst је imao presudni uticaj na modernu knjizevnost о 
Gralu (Lexikon des Mittelalters 2000: 1620). 

Razlike medu knjizevnim delima о Gralu Ьile su upadljive cak i u srednjem 
veku. U Perlevou, na primer, pripovedac tematizuje svoje pripovedanje i recepciju: 
jedan slusa\ac gaje upitao zasto se nazivi dvorova i oblcaji na njima razlikuju и za
visnosti od pripovedaca, а odgovor је glasio: и vreme kralja Artura Bog је odredio 
da se polozaj i oblcaji dvorova koje su posecivali vitezovi Okruglog Stola periodicno 
menjaju, kako im zivot ne Ьi Ьiо previse monoton (Loomis 1963: 1 О). Medutim, na
ucno objasnjenje za razlike medu brojnim verzijamaje s\edece: elementi iz razlicitih 
prica se cesto spajaju и jednu novu pricu, nova prica cesto se prilagodava novom 
ku\turnom miljeu i menja se, а ponekadaje razlog i pogresna interpretacija (Loomis 
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1963: 23). Posledice ovih faktora su neusagla.Senosti i protivrecnosti ne samo u knji
zevnosti о Gralu, vec i и okviru pojedinih dela о Gralu (na primer, kod Robera od 
Borona i Ulriha Fitrera). 

GRAL КАО PREOMET 1 NJEGOVA ISTORIJA 

U keltskim predanjima centralno mesto zauzimaju smrt i onaj svet, kao i 
razmena izmedu ovog i onog sveta. Kod irskih Kelta postoje, s jedne strane, ostrvo 
mrtvih ("Ostrvo Blazenih"), kojim vlada Tetra [Tethra], kralj Fomora, irskog roda de
moпa i kraljeva i, s druge straпe, podzemпi svet. Podzemпi svet је sediste Ьiса опоg 
sveta, bogova, duhova, demoпa i dusa mrtvih, koji ispod zemlje, u grobпoj hum
ci ("sid"), vode zivot slican ljudskom. Posto пета nepremostivih prepreka izmedu 
ovog i опоg sveta, juпaci imaju pristup tom svetu, ali su poпekad i s пeprijateljskim 
namerama dolazili - kao Kuhuliп - da osvoje пeki carobni talisman, па primer, ca
robпi kotao kao simbol bogatstva i moci (Gottschalk 1997: 345, 346), ajunak koji Ьi 
dопео пeki magicпi kotao s onog sveta postэjao Ьi u ovom svetu doпosilac kulture. 

Kotao је и mitu i kulturi Kelta sveta posuda, simbol bozaпskog izoЬilja, 
пepresusni izvor hraпe; kotao је s\uzio i za ozivljavaпje mrtvih, kao izvor naucпih 
(sa)zпanja i za predvidaпje buducпosti, пеорhоdап pri ritua\u zrtvovaпja druida (po
zпat је, na primer, kotao iz Guпdestrupa, koj i su druidi koristili prilikom obreda). Iz 
kotla diva Ogirvrana [Ogyrvraп] izasle su muze, tako daje kotao kod Kelta postao i 
simbol iпspiracije (Squire 2000: 213). "Тај kotao, kao slika ропоvпоg rodeпja, оЬпо
vе, plodпosti i hraпjenja, tesпo је povezan sa kultovima vode, ра su primerci pravih 
keltskih kotlova nadeni и naseoЬiпama па vodi, gde se smatra da su ostavljeпi kao 
darovi posveceпika" (Morgan 2006: 33). 

Carobni kotao јеdап је od atriЬuta boga Oagda ("dobri bog"), vrhovnog boga 
roda Tuata Ое Оапап. Ovaj mudri bog, gospodar savrseпog zпапја, пajveci carobnjak 
i пeustrasivi ratпik, vest umetпik izuzetпe ruzпoce, posedovao је pored саrоЬпе ba
tiпe i harfe i carobпi kotao. Oagdov kotao Ьiо је пepresusпi izvor hraпe, verovatno 
i sveta zrtvena posuda, jer је Oagda Ьiо bog druida, koji su Ьili zaduzeпi za zrtveпi 
kotao (Gottschalk 1996: 321 ). Kotao boga Oagdaje Ьiо јеdап od talismaпa irskih bo
gova Tuata Ое Оаnап, koje su опi doпeli u Irsku, zajedпo s dugackim kopljem boga 
Luga, macem boga Nuada i kraljevskim Kameпom SudЬine ("lia fail", tj. "kameп 
koji vice" kad na пјеgа staпe pravi kralj - stoga se пaziva i kruпidbeпim kameпom) 
(Gottschalk 1996: 332). 

U okviru velskih Prica о mladosti junaka postoje price о Arturu koji је па 
brodu s brojnim junacima krenuo и borbu protiv Ьiса onog sveta i osvojio carobni 
kotao, simbol savrsenstva (Gottschalk 1996: 316-317). Kotao koji је Artur osvojio 
pripadao је bogu podzemlja Pvilu [Pwyll] i njegovom sinu Prideriju [Pryderi], Ьiо је 
obruЬ\jen Ьiserima, а devet devojaka је svojim dahom odrzavalo vatru ispod пјеgа. 
Kotao је imao moc govora, posedovao је i prorocansku mudrost, i nije hteo da kuva 
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hranu krivok\etniku ili kukavici (Squire 200: 213). Osim toga, Artur iz Prica iz mla
dosti junaka iskopao је glavu bozanskog junaka Brana zakopanu u Londonu, koja је 
trebalo da stiti ostrvo od invazije, cime је postao odgovoran za prodor Anglosakso
naca (Gottschalk 1996: 316-317). Branje takode posedovao kotao iz kojega su mrtvi 
(ubaceni dan ranije) izlazili zivi, ali bez dara govora. Kad је otrovnim kopljem Ьiо 
ranjen u nogu, Bran је naredio svojim pratiocima da mu odseku g\avu. Oni su nakon 
toga osamdeset sedam godina nosili sa sobom tu glavu koja је i dalje razgovarala s 
njima i tesila ih, а onda suje zakopa\i u Londonu da cuva Britaniju od invazije. U sagi 
о Arturu Bran se pojavljuje kao kralj Bron (Gottschalk 1996: 318). 

U Pereduru se pominje "dysgl'', siroka cinija koja predstavlja simbol po
rodicne integracije, jer је povezana s obavezom junaka da osveti krvnog srodnika, а 
podrazumeva se i (neostvareno) prenosenje vlasti na njega (Mertens 2003: 22). 

Kod Kretjena se prvi put pojavljuje rec "Gral", cijaje etimologija diskuta
Ьilna, iako se uglavnom pretpostavlja da potice od starofrancuskog: graal, greal, od 
srednjelatinskog cratalis, cradalis i znaci ,posuda' (Pfeifer 31997: 467). Prema mona
hu Helinandu od Froadmona [Helinand von Froidmont] s pocetka 13. veka, graal је 
velika plitka posuda u kojoj se posluzuju је\а na stolu bogatih "scutella \ata et aliqu
antulum profunda" (Bumke 2004: 235). Izvesno је, medutim, da је prvobltno opsta 
imenica za posudu (gral) postala vlastita imenica (Gral), ime za sveti predmet. Gralje 
kod Kretjena plitka posuda od zlata optocena dijamantima, u kojoj se nalazi hostija, 
zbog cega su је mnogi zamenili za ciЬorijum, veliki kalez (kod pravos\avaca putir) 
s poklopcem. Znatan broj autora је Gral predstavljao kao pehar, sto nije u skladu sa 
samim znacenjem reci, a\i sama rec је ionako Ьi\а i u starofrancuskom veoma retka 
(Brunner 1997: 215), tako da mnogi nisu znali njeno znacenje. Predstava о Gralu 
kao peharu popularizovanaje u 19. veku i postalaje najrasprostranjenija predstava о 
Gralu uopste (Loomis 1963: 28-29). 

Postepeno i istorija Grala postaje tema. Pojava Grala na ostrvu, medutim, 
tumaci se na sasvim neoЬican naCin vec u Prvom nastavku Kretjenovog romana 
- doneo ga је Josif od Arimateje. Josif је dao da se napravi Gral od finog zlata i kri
som је otisao do Isusovog tela, sakupio njegovu krv u posudu i sakrio је. Posle toga, 
kao nagradu za svoje us\uge, traZio је od Pilata Hristovo telo, umotao ga u platno i 
polozio u grobnicu. Kad su Jevreji primetili da se moli svakoga dana prijavili su ga i 
zatvorili u kulu. Josif је molio Boga da ga izbavi iz zatvora, da cuva Gral od Jevreja 
i da se pojavi ako mu ikada zatreba. Kula је podignuta i Josif је izasao, ali su Jevreji 
odlucili da ga prognaju, zajedno s Nikodimom, koji је izrezbario glavu prema Isu
sovom liku i prepustio је moru i Bozjoj volji. Josif је sa svojom pratnjom stigao do 
Belog Ostrva, ciji је jedan deo pripadao Engleskoj. Trece godine njihovog boravka 
na ostrvu napadnuti su, al i kad је Josif porazen i kad је glad zavladala, molio se Bogu 
da mu pozajmi Gral. Naredio је da se oglasi rog, svi su posli da operu ruke i seli su 
za sto, Gral se pojavio i posluzio ih vinom i hranom u velikim kolicinama. Pred kraj 
zivota Josif је zamolio Boga da njegova loza postane uzvisena Gralom i tako је Ьi\о: 
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posle Josifove smrti niko na ovom svetu ne moze da poseduje Gral ako nije iz njego
ve loze. Bogati RiЬar (tako se zove jer mu је pecanje jedina zabava, ali verovatna је 
i aluzija na lsusa) potice od njega, kao i svi njegovi naslednici, Guelans Guenelaus 
[Guellans Guenelaus] i njegov sin Perseval (Loomis 1963: 224-227), cime se uspo
stavlja veza grade о Josifu s gradom о Persevalu. 

Slicna је istorija Grala kod Robera od Borona: Josif је tajno voleo Isusa i 
nakon Raspecaje kao naknadu za svoje usluge od Pilata traZio Isusovo telo da ga sa
hrani, sto тије i odobreno. Kad vojnici nisu hteli da puste Josifa, on se vratio Pilatu. 
Pilat је s njim poslao Nikodima i dao mu pehar koji је Isus koristio u noci kad su ga 
izdali. U tom peharu је Josif sakupio Isusovu krv pre nego sto ga је polozio u grob
nicu. Kad је telo nestalo, Josifa su optuzili za kradu i zatvorili ga. Isus se prikazao 
zatvoreniku obasjan svetloscu, poklonio muje tu posudu, u kojoj је sakupljena sveta 
krv, obavezao gaje da bude njen cuvar i prorekao mu da се imati samo tri naslednika. 
Nakon sto ga је uputio u simbolicko znacenje mise i obavestio da se sveta posuda 
zove ,kalez' (,putir'), Isus је otisao. Josif је s grupom rodaka i sledbenika otisao u 
izgnanstvo, ali uskoro је urod росео da im propada, zapretila im је glad i zbog toga 
је trebalo da se otkriju gresnici koji su Ьili odgovorni za to. Sveti Duh gaje obavestio 
da su neki medu njegovim pratiocima krivi za prepustanje culnim uzicima i da treba 
da izgradi sto kao onaj s Isusove Poslednje vecere, sedne na Isusovo mesto, njegov 
zet (He)Bron, sestrin muz, s desne strane i da се se medu njima stvoriti prazno mesto 
koje се Ьiti zauzeto tek kad njegova sestra bude imala dete. Bron treba da upeca riЬu 
(simbol Isusa) i daje stavi na sto. Gresnici nisu uspeli da nadu mesto za stolom i nisu 
osetili slast i zadovoljenje svojih zelja. Jedan medu njima, Mojses [Moyses] hinio је 
poboznost i prepustili su mu prazno mesto za stolom, ono koje је odgovaralo Judinom 
mestu na Poslednjoj veceri. Nakon sto је seo, zemlja ga је progutala. Posto ta posu
da pruza zadovoljstvo ("agree") onima koji је vide, nazvana је "Gral" - sto vecina 
naucnika smatra apsurdnom etimologUom. Josifova sestraje rodila dvanaest sinova, 
od kojih se samo jedan zakleo na celiЬat, ali glas је najavio Josifu da се upravo taj 
sin, Alein, imati muskog naslednika koji се sesti na Opasno mesto za stolom (dakle 
ne sin, nego unuk - jedna od nedoslednosti kod Robera), da се vladati nad svojom 
bracom i njihovim zenama i odvesti ih na Zapad i tamo siriti Hristovo ime. Sledeceg 
dana се se, prema Hristovim recima, pojaviti svetlost i pismo koje Petar treba da pro
cita, а nakon toga moze da ode kuda zeli, а Petar se odlucio za dolinu Avaron. Josifu 
је receno da posudu preda Bronu i da ga poduCi tajnama Grala. Bron је postao Bogati 
Ribar, otisao је sa svojim pratiocima na Zapad gde treba da ceka dolazak svog unuka, 
а Josif је ostao (Loomis 1963: 229-232; Mertens 2003: 87-91). 

Kod Volframaje Gral olicenje rajskog savrsenstva, s korenom i granCicama, 
sto nije slucajno, jer: "Као simbol zivota, koji spaja donji svet sa nebom putem ko
renja i granja, u svim kulturama sveta drvo је drevni simbol" (Morgan 2006: 69). U 
prenesenom smislu koren i grane obelezavaju pocetak i kraj svekolike ljudske teznje. 
Gral vise nije cinija niti pehar, vec "dinc" ("stvar, predmet"), obezbeduje probrana 
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jela i pica и izobllju - plod srece, rog izoЬilja zemaljskih dakoпija, kao и пebeskom 
raju (Wolfram 1 1998: 400-401, 406-407). Kasпije se pripoveda istorija Grala, nje
govo poreklo i s njim se povezuje citav niz geпealogф: genealogija tekstova s pre
danjem о Gralu, genealogija porodice cuvara Grala, cak i genealogija greha (Schmid 
1993: 187). Gral su spustili na Zemlju neutralni andeli nakon Luciferovog pada i vra
tili se u prostor iznad zvezda, а kreposni hriscani otada cuvaju misteriozni predmet 
s dva imena: Gral i "lapsit exillis". Posto se ovo drugo ime nigde vise пе pojavljuje, 
mnogi misle da је rec о пamernom izvrtanju. Оа li је и pitanju lapis erilis (kamen 
gospodara/Gospoda), lapis ех celis (kamen s nebesa), lapis electrix (ciliЬar), lapis 
betillis (kameп meteor), lapis textilis (azbestпi kameп), lapis elixir (kamen mudrosti) 
ili lapis exilis (mali, slaЬi kamen), ostalo је nerazjasnjeno (Bumke 2004: 139-140). 
Мос tog kameпa је to\ika da se Feniks u пjegovoj Ыiziпi ропоvо rada iz pepela jos 
lepsi пеgо pre. Niko, koliko god Ьiо bolestaп, kad vidi kameп пе moze da umre jos 
пede\ju dапа i izgled mu se ne menja, samo kosa sedi, а telo ostaje mlado. Za svaki 
Veliki Petak golub se spusta s пеЬа пoseCi hostiju и kljunu, spustaje na kamen kojem 
daje moc da obezbedi sve sto covek pozeli. Na kameпu se pojavljuje пatpis s pore
k\om i imeпom odabraпih da sluze Gralu, Ьilo da је rec о mladicima ili devojkama 
(Wolfram 1998: 66-71 ). 

Volframov Gral-kamen dovodili su и vezu sa svim mogucim slavпim kame
njem orijeпtalпog sveta, izmedu ostalog sa svetim crnim kamenom muslimaпa и nji
hovom glavпom svetilistu Kabl и Meki, s kameпom alhemicara lapis philosophorum, 
koji podmladuje i isceljuje, i s rajskim kameпom ili kameпim okom iz predanja о kra
lju Aleksaпdru, s kojim ima пajvise s\icnosti. Zajedпicke osoblne Volframovog Grala 
i kamena iz predaпja о Aleksandru su sledece: meпjaju tezinu, jedanput su izuzetno 
teski, drugi put laki i obezbeduju vecnu mladost (Bumke 2004: 138-139). Osim toga, 
kameп predstavlja kritiku gordosti i simbol ljudske beznacajnosti i kod Aleksandra 
i kod Parcifala. Posto је Parcifal mogao da postane Kralj Grala tek kad se naucio 
poпizпosti (Loomis 1963: 212-213), Gral i carstvo Grala su kod Volframa "re\igioz
na instanca" s kojom је povezan citav zivot onoga koji trazi Gral. Gral predstavUa 
пajvisi cilj ljudske tezпje i stvarnost spasenja, najplemenitUe пaslede i nepristupacnu 
tajnu (Wehr\i 1997: 302, 311 ). 

U Perlevou se Gral pojavljuje za vreme mise u pet oЫika, od kojihje pos\ed
пji pehar (Loomis 1963: 122), а Perseval saznaje i пjegovu istoriju: Josif od Arimate
je, ujak Kralja RiЬara је u Gralu sakupio krv iz rana Spasitelja (Loomis 1963: 125). 

U Son od Nansea Gral se cuva u posudi od slonovace t1 koju su urezane 
mпoge price i izvor је izuzetno snazne svetlosti. Uz Gral se povezuje i sveti vrh ko
plja s jedпom kapi krvi. Za vreme obeda hraпa stize veoma brzo i и velikom izobllju, 
sto isto moze da se pripise prisustvu Grala. Nakon odlaska s ostrva, junaku је poslat 
mac s ostrva gde se cuva Gral, а jedna priпceza ти poklaпja casu iz koje је pio Kralj 
RiЬar (Loomis 1963: 138-139). 
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U Lanselotu и prozi Gral је raskosna posuda iz koje је Isus јео jagnjetinu 
na Poslednjoj veceri za jevrejski praznik Pashu (Loomis 1963: 29), nalikuje peharu i 
cuva se и posebnoj kapeli. Beli golub ulece kroz prozor, u kljunu nosi zlatno kandilo 
koje ispunjava prostoriju miomirisima. Svi zacute i kleknu, а golub odleti u prostoriju 
iz koje jedna devojka donosi Gral. Gavajn ne prepoznaje Gral, ali mu se divi jer ne 
zna od kog је materijala napravUen - od drveta, od metala, kamena, roga ili kosti. 
Gral puni stolove probranimjelima, ali ne sadrzi hostiju, nikoga ne posluzuje, tako da 
је pitanje о Gralu suvisno (Loomis 1963: 148-149; Mertens 2003: 111-112). 

Simbolicko znacenje dolazi do izraZaja u Potrazi za Svetim Gralom, gde 
pustinjak govori о izvoru iz kojeg gresni Lanselot ne moze da pije: 

"izvor пе moze da presusi,jer niko nece nikada moci dovoljno da odnese iz njega. То 
је Sveti Gral, milost Svetog Duha. Izvor је slatka kisa, slatka rec jevandelja, и kojem 
srce istinskog pokajnika pronalazi takvu slast da sto је vise okusi, vise za njom zudi. 
Тоје milost Svetog Duha". (Loomis 1963: 182-183, prev. N.Z.) 

U Istoriji о Svetom Gralu Gral је takode posuda iz koje је Isus јео jagnjetinu 
na Poslednjoj veceri za praznik Pashu (Loomis 1963: 29), а nije pehar, iako ovaj tekst 
pokazuje velike slicnosti s Roberovim (ili је nastao pod njegovim uticajem ili na osno
vu zajednickog izvora). Ne Josif, vec njegov sin Josifus [Josephus] vodi celu druzinu 
Grala, Opasno inesto za stolom је ono, na kome је sedeo Isus, а ne Juda, а kad Mois 
uprkos zabrani seda na to mesto, plamene ruke Ьасе vatru na njega, on pocne da gori, а 
onda ga ruke odnesu. Bronovom sinu koji se odlucuje na celiЬat, Alainu, Josifus оЬеса
је vlast nad svetom posudom nakon svoje smrti (Loomis 1963: 235-236). 

Malori francusku frazu "Је saint graal" (u znacenju "Sveti Gral") koristi u 
dva oЫika: и prevodu kao "the Holy Grail", а preuzima је i kao "Sankgreal", od lat. 
Sang Real, "kraljevska krv", sto se smatra pogresnom interpretacijom originala (Lo
omis 1963: 25, 158). Medutim, povezivanje Grala i krvi postoji vec i kod Hajnriha 
и Kruni, и kojoj је Gral pehar pun krvi (pehar је prvo od kristala, zatim od zlata). 
Na taj nacin se povezuju hriscanski i nehriscansko-magijski fenomen: euharistija i 
magija krvi. Kralj Grala pije iz pehara uz pomoc cevcice, sto је Ьilo karakteristicno 
za svestenike и okviru euharistije (Mertens 2003: 128, 131 ). 

U Vartburskom ratu pominje se da Parcifal pronalazi Gral, ovde kamen iz 
Luciferove krune, а u Mlailem Тiturelu је Gral posuda od kamena s Poslednje vecere 
(Lexikon des Mittelalters 2000: 1618-1620), koju је cuvao Josif od Arimateje. Gral 
lebdi Bozjom snagom, а da ga niko ne dodiruje niti nosi, odreduje suprugu prvom 
Kralju Grala, Titurelu, i odaЬire mladice i devojke koji се mu sluziti. Komponenta 
spasenja guЬi se polako krajem srednjeg veka, jer clanovi porodice Grala naginju 
radikalnim nacinima zivota ili dozivljavaju neuspeh и Ьitnim stvarima и zivotu. Gral 
се se preseliti sa Zapada na lstok, jer tamo је manje gresnika. Gral - koji se ovde 
zove Jaspis i Silix - u buducnosti nece vise nikoga hraniti i njegovi kraljevi nece 
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ziveti tako dugo kao prvi kraU (pet stotina godina). Gral se na kraju nalazi, zajedno 
sa zamkom, u Indiji (Mertens 2003: 137-139, 136, 144-145). 

Neoblcna је slika Grala u Knjizi avantura Ulriha Fitrera, u kojoj Gral ( ovde 
se naziva ain) predstavlja komad metala neodredene forme, sto је posledica stapanja 
dve predstave о Gralu: Volframovog kamena koji nije oЫikovan ljudskom rukom i 
pehara od plemenitog metala kod Hajnriha7

• Gral obezЬeduje hranu stanovnicima 
zamka, jer golub koji dolazi na Veliki Petak donosi hosЩu, koja, polozena na Gral, 
uranja u njega. Svake subote Gral donose pred Kralja i tako mu produzuju zivot. Iz 
njegove rane kapa krv koja se skida sгebrnim nozevima. Као kod Volframa i ovde 
se na Gralu pojavljuje natpis koji najavljuje dolazak viteza izbavitelja. Gral је ovde 
i pravna instanca: ko је uhvacen и grehu, probusi mu se dlan, а ako se pokaje, rana 
zaceli. 1 ovde Bog odnosi Gral na nebo zbog ljudskih grehova i kasnije ga ponovo 
predaje porodici Grala, ali и Indiji. Medutim, и trecem delu Knjige avantura Gral је 
pehar s Poslednje vecere koji Isus licno daje Josifu od Arimateje, а pronalazi ga Galat 
- nedoslednost nastaje jer је Fitrer za ovaj deo koristio drugi izvor (Mertens 2003: 
149-151, 153). 

Na kraju, konstantne karakteristike Grala kao svetog predmeta su sledece: on 
је nepresusni izvor hrane8

, odreduje ili proгice buducnost i obezbeduje vecnu mladost 
i zdravlje. Dok paganski kotao Kelta nije hteo da kuva hranu za kukavice, hriscanski 
Gral ne mogu da vide gresnici, а sam pogled na njega је dovoljan da zacele rane ili se 
izlece verni i ponizni, koje u njegovoj Ыizini ne tisti ni starost ni bolest (Squire 2000: 
213). Cuvanje Grala prepusteno је cednim devicama ili mladicima, stite ga vitezovi, 
obavijen је velom tajne, osim za odabrane. Uglavnom је povezan s euharistijom i 
bez obzira kojije predmet u pitanju-on moze da bude sveta posuda, pehar ili kamen 
- vazno је ono sta Gral predstavUa, zbog cega se i cuva na tesko dostupnom mestu 
- u Zamku Grala. 

ZAMAKGRALA 

U irskim mitskim pricama, cak i u pricama о istorijskim kraljevima Irske, 
glavna tema је cesto poseta nekoj zemlji ili palati u kojoj nema ni bolesti, ni staros
ti, ni smrti, gde sreca zauvek traje i nema prezasicenosti, gde hrana i pice nikada ne 
7 Mertens greskom na 150. strani govori о AIЬrehtu, umesto о Hajnrihu, јег kod Hajnrihaje Gral prvo pehar 

od kristala, а zatim od zlata, kako on sam tvrdi ranije u tekstu. 
8 U osnovi је svakako fundamentalni ritual mnogih religija - hrana kao tajna zivota, ozivljavanja zivota, dar 

koji stoji u vezi s bozanskim (Mertens 2003: 15). NeoЬicno је daje Gral t1 velikom broj11 verzija tarobni 
predmet koji obezbeduje hranu i pice u izoЬilju, dok tt dve najstarije to nije slutaj: Rober od Borona uopste 
ne pominje hrantt u Zamkн Bogatog RiЬara (Mertens 2003: 101), а i kod Kretjena se ne pominje cudesna 
moc Grala da obezbeduje hrant1 i pice (Bumke 2004: 70). lz toga moze da se zakljuci daje do spajanja po
sude izoЬilja iz paganskih legendi sa svetim predmetom hriscanstva doslo postepeno. Lumis smatra da је do 
te veze doslo zbog slicnosti оЬе posude - cudotvorne karakteristike i svetost osobe za kојн se vezuju su im 
zajednicke (Loomis 1963: 240). 
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nedostaju, gde pozeleti nesto znaci posedovati, gde је hiljadu godina kao jedan dan. 
Drugim recima, to је paganski Elizijum, boraviste besmrtnika (Loomis 1963: 20-
21). 

U ve!Skim Pricama о mladostijunaka zamak boga Pvila, u kome se nalazio 
carobni kotao, imao је razlicite nazive: "Zamak koji se okrece", "Zaшak sa cetiri 
strane", "Zamak Pijanki", "Kraljevski Zamak", "Stakleni Zamak", "Zamak Bogat
stava". U tesko pristupacnom zamku okrиzenom morem nikada ne nedostaje vina, а 
njegovi srecni stanovnici provode vreme иz mиzikи, gosteci se, bez straha od starosti 
ili bolesti (Squire 2000: 213). 

Kod Kretjenaje Zamak Grala okrиzen vodom kоји Perseval nije mogao da 
prede jer nije Ьilo ni mosta, пi skele, пi gaza. RiЬar и саmси тије ponиdio preпociste 
i uputio ga је па pиkotiпu u steпi koja је vodila do doliпe и kojoj se пalazio пjegov 
dom. Perseval пiје lako паsао zamak, mislio је cak i da ga је riЬar prevario, ali ko
nacno је dosao do kapije pred kojom је Ьiо spиsten most. Unиtra, u zamkи, na srediпi 
glavne dvorane gorela је vatra, na kaucu pored nje sedeo је pleшic sede kose, а oko 
njega sи stajala cetiri masivna stuba. Cela hala Ьilaje osvetljena svetloscи sveca koja 
је sijalajace nego и Ьilo kojoj palati (Loomis 1963: 30-32). 

U Pereduru se zamak nalazi na ostrvu и jezerи (Loomis 1963: 88), u Prvom 
nastavku Kretjenovog romana na ostrvu u moru i пasipom је povezan s obalom (Lo
omis 1963: 67). 

Zamak Grala se kod Volframa zove Mипsalves [Mиnsalvaesche], iz fran
cuskog "Мопt saиvage" ("divlja plaпina") i Iatinskog "mons silvaticиs", verovatno 
povezano s "mons salvationis" ("planina spasa" ili "plaпina izbavljenja"). Carstvo 
Grala zove se "Terre de Salvaesche" i prostire se preko citave Zemlje (Ко!Ь 1966: 
66). Do zamka se stize preko mosta, а poznato је da mostovi и keltskim pripovetka
ma cesto vode и drиgi svet (Reid 1960: 119). Gral se сиvа и hramи, koji slиzi i kao 
kapela za krstenja. 

U ovom Zamkи zive mиskarci i devojke. Samo Kralj sme da se ozeni onom 
kоји ти odredi Gral. Vitezovi mogи da Ьиdи tајпо poslati и zemlje koje sи ostale 
bez vladara i da se tamo ozene s kraljicom. Devojke mogu takode da se vencaju van 
sveta Grala, ali опе se javno ispracajи. Vitezovi Grala nazivajи se "Templeisen" i 
cesto јаsи van zamka и potrazi za avanturama kako Ьi okajali svoje grehe (Wolfram 
11 1998: 66-67). Njihov naziv podseca na poznati viteski red nastao и Jerиsalimи za 
vreme krstaskih ratova - templare. Veza izmedи templara i vitezova Grala ogleda se 
пе sашо и orgaпizaciji, obavezi па molitvu i ЬоrЬи, vec i и obavezi celiЬata (koja 
samo za kralja ne vazi), ali postoje i Ьitne razlike. Kraljevstvo Grala se nasledиje, 
templari svog vodu Ьirаји; cilj vitezova Gralaje da stite svetinjи, dok templari za cilj 
imaju ekspanzijи prema Istokи. U liturgiji Grala исеstvији i zene, sto је za templare 
Ьilo nezamislivo (Mertens 2003: 71-72). U svetu Grala nema svestenstva i crkvenih 
ceremonija, i dok је simbol templara krst, simbol vitezova Grala,je golub, simbol 
duha i povezanosti s Bogom preko duha (Boor; Newald 1954: 111-112). 
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U poredenju s otvorenim Arturovim svetom, zajednica Grala је zatvorena. 
Iako su za оЬа dvora karakteristicni raskos, kodeks dvorskih normi ophodenja i vites
ki moral, zajednica Grala upravlja se prema Bozjim zakonima (Bumke 2004: 182). 
Anfortas, Kralj Grala, ponasao se kao dvorski vitez u sluzЬi dvorske ljubavi, cime 
је prekrsio pravila zajednice i zbog togaje ka:Znjen od Boga (Brunner 1997: 216), 
sto utice na citavo drustvo Grala: radost na dvoru је nestala, tuga i zabrinutost zbog 
ranjenog kralja i nada u izbavljenje odreduju zivot u Zamku. Iako сео svet Grala ima 
crte utopije, drustvo Arturovog dvora deluje modernije i civilizovanije kad је rec о 
zenama i ljubavi i о uЬijanjв neprijatelja. Iako su zene prisutne u svetu Grala, postoji 
razlika u odnosu naArturov svet, u kojem опе sede zajedno s muskarcima za stolom, 
dok u svetu Grala aktivnu ulogu imaju samo u okviru rituala Grala i sede odvojeno. 
Ljubav је u Arturovom svetu jedna od kljucnih vrednosti, а u svetu Grala је dozvo
ljena samo kralju i to uz odobrenje Grala. Dok se u dvorskom svetu kralja Artura 
uЬijanje viteskih protivnika smatra necasnim, vitezovi Grala ne prezaju od uЬistva 
(Bumke 2004: 183, 75, 186). 

U romanu Perlevo dvanaest vitezova koji se nalaze Ыizu Grala postedeni su 
starenja, iako imaju preko sto godina, а izgledaju kao da imaju samo cetrdeset (Loo
mis 1963: 108). Gavajn do zamka moze da stigne samo preko tri opasna mosta pored 
bezopasnog lava strasnog izgleda. U velikoj dvorani nalazi se i raskosna sahovska 
tаЫа koja ga pobeduje tri puta. Ovakva tаЫаје cesta u palatama keltskih bogova i u 
palatama onog sveta (Loomis 1963: 114-115). Nekadasnja cetiri masivna stuba za
menjena su jednim sredisnjim bakarnim stubom s andelom na vrhu, koji drzi komad 
pravog krsta (Loomis 1963: 116). Kasnije se saznaje daje zamak okruzen rekom koja 
tece iz Zemaljskog Raja, da ima tri naziva: Edein, Zamak Radosti i Zamak Dusa i da 
poslednje ime znaci da duse svih koji umru unutar zidina odlaze u Raj (Loomis 1963: 
122). Pored toga, u ovom romanu se pominje i ostrvo ciji stanovnici ne stare i na koje 
је preko mora stigao Perseval, zahvaljujuci svom poreklu, dobrom vitestvu, cednosti 
i vrlini, kao i Bozjoj volji. Jos jednom се Perseval da se vrati na ovo ostrvo kad dode 
vreme - opis ostrva nosi tipicne crte onoga sveta (Loomis 1963: 125-130). 

U francuskoj poemi Son od Nansea, Sonje posetio opatiju najednom ostrvu 
da se pomoli za pobedu. Zamak је izgraden na steni, okruzen sa cetiri zida pove
zana sa cetiri kule, а u sredini је velika kula u kojoj se nalazi prostrana dvorana. U 
centralnom delu gori vatra oko koje stoje cetiri stuba, а oko njih slike iz hriscanske 
mitologije. Opatiju је osnovao Josif od Arimateje, kog је kasnije Bog, da Ьi ga isku
sao, ranio u slaЬine, tako da nije mogao da hoda. Josif је svaki dan posle mise ресао 
u camcu i zbog toga su ga pгozvali Kralj RiЬar, а njegova zeшlja је patila zajedno 
s njim - sve је opustelo dok jedan vitez nije izlecio Kralja. Josif је kasnije osnovao 
zajednicu (cinila su је dvanaestorica monaha i jedan opat), koja је zivela u zamku na 
ostrvu (Loomis 1963: 136-138). 

U Potrazi za Svetim Gralom, kao i kod Malorija, Zamak Grala је mesto 
misterije, i celokupna atmosfera se menja (Loomis 1963: 165). Gospodar zamkaje 
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kralj Peles [Pelles], а naziv zamkaje Korbenik [Corbenic], kod Malorija Karbonek 
[Carbonek], sto је verovatno nastalo iz Caer bannawg, sto znaci "kvadratasti zamak" 
ili "zamak sa cetiri strane". U tom zamku se и izoЬilju pije vino, а kada se pojavi 
Gral, koji nosi andeo ili devojka, prostorija se ispuni prijatnim mirisima i na stolu se 
ispred svakog nadu svajela i pica koja pozeli (Squire 2000: 213). Medutim, holan
dski Lanselot, prevod francuskog Lanselota и prozi, kao imena zamka navodi Сат
Ьепоус, Cambenoyt ili Cabenoyt. U Trecem nastavku Kretjenovog romana zamak se 
zove Corbenoit, iz reci cors ("rog") i benoiz ("Ьlagosloveni") (Loomis 1963: 242). 
Primer kako se imena, narocito kad nije poznato sta znace, lako menjaju и prostoru i 
vremenu i gube osnovno znacenje. 

U velSkom Svetom Gralu, carobna posuda se cuva и dvorcu kralja Peleura 
(verovatno Prideri) koji Gvalhme [Gwalchmei] (u stvari Gavajn) nalazi okruzenog 
velikom vodom, dok ga Peredur vidi kako se okrece brze od najbrzeg vetra, а strelci 
na zidinama odapinju svoje strele takvom snagom da ni jedan oklop ne moze da za
drzi nj ihove ostre vrhove (Squire 2000: 214 ). 

U Hajnrihovoj Kruni svili avantura Gral se cuva и zamku koji se nalazi iz
medu ovog i onog sveta, а njegovi stanovnici su zarobUeni izmedu zivota i smrti. Tek 
kadaje Gavajn postavio pravo pitanje, oni su oslobodeni, mogli su zauvek da napuste 
zamak i da odu na onaj svet (Mertens 2003: 131 ). 

Kod AIЬrehta Zamak Grala је sagraden na brdu od oniksa, tako uglacanom 
da sija kao mesec. То је okrugla gradevina sa dvadeset i dva hora i imitacijom ne
beskog svoda na gvozdenim stubovima, prozori su od kristala i berila (vrste dragog 
kamena) i ukraseni slikama od dragog kamenja. Glavni hor s oltarom Svetog Duha 
okrenutje prema istoku, pored njega se nalaze oltari Marije odnosno Jovana i dvana
est apostola. Gral se nalazi u posebnoj gradevini u okviru zamka, s vratima okrenutim 
prema istocnoj, zapadnoj i severnoj strani. Gradevina је ukrasena statuama, slika
ma, orguljama i mehanickim umetnickim delima. Ova neverovatna monumentalnost 
i umetnicka raznolikost odgovaraju duhovnom znacaju kulta. Iako crtezi zamka na 
osnovu AIЬrehtovog teksta podsecaju na kelnsku katedralu, onje slika kosmosa: svod 
predstavlja nebo, а pod more - ispod kristalne ploce и pneumatskoj mehanici krecu 
se naslikane morske zivotinje. Hram ne simbolizuje svetovni kosmos, nego nebeski 
Jerusalim, i и tom smislu raj na zemlji. Cela gradevina moze da se tumaci i alego
rijski: troja vrata, na primer, predstavljaju velikodusnost, uzdrzanost i pravu ljubav 
(Mertens 2003: 138-140). 

Kad se uporede opisi Zamka Grala mogu da se uoce dve konstante: prvo, 
tokom celog srednjeg veka postojalaje cvrsta tradicija kojaje izjednacavala Zamak 
Grala s zemaljskim rajem (Loomis 1963: 212). Na to upucuju njegove izuzetne oso
Ьine koje se uvek iznova javljaju: zamak pripada svetu koji је od ovozemaljskog 
odvojen nekom vodenom preprekom, и njemu vladaju vecna mladost i radost, kao i 
nepresusno izoЬilje. S druge strane, Zamak poseduje sve karakteristike Centra Sveta: 
cetiri strane zamka, zamak koji se okrece oko svoje ose, cetiri stuba iii jedan stub 
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u sredini i vatra u sredini. Као sveto mesto, Zamak Grala povezan је s onostranim 
svetom, а u sveto vreme u njemu se odrzava i ritual Grala. 

RIТUAL GRALA 

Gral se moze definisati i kao ritual koji је unapred odreden, ali mora da bude 
ponovo pronaden. Pronaci ga moze samo vec unapred Odabrani, ali је potraga ipak i 
njegovo licno dostignuce. Ritual moze da se ogranici samo na potragu za Gralom, ali 
moze da ukljuci osvetu i/ ili da se sastoji iz pitanja. Pitanje moze da bude о magicnom 
predmetu i njegovoj svrsi ili о patnji cuvara Grala i postavljanje tog pitanja moze da 
potvrdi pripadnost porodici, spremnost na osvetu ili neki eticki stav. U Gralu kao 
objektu se samo ogleda magicna аша ritua\a, on је prazno mesto koje moze da se 
ispuni na razlicite nacine (Mertens 2003: 1 О) - stoga ni nije Ьitno da li је on posuda, 
pehar ili kamen. 

Iako se u Pereduru ne pojavljuje Gral, u misterioznom zamku odigrava se 
neoЬican ritual ciji se elementi ponavljaju i u drugim romanima о Gralu. Peredur је na 
obali jezera sreo kralja koji sepa i stigavsi u zamak, doЬio је od kralja zadatak da se bori 
s jednim od njegovih sinova kako Ьi pokazao svoje junastvo i sposobnosti. Kralj је Pe
redurov ujak i dao mu је pouku: ukoliko ga nesto u velikoj meri zacudi, da ne postavlja 
pitanja, ako niko drugi ne govori о tome. Sledecegjutra Peredur је dosao do napustene 
sume, u kojoj је sreo drugog kralja, s kojim је obedovao i koji mu је dao mac da nji
me udari о gvozdeni stub. Dva puta је Peredur slomio stub i mac i ponovo ih spojio, 
treci put nije uspeo i tada muje kralj, njegov ujak, rekao daje stekao samo dve trecine 
svoje snage. Dva mladica donela su veliko koplje, s kojeg su curila tri mlaza krvi, svi 
prisutni poceli su da zapoma2u, а kralj i Peredur nisu nista rekli. Dve devojke usle su s 
velikim posluzavnikom na kojem је odsecena Ijudska glava plivala u krvi, svi prisutni 
opet su poceli strasno da zapoma2u, ali Peredur i ujak nisu reagovali na to. Peredur је 
sutradan otisao s ujakovom dozvolom, sreo usput devojku kojaje odrasla s njim i koja 
ga optuzila za majcinu smrt, ali mu nije nista prebacila u vezi s onim sto se desilo kod 
ujaka, vec је to ucinila ruzna dama na Arturovom dvoru cetrnaest godina kasnije (!). 
Citav niz avantura prekinut је susretom sa svestenikom koji је preobratio Peredura i 
s kojim је Peredur proveo tri dana (tipicno za ritual inicijacije). Konacno, Peredur је 
stigao u zamak u recnoj dolini gde muje prisao ,futokosi' mladic (onje, u stvari, nosio 
posluzavnik s glavom i onje kao rиZna dama Ьiо naArturovom dvoru) i izgovorio pro
rocanstvo, prema kojem се Peredur da osveti smrt svog rodaka, cija је krvava glava Ьila 
na posluzavniku, da uЬije carobnicu koja је odgovorna za njegovu smrt i ranjavanje 
Peredurovog ujaka, sto је Peredur kasnije i ucinio (Loomis 1963: 88-92; Mertens 2003: 
18-22). Glava na posluiavniku podseca na mitskog Brana, cime se ponovo uspostavlja 
veza izmedu njega i Kralja RiЬara (Loomis 1963: 94). 

Kod Kretjena se prvi put za ritual vezuje i Gral. Do sveta Grala Perseval 
је dosao kroz sumu, preko brze reke koja је za njega predstavljala nepremostivu 
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prepreku - tradicionalan ulaz u drugi svet. Nakon sto ga је riЬar uputio, junak је 
ugledao toranj, а zatim i сео zamak, cija је dvorana detaljno opisana: sa stubovima 
i kaminom u kojem gori vatra (simbolicni Centar Sveta). Na jednom krevetu Iezao 
је bolesni domacin - гiЬаг koji је na tajanstven nacin stigao рге njega - i od slabosti 
nije mogao da ustane. Gospodar zamka daгovao је Peгsevalu mac, koji mu је suden, 
а mladijunak nije ni shvatio daje opasivanje macem, u stvaгi, znak pгenosenja vlasti. 
Мас је napravUen od finog celika i ne moze da se slomi, osim u jednoj opasnosti koju 
ne poznaje niko osim kovaca maca. Nakon toga doneto је koplje s kojeg tece krv, ali, 
iako se cudio, Perseval nije nista govorio јег је sledio pouku da ne postavlja pгevise 
pitanja. Posle toga su usla dvojica stitonosa noseci svecnjake s deset sveca, а za njima 
jedna dama, kojaje u гukama nosilajedan "gral" (dakle jednu "posudu", kao opsta 
imenica pisano malim slovom), pored kojeg su svece izguЬile svoj sjaj. Gгal је od 
zlata i optocen najskupocenijim dгagim kamenjem koje postoji. Posle nje dosla је jos 
jedna dama kojaje nosila sгebrni posluzavnik. ОЬе su pгosle i usle u dгugu pгostoгiju, 
а da mladic nije nista геkао. Кгаlј i Peгseval opгali su гuke i poceli da veceгaju. Gral 
је prosao prostorijom jos nekoliko puta za vгeme vecere, ali Perseval nije pitao kome 
Gral sluzi, iako је to zeleo. Sutгadan se pгobudio u praznom zamku i dok ga је na
pustao, most se digao za njiш, а da se niko nije ni pojavio, niti mu se obratio. Tek od 
rodake koju је sreo usput, Peгseval је (kad ga је ona pitala ko је, on је pogodio svoje 
ime, dotad ga nije ni znao, ni pominjao - i to је deo rituala inicijacije, dгugog rodenja 
junaka i spoznaja njegovog identiteta) saznao da ga је ugostio Кгаlј RiЬаг, ranjen 
kopljem u ЬогЬi i da је tгebalo da postavi pitanje о Gгalu, јег Ьi tako izlecio kгalja i 
zavladao njegovom zemljom. Rodaka mu је objasnila da se sve to nije desilo, јег је 
on kriv za smrt svoje majke i da се ga mac izdati u borЬi i гaspasti se u komadice. 

Na Arturovom dvoгu slavilo se proglasenje Peгsevala za viteza, medutim, 
treceg dana doslaje ruzna dama i izgrdila Peгsevala zbog cutanja i podstakla vitezove 
na nove avanture, а Kгetjen dalje prati samo avanture Gavajna i Peгsevala. Peгseval 
је krenuo u potгagu za Gгalom i na svom putu izguЬio pamcenje i zaboravio Boga 
(mitski gгeh, guЬitak sebe samog i zivot u snu). Pet godina kasnije, na Veliki Petak 
(sveto vreme), sгео је tгi viteza i deset dama u pokoгi, koji su se cudili sto na taj dan 
ide u punoj opremi. Perseval nije ni znao koji је dan i oni su ga uputili svetom pusti
njaku da ga posavetuje i ispovedi - samo је trebalo da prati stazu kojom su oni dosli. 
Kad је stigao u kapelu, Perseval је zaplakao pun poniznosti i kajanja јег је gresio, а 
pustinjak mu је objasnio otkud njegova nesposobnost da postavi kljucno pitanje u za
mku Gгala: Ьiо је kгiv za smгt svoje majke i nije voleo Boga i Ijude. Pustinjak mu је 
objasnio i svetost Gгala, kojije pomocu hostije vec petnaest godina odrzavao u zivotu 
njegovog Ьгаtа i Peгsevalovog ujaka kojije nepomicno lezao u soЬi, u koju su unosili 
koplje i Gгal. Peгseval se posle sluzbe u potpunosti pokajao za svoje gгehe, podelio 
skromnu veceгu sa svojim ujakom i uciteljem i za Uskrs primio pricesce (Loomis 
1963: 32-45; Mertens 2003: 34-43). Posle toga и гomanu vise nema гесi о Persevalu, 
vec о Gavajnu, а Gral se ne pominje. 



МП О GRALU U SREDNJOVEKOVNOJ EVROPSKOJ ... 563 

Prvi nastavak Kretjenovog готаnа ne nadovezuje se na Persevalovu posetu 
Gralu, vec Gavajn postaje vitez koji traga za njiт. Nepoznatog viteza u Gavajnovoт 
prisustvu ranilo је baceno koplje (ne zna se ko gaje bacio), i vitez gaje na saтrti oba
vezao da uzтe njegovu opreтu, uzjase njegovog konja i pusti da ga konj vodi (kao 
sto је cesta pojava u тitoviтa da zivotinja zna put do svetog тesta). Konj је tako 
brzo trcao daje stigao do mora pre sumraka, ро nasipu su putovali kroz noc i u ponoc 
stigli do svetla koje је Gavajn priтetio u daljini. Njihov cilj је Ьila prostrana dvorana, 
u kojoj su Gavajna docekali uz veliku radost, dali тu grimizni plaSt s krznom, ali 
onda shvatili da on nije onaj, koga su cekali. Na sredini dvorane lezalo је mrtvo telo, 
а na njegoviт grudima polovina maca. Gavajn је cuo jaukanje, а zatim је usao visoki 
svestenik noseci raskosni srebrni krst, ukraSen dragim kaтenjem i zlatom, а za njiт 
kanonici. Zapoceli su opelo, okadili telo, а dvorana se napunila ljudima. Odjednom 
su svi nestali, а onda se ponovo pojavili s kraljem, koji је trazio vodu da opere ruke 
i odveo Gavajna da vecera s njiт. Gral su uneli u dvoranu i odmah se stvorio hleb, 
vino i hrana u izobllju, cemu se Gavajn cudio i jedva daje uzeo koji zalogaj. U jed
nom trenutku opet su svi nestali, u prostoriji su ostala samo mrtvacka nosila i koplje 
koje је uspravno stajalo u srebrnoj posudi i s kojegje tekla krv. Kralj је ponovo usao, 
doneo deo maca (taj deo је pripadao nepoznatom vitezu kojegje Gavajn zamenio) i 
zatraZio od Gavajna da ga spoji s onim na telu, ali Gavajn nije uspeo, zbog cega se 
kralj razalostio i ponadao se da се se Gavajn mozdajednog dana vratiti i uspeti. Na 
kraju, Gavajnje postavio pitanje о koplju koje krvari, sto niko nikada pre nije ucinio, 
i saznao: timje kopljem ranjen Sin Bozji i krvarice do Sudnjeg dana, а mасетје za
dat udarac kojije unistio citavo carstvo. Gavajn saznaje istorUu Grala i ujutro se budi 
sam na obali тоrа. Тоkот noci, kad је postavio pitanje о koplju, zemlja se oporavila: 
potoci su potekli, drvece је ozelenilo, ali Ьilo Ьi vise ljudi daje postavio i pitanje "za
sto је Gral sluzio"9 (Looтis 1963: 66-73). U Drugom nastavku Perseval је stigao 
na dvor i spojio dva dela таса, а Kralj RiЬar gaje zatiт pozdravio kao gospodara 
Zaтka (Looтis 1963: 82). 

Misteriju nepoznatog viteza, njegovog zadatka i sloтljenog таса, ublce i 
ubljenog iz Prvog nastavka razresavaju autor Peredura i autor Treceg nastavka Kre
tjenovog гoman: rec је о osveti rodaka (Looтis 1963: 80-81 ). 10 U Trecem nastavku 
Gralje u dvoranu unela kcerkaKralja RiЬara, dokje druga dama unela srebrnu posu
du - onaje sinovica Kralja RiЬara, а njenog оса, ,kra\ja puste zemlje', ublo је gospo
dar Crvene Kule, usled cegaje тас i sloтljen. Kralj RiЬar је slucajno sam povredio 

9 "Yet we should hate you because you did not learn why the grail served." (Loomis 1963: 73) 
10 Motiv osvete krvnog srodnika prisutan је u velikom broj11 prita о Persevalu - ponekad је tak i u pitanju 

osveta otevog 11bistva, а ponekad nekog dr11gog Ыiskog srodnika, ~to m11 11 zadatak daje ili Kralj RiЬar ili 
njegova rodaka koj11 srece kad napusti Zamak Grala. Ubica kojem Perseval mora da se osveti 11vekje povezan 
sa crvenom bojom: ilije gospodar Crvene Kule, ili nosi 11 imenu ret Crveni ilijejednostavno 11 pitanj11 Crveni 
Vitez (Loomis 1963: 84-85). Motiv slomljenog maca i njegovog spajanja kao testa junakove sposobnosti 
da izvr~i osvetu srodnika javlja se u sva tetiri nastavka Kretjenovog romana, zatim u Pereduru i Potrazi za 
svetim Gra/om, odakle gaje рге11zео i Malori (Loomis 1963: 86-87). 
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поgе de\icima maca i ozdravice tek kad i оп bude osveceп. Perseval је zaista otisao da 
uЬije gospodara Crveпe Kule i dok se vracao, Kralj RiЬar је ozdravio i ропоvо stao 
па поgе, а Perseval је sazпao da mu је оп ujak (Loomis 1963: 82-84). 

Kod Robera је Perseval Aleiпov siп, kojeg је otac pred smrt poslao па Ar
turov dvor, а majkaje паkоп пjegovog odlaska umrla od tuge. Perseval se dokazao i 
postao vitez. Jedпom prilikom Artur је pozeleo da ozivi Okrugli Sto koji је osпovao 
Merliп za vreme vladaviпe пjegovog оса Utera Peпdragoпa. Za stolom је Ьilo triпaest 
mesta, јеdпо је ostalo prazпo - mesto predodredeпo za пajboljeg viteza. Perseval se 
borio па velikom turпiru kao пepozпati vitez i pobedio. Kad se razotkrio, Artur ga 
је upozorio па Ораsпо mesto za stolom, ali Perseval је izgovorio Ыagoslov Svetog 
Duha i seo. Каmеп је pukao, пaglo se smracilo, а jedan glas је objavio da је samo 
zbog Aleiпa i Вrопа Perseval postedeп Mozesovog kraja; pehar koji је Isus dao Josifu 
и zatvoru i koji se zove Graaus пalazi se и zemlji; Bronje bolestaп i nece Ьiti izlecen, 
niti се se slomljeпi kameп spojiti sve dokjedan vitez ne пadmasi sve druge, uz Bozju 
pomoc proпade dom Bogatog Kralja Ribara i pita cemu sluzi Gral. Nakoп ove obja
ve, vitezovi su kreпu\i и potragu, а Perseval se zakleo da пigde nece boraviti duze od 
dva dапа dok пе ostvari cilj. Avaпture је па kratko prekinuo povratkom kuci, gde је 
od sestre sazпao za majciпu smrt i za pustiпjaka kod koga treba da ode, ispovedi se i 
pokaje. Ujak-pustiпjak тије otkrio daje predodreden da proпade Gral i izbavi svog 
dedu Вrопа. Nakoп пiza avaпtura Perseval је dosao do Zamka Bogatog RiЬara uz 
Merliпovu pomoc i prisustvovao ceremoпiji s kopljem i Gralom (koji пе пosi devoj
ka). Iako је osetio sazaljenje za bolesnog kralja koji је klecao pred Gralom, odlozio 
је pitaпje do sutra, ро savetu svoje majke da ne pita previse. Sutradaп је zamak Ьiо 
prazaп, оп је otisao i usput sreo devojku и suzama koja muje prebacila sto пiје posta
vio pitanje. Sedam godiпa kasпije, па Ve\iki Petak, Persevalje ропоvо dosao do svog 
ujaka, kod kojegje ostao dva meseca. Sazпao је za sestrinu smrt i posetio пјеn grob. 
Ponovo је sreo Merliпa koji gaje uputio ka Zamku i ропоvо је prisustvovao procesUi 
Grala, ali odmahje postavio pitanje-пiko mu пiје odgovario, medutim, Kralj је istog 
treпa ozdravio. Perseval је saznao da је koplje Loпgijevo, а da pehar sadrzi Hristovu 
krv i da se zove Gral. Tri dапа kasпije, Вrоп је umro, а Perseval postao Kralj Grala i 
otad ziveo povuceno u zamku (Mertens 2003: 96-99). 

I Volframovog Parcifala u svet, daleko od majke, teralaje zelja za vitestvom, 
i kod пјеgаје ta zelja povezaпa s пasiljem i nagoпom za uпisteпjem, karakteristicпim 
za plemicko-musku prirodu (Schmid 1993: 183). Posle пiza пasilпih postupaka i na
koп sto је od rodake sazпao svoje ime i svoje poreklo (prvi korak samospoznaje, v. 
Bumke: 2004: 58), Parcifalje slucajпo dosao и tajanstveпi Zamak Grala, и koji gaje 
uputio riЬar u camcu. U tom zamku Parcifal је prisustvovao "svecaпo-tuznoj liturgi
ji" (Wehrli 1997: 301), пеоЬiспоm ritualu kojije kod пјеgа izazvao cudenje. Velika 
dvoraпa u zamku је osvetljeпa mпogobrojпim svecama, u srediпi gori vatra pored 
koje lezi gospodar zamka, dobro utopljeп, jer mu је zbog rапе stalпo hladno. Kad је 
uneto koplje s kog је tek\a krv, svi prisutni su plakali i kukali dok kopUe nije izпe-
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seno iz prostorije, jer ono је podsecalo na patnju Kralja. Dve devojke donose zlatne 
svecnjake, а vojvotkinja i njena pratilja unose noge od stola od slonove kosti. Zatim 
ulazi osam dama- cetiri nose svece, а cetiri veliku plocu stola od dragog kamena koji 
propusta suncev sjaj. Dve dame donose ubrus i ostar srebrni noz u pratnji cetiri dame 
sa svecama u ruci. Jos sest devojaka ulazi, а zatim im se pridruzuje i Kraljica - lica 
tako sjajna da se svima cini da sunce izlazi - i nosi u ruci Gral. Gral је odabrao nju da 
ga nosi, jer је Ьila cedna i izbegavala prevaru, а njega moze da nosi samo cista devica, 
jer је izuzetno tezak - to је religiozno-eticki momenat Grala. Dok se ovaj ritual Grala 
odigravao pred njegovim ocima, Parcifal nije skidao pogleda s kraljice koja muje pos
lala ogrtac kad је dosao (on nije Ьiо svestan daje taj ogrtac simbol vlasti) (Mertens 
2003: 70). Kraljicaje sela s ostalim damaшa koje su ucestvovale u ritualu- sa svake 
strane njih dvanaest, а ona u sredini. Nakon sto su oprali ruke, svi su seli da veceraju, 
а ispred Grala su se pojavljivala izvanredna jela. Parcifal је sve to posmatrao, ali 
novosteceno dvorsko vaspitanje sprecilo ga је da postavlja pitanja, cak i kada mu је 
poklonjen skupoceni mac. Kad su dame otisle obrnutim redom, Parcifal је ugledao u 
susednoj prostoriji jednog starog coveka kako lezi. Ubrzo posle toga svi su krenuli na 
pocinak (Wolfraш I 1998: 396-411 ). Nakon sto је uz pogrde napustio zamak sledeceg 
jutra, Parcifal је sreo svoju rodaku, koja тије prebacila zbog nepostavljenog pitanja, 
sto се se ponoviti i na slavlju na Arturovom dvoru. 

Svecanost povodom prihvatanja Parcifala u krug Vitezova Okruglog Stola 
pokvarila је ruzna glasnica, koja је javno uvredila i optuzila Parcifala, jer nije poka
zao sazaljenje prema svom ujaku. Javno ponizenje na Arturovom dvoru izazvalo је 
u njemu mrznju prema Bogu, jer је Parcifal smatrao da је kazna prevelika i pobu
nio se protiv Boga, cime se kod njega ujedinjuju dva velika greha: gordost i gnev. 
Citav niz avantura је Parcifal prosao u stalnoj ceznji za Gralom, provodeci zivot u 
usamljenosti i ocajanju, u kome gaje odrzala samo prkosna hrabrostjunackog saшo
potvrdivanja. Zbog toga је to Ьila samo faza, unistenje jednog nedovoljno dubokog 
odnosa prema Bogu, iz kogje kasnije izronilo duЬ!je shvatanje Boga i zrelost za Gral 
(Boor; Newald 1954: 1О1 ). Nakon cetiri i ро godine tolike udaljenosti od Boga da ga 
је zaboravio, Parcifal је na Veliki Petak sreo grupu hodocasnika, koji su isli bosi ро 
snegu i govorili mu о Hristovoj Ijubavi i vernosti prema ljudima. Parcifal se ponadao 
da Bog zaista рошаzе i pustio uzde svog konja, kako Ьi ga Bozja volja (koju konj 
poznaje ili oseca?) odvela do pustinjaka. Prve reci koje је izgovorio kod pustinjaka 
Ыiе su da mu treba savetjer је gresnik 11

• Pustinjakje Ьiо njegov ujak, kao i njegova 
majka pripadao је porodici Grala, ciju istoriju је ispricao Parcifalu, а pomenuo mu 
је i pitanje kojeje trebalo da postavi (Wolfram II 1998: 6-123). U razgovoru s Тref
ricentom [Trevrizent] Parcifal је upoznao svoje rodblnske veze, ali i spoznao svoju 
gresnost - pocinio је isti greh kao Kain i Lucifer: iz gordosti se pobunio protiv Boga, 

11 Iako mпogi ove Parcifalove reci posmatrajн kao zпak 1шutrasпjeg preobra:1:aja i pocetka procesa samo
spozпaje, Bнmke smatra da н IX. kлjizi do 1шutrasпjeg preobrazaja пе dolazi,jer kasпiji Parcifalovi postнpci 
пе нkаzнјн па to (нр. Bumke 2004: 92-93). 
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kao i njegov ujak Anfortas i, kao i on, morao је da se nauci poniznosti (Bumke 2004: 
90-92). Medutim, spoznaja i pгiznanje gгeha povlace s Bozje stгane milost i ljubav 
(Boor; Newald 1954: 104). Posle pricesca za Uskrs (sveto vreme), Parcifal је proveo 
jos dve nedelje sa svojim ujakom, а onda otisao u nove avanture. 

Posle novog niza avantura, Paгcifal је ponovo prisustvovao slavlju na Aг
turovom dvoru, ali, uprkos pocastima i opstem veselju, on se udaljio. Dok је lutao 
sreo је nepoznatog viteza s kojim је zapoceo borbu i prvi put doziveo poraz, а njegov 
тас se slomio. Bila је to BoZja volja, jer time је nestalo oruzje do kog је Parcifal 
dosao ublstvom svog rodaka, Crvenog Viteza, а i spreceno је ponavUanje Kainovog 
cina - Parcifal је zamalo ublo svog polubrata (Schmid 1993: 186-189). Tek tada, oko 
sedam nedelja nakon Paгcifalovog boгavka kod pustinjaka (dakle oko Duhova), па 
Artuгov dvoг је ponovo dosla ruzna glasnica koja ga је nekoc javno ponizila: Gral 
је ispisao njegovo ime kao s\edeceg Кгаlја, ime njegove supruge i sina Loerangrina 
[Loherangгln]. Zajedno sa svoj im nekrstenim polubratom Parcifal је otisao do zamka 
Munsalves. Uz molitve i suze zbog patnji svog ujaka, Parcifa\ је konacno izgovorio 
pravo pitanje - pitanje saZaljenja, ali ga је preformulisao, izgovoгio ga је na svoj na
Cin, ne Ьа5 sasvim kako mu је rekao ujak-pustinjak, i na taj nacin је pokazao da nije 
гее samo о praznoj formi (Schmid 1993: 192). U kljucnoj avanturi Paгcifal nije kori
stio oruzje vec reci: oslovio је kralja s "ujace" ј sa "ti", cime је taj ritual postao licno 
obracanje (Mertens 2003: 79). Parcifal је zatim postao sledeci Kralj Gгala - izbavivsi 
dгugoga i sfunje izbavljen (Wehгli 1997: 308). Оо spoznaje је doslo na Uskrs, а Kralj 
Gгala postao је za Duhove, tako da se jos jednom svet Gгala integrisao u hriscanski 
svet (Wehгli 1997: 312) i sveto vreme mita. 

Na kraju Volfгam uspostavlja vezu s pocetkom romana, spaja Zapad s Isto
kom, jer Paгcifalov brat Fajгefic [Feirefiz] primio је hriscanstvo da Ьi se ozenio Kгa
ljicom Grala i oni su zajedno otisli u Indiju, gde је kasnije njihov sin, kralj-svestenik 
Johanes [Johannes] siгio hriscanstvo. 12 Postoji pretpostavka da се i Gral jednog dana 
otici u Indiju, јег је Parcifalov sin Loeгangrin izgublo mogucnost da bude sledeci 
Kralj Grala onda kada је njegova zena postavila zabгanjeno pitanje (ironicno u od
nosu na propusteno pitanje kod Paгcifala) i time izgublla muza. Kгaljevstvo Grala 
posle Paгcifalove smrti тога da se pгenese na najЫizeg muskog srodnika, upravo 
Johanesa, cime se i narusava optimisticna slika kraja romana о Gralu (Mertens 2003: 
80, 135), jer proЫem nasledstva i sledeceg Kralja Grala nije гesen. 

U Perlevou tri viteza su posetila Zamak: Perseval, Gavajn i Lanselot. Perse
val vec na pocetku romana nije uspeo u Zamku Grala i bolovao је zbog tog neuspeha 
koji је ispovedio Kralju Pustinjaku, svom ujaku. Parcifal nikada nije izlecio Кга\ја 
RiЬara, vec је tek posle njegove smrti osvojio njegovo carstvo, а da nije ni postavio 
pitanje. Perseval је osvojio Zamak Gra\a de\imicno i zahvaljujuci vrlini stita crvenog 
krsta koji muje dala celava dama (ona predstavlja a\egoriju Starog Zaveta). Zamak 
је posle smrti Кга\ја RiЬara zauzeo njegov zao Ьгаt, а Gгal је nestao i vratio se nakon 
12 О toj legendarnoj licnosti up. Bumke 2004: 121-122. 
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sto је Perseval postao gospodar Zamka. Kasnije se Perseval osvetio Crvenom Vitezu 
za uЬistvo kralja Pelesa i jednog svog rodaka i posetio ostrvo na kome niko ne stari. 
Posle niza avantura vratio se u Zamak Grala, u kapeluje stavio telo Nikodima, Josifa 
od Arimateje i Kralja Ribara. Gral је uskoro nestao iz zamka Kralja RiЬara da Ьi se 
pojavio negde drugde. Jednog dana brodje dosao ро Persevala i onje otisao na ostrvo 
na kojem niko ne stari i tamo је nasao i Gral. Posle njegovog odlaska, zamakje росео 
dapropada(Loomis 1963: 109, 102-103, 106, 121-126, 130-131). 

Za razliku od Persevala, Gavajn је tacno znao koje pitanje treba da postavi. 
Na putu ka Zamku Grala prosao је pored zamka Crnog Pustinjaka (zamak predstavlja 
pakao, а pustinjak Lucifera). Оа Ьi doЬio pristup Zamku Grala Gavajn је morao da 
donese Kralju RiЬaru mac kojim је odruЫjena glava Jovana KrstiteUa i koji је doЬio 
tek posle niza avantura. Kad је stigao u zamak, dve dame su iznele Gral i krvavo 
koplje i otisle u kapelu. Gavajnu se ucinilo da u Gralu vidi pehar, mada ga nije Ьilo. 
Prvo dva, zatim tri andela nosila su svecnjake, Gavajnu se ucinilo drugi put da usred 
Grala vidi deciju priliku. Gral је prosao i treci put i sad se Gavajnu ucinilo da su tu 
dve dame i da је Gral u potpunosti u vazduhu i da se na njemu vidi covek na krstu, s 
kopljem u slaЬinama. Gavajnje Ьiо izguЫjen u mislima о Bogu kadje video krv s ko
plja i nije postavio pitanje. Svi su izasli i ostavili ga samoga u dvorani sa sahovskom 
taЫom (cest rekvizit u zamkovima onoga sveta kod Kelta) (Loomis 1963: 111-118). 

Posle Gavajna, Zamak Grala је posetio i Lanselot, koji је naisao na trojicu 
sedih muskarca u camcu, od kojih је jedan ресао, а s njima је Ьila dama koja drzi 
glavu. Na putu do zamka Kralja RiЬara Lanselot se ispovedio pustinjaku koji mu 
је prebacio ljubav prema Ginevri, ali Lanselot је odЬio da је se odrekne. Zbog tog 
smrtnog greha on nece ni videti Gral, ali ipak је nastavio dalje, stigao do Kralja Ri
bara, vecerao s njim, ali nije video Gral i sledecegjutraje otisao (Loomis 1963: 120). 
Veliki broj odstupanja od drugih verzija pripisuju se nacitanosti autora i njegovom 
slobodnijem postupanju s gradom, kao i njegovoj pripadnosti benediktinskom redu 
(Loomis 1963: 99, 167). 

U Lanselotu и prozi u Zamak Grala su stigli Gavajn, Lanselot i Galahad, 
koji се jedini i uspeti da ga osvoji. Kad је Gavajn Ьiо u Zamku, beli golub је doneo 
kandilo i otisao u prostoriju, iz koje је izasla devojka s Gralom u ruci, drzeci ga 
iznad glave, da ga svi vide. Gavajn se divio i raskosi Grala i lepoti devojke i nista 
nije govorio. Svi su kleknuli i pred golubom i pred Gralom, а kad је devojka s Gra
lom prosla, svi stolovi su se napunili hranom, samo pred Gavajnom је tanjir ostao 
prazan, jer, kako је kasnUe saznao, nije pokazao dovoljno poniznosti pred Gralom. 
Posle vecere svi su nestali, pojavio se patuljak sa stapom i oterao Gavajna, vredajuci 
ga. Glas је upozorio Gavajna da se naoruza, jer је lezao na Kaucu Avantura, tad se 
niotkuda pojavilo koplje i ranilo ga u rame, uprkos oklopu. Gavajn је prisustvovao 
borЬi izmedu zmaja i leoparda, а nakon toga se i sam borio s nepoznatim vitezom. 
Kasnije је ta zadoЬijena rana zacelila u Ыizini Grala, ali u toku noci Gavajna su izneli 
iz zamka u prljavim taljigama (Loomis 1963: 148-151). Kralj Peles nije ranjeni kralj, 
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ali se pominje Kralj RiЬar, povredeni kralj, koji se nalazio u zamku i kojegje kasnije 
izleCio Galahad (Loomis 1963: 158). Lanselotje dosao u Zamak Grala na dan Jovana 
Krstitelja, а Galahad, jedini uspesni vitez u potrazi za Gralom u Lanceolotu и prozi, 
dosao је na Duhove - Jovan је prethodio Isusu, а Duhovi su praznik ispunjenja i 
osnivanja Crkve. Galahadova inicijacija nije kao kod Persevala sadrzana u citavom 
nizu avantura, vec је on morao samo da sedne па Opasno mesto i da izvuce mac iz 
kamena koji је plovio u reci (Mertens 2003: 113). 

U Potrazi za Svetim Gralom Galahad је najavljen kao onaj koji се naci Gral. 
Prvi put potraga prethodi dolasku junaka u Zamak Grala, jer Gral se pokazao junaci
ma koji treba da ga traze. Prema prorocanstvu, vitez koji се osvojiti Gral doci се na 
Arturov dvor na Duhove. Тај се vitez sesti na Opasno mesto za Okruglim Stolom, 
koje ceka da bude zauzeto ,cetiri stotine ј pedeset cetiri zima' od muka lsusovih 
(Loomis 1963: 163, 169). Tog dana pojavio se i kamen od crvenog mermera koji је 
plutao ро reci i u koji је zaboden mac, na kojem stajalo da се ga nositi samo onaj 
kome је suden, najbolji vitez na svetu. Prorocanstvo ka2e i da се svako ko proba da 
izvuce taj mac da navuce na sebe nesrecu i da се toga dana, kad dode najbolji vitez na 
svetu, zapoceti i avanture Svetog Grala. Lanselot nije zeleo da pokusa da izvuce mac, 
ali Gavajn i Persival nisu mogli da odЬiju kraljaArtura i pokusali su bez uspeha. 

Dolazak mladog viteza Galahada u crvenoj opremi pracen је zatvaranjem 
svih vrata i prozora u velikoj dvorani, u kojoj su sedeli Artur i Vitezovi Okruglog 
Stola. Na Opasnom mestu pojavilo se Galahadovo ime. Nakon sto је zauzeo mesto i 
izvadio mac iz kamena, dama u belom је dosla s porukom od pustinjaka koji najav
ljuje pojavu Grala naArturovom dvoru. Za vecerom se culo pucketanje i grmljavina, 
pojavio se sjajan suncev zrak koji је sve tako jako obasjao, da su zanemeli, dok је 
Gral, nosen nevidljivom silom, ispunio prostoriju prijatnim mirisima, hranom i pi
cem koje је svaki vitez najvise voleo, а zatim је nestao. Niko nije video Gral, jer је 
Ьiо prekriven belom tkaninom protkanom zlatnim nitima i zato је Gavajn odlucio da 
ga tra2i dok ga ne vidi, kao i svi ostali vitezovi - tako su se razisli Vitezovi Okrug\og 
Stola i ostavili svoje dame, jer nije Ьilo dozvoljeno da ih vode sa sobom. Sto pedeset 
vitezova је otislo (Loomis 1963: 169-175), ali samo potpuno prociscenje i strogi sa
mopregor moze da donese uspeh u potrazi - otuda naglasak na ispovesti, odricanju i 
celiЬatu kao preduslovima da Ьi se video Gral - uslovi koje је jedino Galahad mogao 
и potpunosti da ispuni i da pogleda unutrasnjost Grala (Loomis 1963: 184) - u skladu 
s ucenjima cistercitskog reda kojem је pripadao autor. 

Оо zamka su stigla samo tri viteza: Perseval, Bors i Galahad. Muceni raznim 
snovima i vizUama, oni su otisli kod pustinjaka koji su im te snove protumacili. Perseva
lova sestra, otelotvorenje bezgresne zene, uputila ihje na magicni brod, koji predstavlja 
simbol religiozne vernosti i hriscanske vere, i na kom se nalazio carobni mac predviden 
za najboljeg viteza na svetu i krevet od rajskog drveta (Mertens 2003: 113-115). Kad 
је stigao u Zamak Grala zajedno s Persevalom i Borsom, Galahad је docekan uz veliku 
radost. Nakon sto је uspeo da spoji delove polomljenog таса kao da nikad nije ni Ьiо 
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slomljeп, devet vitezova im se pridruzilo (kako Ьi ih Ьilo dvaпaest) i pocela је Sveta 
Gozba. Cetiri dame uпele su krevet, па kojem је lefuo covek s kruпom, а cetiri aпdela 
doпela su па stolici prvog hriscaпskog Ьiskupa, Josifusa, siпa Josifa od Arimateje. Vrata 
su se otvorila, dva aпdela su uпela vostaпe svece, јеdап је uпео peskir, а cetvrti koplje 
koje је krvarilo. Biskup је uzeo hostiju и oЫiku hleba, figura и liku deteta se pojavila 
i bacila se и hleb kao da је hleb пapravljeп od zivog coveka, а опdа је Ьiskup vratio 
hostiju и svetu ciпiju, odrfuo misu i poUuЬio Galahada, пalozio mu da оп poljuЬi druge 
i пestao. Vitezovi su seli za sto i poceli da se mole, kada su ugledali Isusa kako izlazi iz 
svete posude. Nakoп pricesti, Isus је objasпio Galahadu da је Gral posuda iz koje је оп 
јео jagпjetiпu па Posledпjoj veceri, da се Gral te посi пapustiti carstvo i пikada se vise 
песе vratiti, jer mu и toj zemlji пisu ni sluzili niti ga obofuvali kako dolikuje. Galahad 
је doЬio u zadatak da krvlju s koplja namaZe ranu oboga\jeпog kralja i kadje Galahad 
to uciпio, kralj је ozdravio. Sutradaп је trebalo da sva trojica otplove и Saras - dvojica 
се umreti, treci се se vratiti i odпeti vesti о svemu sto se desilo пaArturov dvor. Nakon 
sto је Galahad u Gralu ugledao najvece tajne, traZio је od Boga da ga pozove и vecпi 
zivot, а posle пjegove smrti Gral i koplje su otisli na nebo. Тri su priпcipa vezana za 
sakrameпt mise prisutna u ovom delu: bozanska liturgija, apostolska zajednica, vizuali
zacija transsupstaпce-Gralje iskljucivo deo liturgije (Loomis 1963: 190-193; Mertens 
2003: 116-118). 

U Kruni svih avantura Gavajпovom susretu s Gralom prethodio је citav пiz 
zastra5ujucih sсепа koje su delom пagovestavale susret s Gralom, izmedu ostalog, 
pojava таса i koplja, ranjeni vitez i slepi mladic - aluzije na rekvizite Grala, raпje
nog kralja i Parcifala koji vidi cuda, ali ne shvata njihovo znaceпje. Kad је Gavajп 
dosao do zamka, most se spustio i cuvar ga је oslovio ро imenu, uveo ga do kapele, 
и kojoj su se пalazili mac i koplje koje krvari. Gavajпje usput sreo i starca koji gaje 
pozdravio; s njim је sledeceg dana sedeo za stolom, iako ga је te noci nasao mrtvog. 
Za vecerom se pojavila procesija od cetiri devojke koje su пosile cetiri svece, а peta 
је nosila kristalni pehar pun krvi, iz kog је kralj pio na cevcicu (пiје rапјеп kao u 
prethodпim verzijama). Gavajn nije postavio pitaпje i sutradaп se probudio паро\јu. 
U odпosu па avaпture koje su us\edile, poseta Gralu delovala је posve beznacajno 
- ovo је vec svetovпi romaп u kojem је transcendentalna perspektiva nestala. Gavajn 
је upozoren da ne zaspe и zamku Grala i propusti da postavi pitaпje, i zaista, druga 
poseta Gralu је uspesпa. Jedan mladic stavio је mac па sto, i dok su pratioci spavali, 
pojavila se procesija Grala: dve devojke sa svecпjacima, dva mladica s kopljem i dve 
device koje su пosile pehar od zlata. Za njima је dosla пajlepsa zепа i пosila kutiju 
za relikvije (u kojoj se cuvao Gral?), а za пјоm devojka kojaje plakala i zapomaga
\a. Kad је koplje stavljeпo па sto, pretvorilo se и tri velike kapi krvi, koje su pale u 
pehar, starac је popio tu krv i iz kutije uzeo komad hleba, od kojegje ројео trecinu. 
Gavajп је zпао da treba da postavi pitaпje i zeleo је da zna sta to cudo znaci, kad је 
to kопаспо i uradio, пastalaje velika radost, ali па pitanje пUе mogao da doЬije odgo
vor: bozaпske tајпе ljudska usta ne mogu da objave. Starac је пestao sa staпovпicima 
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zamka, samo је jedna devojka ostala sa svojim pratiljama. U ovom delu pitanje је 
formalne priгode, Gavajn cak ni ne postaje kralj zamka, pitanje nije imalo nikakvog 
efekta na njega, ali је oslobodilo stanovnike zamka iz stanja izmedu zivota i smrti i 
oni su mogli da odu na onaj svet. Za Gavajna је Gral Ьiо samo jedna u nizu avantura, 
koje mogu u beskonacnost da se nastavljaju, а razlikaje samo u tome sto је izazov и 
ovoj avanturi Ьiо veci (Mertens 2003: 127-133). 

Parcifal u Mladem Тiturelu nUe prisutan od pocetka, vec se pojavio tek kad 
је njegova rodakinja Zigune [Sigune] umro vitez kojeg је volela. Parcifal је сио njen 
р\ас, ona muje rek\a ko је i onje naArturovom dvoru izvestio о smrti njenog viteza. 
Kralj Artur је potrazio Zigune i ona gaje zaтolila daje odvede u Salvater do Grala, 
а g\asnica Grala јој је ротоg\а da stigne do lipe. Cuvari Grala su је hranili, а Gral 
ји је stitio. Usledio је Parcifalov neuspeh и Zaтku Grala, Zigune mu је to prebacila 
i on је odjahao dalje. Parcifal је zakazao и kljucnoт momentu, jer Anfortas nije 
dovoljno okajao svoje grehe - и оvот delu Parcifal nije kriv za svoj neuspeh. Kod 
treceg susreta Zigune је objasnila Parcifalu karakteristike таса: pri prvoт udarcu се 
se raspasti, ali се ponovo postati сео na bunaru Karnanta. Citav niz avanturaje us\e
dio, а na kraju је dosla i vest da је Parcifal postao kralj Grala i da је Anfortas izlecen 
(Mertens 2003: 142-143). 

U Knjizi avantura Ulriha Fitrera davanje ogrtaca nета istaknuto тesto, 
nета poklanjanja таса, а procesija Grala sastoji se iz jednog тladica koji nosi kr
vavi mac, zatim dvanaest devojaka s dva noza, а na kraju dolazi i devojka koja nosi 
Gral. Parcifal nije postavio pitanje zbog dobrog vaspitanja, а bolest se nagovestava 
samo pri susretu s "tuznim kraljem" ili "tuznim domacinoт". Neuspeh је pracen 
citaviт nizom avantura i susretoт s ujakoт-pustinjakom Trefricentom koji ти је 
ispricao istoriju Grala i о nesreci svog brata Anfortasa. 

Gavajn је takode Ьiо и zamku Grala, cetiri devojke nosile su svece, peta је 
nosila posudu od zlata optocenu dragiт kатеnјет, и kojoj и svezoj krvi pliva hos
tija. Stari gospodar zamka ројео је hostiju i popio krv. Gavajn је kasnUe ugledao i 
jednu kapelu, а kada se smracilo, tapkajuci је nasao put nazad u zamak, и kojem је 
zatekao kralja zamka mrtvog, а zamak napusten. Gavajn је legao и sta\u da spava i 
sutradan se probudio napolju. 

Usred svecanosti, na Arturov dvor dosla је glasnica Grala s vescu о natpi
su na Gralu: Parcifal је sledeci kralj Grala i izlecice Anfortasa, njegova zena i sin 
Loenangrin, kao i nekrsteni brat takode su pozvani. Parcifal је stao pred Gral, рао 
nicice i molio se za Anfortasovo ozdravljenje, sto se odmah i desilo, а da pitanje nije 
ni postavljeno. Parcifalov brat se krstio i ozenio kraljicom Grala. Sledi prica о Loen
angrinu i njegova dva neuspesna braka. Parcifalova kcerka postala је nova Kraljica 
Grala i cita na njeтu natpis da ne zeli tu da ostane, ра Gral Ьiva prenesen и Indiju, 
gde је sledeci Kralj Grala sin Parcifalovog brata, Johanes. 

U trecem delu Knjige avantura junak Grala је Galat, koji је u jednoj opatiji 
postao vitez, zauzeo је Opasno mesto i osvojio mac. Gral se pojavio, nahranio sve 
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prisutne i Galat se prvi zak\eo da се krenuti u potragu za Gralom, а drugi su ga sledili. 
Galat је osvojio beli stit sa crvenim krstom, zajedno s Parcifalom i Borsom stigao је 
Solomonovim brodom do Grala, tu se pojavio Josif od Arimateje, а dva andela donela 
su Gral: posudu u kojoj је sluzena uskrsnja jagnjetina i pehar za vino, pri cemu nije 
jasno da li оЬе re\ikvije predstavljaju Gral ili samo jedna, ali tuje relikvijt1 Bog sam 
nazvao "Gral". Josif је podelio dvanaest hostija, dete koje se pojavilo u ciniji odlomi
lo је komadice od svog tela. Andeo је doneo krvavo kop\je i Galat је njime namazao 
ranjenog kralja. Ga\at је odneo Gral sa sobom, kasnije је Gral lecio bolesne, sto је 
doprinelo sirenju vere u zernlji Saracena. Medutirn, kralj је zeleo da protera hriscane, 
zbog cega su andeli odneli Gral na nebo, а posle kraljeve smrti Galat је vladao kao 
njegov naslednik i sirio hriscanstvo do svoje srnrti godinu dana kasnije (Mertens 
2003: 149-155). 

Ocigledno је da verzije s kraja srednjeg veka predstavljaju uglavnorn kom
pilacije i sve vise se udaljavaju od prvobitnog mita. Medutim, kada se uporede ove 
verzije price о Gralu koje poticu iz razlicitih knjizevnosti, ocigledno је da ne postoje 
samo razlike medu njima, vec i slicnosti. U razlicitim verzijama price о Gralu u 
sredistu se uvek nalazi ritual: dogadaji se desavaju odredenim redorn i s odredenim 
razlogom. Pored toga, mesto, vreme, rekviziti i ucesnici se uglavnom ponavljaju, 
tako da moze da se zakljuci da se radi о konstantama sadrZanim и osnovi strukture 
ovog mita. 

Ritualu Grala uvek prethode odgovornost za smrt majke, uspeh и vitesko
dvorskoj sferi i pouka da se ne pita i ne govori previse. Nakon toga junak krece u 
avanturu Grala, а da toga nije ni svestan, jer ritua\ Grala uvek pocinje "slucajno", 
na obali neke velike vode, uvece, kad junak trazi prenociste. U Zamku ga docekaju 
uz radost, daju mu ogrtac i/ ili mac kao simbol vlasti, ranjeni/ bolesni kralj ga Јеро 
ugosti. Tokom veceri unosi se kop\je i svi pocnu da placu i zapomazu, ali junak ne 
postav\ja nikakva pitanja, cak ni kada neka devojka (rede mladic ili andeo) unese 
sveti predmet (krvava g\ava, Gral - Ьi!о kao posuda, pehar ili kamen). Pojavu svetog 
predmeta, dak\e Grala, ug\avnom prate mirisi, а stolovi se pune hranom i picem, а 
zatim ga odnose u susednu prostoriju gde u krevetu lezi starac. 

Posto junak nista ne pita, ujutro se probudi sam и zamku, tek kasnije saznaje 
od devojke koju srece usput i od ruzne glasnice na Arturovom dvoru sta (ni)je ucinio. 
Njegova nesposobnost da postavi pitanje vezuje se za dogadaj pre rituala Grala, pre 
svega odgovornost za smrt majke. Cesto tek nakon ovih dogadajajunak pominje svoje 
ime (prvi korak н sticanju identiteta), a\i nakon citavog niza avantura pracenih zabo
ravom (guЬitak samoga sebe), junak do\azi do pustinjaka koji mu sve isprica i obja
sni, usled cega kodjнnaka dolazi do spoznaje i konacne zrelosti za ispunjenje zadatka 
(osveta, pitanje) i preuzimanje vlasti nad Zamkom Grala (uspesan kraj inicUacije). 

Ova osnovna struktura sastoji se iz dva dela: prvi deo је slucajno prisustvo
vanje ritualu Grala, u koji junak ne uspeva da se integrise, а da nije uopste svestan 
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svog neuspeha. Iako stice pocasti kao vitez, zenski likovi koje srece ili koji dolaze 
predocavaju mu sta је ucinio: proslava vrhunca uspeha kao Viteza Okruglog Stola 
pretvara se u katastrofu i donosi krizu. Tu pocinje drugi deo rituala. Istrajnostjunaka 
da ponovo pronade Gral pracenaje potpunim neznanjem i odsustvom svake spoznaje 
о prirodi Grala, Boga i sebe samoga, stogaje neophodan njegov susret s pustinjakom 
koji ga prosvecuje, junak stice (samo )spoznaju i moze da pronade Gral, dokaie da ga 
је dostojan i postane njegov KraU. 

VIТEZ U POTRAZI ZA GRALOM 

U keltskoj mitologiji potraga za Gralom, jednim od najvecih Ыаgа podze
mnog sveta, uvekje predvidena za nekog solarnogjunaka koji odnosi pobedu u svo
joj borbl protiv Sila Mraka (Squire 2000: 214). Iako је prvi magicni kotao u Prica
ma о mladosti junaka osvojio kralj Artur, u svim ostalim delima jedan od njegovih 
vitezova krece u potragu za Ыagom (Squire 2000: 214). Pronaci се ga samo trojica: 
Peredur/ Perseval/ Parcifal, Gavajn/ Govajn/ Gavejn i Galahad/ Galat, Ыizu, ali ne 
dovoljno prici се i Lanselot, а u kasnijim verzijama i Bors. 

Prvi i najstariji tragac za Svetim Gralom је (keltski) Peredur ili (normansko
francuski) Perseval (Squire 2000: 214 ), cije ime na velskom znaci "celicno odelo" 
("steel suit", v. Evans 191 О), mada mozda potice i od latinskog "Praetorius" (Mertens 
2003: 16). Dok Kretjen ne tumaci ime svogjunaka, Volfram ime "Parzival" izvodi iz 
starofrancuskog "percer val", u smislu "pravo kroz sredinu" (rehte inmitten durch), 
dok kasniji francuski autori ime rastavljaju na perce i val u znacenju "prodri kroz 
dolinu" (Mertens 2003: 17). U osnovi је lik iz bajke о budalastom mladicu, koji 
cini citav niz gluposti, ali ipak nakon brojnih znacajnih i velikih dela stekne neslu
cenu cast i srecu (Vogt; Koch 1904: 114). Kod Volframa је Parcifal predodreden da 
bude Kralj Grala vec svojim poreklom: sve do njega Gral se nasledivao muskom 
linijom primogeniture u okviru Titurelove poгodice (Schmid 1993: 191 ), ali sada 
Parcifal, kao najЫizi muski srodnik ranjenog Kralja, koji је ujedno i vitez (za razliku 
od Kraljevog brata koji zivi isposnickim zivotom), postaje naslednik i sluZЬa cuvara 
Grala ostaje u porodici. Kod Robera od Borona vec је prisutna sakralizacija junaka 
- Perseval ostaje cedan i ne zeni se uprkos pruzenoj prilici (Mertens 2003: 101). Pod 
uticajem odusevljenja krstaskim ratovima u francuskom proznom romanu Perlevo 
Perseval је takode cedni vitez, njegovo poreklo, vitestvo, cednost i vrlina se hvale 
preko svake mere (Loomis 1963: 1 ОО, 125), ali on nosi i obelezja militantnog viteza 
koji koristi ро potrebl i silu da uspostavi hriscanski zakon (Lexikon des Mittelalters 
2000: 1749-1751). 

Уес u nekim nastavcima Kretjenovog romana kao vitez koji pronalazi Gral 
pojavljuje se Gavajn [Gauvain, Gawain, Gavain], cije ime potice od velskog "Gwal
chmei", "soko таја" i koji је jedan od so\arnih junaka britanske mitologUe (Squire 
2000: 214). I u Kruni Gavajn prona]azi Gral, dok Parcifal ne uspeva u tome (Lexikon 
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des Mittelalters 2000: 1618-1620). Gavajnje savrseni vitez kome nije potrebno da se 
okusava i potvrduje kao Persevalu (Mertens 2003: 126). 

U Lanselotu и prozi Zamak Grala је posecen pet puta: prvo donosi ponizenje 
Gavajnu, zatim Lanselot u poseti Gralu zacinje Galahada s kcerkom KraUa Grala, 
Bors dva puta posecuje Gral, drugi put upoznaje Galahada, Lanselot se u ludilu zbog 
Ginevrinog ljubomornog besa slucajno vraca u zamak gde ga izlece (Loomis 1963: 
147-148). Gavajn nije postavio pravo pitanje, а Lanselotjeste, ali uprkos tome nije 
osvojio Gral zbog svoje gresne ljubavi prema kraljici Ginevri. Na prevaru stanovni
ka Zamka Grala on је zaceo sina s kcerkom Kralja Grala, Ilejn [Elaine], koja i nosi 
Gral. Ilejn је neko vreme zivela na Ostrvu Radosti, gde nikada nije Ьilo zime, sto јој 
daje auru misterioznog13

• Sin koji se rodi, Galahad, ро prorocanstvu се postati slede
ci Kralj Grala, sto donekle objasnjava i opravdava spremnost stanovnika Zamka na 
prevaru (Loomis 1963: 156-157). Galahad, kao savrseni vitez, nema potrebe da dva 
puta dolazi u Zamak Grala, vec uspeva prvi put da ga osvoj i, mada i on Gral tada vidi 
drugi put (prvi put mu se Gral prikazao na Arturovom dvoru). Prepreke na putu do 
Zamka postoje, ali nisu unutrasnje prirode, vec spoljasnje (Mertens 2003: 106). 

Galahad је najmladi i poslednji tragac za Svetim Gralom. Na velskom nje
govo ime glasi "Gwalchaved", "letnji soko", onje solarnijunak kao i Gavajn (Squire 
2000: 214). Smatra se da је Galahad и stvari zauzeo mesto koje је ranije pripadalo 
Gavajnu. Slicnost postoji u okolnostima zaceca obajunaka: oni su vanbracni sinovi, 
njihove majke poseduju isceliteljske moci i zive na ,ostrvu zena', а ocevi su im veliki 
junaci (Loomis 1963: 161). Obajunaka, Galahad, kao i Gavajn, bore se sa svojim 
ocevima koje ne prepoznaju (Loomis 1963: 159). S druge strane, Galahad је и okviru 
sve vece sakralizacije Grala podobniji junak od Persevala, jer nije sklon neuspesima, 
vec nastupa kao savrseni vitez koji ne mora da se razvija, sto је naglaseno i predstav
ljanjem Galahada (ЬiЫijsko ime) kao potomka kralja Davida (Mertens 2003: 103, 
105). 14 Galahad је otelotvorenje cednosti i svake vrline, stoga moze da deluje kao 
nemoguce figura savrsenstva, ali njega odlikuju i poniznost, tolerancija i toplina. Nje
gova ljudska strana najvise dolazi do izraZaja и odnosu s ocem, gresnikom Lanselo
tom (Loomis 1963: 184-185). Као sin viteza Lanselota i kcerke KraUa RiЬara, Gala
had predstavlja kontinuitet izmedu svetovnog vitestva, koje је orijentisano na slavu i 
ljubavne avanture, i vitestva koje tezi ka nebeskim vrednostima, tj. ka tajni Grala, а u 
njemu se povezuju i telesno i duhovno poreklo (Lexikon des Mittelalters 2000: 1616-
1618, 1638-1639), svetovno i religiozno-eticko savrsenstvo (Mertens 2003: 105). 

13 "U mitovima se ostrvo Avaloп и velikoj meri prikazuje kao zeпska teritorija. Dzefri opisuje da njime v\ada 
devet tajaпstveпih svesteпica, а to је mozda odjek keltskih prica о jedпom ostrvu па obali Bretaпje koje је 
Ьilo sveto boraviste druziпe devet druidkiпja. Ostrvo па Seпi Ьilo је magicпo mesto, а druidkiпje su Ьi\е 
povezane sa lekovitim i mediciпskim vestinama i zпanjem" (Morgaп 2006: 83). 

14 Postoji i pokusaj da se Ga\ahad, kao опај kome pripada Ораsпо mesto za Okп1glim Stolom, poveze s lozom 
Josifa od Arimateje i to preko imeпa - Galahad је verovatno zameпa za Galaaiп, а posto u prepisivaпju пеkа 
imeпa gube росеtпо slovo, pretpostavlja se da је Galaiп postalo Alaiп greskom prepisivaca, пarocito sto је 
Alaiп ili Aleiп Ьilo pozпato bretoпsko ime (Loomis 1963: 234-235). 
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U Potrazi za Svetim Gralom pored Persivala i Galahada, do Zamka Grala 
stize i Bo1·s. Bors је u stvari Emгis ili Mirdin [Emrys ili Myrddin], bog neba koji u 
britanskoj mitologiji nikada ne koristi snagu ili vestinu da dode do nekog talismana iz 
podzemnog sveta (Squire 2000: 214 ). Perseval је postao samo pratnja Galahadu, kao 
i Bors, jer је ostao cedan uprkos iskusenjima, tako da је mogao da ude u Solomonov 
camac i stigne do grada Grala. Nakon krunisanja i smrti Galahada, Perseval је postao 
pustinjak, dok se Вогs jedini vratio na Arturov dvor i ispricao istoriju Grala kako Ьi 
se опа zapisala (Lexikon des Mittelalters 2000: 1751 ). 

Kod Malorija se pojavljuje pored Persivala, Borsa i Galahada i Peleas [Pe
lleas]. Peleas је izvorno kralj podzemnog sveta i cuvar carobnog kotla, stoga nema 
smisla da on krece u potragu i da bude onaj koji се pronaci Gral (Squire 2000: 214). 

Prvobltna struktura rituala Grala vezuje se za lik Persevala/ Parcifala, ali 
kasnije i drugi vitezovi zauzimaju njegovo mesto, sto nije samo puka zamena imena i 
junaka, vec za sobom povlaci i promenu u samoj intenciji dela. Spoj duhovnog i sve
tovnog u Parcifalu ne opstaje dugo, а proЫematican odnos sveta Grala i Arturovog 
sveta se dalje razlate. U tekstovima, u kojima Gavajn postaje junak Grala, moze da se 
primeti izrazitija svetovnost, naglaseniji cudesni elementi, dok se Galahad, najmladi 
vitez Grala, pojavljuje u delima s izrazenUom duhovnom crtom. Gavajnov neuspeh 
vezanje za njegovu zamisljenost pred cudesima i lepotama kojima prisustvuje, mada 
i on ponekad uspe da izbavi stanovnike Zamka, ali ne postaje njihov Kralj, jer ostaje 
vezan zaArturov dvor i svet, kojem ocigledno daje prednost. Galahadje predodreden 
za uspeh, sto potvrduje zauzimanje Opasnog mesta i vadenje таса iz kamena, pri 
cemu su Opasno mesto i mac, u stvari, njemu i namenjeni. Galahad prvo vidi Gral na 
Arturovom dvoru, а onda krece u potragu za njim i za Zamkom Grala, u сети uspeva 
bez vecih teskoca. Odlazak vitezova s Arturovog dvora u potrazi za Gralom oznacava 
kraj Arturovog sveta. 15 

MIТOGRALU 

Dzozef Kembel [Campbell] napisao је 1949. godine delo Junak sa hiljadu 
lica u kojem tvrdi da su Perseval i ostali likovi univerzalni arhetipovi. Price о Gralu 
slede obrazac "mitskog ciklusa" koji se razvija u nekoliko faza. U drugoj knjizi, iz 
1968. godine, pod naslovom Maska Boga : kreativna mitologija, Kembel se bavi 
korenima legende о Gralu. 

15 Inteгesantno је pгimetiti da se н liku viteza н potгazi za Gгalom ukгstaju se tгi funkcije indoevгopske tгofunk
cionalne stгнktшe: vojnicka, јег оп mога da se dokaze kao junak, odnosno kao vitez; kгaljevska, јег mога 
da se dokaze spгemnim i sposobпi111 da pгet1z111e vlast паd svetom Gгala i Љnkcija plodnosti, јег ozivljava 
pustu zemljн i produzuje kгaljevsku lozu. Sve tгi Љnkcije objedinjuje Peгseval, mada u vecini vaгijanti jedna 
od funkcija dolazi do izгazaja vik od dгugih. Vгemenom se naгocito potiskuje funkcija plodnosti guгanjem 
devicanskog Galahada u prvi plan, cime i mit о Gгаlн sve vise dobija pesimisticki ton, јег govoгi о рго
раdаnјн i kгajujednog sveta. 
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"Putem uporednog proucavanja svetskih religija i legendi, Kembel utvrduje da se 
Gral zasniva na mnogo starijim kultovima misterija koje su iz mediteranskih zemalja 
и Evropi preпeli Rimljani. Primeri na koje 011 ukazuje su orficka, mitraisticka, gno
sticka i manihejska tradicija. Kembelje takode uvideo paralelu izmedu slika tockova 
и indijskim legendama i zamaka koji se okrecu и keltskim i arturijanskim pricama. 
U оЬа slucaja potrebno је postaviti ritualno pitanje, а simbolika tocka koji se okrece 
ukazuje na ciklus zivota i smrti." (Morgan 2006: 138-139) 

Ocigledno postoje elementi koji mogu da se smatraju univerzalnim, jer se 
ponavljaju u najrazlicitijim kulturama - rec је о mitskim strukturama koje su zajed
nicke vecini naroda sveta. Pra-mit covecanstva о plodnosti, о picu i hrani, о zajed
nickom obedu ispoljio se па osobit nacin u mitu о Gralu. Dzesi L. Veston [Jessie L. 
Weston: From Ritual to Romance, 1920] uocilaje paralele izmedu likova i dogadaja 
u predanju о Gralu i jedne grupe popularnih verovanja i rituala, ostataka nekoc rasi
renog kulta prirode. Ovaj kult povezanje s plodnoscu i pocetkom proleca, а proslava 
Grala је u stvari, smatra Veston, slavljenje probudenih moci prirode i plodnosti, jer 
pehar i koplje predstavljaju simbole zenske i muske seksualnosti (Reid 1960: 129). 
Ranjeni kralj prvobltno је umiruci i ponovo ozivljeni bog vegetacije, kojeg leci, od
nosno ozivljava i zamenjuje neki junak, cija se svest, sposobnost i spremnost za vla
darsku funkciju pokazuje u postavljanju pravog pitanja. Mertens, medutim, smatra 
daje teza daje osnova mita о Gralu u dalekoj indoevropskoj proslosti slabo odrziva, 
jer su veze previse opste (Mertens 2003: 21 О, 11 ). Gral kao univerzalni simbol obo
gacuje razlicite simbolizme duse, zivota, neba i kosmosa i cvrsto predanje se uvek 
iznova povezuje sa spontanim "arhetipskim" gradenjem mita (Wehrli 1997: 313). 
Svaka prica raspolaZe mitom na svoj nacin, u skladu sa svojim trenutnim potrebama, 
stoga је nemoguce izdvojiti cist prvobltni mit (Mertens 2003: 15). Medutim, iako se 
vremenom mit о Gralu sve vise menjao, а ostaci mita u knjizevnosti sve vise razliko
vali, jos uvek su uocljive konstante osnovne strukture. 

Gral је magican predmet koji obezbeduje hranu u izobllju, odrzava mladost 
i produzuje zivot bolesnima i povredenima. Као takav onje predviden zajunaka koji 
na pocetku zivi s majkom u st1mi, u izolaciji, sto simbolizuje prvobltno stanje nevino
sti, jer majka predstavlja Majku Zemlju (Schroder 1953: 27). Iz te nevinosti i nezna
nja junak odlazi na put, u potragu za ispunjenjem svoje sudblne (kao riter i kralj, sto 
jos ne zna). Ime i poreklo saznaje tek kasnije, cime pocinje proces samopronalaZenja 
i sticanje identiteta junaka, kao i njegove integracije и drustvo. 16 

16 Kod Kretjena junak saznaje svoje iше tek posle 11euspes11e posete Gralu, kod Voltraшa pre ulaska и on
ostrani svet (Schroder 1953: 45). Perseval svoj identitet pronalazi tek nakon neнspeha, а njegova rodaka ga 
potvrdнje (Mertens 2003: 36). U Parcifalu potraga za irnenorn zarnenjenaje potragoш za srodnicima - ovaj 
jнnak saznaje ko је preko svojih srodnika s шајсi11е strane (Schmid 1993: 191 ), cirne se integrise t1 plemicko 
drustvo, dok kod Kretjena pogadanje irne11a simbolizнje subjektivno pronal<1Ze11je ide11titeta (Lexikon des 
Mittelalters 2000: 1748-1749). 
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Svet Gralaje nepristupacan i nepregledan, nalazi se "negde", na nekom ne
odredenom mestu, nema ni staze ni puta koji vode do njega, jer iz pitome prirode, 
kroz divljinu stize se и ovaj natprirodni predeo, Centar Sveta. Cak su i nebeska tela 
и vezi sa svetom Grala: zvezde, Mesec, Sunce, sve је podredeno duhovnom svetu. 
Konstelacija planeta utice i na prirodu i na coveka- pozicija Saturna odgovorna је za 
sneg za Veliki Petak, kao i za narocito jake bolove koje ranjeni kralj podnosi. Golub, 
poslat od Svetog Duha, dolazi svake godine takode na Veliki Petak. Sve ovo svedoci 
о povezanosti makrokosmosa i mikrokosmosa (Schroder 1953: 3 8). 

Svet Gralaje sakralno mesto, а religiozni covek tezi da bude sto Ыize Centru 
Sveta, stoga na granicama sveta Grala (koje nisu jasno odredene) oЬitavaju pomoc
nici i ucitelji (Schroder 1953: 35) koji dele znanje о Gralu, jer svi koji ти pripadaju, 
poznaju njegovu tajnu. Uloga uciteUa i pomocnikaje izuzetno znacajna zajunaka na 
njegovom putu, jer kao posrednici izmedu dva sveta, oni su ti koji uvode junaka и 
svet Grala. 

U svetu Grala nalazi se Zamak koji је uglavnom prikazan sasvim tipicno 
(SchrOder 1953: 37). Izolovan od ostatka sveta pomocu vode, povezan mostom ili 
nasipom, sa cetiri stuba i ognjistem и sredini, Zamak Grala poseduje jasna obelezja 
Centra Sveta. U njemu se (skoro uvek nocu) odvija ritual, ukazuje se na dogadaj koji 
је doveo do nesrece Kralja Grala, jer poceci se u mitu uvek ozivljavaju и vidu rituala i 
uzrok mora da se poznaje da Ьi doslo do izlecenja. Medutim, do izbavljenja ne dolazi, 
jer junak jos nije dovoljno sazreo, sto postaje ocigledno tek kada ne postavi pitanje 
(Wehrli 1997: 308). 

Neuspeh junaka је и stvari izraz neuspele (preuranjene?) inicijacije, jer po
traga za Gralom kao nepresusnim izvorom hrane moze da se tumaci kao kraljevski 
ritual inicijacije za sticanje magijsko-religioznih sposobnosti i vlasti (Lexikon des 
Mittelalters 2000: 1616-1618). Ritual inicijacije i prenosenje vlasti odvija se и vidu 
magicne radnje i predajom magicnog predmeta (Mertens 2003: 12). Predaja kraljev
skog ogrtaca i таса gotovo da imaju karakter postavljanja na presto, jer to su ipak 
znaci vladara (Bumke 2004: 66). Deo tog rituala moze da bude i pobeda nad mocnim 
silama, kojima junak mora da se osveti radi uЬistva rodaka, jer tek tako moze da se 
integrise и porodicu (Mertens 2003: 24). Кljucni dokaz njegove sposobnosti svakako 
је izbavljenje ranjenog kralja, а time i njegovog kraljevstva, jer prema arhaicnom 
verovanju vitalnost vladara utice i na vitalne snage prirode (Loomis 1963: 246-247). 
Uvek se radi о ranjavanju, unistenju plodnosti i budenju novog zivota (Mertens 2003: 
13). 

Posle prvog neuspeha, junak mora da prode citav niz avantura, svojim asket
skim zivotom i istrajnoscu uprkos svim preprekama on mora da potvrdi da zasluzuje da 
bude Kralj Grala (Bumke 2004: 188). Godine moraju da produ dok se krug ne zatvori, 
uglavnom na Veliki Petak. Za to vreme junak zaboravi Boga, njegova zaslepljenost i 
odsustvo spoznaje dosezu vrhunac, njegov осај dotice dno i junak је spreman da se 
ponovo rodi i okonca zivot koji је vodio: zivot и snu neznanja, и duhovnoj smrti. 
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Ritual konacne (uspesne) inicijacije је vezan za sveto vreme - Veliki Petak i 
Duhove. Sneg koji prekriva svet Grala daje utisak da taj svet nUe u vezi s konkretnim 
prostorom i vremenom (Bumke 2004: 89). Кljucan korak inicijacije је sticanje saz
nanja i samospoznaja uz pomoc ucitelja, pustinjaka i rodaka (uglavnom ujaka). Pu
stinjakov domje izdvojeno i osamljeno mesto (suma, pecina, kapela i sl.) i simbolise 
majcinu utrobu, svet pre stvaranja, sveto mesto, stoga junaka do njega vodi njegov 
konj - kao sto zivotinje cesto и mitovima cine 17

• Ovde junak stice saznanje о poreklu 
Grala, bolesti Kralja Grala, ritualnom pitanju i о seЬi samom, i tek s potpunim sazna
njem, simbolicki se ponovo radajuci nakon tri dana, na Uskrs, junak је spreman na 
poslednji niz avantura koje се samo potvrditi daje dostojan da bude Kralj Grala. Zre
lost i spremnost junaka da preuzme ulogu kralja potvrduje se i izgovaranjem pravog 
pitanja, magicne formule koja је neophodna za izbavljenje, jer tek reci (uglavnom 
jasno odredene) cine ritual potpunim. Konacan cilj је ostvaren, junak postaje Kralj 
Grala, sto је trenutak radosti za njega, za izbavljenog Kralja i sve stanovnike sveta 
Grala, jer је proslo vreme zalosti i svet Grala moze da se posveti bezbriznom zivotu 
Ь!aZenih, ali ne zauvek - uprkos svemu, utopija Grala nije vecna. 

Nikolina Zobenica 

ZUSAMMENFASSUNG 

Obwohl der Gral-Mythos in der mittelalterlichen europaischen Literatur 
mannigfaltige Umarbeitungen erfahren hat, liisst sich eine gemeinsame grundlegende 
Struktur des Mythos ausmachen. Im Mittelpunkt steht der Gral, ein Gegenstand, der 
trotz seiner vielfaltigen Erscheinungsformen fast immer dieselЬen magischen Krafte 
aufweist: er spendet Nahrung, in seiner Niihe altert niemand und den Kranken und 
Verwundeten wird das Leben verliingert. Als Ziel der Suche gehбrt der Gral zur Welt 
des Sakralen: die GralЬurg hat die Merkmale des Weltzentrums (Axis mundi) und das 
Ritual im Graltempel findet zum heiligen Zeitpunkt statt (Karfreitag, Winter, Nacht). 
Das Gralritual ist eigentlich der Initiationsritus eines jungen Mannes, der nach ver
schiedenen Pri.ifungsstationen aus dem Zustand der Unschuld und der Unwissenheit 
endlich zum Ziel gelangt: nicht nur zum Wissen iiber den Gral, iiber die Gralfamilie 
und iiber sich selЬst, sondern auch zur Gott- und SelЬsterkenntnis. Dadurch, dass er 
diesen Initiationsritus erfolgreich vollzieht, beweist der Gralsucher auch seine Reife 
zum Gralkбnig. Oft mit dem Jenseits verglichen, triigt die Gralwelt die Merkmale der 
"Inse\ der Seligen" und einer Utopie, die doch nicht ewig dauern kann. 

Schlйsselworter: Gral, Mythos, Struktur, Mircea Eliade, mittelalterliche Li-
teratur. 
17 Konj је u mitologijama raznih naroda vrlo cesto smatran svetom zivotinjom koja op~ti s bogovima, tako da 

nije cudno ~to нpravo оп vodi jнnaka ka svetom mestн. 
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NOMEN ATQUE OMEN -
Теорија ономастичког детерминизма у књижевном делу Франсоа Раблеа 

Татјана Ђурин 

САЖЕТАК 

Страст ренесансе за проучавањем језичког феномена довела је до многобројних 

расправа о оdносу између речи и ствари, између означитеља и означеног, као и do по
траге за природним језиком. Таква лингвистичка разматрања имала су одјека у делима 

ренесансних писаца. Уз многобројне и разноврсне игре речи засноване на етимологији, 

каламбуре, анаграме и вишечлане сложенице, јеdан од конкретних примера рецепције 

савремених расправа о језику у делу Франсоа Раблеа могла би да буде и специфична 

ономастичка грађа - Раблаова "имена која говоре". Поставља се питање да ли прена

глашена семантичка мотивација личних имена у делу представља прихватање теорије 

потеп atqиe отеп, име је судбина, WIИ је то само још једна Раблаова игра. 

Кључне речи: пот, oпoтastiqиe, langue, seтaпtiqиe, Reпaissaпce, Rabe/ais, 
Cratyle 

Позната је страст ренесансе за проучавањем језичког феномена. Многи 

ренесансни писци и песници, ерудити, бавили су се језиком. Миреј Ишон, аутор 

многих студија о Раблеу и његовом језику, сматра да та брига о језику која се 

огледала у размишљањима о пореклу језика и говора, о односима означитеља и 

означеног, као и о постанку и одумирању језика, потиче од чињенице даје језик 

био сматран живим бићем подложним свему земаљском, рођењу, развијању, 

старењу и смрти. 

Један од предмета многобројних расправа био је однос између речи и 

ствари, односно између означитеља и означеног. Било је оних који су заступали 

конвенционални однос означитеља и означеног, односно мишљење да су имена 

стварима придодата по вољи говорника, као и оних који су заступали природни 

однос, мишљење да имена преносе суштинску везу између ствари и речи. Тада 
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веома утицајним ставом кабалиста да је име у почетку савршено одговарало 

ствари на коју се односи, али даје временом изгубило то својство које се дели

мично очувало још само код личних имена, Ишон објашњава ренесансну страст 

за етимологијама, коју она тумачи као потрагу за суштином ствари. (Cf. Huchon 
1988) 

Кабалистички став о некадашњој потпуној кореспонденцији између 

језичког знака и онога што он означава, одговара ренесансном миту о потрази 

за прајезиком, за првобитним и природним језиком. 

Клод Жилбер Дибоа, који се, између осталог, бавио и лингвистичким 

теоријама у XVI веку, сматра да ова ренесансна потрага за природним језиком 
има најпре теолошку подлогу. (Cf. Dubois 1970) 

Бог је именовањем створио свет, а човек-Адам је именовањем дао 

животињама суштину. Тако је Verbum Dei посредник између Творца и Дела. 
У почетку је, дакле, била суштина настала од једног бога и једног човека, јед

ним језиком. У почетку, на првобитном, божјем језику, име је било ствар. Тај 

првобитни језик и једна суштина су нестали. Речи су изгубиле смисао јер га 

је било превише: реч је имала своје основно значење, затим разна алегоријска 

тумачења, и спиритуалистичко тумачење дубоко прожето религиозним елемен

тима. Једна суштина губи се у мноштву новостворених значења. Тако потрага 

за прајезиком, сматра Дибоа, не представља само лингвистичко истраживање. 

То је потрага за првобитним човеком, за човеком какав је био пре првог греха. 
Како су, међутим, настала имена која је Адам дао животињама? Да ли 

су она свесна или случајна? Ако су свесно настала, поставља се питање како 

је Адам и пре првог греха могао бити способан да сазна суштину ствари. Ако 

су, пак, случајна, то руши мит о једној суштини, првобитном језику и тврдњи 

nomina sunt consequentia rerшn. 
Убудуће размишљања о прапочетку језика и о првобитном језику биће 

потиснута размишљањима о практичном формирању језика, о конкретним ме

ханизмима његовог усвајања и преношења. У разматрањима, теолошки аспекти 

језика биће замењени физиолошким и психолошким. Дибоа наводи мишљење 

Лорана Жубера који тврди да речи немају природан однос са стварима и идеја

ма, даје избор означитеља последица утицаја околине, те да, стога, не постоји 

lingua naturalis. Мноштво језика није последица људског греха, већ је оно 
условљено мноштвом искустава и различитим потребама при изражавању. (Cf. 
Dubois 1970) Тако је у XVI веку срушен мит о демонском пореклу мноштва 
језика. 

Новооткривени физиолошки и психолошки аспекти језика довешће у 

XVI веку до престанка веровања у магијску моћ имена. О томе сведочи Скалигер 
који подсећа да је чин именовања некада био сакралног карактера. Веровало се 

да ће име подарити детету одређена својства уткана у његово значење. Скалигер 
сматра даје тај магијски однос између имена и његовог значења уступио место 
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афективном односу, при чему се име даје у знак сећања на драгу особу, због 

дивљења неком великану или из захвалности према неком свецу, тако даје идеја 

о реинкарнацији врлина номиналном идентификацијом потпуно избледела. (Cf. 
Sca\igeri 15 57 apud Dubois 1970) 

Изгубивши магијски значај, имена су лишена метафизичког или тео

лошког аспекта; њихова лепота ће бити у њиховом фонетском склопу, а њихова 

величина у људима који су их прославили. 

Овај нови став према ономастици, као и друга лингвистичка разматрања, 

имали су о.цјека у делима ренесансних писаца. Говорећи о Раблеовом односу 

према језику, Миреј Ишон је у раду Rabelais graттairien управо покушала да 
повеже Раблеово дело са лингвистичким теоријама и језичким студијама XVI 
века. Чини се да Рабле прихвата лингвистичке теорије савременика, даје за пра

во онима који су хебрејски сматрали природним језиком, онима који француски 

језик виде као потомка тројанског језика и онима који заступају конвенционал

ни однос означитеља и означеног. (Cf. Huchon 1981 apud Milhe Poutingon 1996) 
Уз многобројне и разноврсне игре речи засноване на етимологији, ка

ламбуре, анаграме и вишечлане сложенице настале од неколико речи, један од 

конкретних примера рецепције савремених расправа о језику у Раблеовом делу, 

могла би да буде и специфична ономастичка грађа - Раблеова «имена која гово

ре». (Курцијус 1996: 844) 
Функција имена људи и места која својом етимологијом, односно зна

чењем, превазилазе основну и формалну функцију идентификације и имају 

значајан удео у физичком и психолошком опису ликова, односно у опису гео

графских и социјалних карактеристика различитих топонима, јављала су се у 

књижевним делима и пре Раблеа. 

У студији Европска књижевност и латински средњи век, Е. Р. Курцијус 

обрађује етимологију у посебном поглављу Етимологија као облик мишљења, 

говорећи о етимолошком тумачењу имена у књижевном делу у античкој, 

средњовековној и ренесансној књижевности. Он најпре наводи примере из 

Илијаде, затим примере из римског песништва, где тумачење имена код неких 

песника поприма комични тон, и, коначно, велике ауторитете за хришћанско 

средњовековно тумачење имена, Јеронима, Августина и Исидора из Севиље, 

чије је дело Etyтologiarит libri, осим што представља збирку људског знања 
током осам векова, истовремено обележило и форму мишљења у том периоду, 

будући даје Исидор у свом сакупљању изабрао пут од означитеља ка суштини, 

односно ка пореклу и смислу ствари. 

С обзиром на то да се етимологија нашла у темељима граматике и рето
рике, каже даље Курцијус, она се већ у епохи Меровинга појавила као обавезан 

елемент у поезији, да би, преко песника религиозно-моралних пасија и хагио

графија, поново послужила и у сатирично-комичној поезији. 
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Позивајући се на тврдњу nomina sunt consequentia rerum, дакле, у духу 
карактеристичном за цео латински средњи век, игре етимологијама преузима и 

Данте, да би се, затим, оне усталиле и у књижевности ренесансе и барока, где 

код неких писаца, попут Раблеа, оне поново добијају онај сатирично-комични 

карактер. 

О присуству «имена која говоре» у Раблеовом делу, односно о значају 

ономастичких теорија везаних за овај Раблеов поступак, говори Франсоа Риго

ло у делима Poetique et onomastique и Cratylisme et Pantagruelisme. Риголо сма
тра даје семантичка мотивација личних имена у роману последица Раблеових 

размишљања о проблему односа означитеља и означеног. Подлогом за ова и 

слична теоријска разматрања сматра се чувени Платонов дијалог Кратил, који 

и Рабле наводи у поглављу 37 Четврте књиге. 
Платонов дијалог представља расправу између Хермогена и Кратила у 

којој се износе два супротна става поводом именовања. Хермоген сматра да је 

«право име неке ствари оно којим њу неко назове, а ако га опет промени и оно 

прво више не употребљава, друго име није нимало неадекватније од претход

ног.( ... ) Јер ниједан назив ничему није својствен по природи, него по обичају и 
навици оних који су се навикли да га употребљавају» (Platon 1999: 22). Кратил, 
међутим, сматра да је «адекватност речи по природи својствена свему што по

стоји и( ... ) та реч није оно чиме се појединци договоре да називају неку ствар». 
(Platon 1999: 21) 

Сократ, одговарајући Хермогену, низом етимолошких и фонетских 

објашњења доказује да може постојати природна веза између карактеристика 

именованих особа или ствари и њиховог имена, док Кратилу указује на чиње

ницу да речи могу бити варљиве и непоуздане, да не одговарају увек исказаној 

реалности, те да се у њих не треба потпуно поуздати, већ биће треба сазнавати 

и истраживати на основу њега самог. 

Ова два Сократова одговора, према Риголоу, не отклањају недоумицу, 

већ сликовито представљају дуализам у самом Сократовом бићу: Сократ-пе

сник препушта се речима и стаје на Кратилову страну; Сократ-филозоф који 

увиђа раздор између речи и ствари, стаје на Хермогенову страну и саветује 

сазнавање бића и ствари преко њих самих. 

Ригало сматра да овакав дуализам постоји и код Раблеа који, као хума

ниста заузима гносеолошки став, док као песник и стваралац заузима поетски 

став према овом проблему. (Cf. Rigolot 1977) 
Раблеова апологија кратилизма, према Риголоу, види се у поглављу 37 

Четврте књиге које је у целини посвећено начинима прорицања помоћу имена: 

«Начин гатања помоћу имена није нов. Некада су то гатање питагорејци сла

вили и побожно га примењивали. Многи велики господари и цареви добро су 

се њиме користили. Октавијан Август, други по реду цар римски, срете једног 

дана сељака по имену Еутиха (што значи Добросрећко), који је терао магар-
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ца по имену Никона (што на грчком значи Победник) и узбуђен значењем тих 

имена, како гониочевим тако и кењчевим, био је уверен да ће његово царевање 

донети благостање, срећу и победе. Веспазијан, такође цар римски, молио се 

једнога дана сам самцат у храму Сераписовом, и наједном му стиже неки његов 

службеник звани Васил идес, што значи царски, а кога је оставио болесна негде 

на путу. И чим га виде, би му јасно да ће добити царство римско. Регилијана 

изабраше ратници за цара не из каквог разлога и узрока, него само због краљев

ског значења његовог имена.» (RаЬ\е 1989 : 11, 105-107) 
Пантагруел наводи и мноштво других учених примера, попут анегдоте 

о Александру Великом који је безуспешно опседао град Тир и који је у сну 

ухватио сатира и схватио је да ће освојити град, «јер када се реч Satyros подели 
на две, добија се sa tyros, што значи: Твој је Тир». (RаЬ\е 1989 : II, 108) 

Међутим, за Риголоа, који констатује да су све ове учене анегдоте мо

рале изазвати дивљење хуманисте Раблеа, остаје нејасно да ли је Рабле заиста 

веровао у прорицање помоћу имена. Ригало сматра да имена Пантагруелових 

пуковника, Раздевен (Riflandouille) и Кољисуџук-Млађи (Tailleboudin le jeune), 
поводом којих је и настала ова расправа, не могу озбиљно представљати теорију 

ономастичког детерминизма јер су превише очигледна и комична. (Cf. Rigolot 
1976) 

Објашњавајући ова два имена, Ги Демерсон, приређивач Раблеових 

CEuvres completes из 1995 ., такође, упркос савременим ауторитетима који 

потврђују веровање даје име знак божанске предестинације, сматра да се Рабле 

овде само поиграва стваралачком слободом у свом романескном универзуму. 

(Rabelais 1995 : 996, n. 5) 
С једне стране, дакле, стоје примери-ауторитети који поткрепљују Кра

тилов став да име одражава природу именованог, чему Ригало додаје и Раблео

ва имена као што су Епистемон-Знајша, Понократ-Трудољубиви или Гимнаст, 

имена која објашњавају карактер ликова или предсказују судбину која ће их 

задесити. С друге стране, међутим, стоје имена Пантагруелових пуковника који 

ће такође испунити судбину која им је именом одређена: «Раздевен раздеваше 

надевенице, Кољисуџук је клао суџуке.»; или имена кувара који улазе у битку 

са Кобасицама, а која гласовним склопом и семантичким обележјима откривају 

карактер или улогу ликова у делу. Оваква транспарентна имена, претераном 

очигледношћу и пренаглашеном везом фонетске структуре са семантичким 

обележјима, и, коначно, са функцијом тих ликова у делу, стварају неверицу и 

комику. 

Данијел Менаже, аутор студије Pantagruel et Gargantua (1978), иако 
сматра да су готово сви Раблеови јунаци верни својим именима, односно опису 

и првом утиску који остављају, да они испуњавају своју судбину, ипак налази 

неколико ликова чија имена одступају од ове константе. То су управо имена ди

вова. Гаргантуа и Пантагруел нису до краја верни својим именима. Семантика 
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њихових имена није једина реалност у којој се они крећу. Млади див Гаргантуа 

је жедан; он пије. Млади див Пантагруел не само да пије, већ и изазива жеђ. 

Међутим, ови њихови првобитни атрибути бивају касније запостављени да би 

се нагласио њихов преображај у хуманистичке владаре. Дакле, судећи искључи

во према етимологији њихових имена, ова два јунака нису доследно испунила 

своју судбину. (Cf. Menager 1978) 
Према наведеним примерима и тумачењима, значење имена у Раблео

вом делу може бити непримерено реалности, али исто тако може бити и но

силац вишег смисла. Ригало сматра да овакав Раблеов дуализам илуструју у 

једном примеру два његова јунака, Пантагруел и Панургије. 

Панургијево име има негативну конотацију. Он је лукав, подмукао и 

варалица. Панургије је, међутим, интелигентно спадало које све своје знање 

и умеће ставља у службу сопствених подмуклих играрија и сумњивог морала. 

Пантагруел, с друге стране, од дива са огромним апетитом, који се у оствари

вању својих циљева ослања готово искључиво на своју физичку снагу, постаје 

мудри хуманистички владар. Задовољавање физиолошких потреба, дакле, мо

тивација која у почетку покреће Пантагруела, не разликује се од Панургијеве 

мотивације. Тако је све до њиховог сусрета, када се Пантагруел препознаје у 

Панургију и истовремено се ослобађа тог дела своје личности, преневши је на 

Панургија, што му омогућава каснији преображај у хуманистичког владара. 

Панургије, међутим, остаје у близини Пантагруела, као потиснути, али увек 

присутни део његове личности. 

Ригало своје тумачење потврђује на ономастичком плану, предлажући 

формулу којом је Панургијево име садржано у Пантагруеловом: 

PANTAGRUEL = PANURGE + ALT 

Сва слова Панургијевог имена налазе се у Пантагруеловом, као што се 

и његов карактер налази у склопу Пантагруеловог карактера, све до њиховог 

сусрета, до тренутка када се Панургијев карактер отелотвори да би приказао 

друго лице Пантагруела, његов alter ego, на шта указује и графија ALT. PANUR
GE, која представља анаграм горостасовог имена. 

Убудуће ће Пантагруел бити носилац озбиљног тона и филозофског 

става, а Панургије ће представљати комички, лудички и поетски Раблеов став 

према језику. Тако, Рабле-хуманиста, преко Пантагруела, забрањује аутономију 

језичког знака и насумичну употребу речи, везујући их за ствари, будући да су 

језици «створени произвољно вољом и споразумом појединих народа, а речи 

саме по себи (".) не значе ништа, него мора да им се смисао придаје» (RаЫе 
1989 : 1, 336), али, исто тако, преко Панургија, Рабле-песник упушта се у игре 
речи, каламбуре, анаграме, и ствара једну другачију, поетску слику света. 



NOMEN ATQUE OMEN 587 

Овакав Риголоов став о дуализму, како код Сократа, тако и код Раблеа, 

међутим, уводи ново питање везано за Раблеова имена и именовање. Уколико се 

"имена која говоре" тумаче као последица Раблеовог прихватања идеје о онома

стичком детерминизму, значило би да имена условљавају судбину јунака. Уко

лико се она, међутим, тумаче као бурлескна, као подсмех упућен кратилизму, 

имена не одређују јунака, већ су изабрана а posteriori, према раније замишљеној 
јунаковој судбини, што значи да су изабрана произвољно, свесно и намерно, 

дакле, конвенционално. 

Ако се Рабле и помало руга кратилизму, чини се да се он исто тако руга 

и конвенционализму доводећи га до крајности, јер су имена специфична и део 

су приче којој су намењена. Она су јединствена, везана само за једну особу или 

за једно место, за једну особину унутар Раблеовог универзума, тако да се не 

чини сасвим прихватљивом Риголоова подела на имена која су превише транс

парентна, као Кољисуџук или Раздевен, која не могу да представљају озбиљно 

схватање ономастичког детерминизма, и на имена као Епистемон, Понократ 

или Гимнаст, која заиста одражавају особине јунака и најављују њихову улогу у 

делу. Унутар Раблеовог света сва имена говоре; описују јунаке, народе, места. 

Tatjana Durin 

RESUME 

NOMEN ATQUE OMEN -
Theorie du determinisme onomastique dans l'reuvre litteraire de Franr;:ois Rabelais 

La production d'ouvrages du XVIe siecle consacres aux proЫemes du lan
gage est abondante. Beaucoup d'ecrivains, d'erudits, s'occupaient de l'origine du 
langage et de l'imposition du nom aux choses, optant parfois pour le conventionnali
sme ou parfois pour le cratylisme. Ces derniers sont de vrais alchimistes du verbe. Ils 
cherchent !а formule qui permettra de redonner au mot le contenu essentiel qu' il avait 
а \'origine. Plus tard, \а Renaissance commence а s'interesser а l'observation des 
faits et des mecanismes physiologiques et psychiques du langage. Les mots ne sont 
plus consideres comme lies aux objets et aux concepts par un rapport de nature. Ils 
perdent leur caractere magique/sacre. Cela paralt evident pour les noms propres dont 
l'imposition sous-entendait une idee de reincarnation des qualites. Се rapport ma
gique est devenu simplement affectif. Cette nouvel\e approche а influence les reuvres 
litteraires de \а Renaissance, surtout l'reuvre de Rabelais dont les noms significatifs 
pourraient etre consideres comme une apologie du craty\isme ou Ьien comme un des 
jeux de mots et de sens si caracteristiques de son comique. 
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О ПРОУЧАВАЊУ ИЗВОРА СРПСКИХ ХРОНОГРАФА 

Мирјана Бошков 

САЖЕТАК 

Изучавање српских хронографа, који су сами настајали у рецепцији руских 

хронографа и ширили се току XVI-XVIII века, показује да су се они у својим разли
читим редакцијама и њиховим видовима заснивали на текстовима какви су у Руском 

хронографу из 1512. године и Хронографу западноруске редакције. Уз то, потврђују се 
сведочанства, која су сачувана у аутографима извесних српских редактора, да су прили

ком њиховог уобличавања самостално коришћени додатни извори. Успостављање тих, 

по правилу, рукописних извора упућује, углавном, на онај исти репертоар дела која су 

претходно већ била позната у хронографској традицији, али су на српском подручју по

некад била употребљена у другим редакцијама, понекад и у сасвим посебним. Постоји 

и пример, кад је нова синтеза настајала уз помоћ грађе из српског летописа. 

Кључне речи: српско-руске књижевне везе, руски и српски хронограф, прото

графи српских хронографа, Врхобрезнички хронограф, Порфиријев зборник. 

У текстолошком појмовном апарату, када је реч о изворнику, није увек 

неопходно, нити је остварљиво правити разлику између архетипа и протографа, 

али у овом би случају она, уносећи већу прецизност у излагање, била корисна. 

Ако се, дакле, пође од такве дистинкције, може се рећи да се током бављења 

хронографимајош током друге половине XIX века постепено дошло до сазнања 
да руској традицији припада архетип сачуваних хронографских списа. Није, 

међутим, ни у једном рукопису препознат, сматра се да није ни сачуван, онај 

првобитни руски рукопис, аутограф свог састављача, који је потом послужио 

као извор богато разуђене традиције. У њој су се издвојиле не само филијације 

које обухватају видове хронографа чије се основне диференцијалне особине 

прате на плану садржине него и филијације са рукописима хронографа који се, 

уз то, одликују и својим језичким изразом, а он их, већ сам по себи, сврстава и 
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у дела појединих националних традиција. Познато је, тако, да поред рукописа 

руских хронографа, постоје рукописи хронографа западноруске редакције, као 

и рукописи хронографа српске редакције. Та дела, не само по свом пореклу 

него и функцији, улазе у онај за Јужне и Источне Словене заједнички фонд 

или боље рећи слој "литературе-посреднице" који је био карактеристичан за 

средњовековно раздобље и тип њихове културе (Лихачев 1973: 24; Naumov, А. 
Е. 1976: 26). 

Треба на овом месту напоменути да појам руски хронограф употребља

вам у оном условном смислу у којем се он усталио у руској медиевистици за 

онакве, по правилу, анонимне историјске компилације, какве се заснивају на 

словенским преводима византијских универзалних хроника чија је грађа, како 

на Југу, тако и на Истоку, на различите начине прерађивана, комбинована, до

пуњавана, да би на крају - за разлику од византијске хронистике -у свој приказ 

универзалне хришћанске историје те компилације уврстиле и словенске теме, 

па и читаве прегледе историје појединих словенских народа. 1 

Поступно приказивање процеса откривања правог карактера одгова

рајућих списа који су сачувани у словенској традицији веома би оптеретило 

овакав рад и зато ћу, имајући на уму једну од препорука В. Ј. Пропа, у свом 

излагању поћи од резултата изучавања, које је иначе само -у складу с природом 

испитиване грађе - било вођено дедуктивним путем. То, пре свега, значи да ћу 

насловом назначену проблематику приказивати са становишта општег закључ

ка да су српски хронографи стварани на подручју српске културе током процеса 

рецепције руских хронографа, и то првенствено оног чији је текст до нас дошао 

у виду Руског хронографа из 1512. године, становишта које сам проверила кроз 
систематско испитивање свих познатих и приступачних рукописа српских хро

нографа. Српска рецепција Хронографа западноруске редакције неће се мимо

ићи, мада његов целовити текст у српским преписима није сачуван (Радојичић 

1958: 187-190; Радојичић 196З2: 337-342; Бошков 1996: 148-149), али су карак
теристични сегменти тог хронографа идентификовани у српском рукописном 

наслеђу, у понеком зборнику (Бошков 1996: 149, нап. 15; KacziЬa 1999: 18-28), а 
највише их је у оквиру Врхобрезничког рукописа. 

Врхобрезнички хронограф је привлачио пажњу слависта, па се чак 

поверовало да управо он, захваљујући свом специфичном саставу, пружа мо

гућност и за установљавање неке од ранијих руских редакција. То је било на

рочито актуелно у периоду када се сматрало да су Руски хронограф из 1512. го
дине и Хронограф западноруске редакције имали заједнички протограф.2 Текст 

Врхобрезничког хронографа, који представља тек секундарну прераду српског 

хронографа, контаминиран је интерполацијама из Хронографа западноруске 

1 Такву дистинкцију образложио јејош В. Истрин (Истрин 1898: 131, 144), код нас Павле Поповић (По
повић 1909). Новији осврт у: Водолазкин 2000. 

2 В. критички преглед одговарајућих ставова у: Творогов 1972. 
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редакције и продужен грађом из Хронике Мартина Бељског, која је најпре била 

допунски извор и за ту посебну западноруску редакцију, затим и за врхобрез

ничку; то је, ваљда, и разлог што с њом често, понекад и искључиво, повезују 

Врхобрезнички хронограф. Отуд, ваљда, и тврдња, која је исказана, а да није 

била ни чим образложена, како "Хронограф западнорусской редакции был по

ложен в основу сербского хронографа" .3 Она се, сасвим неочекивано, појавила 

у 80-им годинама прошлог века, када је већ давно било познато да се тзв. "обич

на редакција српског хронографа" заснива на тексту какав је сачуван у Руском 

хронографу из 1512. године. Сада се, такође, може рећи да се њен протограф 
и аутограф идентификује у Житомислићком хронографу који је био сачињен 

1634. године у Хопову (Бошков 1997а: 62); анонимни Хоповац посведочио је да 
је сам радио према више извора (Бошков 1997в: 184-185), али међу њима није 
препознат утицај Хронографа западноруске редакције._ 

Основни текст руског хронографа издат је по рукопису који је у Воло

коламском манастиру настао 1538. године (Розанов 1911), и то према нешто 
старијем предлошку а, сматра се, да му је текст близак архетипу, мада му није 

истоветан. У самом архетипу садржала се, очигледно, година 1512, којаје, по
што је била пренета у позније преписе, дала назив Руски хронограф из 1512. го
дине4 - упркос томе, сматра се даје само дело било састављено нешто касније, 

вероватно између 1516. и 1522. године. У односу на њега Хронограф запад
норуске редакције секундарног је карактера, у њему нема библијске историје, 

започиње Александридом, завршава се изводима из Хронике Мартина Бељског, а 

текст му није подељен на главе. 5 И њега је објавио исти издавач (Розанов 1914). 
Није сасвим јасног порекла. С. П. Розанов је мислио да је та редакција била 

сачињена на подручју тзв. Западне Русије. У том погледу важан је податак, који 

он својевремено није имао у виду, да управо с наведеног подручја потиче пре

пис у Порфиријевом зборнику,6 оном који је - како ће се у продужетку видети 

- послужио као предложак за неке чланке у српском хронографу; то потврђује 

пољска хартија на којој је он исписан (Бошков 1998: 95-97). 
Датирање настанка руског хронографа почетком XVI века, као и окол

ност да су се основни специфични извори руског хронографа, они из којих су 

преузимана обавештења о руској и српској историји, појавили у руским руко-

3 Она се, вероватно, услед неког неспоразума нашла, чак у два маха, у раду врло ауторитагивног про
учаваоца хронографа (Творогов 1985: 169-171; 1989а': 499-505). 

Та година постоји и у раним српским рукописима - Реметском, Житомислићком. Уочивши је у издању 

Повести од битија, А. Попов, иначе познаги протагониста тезе да су руски хронографијужнословен

ског порекла, у њој је истакао важан текстолошки показагељ да је тај српски хронограф секундарни 

препис с руског (Вукомановић 1858: 211-277; Попов 1869: 23-25). 
5 Основна данас актуелна обавештења са наведеном литературом доноси О. В. Творогов (Творогов 

1989а: 499-505: Творогов 1989б: 496-498). 
6 Зборникје 1846. године са Свете горе однео владика Порфирије Успенски. Данас је рукопис у његовој 

збирци у Санкт Петербургу (РГБ: Q. IV. 341). 
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писима са самог краја XV и/ли почетка XVI века,7 искључује у југославистици 
радо навођену атрибуцију Пахомију Логотету (Шахматов 1899а: 200-207; Шах
матов 1899б: 75-86), 8 којије, потписујући се и као Србин, у Русији радио неких 

четрдесетак година, а умро после 1484. године (Прохоров 1989: 167-177). А. А. 
Турилов је, поред тога, преиспитао и Шахматовљеву аргументацију у прилог 

тезе о српском пореклу састављача руског хронографа и дошао до закључка 

да "книжник, создавший его, был не сербом, а русским" (Турилов 1979: 55-
62). Снажни слој србизама у руским рукописима хронографа оставља, ипак, 

простор за неку модификацију тезе о извесном уделу, можда сасвим спорадич

ном, и неког српског редактора у ранијим етапама рада на компилацији која је 

у коначном исходу довела до Руског хронографа из 1512. године (Бошков 1999: 
784). 

У српској медиевистици за дела настала у рецепцији руског хронографа 

употребљава се углавном одговарајући општи термин српски хронограф, али 

се често прибегава и специфичним називима са самих рукописа, као што су 

тројадик или цароставник, па и староставник. Треба, ипак, скренути пажњу 

на то да у књижевноисторијским прегледима и систематизацијама рукописног 

наслеђа нема уједначености,9 те се термин хронограф примењује, чак и у но

вијој литератури, и за дела неких других жанрова (Бошков 2001: 80). 
Изложила сам ове за сагледавање особина и судбине српских хроно

графа битне закључке и поставке, јер, мада су у новијој у литератури углавном 

познати, догоди се да буду и сасвим пренебрегнути, те се у научном оптицају 

неочекивано појаве поједине произвољне одреднице и судови који нису уте

мељени у разултате научних истраживања, а који онда унесу збрку у сагледа

вање карактера хронографа уопште, па и његових изворника. 

Врло изразит пример у том погледу јесте опширни приказ Врхобрез

ничког хронографа који је предочен у предговору његовог фототипског издања 

у Подгорици 2000. године. Иако су приређивачи Владета Цвијовић и Брани
слав Ковачевић знали да је рукопис у широј славистичкој литератури познат 

О томе у радовима који су, са библиографским подацима, приказани у Творогов 1989а: 499-505, а 
такође и у Турилов 1977: 95-96. 

Таква атрибуција је у извесном смислу актуелизована, кад су у 1986. године издатој књизи Роман 

о Троји. Роман о Александру Великом. међу "пропратним текстовима" поново, у скраћеном виду, 

објављене и одговарајуће студије Радмиле Маринковић из 60-их година, дакле, из времена кад атрибу

ција руског хронографа Пахомију Логотету још није била оспорена . 
9 У том погледу врло је индикативан Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI-XV/l века) Ди

митрија Богдановића из 1982. године. У њему су рукописи српског хронографа увршћени у одељке 
Хронограф, Цароставник, Староставник. На присуство хронографског текста у саставу појединих 

зборника ту је указано у неколико случајева. Како сам установила, проверавајући њихов састав и 
садржину, ту су као "хронографи" одређени и извесни рукописи из XVI века који се не заснивају на 
традицији српских хронографа. Тако су, наиме, означени делови Јеловичког зборника и Псалтира ,. 
последовањем из Архива САНУ (N~ 428 и N~ 390). Одељак којије у њима наведен као хронографски, у 
ствари, представља текст српског родослова који припада типу Карловачког (Бошков 1995: 23). 
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као хронограф, дакле, и као анонимна компилација, објавили су га као дело 

монаха Гаврила Тројичанина под насловом Врхобрезнички љетопис. Књига 

староставна из 1650. Упркос томе што су констатовали да се "љетопис као на
зив за специфичан књижевни род на српском језику тешко може поистоветити 

са хронографима (александридом)", одлучили су се за наслов Врхобрезнички 

љетопис, због тога што је он, наводно, у домаћој литератури постао устаљени 

назив за цео рукопис. Не улазећи сад у то, колико је уопште оправдано позивање 

на традицију обележавања читавог рукописа летописом, која, наводно, траје 

откако је Љуб. Стојановић из њега објавио завршни део (родослов, старији и 

млађи летопис), 10 у овој прилици скрећем пажњу на поимање карактера самог 

дела које проистиче из приступа приређивача, а огледа се у читавом раду. Наи

ме, увиђајући да назив летопис овом делу није примерен, мада гаје и Гаврило 

сам употребио, наглашавају да су му нерадо прибегли, како не би, насловом 

зборник изазвали нове забуне. Мисле да "творац овог дела" - а имају, при том, 

у виду Гаврила Тројичанина - "није дао наслов већ је почео прологом у ком 

се каже да се ради о зборнику ( сбранију, како он вели) сакупљеном од многих 
љетописаца". Већ сама та опаска показује да, у ствари, у таквом почетку није 

препознат карактеристични назив хронографа који је уобичајен како у њиховим 

руским, тако и српским рукописима. Међутим, испоставља се да, мада је и пуко 

насловљавање проблем, 11 оно је то у мањој мери од одређивање жанра илити, 

како кажу приређивачи, рода основног текста у том "сбранију" (!) - ту су, на 

жалост, они сами забуни добро допринели. На овом месту скрећем пажњу пре 

свега на околност да су издавачи текст на л. s•-262• одредили као «хронограф 
грчког типа», који, уз то, алтернативно означавају и "александридом" (!). 

У оквиру текста Врхобрезничког хронографа приређивачи су указали 

на читав низ самосталних уметака Гаврила Тројичанина, јер су у њима видели 

"слободнију интерпретацију и исказивање особености сопственог језика и сти

ла". Наравно, ван сваког је спора чињеница да је у том хронографу текст врло 

сложен, са много интерполација различитог порекла, ипак наведени примери 

доводе до приличних недоумица. Својеврстан избор и распоред допунске грађе 

представља опште признату специфичну одлику Врхобрезничког хронографа, 

али на питање, шта све од тога Гаврило дугује својим претходницима и даље не 

само да нема потпуног одговора него се непотребно проблематизује и оно што 

је до сада утврђено. 
Из наведеног запажања да је, рецимо, "У сред хронографа о јудејским 

царевима/"./ убачена повест о уздизању и пропасти Троје или да умеци садрже 
10 Говорећи приликом тог публиковања о рукопису N2 29 из Прашког музеја, он је недвосмислено изја

вио да наведени текстови долазе после Врхобрезничког хронографа (Стојановић 1890: 97). То ни кас
није није изменио (Стојановић 1927: IX ). 

11 Истина, могло би се поставити питање откуд у наслову и фолклоризован додатак у облику "Књига 

старост_~вна" -ако је то према запису на рукопису из 1790. године, онда би требало да буде "Старо
ставник_! 
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"и неколико краћих осврта на историју немањићке Србије", проистиче да се ту 

Гаврилу приписује замисао управо о интерполирању оних релевантних тексто

ва који припадају слоју захваљујући којем је и био створен жанр руског хроно

графа. Такви се одељци у оквиру руског хронографа налазе од полазних етапа 

његове рукописне традиције у XVI столећу: документују се још у Хронографу 
из 1512. године. Наиме, - да останем само код наведених примера-у литерату

ри о средњовековној традицији тројанске теме издваја се и њена хронографска 

интерпретација. 12 Заступљеност српских историјских тема у руском хроногра

фу привлачила је пажњу од самих почетака његовог проучавања. Уопште, мно

го је труда досад уложено у испитивање њиховог порекла и начина на који је 

приликом израде руског хронографа текст појединих предложака одговарајућих 

одељака преобликован: 13 ни у ком случају идеја да ти одељци буду укључени у 

састав хронографа не може се приписати Врхобрезничанину! 

Истина, с времена на време, изнова се актуализује проблем карактера 

Богишићевог староставника (Novakovic 1878: 44-60), односно питање, да ли 
преглед јужнословенске, српске и бугарске историје, какав је у њему, јесте или 

није претходио руском хронографу. Кад је већ изгледало да су се мишљења 

уједначила, те да је проблем решен, 14 Е. П. Наумов се почетком 80-их година 

заложио да се он поново отвори. Наиме, руски историчар се с пуном пажњом и 

наклоношћу вратио на познату почетну тезу Ст. Новаковића о томе да је у Бо

гишићевом зборнику компилација "хронографа-тројадика" била не руско него 

српско дело, односно да су такви изводи руском хронографу послужили као 

извор (Наумов, Е. П. 1982: 116-122). Јасно је, међутим, да приређивачи издања 
Врхобрезничког хронографа такав проблем уопште нису имали на уму, кад су 

говорили о Гавриловом самосталном сакупљању и уметању чланака са освртом 

на историју Србије у "Врхобрезнички љетопис". 

Питање о мери Гавриловог ауторства поставља се нарочито поводом 

констатације о његовим језичким и стилским особеностима, и то утолико 

оштрије, уколико се има у виду експлицитна оцена приређивача да се одељак 

на л. 245-260. "о опсади и паду Цариграда одликује / .. ./ Гавриловим добрим 

12 Она је у славистици добро позната још од времена А. Н. Пипина и А. Н. Веселовског. Радмили Ма
ринковић се дуrује критички преглед те литературе, и нарочито, важне поставке о односу између 

хронографске прераде и јужнословенских варијанти (Маринковић 1962: 9-66; Маринковић 1986': 
195-260). Између два издања њене студије објављена је и књига са n:кстовима о Троји у руским ре
дакцијама којаје добро опремљена критичким апаратом О. 8. Творогова; ту је, после преиспитивања 
постојећих мишљења и, пре свега, на основу нове анализе грађе потврђен закључак да је хроног

рафска варијаита Повести о Троји била сачињена према Причи о кршьех управо за руски хронограф 

(Троянские сказания 1972: 151-153, 162). 
13 О излагању јужнословенске, а и посебно српске историје у хронографима постоји обимна литера

тура. Уп. критички преглед са резултатима нових истраживања: Турилов 1978: 39-50; Турилов 1980: 
Наумов 1982: 102-122; Турилов 1984: 20-24. 

14 У међувремену је, без вођења расправе, Богишићев хронограф био увршћен у прегледе српских хро
нографа (Радојичић 19632

: 337-342; Трифуновић 1990': 368-372). 
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стилом и раскошним језиком"! У конкретном случају ради се о врло специ

фичном компилирању два различита текста, тзв. Плача и Повести, који су, као 

што је добро познато, већ постојали на дату тему у рукописној традицији самог 

хронографа или, пак, његовог "конвоја", а Повест је документована и у виду 

посебног дела. Говорило се и о њиховом механичком споју (Сперанский 1956: 
200-201 ). А. А. Шах.матов је чак устврдио, а М. Н. Сперански затим прихватио, 
даје то управо знак неке посебне редакције руског хронографа којом се, навод

но, Врхобрезничанин служио. Истина, у међувремену се није потврдила таква 

идеја о постојању неке посебне редакције руског хронографа из 1533. године, 
која би, у том случају, била један од протографа Врхобрезничког (Бошков 1980: 
56-57). Мада је такав спој два текста о паду Цариграда карактеристичан за Га
врилов рукопис, остало је отворено и питање о томе где је и када дошло до њи

ховог сједињавања. У литератури се, наиме, може наићи и на извесна запажања 

о текстовима који су настали комбиновањем таквог типа, али тек предстоји 

подробније испитивање њиховог односа са врхобрезничким. 15 

Што се тог одељка о Цариграду у Гавриловом рукопису тиче, пошло ми 

је за руком да установим, како гро његовог одељка у врхобрезничком рукопису 

у коначном исходу потиче од Повести о паду Цариграда. Она је већ постојала 

у више од пола столећа ранијој и сасвим посебној српској стилизацији у кодек

су Григорија/Василија (Бошков 1981: 576-587), који се по свом основном делу 
означава као Књига Јосифа Флавија (Богдановић 1978: N2 280). Такво стили
зовање уопште одликује поступак са руским изворником овог Светогорца који 

је, иначе, познат по свом сведочењу из 1585. године о томе да је руске речи 
преписивао српскима. Да поменути одељак у рукопису Гаврила Тројичанина 

зависи од Григоријевог рукописа, доказала сам текстолошким путем тако што 

сам компаративној анализи подвргла Гаврилов рукопис и одговарајуће текстове 

који су у српској рукописној баштини несумњиво претходили његовом раду. 16 

Највише што би се у погледу самосталног стилизовања приликом преношења 

15 М. Н. Сперански је запазио даје у Зборнику митрополита MuxaW1a дошло до спајања Плача и По
вести, али је сматрао да је том приликом настала некаква збрка. Он је, по свој прилици, наведени 

зборник знао само према, доиста, некомпетентном издању (Срећковић 1892: 4; Сперанский 1896: 6; 
Бошков 1980: 64-65). Како сам у међувремену сама дошла до тог рукописног зборника, и имала при
лику да прегледам одељак о Цариграду, постало ми је потпуно јасно да неоправдани суд познатог сла

висте просто није могао бити донет на основу самог текста: та "путаница", о којој је говорио, резултат 

је лошег Срећковићевог приказа одељка у којем се, у ствари, садржи посебна српска редакција дела о 

паду Цариграда. Из прелиминарних резултата мојих компаративних текстолошких испитивања про

истиче да се ради о редакцији онаквог типа каква је и у Врхобрезничком хронографу. Место оба руко

писа у историји текста дате редакције тек предстоји прецизније установљавати. Мада се у литератури 

помиње неки посебни Хронограф Кубасова, међу чијим се карактеристикама указује и на спој текста 

из Плача и Повести (Попов 1869: 231-232), рекла бих, према ономе што је о том рукопису познато, да 
није у питању иста редакција која се огледа у српским рукописима одговарајуће Повести. 

16 Том приликом узела сам у обзир српски рукопис N~ 1 О из Шафарикове збирке и Хиландарски Њ 280, 
такође У српској редакцији, а грађу сам контролисала према Хиландарском руском рукопису N2 281, 
као и штампаним издањима те Повести (Бошков 1981: 576-587; Бошков 1988б: 5-69). 
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те Повести у Врхобрезнички хронограф могло констатовати, односило би се на 

један врло танак слој његових изразитих специфичности. 

Што се, пак, тиче, изузетно занимљивог и сасвим посебног језика кос

мографских чланака, треба имати у виду даје он привлачио пажњу не само у 

оквиру Гавриловог рукописа него још и у његовом изворнику. Наиме, како сам 

на основу кодиколошке и текстолошке анализе установила, Порфиријев збор

ник био је један од од важних изворника Врхобрезничког хронографа (Бошков 

1996: 155-160). У ствари, тај зборник, који је пре средине XVII века стигао у 
Свету гору, био је протограф читавог и за Врхобрезнички хронограф каракте

ристичног текстуалног слоја који, са своје стране, води порекло од Хронографа 

западноруске редакције, а преко њега, и од I издања Хронике Мартина Бељског. 
У њему је био, такође, и протограф оних чланака, који, исто тако, потичу од 

пољског аутора, али из Космографије, посебне књиге која је била увршћена 

у Ш издање његове Хронике. На такво допуњавање Хронографа западноруске 

редакције, до којег је дошло у Порфиријевом зборнику, указао је С. П. Розанов; 

он је уочио посебност једног броја чланака, није знао да им је извор у Космо

графији, али је сматрао, баш због њиховог језика, да представљају препис са 

српског (Розанов 1914: VII). 17 На другој страни, Јиречек, који 1879. године још 
није могао имати у виду Порфиријев зборник, 18 судио је о језику таквих извода 

из Хронике Мартина Бељског искључиво према тексту В рхобрезничанина, паје 

поводом одељка о Чешком краљевству истакао смешу русизама, полонизама, 

бохемизама којој је, каже, херцеговачки монах Гаврило додао још и србизме 

(Jirecek 1879:132). Такву мешавину разнородних језичких елемената Јиричек 
је уочио на основу лингвистичких критеријума, а она се може запазити и на 

другим местима врхобрезничког рукописа: управо се, по свој прилици, баш њој 

- што је у овом случају посебно важно - дугује утисак о раскошном језику 

Гаврила Тројичанина. Мада њему, ван сваког спора, припада одређени степен 

прилагођавања текста свог предлошка српској језичкој редакцији, међутим, 

кад је реч о србизмима у врхобрезничкој интерпретацији чланака који потичу 

од Мартина Бељског, треба свакако повести рачуна о важном запажању С. П. 

Розанова да су они са српским језичким особинама већ били у Порфиријевом 

зборнику: према томе, стекли су их, истина, не у пуној мери, и пре но што су 

стигли у Гаврилове руке. 19 

Испоставља се, дакле, да се просто не могу наћи докази за тврдњу о 

Гавриловом раскошном језику, односно, о његовом ауторском доприносу који 

17 Штета, што им С. П. Розанов извор није проверио у рукопису руског превода Хронике М. Бељскоr 
из 1564. године од А. Брежевског који му је у Петрограду био приступачан. Можда је тамо био извор 
српском препису допунских чланака из Космографије? 

18 Његов опис је објављен 1883 (Бошков 1998: 93-94). 
19 Историја њихова текста заслужује пажњу с обзиром на то даје и њих у Порфиријев зборник, којије 

на пољској хартији са самог почетка XVII века, унела једна од руку које су исписивале и Хронограф 
западноруске редакције (Бошков 1998: 95-97). 
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би на основу таквог језика био установљен. Сам језички израз тих за Врхоб

резнички хронограф врло карактеристичних чланака заслуживао би посебно 

испитивање, али њихов однос према изворнику већ својом маркираношћу у 

текстолошком погледу омогућује да се истакне, како је његов састављач доиста 

самостално прикупљао грађу, и то не само из постојећих хронографских ком

пилација него и различитих других извора 

Откривање предлошка допринеће да се у току предстојећих истражи

вања ближе сагледа начин на који је Врхобрезнички хронограф био састављан. 

Општи закључак приређивача издања Врхобрезничког љетописа да се целине, 

које чине «хронограф грчког типа», «хронограф о римским царевима и папама», 

као и «поглавље о разним, нарочито западноевропским земљама и народима», 

не одликују баш конзистентношћу, упућује са своје стране на питање о томе, 

како се Врхобрезничанин односио према својим изворима. Пре одговора на 

то требало би, наравно знати, према којим је изворима уопште радио. Док су 

само за последње поглавље извор навели, према Ђорђу Сп. Радојичићу, у Хро

ници Мартина Бељског, за прве две целине понудили су приређивачи уместо, 

како сами истичу, свестране анализе, запажање "о траговима руске редакције 

црквенословенског језика" и тек "неке примјере који свједоче о томе да је за 

неке дијелове овог рукописа Гаврило имао пред собом руске књиге", па су се 

оградили напоменом да се још нико тим питањем није студиозније бавио. Пре

видели су, при том, да су још Јиречек (Jirecek 1879: 128-146) и М. Н. Сперански 
(Сперанский 1894: N!! 28, N!! 29; Сперанский 1896: 6) установили даје у Хроници 
Мартина Бељског извор читавом оном одељку, који се издваја на л. 263-298, 
а обухвата готово у потпуности поменуте две целине са темама које, иначе, 

нису биле карактеристичне за тзв. обичну редакцију српских хронографа. Међу 

одељцима којима се од њих Врхобрезнички хронограф разликује М. Н. Спе

рански је указао и на обимне изводе из Јосифа Флавија. Био је у праву, кад је 

приметио да су ти изводи из неке посебне редакције његова дела о јудејском 

рату - према резултатима мојих текстолошких истраживања, и они се, у конач

ном исходу, своде на већ помињани хиландарски рукопис Григорија/Василија 

из 1585. године. 
Извори за историју Србије у Врхобрезничком хронографу не пред

стављају тако велики проблем како би то проистицало из не много срећног 

запажања о Гавриловим "домаћим изворима" којима се он морао служити, "кад 

је писао оне, по рукопису разасуте биљешке о српским владарима, које - на

глашава се - некад имају облик незавршених родослова, некад подсјећају на 

биографије, а некад на љетописе". Очигледно су ту приређивачи имали у виду 

оних "неколико краћих осврта на историју немањићке Србије (о смрти краља 

Стефана Дечанског, о Мрњавчевићима, о оцу кнеза Лазара, о биографији деспо

та Стефана Лазаревића, о Ђурђу Бранковићу)", за које су претходно истакли да, 

колико им је познато, нису објављени. Интерпретација тих српских тема, дои-
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ста, није била објављена према тексту из Гавриловог рукописа, али је у науци 

добро позната по вишекратним издањима из хронографа руске, западноруске и 

српске језичке редакције; била је врло често и коментарисана, а у свом виду из 

руског хронографа била је нарочито много и проучавана.20 

Штета што су се аутори најновијег приказа Врхобрезничког хронографа 

повели за идејом да се ту ради у основи о "хрон о графу грчког типа", тј. "алек

сандриди" /!/. Ако су при таквом одређивању "хронографа грчког типа" пошли 
од констатације да Хронограф западноруске редакције започиње Александридом, 

коју су могли наћи код Ђорђа Сп. Радојичића, на чији се рад иначе позивају, онда 

су пренебрегли добро познату чињеницу да је управо, и по свом саставу и по 

значењу, та западноруска редакција понајмање «грчког типа», уколико би уопште 

под "грчким типом хронографа" подразумевали византијске универзалне хрони

ке. Да су обратили пажњу на богату литературу о словенским хронографима, на 

издања Руског хронографа из 1512. године, Хронографа западноруске редакције, 
па и Житомислићког хронографа, уверили би се да су у тексту њиховог "хроно

графа" /"александриде" врло препознатљиве битне одлике и хронографа руског, 

и западноруског, као и српског, и то у једном специфичном и засад до краја нераз

решеном сплету. Вероватно би уочили и важно запажање М. Н. Сперанског да и 

Врхобрезнички хронограф припада традицији српских хронографа, да "восходит 

к общему типу" (Сперанский, 1896: 6), тј., у коначном исходу, традицији Руског 
хронографа из 1512. године, те да се, према мишљењу истог аутора, и у њему, 
као и у осталим српским хронографима, може издвојити слој из Летовника Ге

оргија Амартола, познате византијске хронике универзалног типа. Самостални 

допринос Гаврила Тројичанина испоставио би се мањим но што су они склони да 

истакну, али би остао и даље довољно велики, нарочито на концептуалном плану, 

да заслужи пуну пажњу и посебно место у српској култури XVII столећа.21 

Осврт на Врхобрезнички хронограф добар је повод да се истакне, како 

се за готово читава два столећа, колико се српским хронографима научници 

баве, накупило доста важних и занимљивих запажања о њиховом карактеру, из

ворима и самосталном доприносу појединих редактора. Понекад се ради само 

о сугестијама које наводе на даља истраживања, али има и сасвим поуздано 

утемељених закључака о изворима којима су се на српском подручју самостал

но служили редактори појединих видова хронографа, кад су прерађивали оно 

језгро које потиче од текста какав је у Руском хронографу из 1512. године. 
У још једном хиландарском рукопису пронађен је непосредни извор из 

којег је српски редактор употпуњавао хронографски приказ библијске историје. 

Реч је о одељку о Соломону из првог дела Порфиријевог зборника, оног који 
20 В. нап. 5р. 13. овог рада ! 
21 У свом предговору у издању превода на савремени језик рукописа Гаврила Тројичанина Владета 

Цвијовић нешто подробније представљање његове садржине заснива на ставовима и оценама који су 
о Врхобрезничаниновом уделу већ били изнети у предговору приређивача фототипског издања (Гав

рило Тројичанин 2000: 1-XXII; Гаврило Тројичанин 2004: 5-22) 
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је накнадно унет испред његовог текста Хронографа западноруске редакције. 

Мада изгледа, али једино на први поглед, да се ради о механичком споју два 

текста у зборнику-конволуту, анализа структуре и значења тако добијене нове 

целине показује да је она била сачињена са намером да се историјски преглед, 

који се налази у Порфиријевом зборнику, приближи уобичајеној универзали

стичкој концепцији. Мене је такав закључак навео да, видећи у његовој новој 

хронографској интерпретацији концепт посебног хронографа, предложим назив 

Светогорски хронограф. Тај се хронограф на основу врло комплексног пруча

вања - оно је обухватило, поред текстолошког, и упоредно испитивање дуктуса 

и илуминације, као и филигранолошку анализу хартије - повезује с читавим 

низом рукописа из светогорских скрипторија (Бошков 1998). У први одељак тог 
светогорског списа, који се, иначе, заснива на традицији српског хронографа 

какав је Житомислићки, интерполиран је текст о Соломону. Та популарна ста

розаветна тема присутна је, дакако, у хронографима, али је овде у посебној ин

терпретацији. Већ сам имала прилике да истакнем да јој је непосредни извор у 

хиландарском рукопису N2 188, у којем није Шестоднев Јована Златоустог (Бог
дановић 1978) него Палеја с тумачењем (Бошков 2000: 403-416), у оквиру које 
се налазе и она за Светогорски хронограф специфична пророчанства Соломо

нова којих, иначе, нема у другим ни руским, ни српским хронографима (Бошков 

1997б: 151-158). Својевремено је М. Н. Сперански тај текст о Соломону навео 
као пример којим је поткрепио своју тврдњу да је у српском хронографу био 

коришћен и, како је он говорио, други превод Амартола (Сперанский 1896: 17). 
За разлику од првог превода, који је у Временику, овај други обично се назива 

Летовник. Испоставља се, међутим, да се одељак о Соломону у Порфиријевом 

хронографу «не покрива» одговарајућим текстом из Летовника, мада се, иначе, 

потврђује мишљење М. Н. Сперанског да су изводи из Летовника присутни у 

српском хронографу. Његов текст је познати слависта уочио у саставу "обич

не редакције српског хронографа" (Сперанский 1896: 17; Бошков l997a: 58), 
али на непосредни предложак није указао. Без критичког издања Летовника 

то се уопште неће лако учинити, мада ми је успело да, према рукописима чији 

ми је текст на располагању, прецизно одредим у којим се све случајевима у 

аутографу "обичне редакције српског хронографа" издвајају интерполације из 

Летовника. Може се прелиминарно, али не без доброг разлога, устврдити да су 

се Летовнику, сваки за себе, обраћали и састављач Житомислићког и састављач 

Врхобрезничког хронографа. 22 

У Будимпештанском зборнику,23 чији рукопис Агнес Кашиба атрибуира 

Христофору Рачанину, постоји низ чланака хронографског порекла, део их је 

из Хронографа из 1512. године, а део из Хронографа западноруске редакције, 
што ауторку наводи на помисао да то "није само резултат преписивачког рада 

22 У посебном раду, који припремам за штампу, изложићу подробну аргументацију. 
23 Сечењијева библиотека у Будимпешти: Oct. 11\уг. SегЬ.1. 
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Христофора Рачанина, већ да је он сам саставио ову своју, нову редакцију 

Хронографа" (KacziЬa 1999: 27-28). Уколико би се прихватила та занимљива 
претпоставка, онда би теми овог рада припадало и запажање даје у продужетак 

таквог хронографа Христофор Рачанин унео и поглавља из чувеног зборника 

полемичких дела, чије је московско издање из 1644. године познато као Кирwz
лове книга (KacziЬa 1999: 29-30). 

Христофор Рачанин у овом прегледу изворника српских хронографа 

заслужује посебну пажњу. Он, је, наиме, састављач једне толико посебне ре

дакције српског хронографа, да се с правом може рећи да је он и прави аутор 

познатог Ковиљског хронографа, који се, истина, без имена свога списатеља, 

налази у његовом аутографу (Бошков 1988а: 383-384, 390-392). Док се по томе 
што су у Ковиљском хронографу препознати извесни одељци из руског про

тографа који нису сачувани у другим српским рукописима хронографа, види 

да он потиче од неког ширег, и већ српског, предлошка, а најважнију његову 

особину чини, како је то још Љуб. Стојановић нагласио, "уплитање летописне 

грађе у његове одељке са српском историјом" (Стојановић 1927: IX). Извор 

јој је био у Рачанском летопису, чији се рукопис са именом Христофора чува у 

Шафариковој збирци у Прагу под N!! 13 (Бошков 1988а: 384). 
И у неким другим случајевима српски летопис је повезиван с хроногра

фом, али се то махом радило о накнадним спојевима, понекад и другом руком 

дописаним одељцима. У рукопису Повести од битија летопис, који долази 

у продужетку хронографа, разликује се од њега, у то сам се уверила, својим 

посебним дуктусом. Летопис у Зборнику митрополита Muxawza налази се у 
продужетку хронографа (Срећковић 1892: 1-30), али он потиче, у шта сам се 
такође уверила, од исте руке као и хронограф; тешко је, међутим, рећи шта је 

било у предлошку са којег је овај позни зборник у првој трећини XVIII века 
преписиван.24 Тексту Врхобрезничког хронографа били су, такође накнадно, 

прикључени прегледи српске историје у различитим жанровима. У Зборнику 

Muxawza Мwюрадовића - за чији се рукопис не зна где је, постоји једино приказ 

Павла Ровинског (Ровински 1895: 40-67) - налазио се хронограф. Мада би, по 

речима овог аутора, могло изгледати да је у саставу тог хронографа и чланак 

у којем је "веома кратко нацртана цијела српска историја", биће да, судећи по 

наведеној фолијацији, он, ипак, претходи тексту хронографа (Ровински 1895: 
41-42, 63). Према опису и деловима које је П. Ровински објавио, закључило би 
се, иначе, даје то био хронограф "требињске филијације" са родословом какав 

је Руварчев. 

Судећи према резултатима досадашњег истраживања, међу посебним 

изворима српских хронографа могу се издвојити ауторска дела која припадају 

Георгију Амартолу (редакција Летовника), Јосифу Флавију, Мартину Бељском. 

24 Такво филигранолошко датирање оног дела збnрника који садржи хронограф и летопис дугујем, уз 
најлепше сећање, Мирослави Гроздановић-Пајић. 
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Може се говорити и о томе да су установљени и поједини њихови протографи 

- то је, неоспорно била хиландарска Књига Јосифа Флавија са својом Повешћу 

о паду Цариграда, 25 Порфиријев зборник, у којем је Хронограф западноруске 

редакције са обимнијим изводима из Хронике Мартина Бељског према њена два 

различита издања (у оквиру Хронографа западноруске редакције коришћено 

је издање из 1551, а допунски чланци Врхобрезничког хронографа потичу из 
издања у 1564. години). Састављачи српских редакција хронографа служили 
су се делима из рукописног наслеђа, чак и онда када су нека од њих потицала 

из штампаних издања. У том погледу, једини изузетак би, можда, био случај са 

зборником који је познат као Кириллова книга; ауторка, која је на тај пример 

указала, није имала прилику - како је напоменула- да подробније проучи однос 

између одговарајућег текста из штампане књиге и рукописне традиције коју је 

он имао на српском подручју (KacziЬa 1999: 28). 
Текст из наведених извора представља, по правилу, диференцијално 

обележје појединих српских хронографа, њихових редакција и видова. Међу

тим, и поред важних запажања о односима између различитих видова српских 

хронографа, до сада није прецизно установљена историја њихова текста, није 

у њој сагледано место важних редакција нити је одређен онај рукопис који би 

био најближи њиховом заједничком протографу, односно, архетипу српског 

хронографа. Извесне претпоставке на том се плану повремено појаве, понекад 

изазову расправу, али често остају и без одјека - очигледно, нису увек довољно 

проверљиве, понекад, истина, нису ни прихватљиве. Оно што је на том плану 

урађено, представља, верујем, добру основу да се у следећим фазама рада пот

пуније, праћењем судбине српских рукописа хронографа најпре у текстолошком 

погледу, сагледа рецепција руског хронографа у свом целовитијем значењу. 

У Житомислићком хронографу, у којем је протограф "обичне српске 

редакције", установљен је аутограф његовог састављача. Аутографи посебних 

редакција налазе се у Врхобрезничком и Ковиљском хронографу, као и Свето

горском. Једино је у Врхобрезничком хронографу тајнописом сачувано име ње

говог списатеља; Хоповац је, међутим, остао анониман, а Христофор Рачанин 

препознат је уз помоћ компаративног палеографског испитивања. Светогорски 

хронограф се атрибуира на основну комплексне археографске анализе неком 

анонимном посленику атоскох скрипторија. До нас је дошло и име монаха 

Исаије, који је са Житомислићког хронографа у манастиру Требињу 1655. испи
сивао свој: пошто је родослову прикључио извесне маргиналије о Немањином 

сродству с Александром Великим, Августом и Константином постао је зачетник 

једне од филијација српског хронографа, тзв. требињске (Бошков 1997в: 186). 
Кад је реч о посебним изворима српских хронографа, неизбежно се 

намеће закључак да су се на српском подручју састављачи и редактори њихова 

25 Постоји мишљење да се ова Повест или бар једна њена варијанта може атрибуирати Нестору Искан
деру (Бошков 1980: 25-47; Творогов 1989 в: 195-197). 
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текста накнадно обраћали, по правилу, оним истим делима која су својевремено 

била коришћена у структурирању основног руског хронографа- Хроници Геор

гија Амартола, Палеји с тумачењем, Историји јудејског рата Јосифа Флавија, 

Повести о паду Цариграда ". Као што је добро познато, у српским рукописима 
хронографа у врло суженом обиму огледа се текст руског хронографа. То што 

су српски списатељи повремено проширивали текст свога предлошка, знак је 

да им заједнички изворник, који би потпуније одражавао полазни текст руског 

хронографа, више није био на располагању; није, међутим, искључено да је у 

том за све заједничком протографу, односно архетипу српских хронографа, од 

самог почетка текст руског хронографа био заступљен у знатно ужем обухвату 

но што је он био у основном руском рукопису. 

Временом су се у српске рукописе с хронографима све више уносили 

садржаји националне историје. Било да се радило о механичком припајању, било 

даје остварена права синтеза, каква је у Ковиљском хронографу, то је сведочило 

о прилагођавању слике о свету потребама сопствене средине, односно о тра

жењу места новије историје свог народа у византијској и поствизантијској исто

риографској концепцији. Већ се аутограф "обичне српске редакције" завршавао 

чланком о деспотима Бранковићима који је за тај хронограф био сачињен према 

Житију Максима Бранковића (Руварац 1873: 43)-тако је акцент с пада Цари
града пренет на крај "деспотства српског", односно на изумирање династије 

српских владара. Ма колико да је одељак о паду Цариграда у Врхобрезничком 

хронографу био опширан и сложен, и после њега је дошао наведени чланак о 

сремским деспотима сведочећи тако, и са своје стране, даје и Врхобрезничком 

хронографу у основи "обична српска редакција". По познијим се кодексима 

види да су у исте зборнике, који су садржали хронографе, била уношена и 

различита дела на српске историјске теме. Мада она у жанровском погледу не 

припадају хронографу, у контексту заједничког зборника и она су доприносила 

употпуњавању представе о националој историји коју је хронограф пружао. Као 

што је у Врхобрезничком кодексу после хронографа био дописан родослов, те 

тзв. старији и млађи летопис, тако се у Мwюрадовићевом зборнику нашао врло 

посебан текст који је познат и као Родослов Јакшића. Тамо је, истина, била и 

Прича о боју косовском, али дела тог типа, ипак, остају ван оквира моје теме. 

Није уопште искључено даје управо помен Срба који су наводно, пре

ма Космографији Мартина Бељског, некада били становници "Саске" или пак 

"Поморске земље" заинтересовао за изводе из те пољске Хронике Врхобрезни

чанина, односно, и пре њега неког нашег списатеља (Бошков 1996: 156-157). 
И у том погледу вредело би испитивати занимљиву рецепцију Хронографа 

западноруске редакције, као и уопште рецепцију, макар и посредну, извесних 

сегмената из Хронике Мартина Бељског у којима се издвајају чланци о оним 

европским земљама и оним појавама које су, иначе, биле изван хоризонта и уо

бичајеног тематског опсега дела карактеристичних за ареал назван Рах Slavia 
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orthodoxa. Захваљујући њима, размицали су се и ширили, можда и упркос вољи 
њихових реципијената, оквири традиционалног поимања хришћанског света, 

које је било засновано на представама византијског, односно поствизантијског 

универзализма (Бошков 1996: 162-163). Ипак, идентификовани допунски изво
ри српских хронографа очигледно показују да се ради, пре свега, о оном слоју 

литературе који је у свету Slavia orthodoxa чувао своју актуелност кроз читаво 
средњовековно раздобље. То су дела у којима би се, по тези Рикарда Пикија, 

могла препознати управо она у којима је била заступљена «поетика истине» 

(Пиккио 2003: 31-32 ). 
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Мирјана Бошков 

О ПРОУЧАВАЊУ СРПСКИХ ХРОНОГРАФА 

РЕЗИМЕ 

Рад представља преглед до сада утврђених посебних извора српских 

хронографа. Поред Руског хронографа из 1512. године и Хронографа запад
норуске редакције, који су основни извори хронографа "обичне српске редак

ције", с једне, и Врхобрезничког хронографа, с друге стране, сада је познато да 

су српски списатељи у одређеним хронографима, поред Летовника Георгија 

Амартола, користили различиту грађу. То су, понекад, просто изводи из других 

редакција истих дела, која су се налазила и у оквирима руских хронографа, 
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али, ваљда, због нецеловитог обима заједничког протографа, они до српских 

редактора нису дошли у тексту који се потуно своди на њихову руску редакцију: 

требало је поново надокнађивати пропуштено. 

Непосредни протографи, којима су се обраћали српски списатељи, от

кривени су у атонским рукописима. Од рукописа Хил 280, који садржи у српској 
редакцији Историју јудејског рата Јосифа Флавија и Хронографску повест о 

паду Цариграда под Турке 1453. године, потиче Врхобрезнички хронограф. Ње
гови извори установљени су у рукописном Порфиријевом зборнику (сада је то 

РГБ: Q. IV. 341 ), посебно -у његовом препису Хронографа западноруске редак
ције и у допунским чланцима који потичу из Космологије Мартина Бељског у 

издању из 1564. године. Допуна о царству Соломона и његовим прорицањима, 
којаје уочена у хронографу, за који се предлаже назив Светогорски, заснива се 

на српском рукопису Палеје с тумачењем (Хил 188). Наравно, били су коришће
ни и извесни извори из српске историје, управо, у Житомислићком хронографу 

- Житије архиепископа Максима Бранковића, у Ковиљском хронографу - Рача

нски летопис ... Испоставило се на крају да се у одређеним српским редакција
ма хронографа огледа прилично самосталан рад српских списатеља. 

Мирьяна Бошков 

ОБ ИЗУЧЕНИИ ИСТОЧНИКОВ СЕРБСКИХ ХРОНОГРАФОВ 

РЕЗЮМЕ 

Предлагаемая работа представляет собой обозрение до сих пор уста

новленных особых источников сербских хронографов. Помимо Русского хро

нографа 1512 года и Хронографа западнорусской редакции, которые являются 
основными источниками хронографов "обычной сербской редакции", с одной, 

и, Верхобрезницкого хронографа, с другой стороны, в настоящее время извес

тно, что в отдельных сербских хронографах использован сербскими книжни

ками, наряду с Летовником Георгия Амартола, различный материал. Иногда, 

это просто извлечения из иных редакций тех же самых произведений, кото

рые находились и в рамках русских хронографов, но, должно быть, из-за неце

лостного объема общего протографа, они до сербских редакторов не дошли в 

тексте, который полностью восходит к их русском изводе: приходилось заново 

восполнять пробелы. 

Непосредственные протографы, к которым обращались сербские книж
ники, выявлены в афонских рукописях. К рукописи Хил 280, содержащей в 
сербском изводе Историю иудейской войны Иосифа Флавия и Хронографичес-
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кую повесть о взятии Царьграда Турками в 145 3 году, восходит Верхобрезниц
кий хронограф. Его источники установлены ив рукописном Порфирьевском 

сборнике (в настоящее время это РГБ: Q. IV. 341), в частности - вего списке 

Хронографа западтюрусской редакции ив дополнительных статьях, восходящих 

к Космологии Мартина Бельского в издании 1564 года. Дополнение о царстве 
Соломона и его прорицаниях, выявленное в хронографе, который предлагается 

назвать Святогорским, основывается на списке Толковой палеи сербского из

вода (Хил 188). Конечно, были использованы и отдельные источники по серб
ской истории, а именно, в Житомисличском хронографе - Житие apuxuenucкo
na Максима Бранковича, в Ковильском хронографе - Рачанская летопись ... В 
итоге выяснилось, что в отдельных сербских редакциях проявляется довольно 

самостоятельная работа сербских книжников. 

Ключевые слова: сербско-русские литературные связи, русский и серб

ский хронографы, протографы сербских хронографов, Верхобрезницкий хро

нограф, Порфирьевский сборник. 
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LES SLAVES DU SUD DANS LES TEXTES 
DES VOYAGEURS FRANCAIS DU XIXe SIECLE 

Une civilisation preurbaine 

Pavle Sekerus 

SAZETAK 

Francuski putnici koji prolaze kroz zemlje nastanjene Juznim Slovenima imaju uti
sak putovanja kroz vreme. Preovladujuci model naselja koji otkrivaju, retke, slabo nastanjene 
gradove i sela koja cine kuce grupisane bez plana, bez ulica i drugih znakova urbanizacije, 
podseca ih na daleku proslost Francuske koju odbacuju kao zaostalu ili idealizuju kao izgu
Ыjeni raj. Kada pokusavaju da otklone evropske uticaje, da Ьi dosli do sustine i specifiCnosti 
,jufuoslovenske civilizacije", imaju sklonost daje traze и njima najmanje poznatim i najzivo
pisnijim oЬicajima. Smatraju ih autenticnim i misle da su pronasli univerzalnu karakteristiku 
primenljivu na sve juznoslovenske zemlje, а ne shvataju daje slozenost te kulture, sa mnos
tvom raznovrsnih uticaja, njeno osnovno obelezje. 

Кljucne reci: civilizacija, kultura, Juzni Sloveni, grad, selo, Orijent. 

Le terme « civilisation » couvre un champ semantique tres Jarge qui engen
dre incomprehension et maJentendus. La longue histoire de се mot explique ses si
gnifications muJtipJes mais on peut dire qu'iJ reste toujours associe а !а politesse et 
а !а civiJite. La notion de culture, nee de !а philosophie rationaliste allemande, lui 
est tres proche, тете si aujourd'hui nous avons tendance а identifier Ја cuJture au 
progres spiritueJ, et Ја civilisation, pJus largement, au developpement technique et 
spirituel. Au XIXe siecle, !а civilisation est consideree comme J'etat dans lequeJ on 
entre quittant !а barbarie et une des conditions pour се passage est Је progres materieJ, 
l'accumuJation des richesses. Се sera donc Је niveau, Је degre du developpement de 
Ја cuJture materielle et spirituelle dans Jes pays sudslaves, vu et commente par les 
ecrivains de langue fraщ:aise. 
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А travers le XIXe siecle se developpent les theories de l'evolutionnisme et 
particulierement sa version le progressisme, qui considere l'histoire comme un mou
vement continueJ vers un but desire. On atteint les niveaux eleves а travers le temps, 
allant successivement des pJus bas aux pJus hauts. L'Histoire devient un processus du 
perfectionnement continu. Deux categories centrales dans la version progressiste de 
J'evolutionnisme sont Ја civilisation et Ја cuJture. 

Les regards fraщ:ais tournes vers les BaJkans sont fortement marques par 
l'evoJutionnisme et par Је mouvement romantique. Le resuJtat du deuxieme est la 
fascination par la Jangue, Ја litterature et Је folklore pendant que Је premier plщ:ait Jes 
SJaves du Sud а J'aube de l'humanite. Bien que les etudes de Jangue et de folkJore du 
debut du XIXe siecle n'ont pas change Jeur statut dans la hierarchie des nations, elles 
Jes ont au moins places sur la carte du monde. 

Avec Jes vetements des habltants, J'architecture des villes et des villages, des 
habltations, des paJais princiers et des lieux de culte est parmi Jes premiers elements 
d'une cuJture avec lesqueJs on entre еп contact dans un pays. Comme dans d'autres 
domaines, cette partie de la civilisation sudslave est marquee par deux in:fluences 
majeures : се[Је de J'Empire ottoman et celle de l'Empire d' Autriche. La premiere se 
ressent en Serble, en Bosnie et Herzegovine et au Montenegro ou elle fait J'element 
essentieJ de la cuJture, mais on la trouve aussi en Croatie, en DaJmatie et en Vojvodi
ne, а l'epoque Hongrie du Sud, ou l'on voit ses traces. Comme la Slovenie, la Croatie 
et Ја Vojvodine font partie de l'empire d'Autriche, \а culture de l'Europe centrale у 
est dominante. En DaJmatie on trouve aussi Jes vestiges de \а presence venitienne. 
Pendant \е regne de Louis-Philippe, le centre d'interet est la Turquie d'Europe, et 
vers Ја fin de cette periode, J'activite du mouvement illyrien, la revoJution de 1848 а 
Vienne et ses repercussions en Croatie et en Vojvodine, avant tout dans les villes de 
Zagreb et de Novi Sad. 

Dans les deux cas, et surtout dans la partie turque, Jes voyageurs vivent une 
sorte de voyage dans le temps. C'est une civilisation preurbaine. Les villes sont rares 
et petites, la population en grande partie vit dans des villages qui ne portent pas de 
signes de pJanification. 11 s'agit de groupes de maisons, organises plus ои moins au 
hasard, sans rues et sans autres signes de \а vie urbaine (Robert 1844: 79)1

• Cyprien 
Robert2 Је constatera ainsi : « Dans l'Orient europeen, ou il n у а que des familles et 
des triЬus, les cites sont nulles en tant que cites. Ceux d'entre les habltants qui ont 
brise Је lien de communaute de la famille, afin de vivre isoles avec leurs femmes et 
leurs enfants, payant, travaillant, depensant pour eux seuls [ ... ] sont meprises par le 

1 «Еп SerЬie, Jes huttes soпt eparses, cachees daпs J'epaisseur des bois et daпs Jes gorges des moпtagпes, et 
Jes Turcs, meme au temps de Jeur puissaпce, пе se hasardereпt jamais pres de ces villages que par troupes 
coпsideraЫes ». 

2 Cyprieп Robert (1807-?) p11Ьliciste et voyageш traп9ais. Le tft1it de ses voyages а travers Jes BaJkaпs est 
Је Jivre Les Slaves de Turquie de 1944. Redacteш et collaborate11r de !а « Rev11es des De11x Moпdes ». Еп 
1845, avec Је so11tieп d11 priпce Czartorisky, пomme а Ја Chaire de laпg11e et de Jitteratшe slave au College 
de Fraпce, еп remplacemeпt de Mickiewicz. 
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paysan comme des transfuges passes аих moeиrs etrangeres (Robert 1844: 81). » 
Cela ne veиt pas dire qие Robert dedaignait cette vie familiale et triЬale. Аи contraire. 
I1 rivalise avec Lamartine dans l'idealisation de Ја vie champetre. L'attitиde d' Атi 
Воие3 et de Blanqиi4 est differente. 

Атi Воие donne иле description detaillee des тaisons paysannes de diffe
rents peиples de la Tиrqиie d'Europe. Celles des Valaqиes sont, selon lиi, les plиs тi
seraЫes : се ne sont que des especes de « huttes en clayonnage de branches d'arbres 
tressees, а тoitie soиs terre, сотmе les soиterrains des taиpes. » 

« Les тaisons ои chaитieres des paиvres paysans serbes et bulgares sont аи 
тoins des habltations, qиoiqи'elles ne soient qи'иn rez-de-chaиssee d'иn ои de dеих 
pieces sans plancher, qие les mиrailles ne soient qие des treillages de branches d'ar
bres sur lesqиels onjette de l'argile liтoneиse qиelquefois теlее d'un реи de paille. 
[ ... ] La toiture est coтmиnement en paille ои chaиme, et се n'est qие dans les bourgs 
et dans les тaisons des capitaines et des spahis, dans la caтpagne, qи'on aper~oit 
des tиiles concaves. » 

Les cheтinees sont des raretes dans ces maisons; aиssi les mиrs et les solives 
de la toiture sont coтmиneтent toиt noirs ои тете couverts de suie. 

On croirait entrer dans l'enfer, qиand iJ n'y а point de теиЫеs dans иnе 
sетЫаЫе maison. Un soJ inegal de terre battиe forтe le plancher des chaтbres, et 
chacun у jette de l'еаи en se Javant, се qui contriЬue а rendre mainte тaison hитide, 
sиrtoиt dans les montagnes (Воие 1840: 261). 

Ces maisons « de paиvres » sont privees de toиtes тarqиes de style et 
d'epoqиe. Се ne sont qие des endroits pour cacher Jeurs habltants des inteтperies 
et des аniтаих. Leur simplicite rustique est, dans la description d' Ami Воие, privee 
de J'ideaJisation roиsseauiste; iJ n'y а pas Ја de charme arcadien, de vie sereine аи 
contact de Ја nature. C'est Ја misere et Је degoGt. 

3 Ami Boue (1794-1881), le premier presideпt de la Societe fraщ:aise de geologie, membre de l'Academie 
autrichieппe et de 1 'Academie yougoslave,. 11 vecut а Paris et а Viеппе, se coпsacrant esseпtiellemeпt aux 
recherches geologiques et petrographiques еп Turquie d'Europe, daпs Jes regioпs de Serbie, de Croatie et de 
Bosпie et Herzegoviпe. Le resuJtat de sоп travaiJ parait daпs Је Jivre voJumiпeux, La Turquie d'Europe ои 
observations sur /а geographie, /а geologie, /'histoire naturelle, /а stalislique ... , puЫie еп 1840. 

4 Jerome-AdoJphe Blaпqt1i (1798-1854), celebre ecoпomiste fraщais. 11 eпseigпe l'histoire et l'ecoпomie iп
dt1strielle а l'Ecole speciale du commerce. Еп 1838, il est пomme membre de l'Institut. Blanqt1i fait de 
пombret1x voyages еп Europe, presque tot1joшs avec des missioпs dt1 gouverпemeпt. Parmi ses ouvrages 
пot1s pouvoпs citer Voyage еп Angleterre (1824), Voyage а Madrid (1829), Rapport sur !а siluation econo
mique de l'Afriquefranr;aise (1840), Consideration sur l'etat social des populations de !а Тurquie d'Europe 
( 1841) etc. L'ot1vrage qt1i пot1s iпteresse particulieremeпt daпs Је cadre de пotre recherche est Le voyage еп 
Bulgarie pendant l'annee 1841. La raisoп de се voyage est Ја revoJte qui se manifeste еп Bt1Jgarie coпtre Је 
pot1voir tшс. 
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HippoJyte Desprez5 partage се meme seпtiment : 

« ... Jes Serbes, qиoiqиe JiЬres daпs Jeurs travaиx, пе viseпt poiпt а la riches
se. Eпtrez daпs Jeurs modestes cabanes, eJJes se presentent d'abord soиs ип aspect 
sombre et triste, et avec ипе арраrепсе de nиdite qиi ne sedиit point. Soиveпt иnе 
Jarge pierre est рЈасее аи miJieи d'ипе vaste piece; c'est J'atre sиr ЈеqиеЈ brUlent des 
sapiпs ои des chenes entiers dans Jes pays forestiers, et dи fиmier fortement garni de 
paille dans Jes endroits aиjourd'hиi deboises par \а faute de Ја пature ou par celle des 
hommes. Des bancs grossierement travailles regnent aиtour de се foyer toиt primitif, 
et р\иs Join, еп face de Ја porte, se troиve Је Jit de camp sur ЈеqиеЈ chacиn se соисhе, 
pres d'une tаЫе d'иn pied de hauteur, pour preпdre Jes repas, et ou toиte Ја famille 
s'endort Је soir en commиn (Desprez 1848: 761). » 

Les habltatioпs des senateurs, des juges et aиtres personnes aisees еп Servie 
sont mieиx baties, avec des tиiles et Ыanchies еп dehors. « Les maisoпs de ces per
sonnages ont иn etage avec иn escaJier en bois, soиvent en dehors de Ја maison ои 
soиs Је Tscardak ои \а gaJerie oиverte. Оп dlne quelqиefois dans Је bas, et on hablte 
sиrtoиt аи premier etage, ou iJ у а иn petit пombre de pieces carrees, separees par иn 
coиloir commиn. Les coloneJs comme Jes geпs riches des villes, ont de joJies salles а 
divan avec des coиssins, et Је toиt orne de Ьеаих tapis; de plus, ces salles sont boisees 
et decoиpees dans Је style moresqиe (Воие 1840: 264). 

L'aisance pJa\t mieиx а Воие qиi ассиmиЈе de nombreиx detaiJs, charme par 
J'exotisme « mauresque » de ces constrиctioпs. En Serble Је poids cиJtureJ turc est 
dominant. « Hors de BeJgrade, toиtes Jes villes de \а Servie n'ont qие des maisons 
а Ја turqиe, c'est а dire ou on ne fait presqиe rien pour donner а Jeur exterieиr uпе 
symetrie et uп соир d'oeil agreaЫe, taпdis qи'on sacrifie toиt а Ја commodite de 
J'interieur, pour у avoir ипе galerie ои divan hane ... » (Воие 1840: 265) Le monde 
orientaJ ne vit pas dans Jes rиes et sur Ја рЈасе риЬ!iqие comme en Mediterraпee. 
C'est surtoиt vrai pour Ја femme, jaJoиsement gardee des уеих сиriеих. Pour poиvoir 
commиniqиer, sans etre oЫigees de sortir daпs Ја rие, elles ont des portes qиi reJient 
Jes coиrs iпterieurs, les komtschi - kapidgi ои Jes portes de voisins. 

Chaqиe famille sJave ои grecqиe tache d'avoir qиеЈqие image de saint, leur 
Ikona (g. Eikon), et Ies gens aises ont meme daпs ипе de leиrs chambres иn tres 
grand tаЫеаи representant d'иne maniere grotesqиe des passages de J'histoire sainte; 
aи-devant est sиspendиe ипе Jampe (s. Phenier ои Kandilo, g. Kandeta) raremeпt en 
argeпt (Воие 1840: 269). 

Vers Је пord, Jes iпflиeпces se croisent deja avec celles de l'Europe ceпtraJe: 
« Les maisons baties а Ја hongroise sont а mиrs epais et voutes аи rez-de-chaиssee, 
comme а BeJgrade, а Schabatz et peиt-etre ailleurs; elles п'ont qи'иn etage, et ont 

5 Hippolyte Desprez (Breteuil 1819-Paris 1898). Diplomate fraщ:ais, se specialise dans les questions de l'Eu-
rope orientale. Redacteur de la Revue des Deux Mondes il puЫie la plupart de ses ecrits dans cette revue et 
plus tard, en 1850, en deux volumes intitules Les Р:шр/еs de / 'Autriche et de /а Turquie. Histoire contempo
raine des !llyriens, des Magyars, des Rounzains et des Po/onais. 
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plus ou moins conserve quelque trace de la disposition des haЬitations orientales 
(Boue 1840: 265). » 

Avec peu de difference, on trouve Је meme genre de constructions en Croa
tie, et en Bosnie. Les bourgs et Jes villes de ces pays serbes sont exactement comme 
en Servie (Boue 1840: 271 ). 11 apprecie encore pJus Jes constructions de la Basse He
rzegovine et des pJateaux du Montenegro car elles sont en pierre, « car les materiaux 
sont Ьien tailles et symetriquement places ». Ое plus les maisons du Montenegro ne 
sont pas disseminees comme en Servie et dans Jes montagnes de Ја Moesie et de Ја 
Macedoine, mais elles sont Jes unes pres des autres. « Dans des endroits escarpes Jes 
haЬitations de quelques famiJles sont tellement appuyees les unes contre les autres, 
qu'elles ont l'air de former un monceau (Boue 1840: 273). » Les haЬitations qui 
rappellent le plus le Moyen Age sont celles en forme de tours carrees ои rondes qui 
ont quelquefois plusieurs etages. Ces tours se rencontrent surtout dans la Bosnie oc
cidentale, l'Нerzegovine, et en particulier dans la partie meridionale, comme autour 
de TreЬinie, ainsi que dans le Montenegro, 1' AIЬanie meridionale et la Grece. 

Les konaks, les paJais, ou plutбt Jes maisons des dignitaires orientaux, at
tirent particulierement les voyageurs. Ami Boue donne une description detaillee de 
celles du prince serbe MiJos situees dans differents endroits du pays а Kragujevac, а 
Pozarevac, Belgrade, Topcider Smederevo et Brusnica. 

« Les konaks dн prince n'ont qu'un etage, deux sorties, une principale, et une 
de derriere par un escalier de bois queJquefois surajoute au hatiment, comme а Poja
revatz, de pJus, le haut de l'escaJier principal se ferme sur la gaJerie ou Је vestiЬule 
ouvert par une trappe, usage serbe qui se revoit aussi dans des maisons particulieres. 
L'enclos de ces konaks est entoure d'une haute palissade en bois. [ ... ]А Topschider, 
le konak princier est deja davantage une maison europeenne, car la galerie ouverte est 
remplacee par un vaste vestiЬule carrele et situe au centre de l'edifice. C'est la qu'on 
prend les repas en ete, et sur се vestiЬule s'ouvrent pJusieurs chambres; la cuisine 
est dans une maisonnette particuliere, comme cela а lieu aussi chez les Turcs (Boue 
1840: 301).)) 

Le croisement entre J'Orient turc et l'Europe, tres souvent douloureux et 
difficile, rarement harmonieux, est omnipresent. 

Quand ils parlent des villes, les voyageurs de l'epoque de Louis-Philippe 
sont assez limites dans le choix. C'est Zagreb, centre du mouvement illyrien, Bel
grade la plus grande ville serbe en Turquie, et Novi Sad, centre cuJtureJ des Serbes 
de Ја Hongrie et champ de batailles entre les armees hongroises et celles de Jelacic 
en 1848. AdoJphe Blanqui, Ami Boue et Cyprien Robert mentionnent d'autres villes, 
mais се sont ces trois-Ja qui, par leur importance poJitique et cuJturelle, occupent Ја 
premiere place. Comme nous pouvons le voir, \а civilisation citadine est reservee а 
\а partie europeenne, c'est-a-dire autrichienne et hongroise, des territoires sudslaves. 
Belgrade, la seule ville de Turquie qui retient \ 'attention est situee а la frontiere meme 
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des deux Empires. Victor Hugo а profite de sa situation au bord du Danube et en face 
de la ville de Zemlin, en Hongrie du Sud, рош ecrire le poeme Le Danube еп colere 
insere dans le recueil Orientales de 1829 (Hugo, V. 1829)6

• Deux villes en guerre 
sont chez lui symboles du combat que se livrent deux civilisations, l'une chretienne et 
l'autre musulmane. Le minaret de Belgrade s'oppose au clocher gothique de Zemlin 
dans un procede tout en antitheses, typique рош la poetique hugolienne. Lamartine 
6 LE DANUBE EN COLERE 

Admonet, et magna testatш voce per umbras, V!RGILE. 

Belgrade et Semlin sont en gнerre. 
Dans son lit, paisiЫe nagнere, 
Le vieillard Danube leur pere 
S'eveille au bruit de leur canon. 
11 doute s' il reve, il tressaille, 
Puis entend gronder la bataille, 
Et frappe dans ses mains d'ecaille, 
Et les appelle par leur nom. 

« Allons ! la turque et la chretienne ! 
Semlin ! Belgrade ! qu'avez-vo11s? 
On ne peut, le ciel me soutienne ! 
Dormir un siecle, sans qне vienne 
Vous eveiller d'un bruitjaloux 
Belgrade ou Semlin en courroux ! 

(( Нiver, ete, printemps, at1tomne, 
To11jours votre canon qui tonne ! 
Berce dн сошапt monotone, 
Је sommeillais dans mes roseaux ; 
Et, comme des louves marines 
Jettent 1 'onde de leшs narines, 
Voila vos longues cot1leuvrines 
Q11i souffient du feu sur mes еанх ! 

« Се sont des sorcieres oisives 
Qнi voнs mirent, рош rire unjour, 
Face а face sш mes deux rives, 
Comme ан meme plat deux convives, 
Comme at1 front de la meme tош 
Une aire d'aigle, un nid d'анtош. 

« Qtюi ! ne poнvez-vous vivre ensemЫe, 
Mes filles ? faut-il que је tremЫe 
Dн destin qt1i vous rassemЫe 
Qt1e pot1r voнs halr de plus pres, 
Qt1and voнs pourriez, soeшs pacifiques, 
Mirer dans mes eaux magnifiques, 
Semlin, tes noirs clochers gothiqпes, 
Belgrade, tes Ыancs minarets ! 
*** 
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aussi, пе pouvait pas пе pas remarquer daпs ses Notes sur !а Servie се face-a-face 
eпtre deux civilisatioпs separees par le Daпube: 

« Belgrade, taпt de fois reпversee par les bombes, est assise sur uпе rive 
elevee du Daпube. Les toits de ses mosquees soпt perces; Jes murailles soпt dechi
rees; les faubourgs, аЬапdоппеs, soпt joпches de masures et de moпceaux de ruiпes; 
la ville, sеmЫаЫе а toutes Jes vilJes turques, desceпd еп rues etroites et tortueuses 
vers le f\euve. SemJiп, premiere viJle de Hoпgrie, brille de J'autre сбtе du Daпube 
avec toute Ја magпificeпce d'uпe ville d'Europe : Jes cJochers s'eleveпt en face des 
miпarets (Lamartiпe 1859: 259). » 

BeJgrade пе seduit pas les voyageurs par ses beautes. Rares soпt ceux qui Jui 
trouveпt quelque charme. Le discours de Blaпqui sur Belgrade, comme sur tous les 
autres sujets d'ailleurs, frappe par sоп euroceпtrisme exclusif: 

« Aussitбt que mes preparatifs fureпt termiпes, је commeщ:ais а parcourir 
Ја ville de BeJgrade et а preпdre uпе idee exacte de sa topographie. Је пе fus point 
frappe comme је m'y atteпdais, de sоп air de desoJatioп et de sa solitude. J'avais 
fait conпaissance en Afrique avec Ја barbarie musuJmane et је l'ai recoпnue а ses 
oeuvres daпs BeJgrade. Је retrouvais daпs le faubourg de cette ville haЬite par Jes 
Turcs la meme hideuse physioпomie que j'avais deja observee а KoJeah, а Blidah et а 
Coпstaпtiпe. Les costumes de l'Orieпt пе m'apparaissaieпt plus que comme la Iivree 
de la misere et du faпatisme. La chaJeur etait ассаЫапtе. Nous reпcoпtrioпs а реiпе 
daпs Jes rues quelques rares passaпts, et quelles rues ! Ici, des maisoпs еп ruiпe; pJus 
loiп, de vastes espaces decouverts; des boutiques saJes et obscures; des croisees saпs 
vitres; des haЬitaпts degueпilles : et pourtaпt, sous ces tristes dehors, il etait faciJe de 
voir que пous п'etioпs pas епсоге tout а fait еп Turquie. Plusieurs пouvelles maisoпs 
de constructioп moderne s'eleveпt daпs Ја partie de Ја ville haЬitee par Jes chretiens; 
ces maisons differeпt peu de celles de Ј' Allemagпe. Beaucoup de Serbes опt adopte 
Је costume europeen. La garde du priпce et toutes ses troupes porteпt uп uпiforme 
russe. Les femmes ne soпt pas voiJees. Quelques voitures construites а Vienne, circu
Jeпt daпs Jes rues. QueJques caserпes, un hбpital, uпе prison, batie sur le mode!e des 
пбtres, annoпceпt Ја preseпce d'une civilisation naissaпte (Blanqui 1843: 66). » 

La visioп de Cyprieп Robert, fortemeпt coпditioппee par le coпtexte politique 
dans ЈеqнеЈ elle se situe, est moins detaillee, toute tournee vers un futur prometteur : 

« BeJgrade, la viJJe Ыanche et JiЬre, Ја reiпe slave du bas Daпube, est dопс 
devenue Је poiпt Jumineux vers JequeJ se tournent les ra"ias. Si BeJgrade se faisait 
russe, toute la Turquie slave suivrait son exemple. Si Belgrade au contraire, osait se 
declarer le centre d'uпe vaste associatioп de peuples, sous le patronage de Vienпe 
et de Coпstaпtinople, alors с'еп serait fait pour jamais du despotisme autocratique 
(Robert 1849: 26-27). » 
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Le discoшs de Robert n'est pas descriptif. La laideш que BJanqui constate 
disparait ici du fait qu'iJ s'agit d'une ville finalement libre dont Ја Juminosite est le 
fait de son esprit et de son сошаgе. 

Les villes sudsJaves de 1 'Autriche et de la Hongrie ne pouvaient pas impres
sionner les voyageшs fraщ;ais par Jeurs richesses et splendeшs mais elles sont vues 
consideraЫement differentes de celles de la Turquie. II n'y а pas Ја de minarets, ni de 
« barbarie musulmane » ni de « costшnes de l'Orient >>. Comme cela est souvent le 
cas, les questions politiques sont а l'origine de l'attention qui lеш est dediee. Zagreb, 
la capitale de la Croatie hongroise, fascinait comme ville d'ou est ne le mouvement 
illyrien. Нippolyte Desprez la decrit dans la Revue des Deux Mondes « beaucoup 
mieux situee qu'aucune ville serbe ou bulgare рош agiter Jes questions ardues de l'Il
Jyrisme », vouJant souligner 1' importance de sa vie et de ses institutions intellectueJ
Jes. Quant а son aspect physique, Desprez dit: « PJusieшs fois assaillie par Jes Turcs, 
elle n'a conserve des anciens temps que des ruines qui n'ont rien de pittoresque. Ses 
eglises sont d'une arcJ1itectшe moderne et pesante. Toutefois Agram ne presente ni Је 
sombre aspect des vieilles villes, ni la regularite des villes nouvelles de 1' Allemagne; 
ses rues, bordees de maisons basses, sont larges et tortueuses; ses places immenses 
peuvent contenir, au besoin, des masses assemЫees. А Ја prendre dans son ensemЫe, 
la situation d' Agram est gracieuse et riante (Desprez 1847: 87-88). » 

C'est Ја ville dans laquelle on trouve des endroits comme le Cafe national 
« ou se donnent rendez-vous, chaque matin et chaque soir, les vrais patriotes illyriens 
et bon nombre des deputes de Ја congregation ou des membres du comitat qui tien
nent рош l'illyrisme ». La vie puЫique comme en Ешоре, ou presque. 

Novi Sad est une ville de la Hongrie du Sud, le centre de Ја vie economique 
et cultшelle serbe qui foшnit ses lettres et avocats а la jeune principaute serbe de 
l'autre сбtе de Ја frontiere. Cyprien Robert parla plusieurs fois dans ses ecrits de 
cette ville « les Serbes hongrois appeJaient leur Paris, la florissante place de Novisad 
[sic!]... » 

II mentionne une institution culturelle unique, une des premieres de се genre 
dans le monde sJave, Ја reaJisation des idees de Kollar et de Safarik : 

"Une academie ilJyrienne fondee а Novisad [sic!], sous Ја direction du ce
lebre Chafarjik, commeщ:a а repandre parmi Jajeunesse l'amoш du dialecte illyrien 
et des idiomes qui Jui sont affilies. Enfin une reunion de riches proprietaires, formee 
dans Ја Slavonie hongroise sous Је nom de Serbska Matitsa (la Ruche serbe), foшnit 
les fonds necessaires рош la puЫication d'une revue serbe, destinee а propager les 
principes panslavistes, qui avaient deja preside а Ја creation de J'academie illyrienne 
de Novisad (Robert 1846: 21)." 

Les voyageшs fraш;ais etaient conscients de J'unite du monde sudslave mais 
aussi de sa diversite. А partir des а:шееs trente, Ја vision des « Illyriens » unifies est 
de pJus en plus presente dans Jes textes, comme J'expression du desir de les voir 
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comme tels. En France cette unification est per9ue comme un obstacJe а J'influence 
russe. Par ailleшs, iJ у а egalement pJusieшs actions poJitiques et cultшelles des Sla
ves du Sud eux-memes pour realiser cette unification. 

La societe des pays sudslaves connalt ainsi deux grandes entites culturelles sepa
rees par Jes trontieres des deux Empires. Le poids de la culture de 1 'envahisseur а modifie 
differemment la base de Ја civilisation qui Jeur est commune. Cela cree une mosa"ique, 
resultat de differentes influences, autrichienne, hongroise, italienne, et turque. 

Les societes serbes et montenegrines sont considerees comme celles qui gar
dent Је mieux « Jes moeшs antiques » et Jeur etude devait foшnir les reponses appli
caЫes а Ја majorite des SJaves du Sud. Lеш cuJtшe, la plus eloignee de la cultшe 
d'Ешоре, lеш refus d'accepter Jes moeurs eшopeennes, persuadent Jes voyageurs 
fran9ais que, dans ces contrees, se cache un sudslave authentique. 

La civiJisation des Slaves du Sud reste рош les observateшs fran9ais un 
champ multicoJore difficiJement reductiЫe а une nuance generaJe. Quand iJs tentent 
d'effacer les influences eшopeennes рош atteindre J'essence sudsJave, ils penchent 
рош ces moeшs et haЬitudes qui lеш semЫent les moins connus, les plus pittoresques 
et Jes pJus exotiques. Ils les proclament authentiques et vrais, esperant avoir trouve 
queJque chose de generaJ et аррЈiсаЫе рош tous, evin9ant 1' idee que Ја compJexite de 
cette civilisation avec toutes ces influences melees etait son essence тете. 
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LES SLAVES DU SUD DANS LES TEXTES DES VOYAGEURS 
FRANCAfS DU XIXe SIECLE 

Une civilisation preurbaine 

RESUME 

Le terтe « civilisation » couvre un champ semantique tres Jarge qui engen
dre incomprehension et malentendus. La Jongue histoire de се mot expJique ses si
gnifications multipJes mais on peut dire qu'il reste toujours associe а Ја poJitesse et 
а la civilite. La notion de cuJture, nee de Ја philosophie rationaliste al\emande, Jui 
est tres proche, тете si aujourd'hui nous avons tendance а identifier Ја culture au 
progres spirituel, et Ја civiJisation, pJus Jargement, au deveJoppement technique et 
spiritueJ. Au ХЈХе siecJe, Ја civiJisation est consideree comme J'etat dans Jequel on 
entre quittant Ја barbarie et une des conditions pour се passage est Је progres materiel, 
l'accumulation des richesses. Се sera donc le niveau, Је degre du deveJoppeтent de 
Ја cuJture materielle et spirituel\e dans les pays sudslaves, vu et commente par Jes 
ecrivains de Jangue fraщ:aise. 

Les voyageыrs fraщ:ais qui traversent Jes pays sudsJaves vivent une sorte de 
voyage dans Је temps. C'est une civilisation preurbaine. Les villes sont rares et peti
tes, Ја popuJation en grande partie vit dans des villages qui ne portent pas de signes 
de pJanification. Il s'agit de groupes de тaisons, organises pJus ou moins au hasard, 
sans rues et sans autres signes de Ја vie urbaine. Certains voyageurs ne trouvaient pas 
de charmes а cette vie famiJiaJe et triЬaJe tandis que Jes autres J'ideaJisent. 

La civilisation des Slaves du Sud reste pour les observateurs fran9ais un 
champ muJticoJore difficiJement reductiЬ\e а une nuance generale. Quand ils tentent 
d'effacer Jes inftuences europeennes рош atteindre J'essence sudsJave, iJs penchent 
pour ces тoeurs et haЬitudes qui leur seтЬ\ent les тoins connus, Jes pJus pittoresques 
et Jes pJus exotiques. Ils les proclament authentiques et vrais, esperant avoir trouve 
quelque chose de generaJ et аррЈiсаЬ\е pour tous, eviщ:ant 1' idee que Ја coтpJexite de 
cette civilisation avec toutes ces inftuences melees etait son essence тете. 
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БЕЛЕШКА МИЛЕТЕ ЈАКШИЋА О ЛАЗИ КОСТИЋУ 

Зорица Хаџић 

САЖЕТАК 

У раду се представља до данас необјављена белешка Милете Јакшића 

о Лази Костићу. 

Кључне речи: Милета Јакшић, Лаза Костић, бележнице 

Бележнице Милете Јакшића које се чувају у Рукописном одељењу Ма

тице српске, 1 представљају, између осталог и путоказ књижевним историчари

ма приликом проучавања књижевног дела и лика Милете Јакшића. Нажалост, 

чини се да се књижевна историја до данашњег дана није довољно бавила овим 

бележницама иако се у њима може пратити генеза Милетиног књижевног рада, 

али и пронаћи концепти недовршених песама, скице за приповетке и фрагмен

ти за недовршен Роман усамљена човека. Такође, из бележница се јасно може 

видети која је дела читао Милета Јакшић и у ком правцу су се кретала његова 

интересовања. Са друге стране, у бележнице је Милета уткао и сопствене днев

нике као и записе о неким својим савременицима. 

Тако је на неколико места Милета Јакшић узгредно споменуо и Лазу 

Костића. Стога ћемо, прелиставајући Милетине бележнице, на једном месту 

наићи и на Милетин комплимент Костићевом преводилачком раду: Ако је 

Шекспир написао свога Xa.;1mema и Ромеа и Јулију онако лепо као што их је 
Лаза Костић превео. онда их је Шекспир лепо написао. 2 Даље, проналазимо и 

податак да је Милета Јакшић у својој неоствареној намери (узгред, Милетине 

бележнице су и тужна сведочанства његових неостварених намера) да састави 

1 Милетине бележнице и дневници се •~увају под следећим сигшrrурама: М. \ 0535, М. 10536, М. \ 0537, 
М 10538,М.10539,М.10540иМ.10541. 

2 Бележница (М. 10536) 
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антологију песама за децу, имао у виду и неке песме Лазе Костића.3 Једино је у 

бележници из 1918. године Милета Јакшић оставио нешто дужи запис о овом 
песнику, међутим, и у њему су тек контуре за Костићев портрет. 4 Ова белешка 

о Лази Костићу писана је, очигледно, у журби, графитном оловком и по свој 

прилици је остала недовршена. 

Можемо претпоставити да су се Лаза Костић и Милета Јакшић упозна

ли и често сусретали у периоду док је Милета Јакшић био професор Монашке 

школе у манастиру Хопово (1896-1899). О њиховом познанству остало је, на
жалост, мало писаних трагова - колико је познато сачувана су свега три писма. 

У Рукописном одељењу Матице српске чувају се два писма којаје Лаза Костић 

упутио Милети Јакшићу и писмо Милете Јакшића упућено Лази Костићу. 5 Из 

ових писама тешко да би се могло нешто подробније сазнати о њиховом односу. 

Свакако да се он градио и заснивао на поштовању и дивљењу које је млади 

песник осећао према великом Лази, разбарушеном, необичном, луцидном књи

жевнику којије одскакао од времена у којем је живео. Са друге стране, и старији 

песник је пружао подршку млађем, по темпераменту сасвим другачијем од њега. 

Милети Јакшићу је, након негативне критике Љубомира Недића свакако оваква 

врста подршке била потребна. (Сетимо се да је и Лазу Костића својевремено 

"окрзнуло" перо Љубомира Недића.) Стога је Лаза Костић пружао подршку 

Милети, у периоду када је Милета након Недићеве критике готово престао да 

пише поезију. Лаза ће Милети честитати на песми коју је објавио у Бранковом 

колу. Тек захваљујући Милетиној белешци можемо прецизно утврдити да је 

реч о песми "Христос на путу" у чијем поднаслову стоји "Легенда" а којаје се 

појавила 1906. године.6 

3 Наиме, како стоји у једној од Милетиних бележница, аутор је намеравао да приреди антологију песама 
за децу: Саставити антологију (за де1сv! лепих места, добрих описа природе, душевних расположења 

(штимунга) из појединих песама наи~их песника; донети лепе слике. симболе апстрактних појмова и 

море идеја ( ... ) Даље, Милета наводи имена песника чији би се стихови нашли у антологији: Узети 
из Ђ. Јакшића, Војислава, дЈщића, М Јакшића, Л. Костића, Ј Грчића МW1енка (можда Шапчанин). 

Бележница (М. 10540) 
Интересантно је да Милета не спомиње да ће у антологију уврстити песме Јована Јовановића Змаја. 

Ипак, господин случај је уредио да Милета за штампу приреди две Дечје збирке песама - Јована 

Јовановића Змаја и Војислава Илића. 

Бележница (М. 10534). На корицама ове бележнице стоји 1918. година. Белешка о Лази Костићу је 
написана 1925. године. 

Видети: Судари МW1ете Јакшића, приредили М. Ненин и З. Хаџић, ИП Матице српске, Нови Сад 
2005, стр. 72-75. 

6 Милета Јакшић, "Христос на путу - Легенда-", Бранково коло, 33 и 34, Х!!, 24. август (6. септембар) 
1906, стр. 1036-1038. 
Дакле, извесно је да је Лаза Костић карту са честитком Милети упутио 1906. године. Приликом 
приређивања књиге преписке Судари Милете Јаюиића Миливој Ненин и аутор овог текста су се 

повели за мишљењем Младена Лесковца да је ова карта упућена Милети 1 О. јануара 1900. године. 
Самим тим, претпоставили смо да му Лаза честита на песми "Голгота" објављеној у Бранковом колу 

1899. године. Користимо ову прилику ди грешку исправимо. 
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Лаза Костић је, са друге стране, сачувао писмо у којем га Милета моли 

да му да Књигу о Змају. Из белешке која следи јасно је да је Лаза Костић један 

примерак Књиге о Змају упутио на адресу Милете Јакшића. 

Према Милетиној белешци о Лази Костићу може се претпоставити да 

је постојало још писама које су разменили ова два књижевника. (На пример, 

Милета ће јавити Лази за смрт свог оца, Јована Јакшића, иначе, рођеног брата 

Ђуре Јакшића, кога је, извесно је Лаза Костић лично познавао.) 

Након Лазине смрти, Милета се очигледно често у мислима враћао на 

Лазин лик и дело, а са одређене временске дистанце је још боље успео да сагле

да величину овог књижевника. Како су сећања под патином времена несигурна 

и варљива, Милета је осетио потребу да реконструише успомене на њихове 

сусрете и на Лазин необичан лик. Милетине забелешке су кратке, готово да 

више представљају тезе него уобличено сећање, пре потребу за чувањем Лази

ног крокија у бележницама од заборава. Тако ова Милетина белешка не помаже 

пуно у намери да расветлимо њихов однос али нам, ипак, помаже да добијемо 

неке одговоре. Коначно, ево и Милетине белешке: 

Лаза Костић Долазио у манастир Хопово кад сам ја тамо био проф. 

монашке школе - често са Симом Матавуљем. Лаза је волео да се карта. Волео 

је добро да једе пио је само у вече, после ручка не. После рибе пио је и у подне 

јер, рече: "Maledictиs piscis iп tertia аqиа". 7 

Шетао сам се с њ~ии по бреговима. Он јури кад иде, једва га стижем. 

- Спава до 11 сати зајутра па се онда лагано умива, облачи - до подне. Неговао 

је своје тело. 

Ишли смо једном у Раваницу о Видову дн. из Хопова. Ја с њим на колима. 

Лаза гологлав. Заборавио шешир у Хопову. У Раваници седио напољу и дремао 

под једном крушком. Питам га шта је радио док ја нисам био с њим. "Седио 

под овом крушком, дремао, ветар ми пири у нос па ми то годи. Сад да ми ко 

донесе овамо ручак, дао бих му девет форинти". 

У то је доба преводио Ричарда ПЈ, Шекспира. Читао је много, писао 

није ништа. Говорило се да ради једну трагедију (драму) али није. 

Кад је изашла л1.0ја легенда о Христу у Бр. Колу, писао ми једну карту 

и у њој похвалио ми песму једним каламбуром: "ваша легенда сит delicio legeп
da ". 

Кондолирао ми кад сам му послао [нечитка реч] о смрти мог оца. 

Послао ми своју књигу о Змају са посветом: "Милети Јакшићу 

-Лаза Костић". 

За Змајеве Снохватице рекао је једанпут да у њима нема ни "два про
цента" појезије. 

1 Проклета је риба у трећој води. (Прва је вода у којој риба плива, друга је она у којој се опере или кува, 
а трећа би била када бисмо иза рибе пили воду. Дакле, после рибе треба пити вино.) 
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Лаза је у друштву, 3а трпезом и иначе врло мшzо говорио. Увек разба

рушен, повучен, концетрисан у себи, изгледао је као да дрема и да га се спољни 

свет нии1та не тиче. Мрзио је политику. Мрзио нашу нацијоншzну претенцијоз

ност. У Босни, кажу, народ је био потчињен није своје српство смео нигде 

да манифестује, чак ни натписе на својим народним установама није смео 

истицати. Лаза је говорио индигниран да је то лаж. Он је, вели, видео да на 

српским школама и натписима напољу стоје слова велика као тај торањ! (од 

хоп. цркве) -
Велико друштво ту је и Тихомир Остојић. Тихомир сео за хармонијум и 

свира. Лаза дрема или спава. Неко обрати на то пажњу. Лаза се трза из дре

межа и оправдава своје дремање тим што вели [нечитка реч} Шокаца музика 

успављује. 

Дошо к мени у ћелију. Код мене на столу Adjиdaпteпritte песме Detleva v. 
Lileпcroп-a. Он узео књигу и рече да је то један од најбољих модерних немачких 

лиричара. 

И Сима Матавvљ је с Лазом долазио често у Ман. Хопово. Матавуљ 

се обично повлачио у какву собу и тамо писао. Једном смо путовшzи заједно из 

Хоп. у Н. Сад. Ја се загледао у зелене брегове око нас, а Матавуљ ће рећи: "Ви 

волите природу. Дођите једном у Далмацију да вас ја поведем да тамо видите 

природне лепоте .. " 
Матавуљ једном прича како кнез Никола и Јов. Суботић воле да цити

рају једно другом своје стихове. "А знаш како сам ја река у оној мојој пјесми ... 
говори кнез Никола. "Да - одговара Суботић а знаш како сам ја лијепо ксiза у 
оној пјесми. 

Из ових неколико редова не сазнајемо много новог о Лази Костићу (изу

зев указивања на његову потребу за дремањем/изолацијом од остатка света), 

но, ипак, Милетине белешке о Костићу могле би да потврде нека мишљења 

Станислава Винавера. Наиме, Винавер се у Затюсима и пркосима Лазе Костића 

врло често бави огромним Костићевим драмским потенцијалом који није до 

краја остварен.8 Заиста, у редовима које је Милета посветио Костићу видимо 

управо Лазино оклевање. Прича се да Лаза пише драму, међутим у Милетиним 

белешкама видимо да не пише ништа, он искључиво чита и преводи Шекспира, 

а већи део слободног времена као да проводи у измаштавању стихова, односно 
драме, јер ни Милети ни другим посетиоцима манастира није јасно да ли Лаза 

Костић дрема, или се његова дубока концентрација и искљ ученост из спољњег 
света манифестују на такав, дремљиви начин. 

У делу Винаверове књиге који је посвећен драмском раду Лазе Костића, као пример, издвајамо 

следеће реченице: "Лаза их и није доследно довео до драмског оличења, мада се њиховим ликовима 
толико бавио. Он се просто стиди од свој нх пријатеља, што ништа не испада! Он је уопште једнако 

смишљао драмске ликове за своје не написане драме ( ... ) Тражећи целога живота потке за своје 

историјске трагедије (макар те комаде и не остварио; он је о њима стално маштао). 
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Интресантно је да се Јакшићеви утисци и описи Лазе Костића суштински 

ни мало не разликују од оних које је изнео Јован Протић, пишући о својим сус

ретима са великим песником у манастиру Крушедол.9 И Протић се присећа ко

лико је Лаза Костић проводио времена у току преподнева купајући и чешљајући 

се, као и његовог чудног понашања, рашчупане косе, немара, појављивања у 

јавности без шешира и сл. Помиње се и уживање у јелу и картању, ту је и фигура 

Симе Матавуља. Протић, такође, помиње искључиво преводилачке активности 

Лазе Костића које су такве да он готово никад нема времена за новине и лепу 

књижевност. Разлика између Милетиних бележака и Протићевих сећања нала

зи се, обзиром на анегдотски карактер оба списа, у Јакшићевом инсистирању на 

Костићевој интровертности, повучености, одсутности, односно, дремежу који 

је можда за њега представљао креативни простор. На тај начин се употпуњује 

поменута Винаверова слика о сталном стваралачком прегнућу Лазе Костића 

које се, међутим, није претворило у обимније дело, било даје реч о исписивању 

сопствених стихова или о превођењу Шекспирових. 

Zorica Hadiic 

MILETA JAKSIC'S NOTES ABOUT LAZA KOSTIC 

SUMMARY 

This work contains to this date unpuЫished notes of Mileta Jaksic about 
Laza Kostic. Jaksic most рrоЬаЫу met Kostic when he was working as а teacher in 
Hopovo Monestary. This note, together with letters to each other these two writers 
exchanged, reveals some details about there relationship. Laza Kostic, an accom
plished writer was supporting а younger poet on one hand, and on the other, Mileta 

Jaksic payed great respect towards Kostic and his literary works. 

9 Видети: Јован Протић: "Сећање 11а д-ра Лазу Костића", Лаза Костић, приредио М. Лесковац, Српска 
књижевна задруга, Београд 1960, стр. 65-73. 
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REZUМAT 

incepнtиrile prozei roтane~ti se sincronizeaza си priтele idei natиraliste in Europa. 
In literatura roтana пи exista lиcrari naturaliste ci doar scene care таi тult sau таi pЩin sunt 
inspirate de naturalisтul european, таi ales cel francez. 

О таrе parte din ideile naturaliste care intra sub dogma reprezentantilor cиrentн
lui Siimiiniitorisтul sиnt de sorginte tradфonaliste. Ion Luca Caragiale си nиvelele sale se 
integreaza fiira рrоЬ!ете in prograтa natиrali~tilor. Cei таi cиnoscЩi scriitori roтani, сит 
sunt Liviu Rebreanu, Alexandru VlahЩa, GiЬ Mihaiescu, Hortensia Papadat Bengescи, Marin 
Preda, Eиgen ВаrЬи, Alexandru Macedonski pot intra cu siguranta in acest curent. ~i in cazul 
altor scriitori roтani сит sunt: Caтil Petrescu, Tudor Arghezi, Cezar Petrescн, se pot intalni 
eleтente naturaliste. La fel ~i la scriitorii reali~ti sarbi, сит sиnt Jakov lgnjatovic, Borisav 
Stankovic, Siтo Matavиlj, Milos Crnjanski, Ivo Andric, Isidora Sekиlic. 

Cuvinte cheie: natиralisтнl, realisтиl, literatиra roтana, literatиra sarba 

Realismul а aparut ln secolul al XIX-lea, denumind conceptia artistica, li
terara care are drept scop rasfrangerea oЬiectiva, veridica а realitatii. Scriitorii rea
li~ti se lndreapta catre viata sociala, prezentand omul са ре un produs а! mediului in 
care traie~te, iar personajele sunt tipice, reprezentand о intreaga categorie de indivizi. 
Trasaturile caracteristice ale realismului sunt: oЬiectivitatea, sobrietatea, atitudinea 
critica fata de societate, reprezentarea veridica а realitatii. in sensul cel mai raspan
dit, realismul se cristalizeaza са un curent pornind de la dezbaterile ре marginea 
eseurilor \ui Champfleury puЬlicate in 1857 cu titlul Le Realisme / Realismul. Ideile 
realismului literar erau deja concretizate in romanele lui Balzac. Realismul se na~te 
in reactie !а romantism. SensiЬilitiфi suЬiective ~i imaginatiei li se opune con~tiinta 
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lucida. Scriitorlll realist observa omul iп mediul sau пatural, social ~i istoric, portretul 
~i descrierea iпtemeiпdu-se ре reflectie morala ~i aпaliza psihologica. Realismul s-a 
implls mai mult iп romaп ~i iп teatru. Uпа diпtre trasaturile caracteristice ale acestuia 
este iпteresu\ acordat de catre scriitori raporturilor diпtre om ~i mediu, diпtre iпdivid 
~i societate. Elemeпtele uпui stil rea\ist pot fi ideпtificate iп diferite cu\turi ~i epoci 
istorice. Јп ееа de-a doua parte а secolului XIX, realismul capata, ре р!ап europeaп, 
caracterul uпui cureпt, а\ uпei orieпtari estetice, teoretizate de catre arti~ti ~i de cii
tre critici ~i ilustrate priп пumeroase сrеаЩ Autori ce\ebrii de romaпe realiste suпt 
coпsiderati а fi Нопоrе de Balzac, Steпdhal ~i Gustave Flaubert iп Franta, Charles 
Dickeпs ~i William Makepeace Thackeгay iп Aпglia, Lev Nikolaevici Tolstoi ~i Ivaп 
Seгgheevici Turgheпiev iп Rusia. Јп liteгatura romaпii cei mai maгi scгiitori rea\i~ti 
suпt: Nicolae Filimoп, Iоп Creaпga, Iоап Slavici, I. L. Caragiale, Н. Р. Beпgescu, dаг 
mai a\es Liviu Rebreaпu, George Caliпescu ~i Mariп Preda. Ultima fazii а гea\ismului 
fгапсеz (~i се! europeaп) duce acest procedeu literar (се! realist) \а extreme, redaпd 
cu ргесаdеге momeпtele sumbгe, пegative ale ei. Aceastii faza se mai пume~te ~i 
пaturalism. 

Naturalismul, пiiscut iп Fгanta sub рапа lui Zola, cureпtul are са pгedecesor 
ilustru, ре Balzac, care este pгimul саге dii chip "psihologiei eului degeпeгat", dаг ~i 

alti aпtemergatori care vог avea comeпtatori de forta variatii, care 11 vог sustiпe- Таi

пе - sau combate - Bгuпetiere: Champfleury, Goпcourt ~i iпtr-uп seпs Flaubeгt. Iпlo
cuirea patosului гomaпtic cu luciditatea expeгieпtialii ~i documeпtaгii, refuzul meta
fizicii ~i pasiuпea репtгu cotidiaп, estetica umilului ~i а uratului ~i chiaг а baпalului, 
pгotestul social imЬiпat cu peпalizaгea eticii, suпt tгiisiiturile domiпaпte саге араг ~i 
suпt defiпite !пса iп iпstaпtii "zolistii" а cureпtului. 

Primele coпtacte ale pгozei гomaпe~ti cu structurile occideпtale au apiiгut 
\п perioada de apogeu а пaturalismului, iп special, а celui de tip zolist. Practic, acest 
lucru se iпtampla iп а douajumiitate а! secolului al XIX-lea, iп momeпtul сапd iпflu
eпta geгmaпii, cultivatii ~i iпtгetiпuta de ciitre juпimi~ti, lasa locul celei fгaпtuze~ti, 
care а dus пu пumai la геiппоirеа registrelor de expresie poetica, dar ~i la rеiппоiгеа 
prozei. Јп domeпiul poeziei, Macedoпski, priп Literatorul, face propagaпda simbo
lismullli iпstrumeпtalist, са formii ideala de poezie, opusii гomaпtismului de рапа 
atuпci. Iп realitate, Macedoпski, atat de modern teoretic, temperameпtal coпtiпua sa 
fie uп pa~optist iпtarziat. Dаг, priп roпdelurile sale, priп maпifestele sale teoгetice, 
е\ deschide drum laгg iпftueпtei fraпtuze~ti iп cultura romaпa. iп domeпiul prozei 
~i dramaturgiei, пu putem vorЬi de uп ceпtru sau о gгupare care sii promoveze siste
matic resurectia pгozei ~i teatгului modern de Ја асеа datii. Ое altfel, ргоzа гomaпii 
se af\a iпса departe de peгformaпtele poeziei. Iпceputa timid, sub modelul povestiгii 
populare, dar ~i а lucrarilor romaпtice frantuze~ti, еа se remarcase са origiпalii пumai 
iп cateva lucrari sporadice, саге пu puteau forma о imagiпe modernii, соmрагаЬi\а cu 
ееа apuseaпa. Faptul este ~i firesc, avaпd iп vedere datele istorico-sociale а\е evo\u
tiei tarilor duпareпe. 
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Literatura romana а capatat tarziu coщtiinta de sine, 'in acceptia moderna. 
а acestei sintagme, iar tradфa ei medievala se reducea !а contriЬЩia cronicariloг ~i 
а lui Dimitrie Cantemir, care, 'intr-adevar, se sincronizase cu veaclll sau europeш1. 
'in plan ~tiintific, dar, din pacate, contriЬЩia sa literara, romanul alegoric "lstoп;. 
ieroglifica'', а ramas 'in manuscris multa vreme, neexercitand nici un fel de inflllen\~1 
asupra literaturii timpului sau ~i asupra celei urmatoare. Aceea~i drama se petrece ~; 
cu faimoasa ерорее "Tiganiada". in compensatie, se dezvolta о literatura folclorici:i, 
lirica ~i epica. in domeniul celei epice, exceleaza, 'in proza, povestirea sub о varietate 
destul de bogata 'in forme. Dar literatura poplllara are rolul ei, indiscL1taЬil, important, 
dar nu poate suplini 'in totalitate viata literara, а~а cum se prezenta 'in Europa. А 
curentele literare а!е celei de-a doua раф а!е secolului а! XIX continllii firesc о е'1') 
!Щiе de cateva secole. Modelele erau cele occidentale, dar suportL1l era се! poplliaг. 
inceputul а fost 'in prozii, eclectic, daca пе referim Ја influentele externe, dar сееа се· 
dadea unitate ~i originalitate, in cazurile cele mai fericite, era fondul autohton folclo
ric. Totu~i proza moderna s-a niiscut mai greu. Cele cateva lucrari ale pa~opti~tiloc 
'in special nuvela "Alexandru Lapu~neanu" а lui Negruzzi ~i, mai tarziu, contribu(ia 
lui Creanga ~i рафа! а lui Slavici, Пll puteau constitui о zestre prea bogata. Јп proza 
lui Bogdan Petriceicu Ha~deu, unde cu grel! s-ar putea nega elementele, daca nll rea
liste са metoda de investigatie literara, atl!nci macar са realitate brl!ta, ре alocurea ~i 
brutalii, naturalistii, in "МiсЩа" ~i, mai ales, in "Duduca Mamuca". Acela~i lucru se 
poate aplica ~i lui Odobescu, ре care romantismul il trimite in cal!tarea suЬiectelor is
torice, dar modul de а trata materia literara (in "Mihnea-voda се! Rau" sau "Doamna 
Chiajna") este cu frumoase trasiituri realiste. In literatura romana, creatia de tip real ist 
este inal!gurata, 'in prozii ~i dramaturgie, de catre scriitori pa~opti~ti (Costache Ne
gruzzi, Mihail Kogalniceanu, Vasile Alecsandri) ~i postpa~opti~ti (Nicolae Filimoп. 
Bogdan Petriceicu Ha~deu). 1 In literatura putem vorЬi, de realism, са de prezentare<1 
oЬiectiva, realista а personajelor, ~i а intamplarilor, tara implicrea afectivii а narato
rului, in се!е intamplate. 

Realismul romanesc se manifestase sporadic, remarcaЬil in valorificaгe~· 
filonului popular (proza poporanii) !а Creanga ~i cu о exceptie, acl!m aproape i 11 

ziЬila, "Ciocoii vechi ~i noi" de Nicolae Filimon. Aici Filimon da о fresca realistй 
stigmatizand parvenitismul ~i cu о galerie de tipuri care nu sunt numai romanticf' 
Critica timpului, con~tienta de neajunsurile momentului, cauta sa contriЬuie, рг. 
mijloace diverse ~i cu modele diverse !а crearea unei culturi nationale. Sunt cate
va etape importante de-a lungul secolului а! XIX-lea, reprezentate prin contriЬЩia 
lui Ion Heliade Riidulescu !а Curierul Romdnesc (inclusiv, Curierul de атЬе sexe), 
Mihail Kogalniceanu, prin Dacia literarii ~i Titu Maiorescu, prin Junimea ~i revista 
Convorblri literare. In toate cazurile, proЫemele erau prezentate global, avaпdu-se 
in vedere crearea unei baze ре care sii se ridice cultura literara romaneasca. Maiores-

1 Acest stil а Љst adoptat ~i Љlosit in operele lor de mul(i scriitori romani celebri, precнm !оп Luca Caragialc. 
loan Slavici, Liviu Rebreanu, George Calinescu ~i Marin Preda. 
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cu, personalitatea ееа mai stralucitoare а ce\ei de-a doua раф а seco\ului а! XIX-\ea, 
lacea totu~i о critica de indrumare ~i, cu precadere, in domeniul poeziei. Excelent 
fi\ozof, deplin format \а ~co\ile germane, cu о orientare benefica in cu\tura, pentru 
vremea асееа, reu~e~te sa dea о orientare europeana culturii romane~ti ~i, in speci
al, poeziei. Realismul propriu-zis i~i croie~te о cale absolut sigura cu romanele lui 
Duiliu Zamfirescu, scriitor care, declarativ, ar fi fost се\ mai pЩin dispus sa dezvalui 
realitatea sociala а vremii sale. Dar metoda rea\ista aplicata il forteaza s-o faca. Ro
manele din viata familiei Comane~teanu (шаi ales "Viata la tarii" ~i "Tanase Scatiu") 
redau realitati sociale dintre cele mai pregnante. Realist este ~i Barbu ~tefanescu 
Delavrancea, insa е\ merge un pas mai departe. Ре \anga e\ementele puternice rea\iste 
din "Parazфi", intalnim, ре alocurea, ~i elemente de naturalism (schitele "ZoЬie" sau 
"Milogul"). Alexandru VlahЩii are in opera sa elemente umanitare de tip tolstoian ~i 
puternice e\emente realiste ~i naturaliste. Realiste, chiar cu momente de revendicari 
sociale ("Ion" sau fabula "1907"). 

Rea\ismul se manifesta mai cu seama in proza. Dar elemente militante, cu 
redarea unor realitati sociale, exista ~i in versuri. Astfel, \а George Co~buc exista mo
mente realiste in "Pasteluri", dar ~i in poezii aparte ("Noi vrem pamant"). 

О literatura realista, mai ales romanesca, exista, in forma ei artistica supe
rioara, in etapa interbelica ( dupa 1918), cu romancieri de mare talie ~i tinuta (Liviu 
Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Cezar Petrescu, lonel Teodoreanu ~.а.) 

Critica de analizii, aplicatia directa ре opera, gustul pentru romanul francez 
realist vor aparea mai tarziu. АЬiа catre sfar~itul veacu\ui, Constantin Dobrogeanu
Gherea ~i gruparea de \а Contemporanul fac, nu chiar sistematic, propaganda lite
raturii occidentale realiste. Judecatile aveau са punct de plecare intentii mai mult 
politico-sociale, literatura fiind viizuta са un deziderat ~i са о arma, in ace\a~i timp, in 
campania narodnicista а acestora. Cu toate acestea, chiar \а Dobrogeanu-Gherea ~i \а 
colaboratorii sai giisim unele articole, care vadesc о intelegere moderna а rea\ismului 
european ~i dorinta unei literaturi realiste autohtone. Intr-un fel, in studiile lor, realis
mul, naturalismul ~i programele ideologice social-politice se amesteca, ~i nu putem 
vorЬi, са in cazul revistei Literatorul, ori Viafa поиа, de un program teoretic coerent 
~i documentat, а~а cum s-a intamp\at in propaganda simbolismului. 

In literatura sarba, realismul, in formele sale specifice ~i tipice, apare cu ceva 
intarziere. Totu~i, exista о seama de tendinte spre о literatura care sa reflecte viata ~i 
rea\itЩile ei ~i \а unii scriitori din etapele precedente. 

Astfel, in literatura sarba apar mari predecesori ~i deschizatori de drumuri 
са Dositej Obradovic, din etapa luminista sau Vuk Stefanovic Karadzic, care mili
teazii pentru о literatura apropiata de necesitЩile poporului, exprimata intr-o limba 
inteleasa de tоЏ. Vuk Stefanovic Karadzic reda in scrierile sale din etapa SerЬiei lui 
Karadorde ( 1804-1813) sau ееа urmatoare, а lui Milos Obrenovic (1815-1839) ~i 

dupa асееа, atat in prezentarea realitatilor vremii, cat ~i in descrierea vietii poporului 
sarb, а oЬiceiurilor ~i datinilor sale, о fresca realista. О orientare realista apare аЬiа in 
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jumatatea а doua а secoJu\ui XIX, in uJtimeJe Jui decenii, Jegata in primuJ rand de ac
tivitatea cercurilor social-democrate ~i de numeJe Jui Svetozar Markovic. Recoman
darea orientarii spre observaЩ precise (а reaJiЩilor vietii), deta~area de ~аЬ\оаnе\е 
romantismuJui, mai ales de exagerarile ~i abuzurile acestuia, ~i sprijinirea ре cercuriJe 
pozitivismului european, aduc о atmosfera cu totul noua. RealismuJ sarbesc se spriji
na ре tinuteJe teoreticenilor ru~i Pisarev, Cerne~evski ~i Dobroliubov. 

Cei mai de seama reprezentanti ai rea\ismului in Jiteratura sarЬii se distin
ge Laza Lazarevic, cu nuveJe de anaJiza psihologica rafinata, MiJovan GJisic, care 
scrie sub influenta Jui Svetozar Markovic ~i analizeaza subtiJ reaJiЩile de Ја sat ~i 
а mediiJe mic-burgheze de \а or~, Stevan Sremac, cu un umor amestecat cu satira, 
inspirat din viata din Serbla (Nis), dar ~i din Voivodina, Svetolik Rankovic, nuvelist 
~i romancier, care da о imagine realista, cu elemente naturaliste, а vietii sate~ti din 
uJtimeJe decenii аЈе seco\uJui XIX, romanul sau "Gorski car" /"RegeJe codrilor" este 
caracterizat drept unuJ dintre сеЈе mai frumoase romane din Jiteratura sarЬii, Radoje 
Domanovic, care satirizeaza nemiJos unele stari denaturate din societatea vremii, Ju
and in deradere Ьirocratia, Janko Vese\inovic redand haiducia vremii ~.а. 

Un Јос aparte ii revine lui Simo MatavuJj, nuvelist ~i romancier, cu un umor 
~i cu spirit de observatie foarte rafinat, Jakov Ignjatovic ~i BranisJav Nusic, prozator, 
umorist ~i dramaturg, care cu piesele saJe acopera atat perioada Serblei vechi, cat ~i 
а lugosJaviei interbelice. 

Unul dintre scriitorii care au descris viata satului а fost Milovan Glisic care 
este incadrat in lista scriitoriJor satirici sarbe~ti. А avut о mentalitate de taran sarb 
inclinat mai mult umorului, mai aJes ре contuJ administratiei ~i reprezentantilor ei de 
atunci. in articolele sale satirice ia in deradere oamenii Ја functii inalte, preoti, cama
tari ~i mae~trii "in~e\aciunii". Retinand suf\etul sau taranesc in decursul intregii peri
oade ale vietii saJe, plin de dragoste fata de sat ~i de taran, ~i-a indreptat spre protectia 
taraniJor, spre haiducia legala ~i exploatarea cruda а micilor ~i marilor "patroni". El 
cu deoseblta dragoste, descrie satul sarbesc, aratand simpatii fata de tarani ~i antipatii 
fata de Ьirocratia urbana. Proza lui Milovan GJisic se mi~ca poetic de la credinteJe ~i 
oЬiceiuriJe populare, scrise in limba populara а naratorului, рапа \а critica straturiJor 
sociale noi, Ја impaфrea puterii ~i abuzarea capitalului financiar. Сеа mai preferata 
tema а lui Glisic este camataria. Astfel, scriiotrul reprezinta in opera sa instrainarea 
colectiva, coruptia, egoismul ~i lacomia rara de granite. Proza Jui Glisic se sprijina 
ре formula culturala а felului de viata de \а sat ~i а vaJorii comuniЩii rurale, care ii 
ofera multe posiЬiJiЩi pentru deznodamantul naratiunii. Proza lui este scrisa intr-o 
limbli cunoscuta tuturor, mai ales povestirile care sunt scrise cu о virtuozitate de bun 
narator, in limba taranilor. 

MiJovan Glisic este considerat scriitorul care а deschis drumul reaJismuJui 
sarbesc, prin nuvelele sale cu tematica rura\a. Сеа mai mare parte а nuvelelor sale se 
desr~oara in satul din imprejurimea or~ului VaUevo, Ја poalele muntelui Kosmaj, 
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iаг una dintгe cele mai fгumoase nuvele ale sale este ,Jntaia bгazda" / "Ргvа bгazda'', 
саге este coasideгata ~i una dintгe cele mai fгumose nuvele saгbe~ti. 

Un alt mаге scгiitoг realist sагЬ este Janko Veselinovic. Acesta, la fel са ~i 
Livit1 Rebreanu, scгie nuvele саге aduc о fгumusete ~i tandгete, iublre fata de oameni, 
cu un miros de fan pгoaspat cosit ~i о lini~te misteгioasa а satului, mai ales ln оге 
taгzii, cand din departaгi se aude dоаг scartaitul tгist al careloг tarane~ti. Satul sau 
este prea frumos, ргеа idilic, ln el se danseazii ргеа mult ~i ргеа mult se canta. Tiiгanii 
sunt lntotdeauna ln sагЬаtоаге. Satul lui este а\ гegiunii Macva, саге ега foarte boga
ta ln timpul epocii de aur а cooperativelor ~i а virtЩiilor patriarhale. Veselinovic а 
comparat satul de atunci cu се\ de acum, а~а cum 1-а foгmulat viata individuala acra 
~i distructiva, cazarmele, arendele mari, regimul al carui unic gand este sa-i duca ре 
taгani la boata de lemn. Veselinovic а scris romanul "Tiiranul" /"Seljak" ~i "Scгisori 
de la sat" / "Pisma sa sela". Prin aceste opere ale sale se apropie ln mare masura de 
Liviu Rebreaпu ~i de romanul sau "Ion", de setea de pamant agrar ~i lupta pentгu о 
bucata de paine uscata. In unele nuvele ale lui Veselinovic apare viata ln satul sar
besc ln preajma Primei rascoale. Peгsonajele pгincipale ale acestoг nuvele sunt acei 
oameni care au pregatit revolЩia populara sarbeasca sub domnia lui Karadorde ~i 
Milos Obrenovic, саге au luat parte Ја aceasta revo!Щie jertfind totul pentru liЬertatea 
popoгului lor. Aceste lнpte ~i aceste personaje se pot identifica cu cele din romanнl 
"Rascoala" а lui Rebreanu. In multe dintre nuvelele sale Veselinovic а descris luptele 
condфonalte de noile raporturi sociale ~i de momentele economice care au apaгut la 
sat. In toata opera sa, oamenii sufeгa ~i devin victime. Ре langa bogatia ~i bel~ugul 
ре саге 11 are Macva, co~uri ~i ambare pline, aici traiesc ~i oameni saraci care nu-~i 
amintesc de copilaria Јог pentгu са atunci, гamanand oгfani, tгebuiau sa fie slugi pen
tru un ban. 

Ре alta parte, ln locul unui sat depгimat, ре саге 11 Ьiintuie camataгii, capita-
11ii ~i avocatii, 111 locul satului sагас, Veselinovic descopeгa ~i un sat plin de stapani 
bogati, mandrii de sine, de gazde cu suflet mаге, de mercenari multumф, de preoti 
cinsЩi, cioba11ii populari, coopeгative putemice ~i Ьine oгganizate. 

Luand opera lui Veselinovic in lntregime, se poate spune са el а descгis un 
peisaj larg а! satului, ~i pгin pгezentarea reala а vietii se lncadгeaza pгintгe cei mai de 
seama scгiitoгi гeali~ti saгbl, iаг ргi11 tematica nuve\e\or sa\e se apropie de scriitoгi 
гomani Liviu Rebгeenu ~i Mihail Sadoveanu. 

Un alt scriitoг гealist sагЬ cunoscut este Laza Lazaгevic, unde actiunea nuve
lelor sale este tгansmisa de la гascгuceri de dгшnuri taгane~ti ~i de \а hanuri, ln case, 
odai ~i 111 gandurile, doгintele ~i visurile егоilог. 2 ЕЈ este unicul scгiitoг realist din 
асеа perioada саге а racut о analiza psihologica fina а peгsonajeloг. Caracteгisticile 
de baza ale personajelor lui Lazaгevic este discretiunea ~i seninatatea. 

2 Lazarcvic nн а pictat viafa popнlara ci oameni, personaje, tipuri, caractere. Descrierea reala а satнlui este 
extraoпlinar de vie, dialogнl dintre Џirani este caracteristic, flira banalitЩi. 



PARALELISM DINTRE REALISMUL ~1 NATURALISMUL 631 

Un aJt cunoscut scriitori reaJist sarb este SvetoJik Rankovic care а scris 
"Imagini de toamna" ~i "lmagini din sat" care sunt ni~te amintiri calde despre viata 
taraneascii. Lui Rankovic i-a pJacut satul sau natal, dealurile din Sumadija ~i роаЈеЈе 
muntilor BukoJj ~i Vencac. EI а vazнt, са ~i ceilaJti scriitori din generatia sa, piiфle 
frumoase аЈе satului: soboruri, iubiri sub cJar de Juna, cantecul coco~ilor, clinchetul 
galЬenilor Ја gaturiJe feteJor. in opera sa apar ~i mustrari аЈе taranilor, severitatea 
Jor ~i apare iara~i о asemanare cu "Ion" а Jui Rebreanu, eroii Јнi Rankovic, la fel se 
omoara pentru un petec de pamant. А descris taranii sarЬi, fiind mai rai decat haiducii, 
~i ln Jocul lui ВаЬа Novac а descoperit ре punga~ii ~i talharii simpJii care lntampina 
batranele ре uЩе, 1е fura banii agonisф de Ја vanzarea puiJor. Rankovic, deschis ~i 
sincer, fiira iluzii ~i fiira pic de lnfrumusetare, descrie о imagine reala а societ~фi din 
veacuJ аЈ XIX-Jea, cu frumusetiJe ~i neajunsurile ei. 

VeJjko Petrovic, prin volumuJ siiu de nuvele, а adus un certificat despre via
ta din sat, unde se impletesc mai multe nationalitiф ~i unde exista pamant foarte 
roditoг. in satul lui араге о patura de oameni bogati, care ln modul lor de а tгai ~i in 
mentalitatea \or au purtat tгasaturile societatii astгoungare. in uneJe nuveJe аЈе sale а 
aratat роzфа sa politica fata de mediul siiu natal, роzфа tragicii а celor extirpati din 
mediuJ in care s-au niiscut ~i роzфа critica fatii de acele straturi din societate саге 
~i-au pierdut figura lor nationalii ~i moralul, care au fost doborate de puterea coгuptiei 
~i de egoism. 

Un alt scriitor realist este Stevan Sгemac, саге descгie viata rurala din Voivo
dina ~i Ni~, unde au apar tiiranii, viizЩi de еЈ doar atunci cand au venit de la taгguri ~i 
piete. Sгemac а iuЬit lшnea асееа primitivii, lnsii cordiaJii ~i veselii. Aici араг preotii 
Cira ~i Spira, falimentul crofneloг, cingatoarea pгeotului. Sremac este un nesecat iz
voг de гegionaJisme, de arhaisme ~i cuvinte striiine, de diferite calcuri lingvistice prin 
care se caracteгizeaza mediul ~i tiiranii lui. Cele mai cunoscute lucriiгi ale sale sunt 
["Siirbatoaгea lui Ivko"] / "Ivkova slava" (1895), "Preotii Cira ~i Spira" / "Рор Cira i 
рор Spiгa" (1898) i "Zona Jui Zamfir" / "Zona Zamfiгova" (1903). 

UnuJ dintre cei mai de seama reali~ti ln literatura sarbii este Jakov lgnjatovic 
care а scris romane ~i mai pЩin nuveJe realiste inspirate din viata socialii а sarЬilor 
din perioada austroungarii. Romanul lui are сеЈе mai multe caracteristici си romanul 
avanturist sau нmorist din veacнl а\ XVIII-lea. Ignjatovic se orienteaza spre descrie
гea vietii parvenфlor, cer~etoriJor. Romanul cu un astfeJ de suЬiect este "Milan Na
randzic" (1860), аЈ ciirui personaj central cu aceJa~i nume triiie~te о viatii de parvenit 
care cunoa~te Ьine oamenii ~i slaЬiciunile lor incat a~teaptii sa profiteze de ei. Ignja
tovic а descгis ~i satul in "Lumea ciudatii" / "Cudan svet" ( 1869).3 Aici apare Џiranul 
care este orЬit de Jacomie ~i alcoolism, care cheltuie toatii аvегеа ~i l~i duce familie Ја 
dezastru. Ignjatovic а descries destгiimaгea familiilor tarane~ti instiirite, nemoгale, cu 
piiciileli ~i liicomii. Lenevia, biiutura, crimele ~i furturile alciituiesc atmosfera acestei 

3 Aceasta este о cronica despre via\a dintr-нn sat din Banat саге сн timpul 1~i pierde clominatia patriarhala ~i se 
ruineaza сн арагфа camatarilor, avocafilor ~i а coп1pfiei. 
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vieti de Ја sat. Taranii prin intrigi iscиsite sиnt impin~i in absurditate, pentrи са, furati 
~i in~elati sa ajиnga ~i ei cer~etori ~i haimanale. In opera sa apar ~i imagini inspirate 
din folclorиl tradфonal sarbesc, apare descrierea nиnЩ, sиperstфile ~i oblceiиrile 
familiilor de tarani sarbe~ti. Apar ~i oameni care jefиiesc, fura ~i omoara. 

Ignjatovic este се! mai de seama reprezentant al romanиlиi realist sarbesc, 
care а adиs ееа mai larga ~i ееа mai bogata descriere а societatii de atиnci, о galerie 
mare de personaje. 

Din masa de tarani ai scriitorilor reali~ti sarbl se desprind cateva figuri, care 
devin importante in masиra in care se raporteaza Ја proЫema pamantиlиi: иnii sunt 
frunta~ii satului, care au ceva pamant ~i care inca mai vreau sa cumpere ~i altii sunt 
saracii, cei fara pamant, care sиnt hotarati, pentrи са nи аи alta cale de ales. Ei se 
plang de saracie ~i, patima~i, gasesc са nu-i drept са pamantul sa nи fie а! celor care 
11 muncesc. Dintr-o alta роzфе, boierii considera са sursa tuturor relelor, а nemul
tиmirii taranilor sиnt arenda~ii, grosolani, necinstф, dornici de inavщire, prin orice 
mijloace. Dира opinia lor, саиzа raиlui mers al lucrurilor se a:fla in faptul са taranиl 
е lene~ ~i nepasator, сееа се а facut necesara chiar араrфа arenda~ilor. La fel este ~i 
in literatura sarba ~i in ееа romana. Starea economica in satele sarbe~ti ~i romane~ti 
este foarte grea. Acesta lume ~i imprejurimea in care se a:fla aceasta lume, i-аи Тacut 
ре scriitorii romane~ti ~i sarbe~ti interesati de еа, nu doar pentru а trai in mijlocul ei 
ci pentrи а о povesti in nиvelele ~i romanele lor realiste. 

Programa realista а lui Svetozar Markovic а avut о in:flиenta mai mare in 
proza decat in poezie. Aici se pot incadra cateva poezii sociale а\е \иi Dura Jaksic, 
Jasa Tomic (1856-1922) ~i multe poezii realiste ale \иi Vladimir М. Jovanovic (1859-
1898) care este иnиl dintre cei mai prolifici poeti ai generatiei '80 а secolиlui XIX. 
Се\ mai mare reprezentant а! poeziei realiste sarbe~ti este Voj islav Ilic ( 1862-1894 ). 
Е\ adesavar~it сееа се Svetozar Markovic а cerиt, си zece ani in иrma: despaфrea de 
romantismul epigonic. in timpu\ vietii i-au aparut trei volume de poezii (1887, 1889, 
1892). Opera sa se poate impaф in cateva cercuri tematico-stilistice: pasteluri, poezii 
си motive istorice, elegii ~i poezii de inspiratie colectiva. Се\е mai importante, daca 
privim poezia sa rea\ista, sиnt pastelurile iar cele mai cиnoscиte sиnt: "Dimineata de 
iarna", "Seara'', "Toamna'', ,Jn toamna tarzie". Toate aceste poezii se caracterizeaza 
prin oblectivitate - insи~irea de baza care delimiteaza realismul de romantism. Emo
tiile nu sиnt prezentate direct ci se re:flecta din peisaje. Prin aceste pasteluri Vojislav 
Ilic se poate compara си poetul Vasile Alecsandri, unul dintre cei mai de seama poeti 
reali~ti romani. 

Scriitorii reali~ti sarbl, au cunoscut mai Ьine psihologia colectiva decat ееа 
individuala ~i de асееа au creat ~i au putut sa creeze imagini vii ~i impresionante. 
Literatura sarba realista s-a nascut din materialul lor fo\cloric. Nиvele din aceasta 
perioada au ramas cunoscute in literatиra sarba datorita frиmusetii limbli, bogatiei ~i 
pitorescиlui си care sunt scrise. Ace~ti scriitori reali~ti sarЬi au cunoscиt Ьine limba 
poporului dar ~i limba literara. (Protic 1963) Aceste nиvele ~i poezii au avut о mani-
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era noua, continuturi noi, pana atunci necunoscute, din viata ruraJa sarbeasca, macar 
са aici s-a putut intaJni un aer curat de munte ~i un miros de carciume, saJi comunaJe 
~i magazii гuraJe. Toti ace~ti scriitoгi saгbl au fost incadгati in curentuJ гeaJist saгbesc 
mасаг са fiecaгe dintгe ei, in ореге\е Јог au ~i scene inspiгate din natuгalismuJ fгancez 
sau гus. Elemente de naturalism se pot gasi \а scгiitoгii saгbl Jakov lgnjatovic, Boгi
sav Stankovic, Simo MatavuJj, MiJos Crnjanski, lvo Andric, lsidoгa SekuJic etc, iаг \а 
scгiitoгii гomani, in nuveJeJe Jui 1. L. Caгagiale, аЈе \ui В. ~t. Delavrancea, Liviu Re
bгeanu, Sadoveanu, SJavici ~i in poezia Jui AJexandгu Macedonski. Mai tarziu, dupa 
PгimuJ Razboi MondiaJ vог араге ~i aJte Јuсгагi inspiгate din naturaJismul fгacez, cum 
sunt romaneJe Jui Liviu Rebгeanu, Eugen ВагЬu, Hoгtensia Papadat Bengescu sau 
GiЬ Mihaescu. La inceput, natura\ismul гomanesc se manifesta spontan, in аfага unei 
mi~caгi culturaJe diгijate de un centгu sau grupate in juruJ vгeunei puЫicatii. DateJe 
natuгalismului patгund Ја Ha~deu, uneoгi \а SJavici, sau \а alti scгiitoгi mai pЩin 
cunoscЩi in ероса, dаг pгezenta Јог este рафа\а ~i se vede evident са autoгii de~i au 
cuno~tinte de Jucraгi simiJare din occident, ei raman, totu~i, prin majoritatea орегеi, 
in аfага dogmei naturaliste.4 Teгmenul exista mai de muJt ~i era folosit inca din peri
oada EvuJui Mediu in diverse acceptii. ЕЈ apare аргоаре in toate domeniile cercetaгii: 
~tiinte naturaJe, fiJozofie, Jiteгatura critica. ParaJeJ cu termenuJ de naturalism, circula 
~i асеЈа de naturalist ~i indica о incercaгe de imitaгe а naturii sau de аргорiеге а cer
cetaгii de observatiile din natura. De-altfel, chiaг dupa Zola, natura\ismul ега о foгma 
а гeaJismuJui. 

In majoгitatea studiiJoг despre natuгaJism, гadacinile acestuia sunt impinse 
pana Ја Balzac ~i Stendhal, Flaubeгt fiind considerat scriitorul саге maгcheaza tгece
rea sрге tipu\ de realism nou. 

Natura\ismuJ, de~i nu cotгazice vechiuJ reaJism, s-a nascut Ја mij Jocul secoJu
lui а\ ХХ-Јеа intr-un cadгu in саге ~tiinteJe pozitive incep sajoace un roJ deteгminant 
in intгeguJ ansamЫu culturaJ ~i, mai ales, in domeniuJ Jiterar. Legatura dintre ~tiinta ~i 
roman este sustinuta ~i de о serie de studii fiJozofice а\е timpului, in special de curen
tul pozitivist (Auguste Comte, Hypollite Taine). Critica acestei peгioade tinde са sa 
devina о ~tiinta adevaгata, anaJoaga ~tiintelor naturale. Apar, in perioada pozitivista, 
о serie de teorii dintre care ееа mai cunoscuta este ееа а mediuJui sociaJ, dupa саге 
arta, ~i nu numai еа, constituie pгodusuJ а trei factoгi: rasa, mediu ~i moment. Сееа се 
este de remarcat este са traim intr-o ероса in саге critica determina in mare masuгa 
evoJЩia romanuJui ~i, mai tarziu, а teatruJui. Este momentuJ cand ~tiinta Jiteгaturii 
i~i define~te contururile, cand critica, con~tienta de misiunea sa, inceaгca ~i reu~e~te 
sa dea о indrumare literaturii. De-atunci ~i pana astazi, punctul de vedere а\ criticuJui 
Jiterar а fost auzit, chiar daca nu ~i ascultat, in majoгitatea situatiiJor. Intr-un articol 
4 De-altfel, ~i in vest, in Fran[a, ltalia sat1 Germania nu se pt1tea vorЬi ca-n vremea romantismului de clarificari 

estetice sigшe ale mi~carilor literare. Chiar арагфа natшalismului in Europa de vest este considerata са о 
Љrma superioara а realismt1lt1i. De асееа, intre contriЬЩiile lui Balzac, Stendhal, Flaubert ~i mai tarziu ale 
lui Zola, Roger Martin du Gard, Ј. Renard, Guy de Maupassant, Hauptman, nu parea sa fie pentrв cititorii 
de-atвnci о grani\a evident!i. 
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риЫiсаt ln 1866, intitlиJat "Definirea romanului", Zola sиgera, despre aceastii nоиа 
orientare а prozei noi astfel: "Vantul bate in sensul $fiinfei; $i contra voinfei noastre 
пе indeamna spre cercetarea precisa а faptelor $i lucrurilor. De асееа, fiecare indi
vidualitate afirmata puternic se intarцte in spiritul adevarului. Sensul epocii este 
realist, mai de graM pozitivist. Еи sunt oЬligat sa admir oamenii care sunt intr-un Је! 
sau altul inrudifi, inrudifi dupa timpul in care trдiesc." 

Ре plan sociaJ, surseJe nоиЈиi roman sиnt nиmeroase ~i deseoгi se citeazii ati
tиdinea Јиi Gиstav FЈаиЬегt, иJtim гepгezentant al vechiиlиi realism ~i totodatii pгimиl 
al celиi nои, саге ега lmpotгiva гeminiscenteloг sиblective ln гomanиl гealist. EI рго
риnеа о liteгatигii Тага егоi simpatizati de аиtог, Тага ехсеsиЈ amiinиnteJoг descгiptiei 
sociale, ln саге аиtоrиЈ sii dispaгii neobseгvat dincoJo de coгtinii. РгоЫеmеЈе sиblec
tiviЩii ~i oblectiviЩii ргеосира ре majoгitatea cгiticiJoг timpиlиi dаг ~i ре scгiitoгi, 

саге, ln aгticoJeJe Јог teoгetice, pJedau реntги о bazii ~tiintificii а оЬsегvаЩ!ог, реntги 
lnJocиiгea fanteziiJoг гomantice си fapte de expeгiment, си оЬsегvагеа atentii, chiar 
excesivii а fapteloг ~i sitиatiiloг limitii а existentei sociaJe, Тага nici иn fel de tentativii 
de lnfгиmиsetaгe. Indiscиtabll, о asemenea atitиdine ега geneгatii de pozitivism, oгi
entaгea veacиlиi, саге acceleгase evoJЩia Тага pгecedent а ~tiinteJor exacte. In acest 
context, Hypo!Jite Taine l~i ргорtше sii facii din cгitica Jiteгaгii о ~tiinta asemiiniitoaгe 
~tiiЩeJoг naturii. ЕЈ foгmиleazii teoгia mediиlиi social, ln саге rasa, mediu ~i moment 
sиnt factoгii fиndamentali ai огiсагиi fapt cиJturaJ, incJиsiv се! aгtistic. IndiscиtablJ, 
activitatea Јиi Hypolite Taine а maгcat evo!Щia Jiteгaгii fгancezii ~i nи nиmai, dаг 
meгiteJe saJe cele mai mari tin de cгitica pozitivistii, de tгatateJe, impгesionante pгin 
егиdфе ~i docиmentare, adeviiгate fi~e socio-cиJturale ale иnei epoci. 

Rolиl fundamentaJ ln definiгea noиl гoman гealist, гomanиl naturalist, гevine 
totи~i, lиi Emile Zola. Acesta, ln concoгdantii си ideile epocii consideгa гоmаnиЈ "о 
mаге anchetii despгe ош ~i natигii". RomancieгиJ tгеЬиiе sii apJice metoda expeгimen
talii, sii cиnoascii Ьine existenta sociaJii ~i natиraJii а omиlиi ~i de-a ЈиngиЈ cгeatiei 
saJe sii aplice metoda expeгimentalii. Scгiitoгul tгеЬиiе sii fie stiipanl!I fenomeneJoг ре 
саге Је condиce dиpii vointa lиi. ЕЈ nи mai este иn obseгvatoг, са ln cazиl гeaJismиlиi 
clasic, ci иn expeгimentatoг. AstfeJ, romancieгl!J este socioJog, moгalist, economist, 
саге lnceaгcii sii demonstгeze l!n adeviiг despгe viata, Тага sii se implice ln desfii~l!
гaгea ei. Intг-иn fel naturalismиl, continиii гeaJismиJ, fiind о literaturii ~tiintificii ~i 
pozitivistii ln саге cei doi teгmeni: $fiinfific ~i pozitivist capiitii о altii semnificatie. 
ExperimenteJe se pot гealiza ln гoman Ја fel са ln ~tiinteJe naturii. АиtогиЈ tгеЬиiе 
sii fie fotografuJ иnиi expeгiment саге tгеЬиiе surpгins ln exactitatea manifestiiriloг 
ll!i ~i саге tгеЬиiе sii sиstinii deteгminismиJ fenomenelor din naturii. Pгintre calitiitile 
al!toгl!Jl!i de mаге impoгtantii este simtiгea naturii ln гeaJitatea ei ееа mai concretii ~i 
capacitatea acestиia de a-i da viata си ајиtогиЈ vietii Јиi peгsonale. Natura\i~tii dаи о 
mаге importantii coгpl!lui omenesc ~i, ln deosebl, fiziologiei. Omlll este considerat 
о ma~inii Cl! simturi саге sustin sиfletиl. DегеgЈагеа acestei ma~ini provoacii mizeгia 
psihologicii а bolnavilor, а сеЈог lovф de contгadictiiJe existentei sal! а alienatiJoг а 
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ciiror via!ii interioarii devine dramatic de siiracii. Lumea lnconjuriitoare inftuenteazii 
personajuJ, omul, acesta fiind surprins ln mediuJ siiu, cu oЬiceiuriJe ~i comportamen
tuJ specific, cu lmbriiciimintea ~i gusturiJe sale. Ereditatea ~i lntampliiriJe din jur са 
~i casa ~i ora~ul sau satuJ ln care Jocuie~te, 11 marcheazii ~i-J predispun Ја mi~ciiri 
existentiale nea~teptate. 

La naturali~ti, personajul nu este un tip moraJ sau un reprezentant al unei 
categorii sociale ci un produs natural са ~i о plantii. ScriitoruJ cerceteazii toate dateJe 
care favorizeazii sau defavorizeazii acest produs. ScriitoruJ naturalist este oblectiv, 
are о oroare de сееа се este ideal, abstract, inventie falsii, tradфonal, ре el 11 preocu
pii, ln primuJ rand, omuJ aftat in situatii limitii, mai exact rеафа condфei umane ln 
moment de degradare, preocupati mai muJt de urat decat de frumos, de cruzime decat 
de echiJiЬru. 

Fenomen, curent, metodii, program doctrinar, pJatformii Jiterarii, mi~care ar
tisticii ~i, о "experientii", naturalismul se desprinde de reaJism la riiscrucerea siceritii
tii artistice ~i continuii sii fie receptat, psihoJogic, cu prejudecata frumosuJui. 

Ре teren romanesc, curentuJ s-a manifestat inфaJ "empiric'', spre difereЩii 
de Franta unde а avut о intemeie1·e teoreticii din partea practicantilor ("realism" ~i 
"naturalism" au circuJat timp lndeJungat, avand aceea~i semanticii. Distinctia lntre 
ace~ti doi termeni s-a fiicut mai tarziu, ре teren filozofic, dupii perechea: adevar-con
formitate, dar ~i ре teren estetic, dupii dipoJuJ mimesis-catharsis) ori consecventii ~i 
programaticii sustinere criticii. Nu s-a produs nici о contestare ~i sustinere serioasii 
panii acum. Promovarea acestei mi~ciiri s-a fiicut cu succes in cercurile socialiste, al 
ciiror miJitantism а fost condus de criteriuJ ideo-estetic oЬiectivist ~i de principiul 
determinist, din mijJocul ciirora s-ан ridicat mai multi scriitori de facturii naturaJistii 
expJicitii. 

NaturaJismuJ l~i are debutuJ lncii ln opera Jui В. Р. Ha~deu, ~i de~i а riib
dat sustineri ~i contestiiri ln toate provinciiJe istorice, curentul е Jipsit la lnceput, de 
deJimitarea de realism, cat ~i de valoarea marii Jiteraturi - ln pofida ridiciirii discн
tiiJor despre manifestiiriJe saJe Ја rangul de generaJitate impJicat ln ороzфа: natura
Jism-ideaJism. Se reJevii tranzфa de Ја "micuJ" naturaJism incipient spre striilucita 
Jui afirmare prin instrospectivul clinic аЈ Hortensiei Papadat-Bengescu ~i sardonicul 
Arghezian. 

PrecursoruJ H~deu е urmat de о promotie Jiterarii.f7n de siecle, си accente 
directe din zoJismнl cu trimitere "medicaJii", de о grupare de tranzфe antebeJicii ~i de 
generatia de aur dintre сеЈе douii riizboaie, cu о Jiteraturii naturaJistii diversificatii са 
modaJitЩi ~i transfiguratii ре teren romanesc. Urmeazii apoi о preJungire postbelicii 
sau о resurectie а curentuJнi, аЈ ciirнi reprezentant tipic este Eнgen Barbu cu romanul 
"Groapa". 

Pregiitit de romantism (nu post-romantism), sincronic сн Europa (deci nн 
epigonic) ~i in ace\a~i timp integrat in mi~carea romaneascii а JitereJor atat estetic cat 
~i ideologic, naturalismul s-a manifestat се! mai mult in prozii, insii nu numai ln ееа 



636 Virtlinija Popovic 

си sиЬiect citadiп. Criticii аи coпtestat foqarea receptiei, priп implicarea esteticului: 
N. Iorga, G. Caliпescи, Е. Loviпescu ajuпg chiar sa acuze maпifestarile пaturaliste 
de reductie ~i prozaism. 

Nici uп scriitor romaп пu este iп iпtregime пatura\ist, iп literatura romaпa 
пи exista reprezeпtaпti tipici. В. Р. Ha~deu, В. ~t. Delavraпcea, I. L. Caragiale, L. 
Rebreaпu, Al. VlahЩa, AI. Macedoпski, GiЬ Mihaescu, Horteпsia Papadat Beпgescu, 
Т. Arghezi, Eugeп Barbu au iп opera lor ассепtе diп пaturalism iпsii пu suпt dedicati 
integral acestui cureпt. Eroii пaturali~ti пu suпt cu totul "пegativi", astfel iпcat sa 
ilustreze о literatura tipica de factura amorala. Uпii suпt persoпaje pozitive ~i pro
iectii а\е uпei etici sociale stimaЬile, iп ciuda "tematicii mahalalei", predomiпaпta 
iп naturalismul romaпesc. Cu cat ипеlе persoпaje, chiar pozitive, au о existeпta "de 
uп cenu~iu neorealist", altele suпt ratate de "reteta пaturalista" mai ales in motivul 
"ereditЩii iпcarcate" ~i iп tehпica sceпelor teriЬile. 

Maпifestarile, ilustrarile ~i atiпgerile пaturaliste ale scriitorilor romaпi arata 
са "пatura\ismul пu е о forma de realism", ci "о depa~ire а sferei existentei strict 
Ьiologice", "о forta traпsformatoare ~i пu пeaparat imitativa а пaturii". Este uп cu
rent "deschis", imЬiпa Ьiologicul, psihologicul ~i socialиl ~i coexista си romantismul, 
cu realismul ~i expresioпismul. Autorul naturalist romaп este mai curaпd etic decat 
demolator. Natura\ismul romanec este un fenomen literar progresist, care рипе rea
\ismul iпtr-o lumiпa поuа. 

~i scriitorul Mihail Sadoveaпu are inc\iпatii peпtru sиЬiecte iпspirate de vio
\eпta (betie, ЬЭ.tаiе, omor) sau imoralitate (bestialiЩi sexuale, prostitЩie). Cu о astfel 
de preferiпtii de seпsualism ~i crimiпalitate, criticii il clasificii ре Sadoveanu drept ип 
scriitor "natиralist". 

Marcel Proust deviпe modelul pur al reaфei la natura\ism. Са ~i реrfеф
ипеа naturali~tilor care au dorit sii preziпte fapte reale, desr~urarea psihologicii а 
suЬiectului proиstian, cu dezvoltiiri ~i iпtercaliiri е adesea о imЬiitraпire. Eroii lui 
Proust, par modele omeпe~ti jupuite, care se mi~cii prin saloane, ре uЩе sau ре plajii 
dupii aпumite reguli de strategie ~i decor spre а li se vedea cat mai Ьiпе gaпglioпii 
capilari, ramific~фle sistemului пervos, iпcheieturile membrelor ~i duЬla circulatie а 
saпgelui. 

Aparitia пuvelei ~i а\ romanulиi naturalist sиnt coпtriЬЩiile се\е mai de sea
mii а\е epocii поi. Јп timpul de dupii Primul Riizboi Moпdial cand s-a ratat momeпtul 
expresioпist, apare о afirmare de a\t ordiп, uп alt momeпt, а\ piitrunderii ре teritoriul 
ипоr experieпte striiiпe de iпdulgeпtii ~i amatorism. 

Odata cu Liviu Rebreaпu, marea coпstructie epica iese diп cupriпderea largii 
а realitatii. Scriitorul ataca aЬisurile iпcoп~tieпtului, arivismul, degradarile ecoпomi
ce ~i morale. Accente naturaliste suпt sesizate mai intai iп romaпul "Adam ~i Eva '', 
uпde iЩelegerea iuЬirii diпtr-o perspectiva пaturalista se coпcretizeaza iпса diп 1920 
priп coпduita erotica а lui "Ion". Јп romaпul "Adam ~i Eva" se descopera iп evoca
rea civilizatiilor uп mijloc de а retrai cu detalii diп drama violeпtei ~i predestiпarii. 
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Apar schingiuiri, vioJuri, care puncteaza manifestariJe subcon~tientuJui, descinse din 
exciЩia aJcooJica, teama de moarte etc. Scriitorii naturaJi~ti apreciaza lmprejurari ~i 
detaJii ciudate, anormaJe, роzфа necJara ~i hotarata ре care о ia fata de eroii ~i faptele 
reaJitЩii. Toate aceste caracteristici IJ fac ~i ре Marin Preda sa se orienteze ln mijJocul 
acestei reaJiЩi. 

Ov. S. CrohmaJniceanu constata са "dintr-o estetica naturalista va purcede 
о lntreaga proza care l~i propune sa-J introduca ре cititor in Jumi ramase neumЫate: 
periferia, lnchisoarea, ghetouJ". (Crohmalniceanu 1967). 

Scriitorii care iJustreaza domeniiJe mentionate sunt: F. Aderca, С. Ardeanu, 
Mircea Damian, G. М. Zamfirescu, etc ... in JucrariJe acestora este cateodata vanat 
detaliuJ crud, се divuJga о reaJitate secreta. 

Ероса dintre 1860-1880, dominata de orientarea criticajunimista, face Јос, 
confruntarii de principii Maiorescu-Gherea. EcouriJe poJemicii Jor certifica semnele 
unei noi orientari. N. Iorga procJama oportunitatea naturaJismuJui ponderat. Este о 
~coala literara vare vine de ре pozфile Jui ZoJa, apJecata spre straturile sociaJe mo
deste, este revoJЩionara prin "metoda experimentaJa". RoJuJ ei este sa observe cu 
oblectivitate realul, sa practice о atitudine critica fata de societate, sa-i JocaJizeze 
sJaЬiciuniJe, sa Је judece "~tiintific", precizandu-Je cauzaJitatea, са lntr-o cercetare 
de Jaborator. 

АЈ. Piru este de parere са ln Jiteratura romana, de~i nu se vorbe~te de un 
curent naturaJist se poate discuta despre ecouri naturaJiste Ја anumф scriitori. Primul 
care а deschis drumuJ JucrariJor de tip zoJist а fost Ion Luca Caragiale cu nuveJeJe 
saJe. Dupa еЈ urmeaza DeJavrancea ~i Rebreanu, cu nuveJeJe Jor naturaJiste, VJahЩa, 
Macedonski ~i poemuJ sau "Noapte de noiembrie" ~i Sadoveanu. Ace~tia sunt cei mai 
de seama scriitori care au deschis drumuJ naturaJismuJui in Jiteratura romana. Marile 
opere naturaJiste se vor scrie, totu~i, dupa Primul Razboi MondiaJ. 

ReaJismuJ sarbesc ~i "ManifesteJe" Jiterare semnate de Svetozar Markovic 
( 1846-1975), admirator аЈ pozitivi~tilor ru~i ln numele carora combate ideaJismul, 
liЬeralismuJ ~i romantismuJ, dateaza din anii 1868 ("Poezie ~i gandire") ~i 1870 ("Re
aJitatea ln poezie"). 

ProcesuJ dezintegrarii reaJismuJui ln Jiteratura sarba incepe mai lntai in po
ezie. Accente аЈе realismuJui ln Jiteratura sarЬii Је putem gasi inca Ја Jovan Sterija 
Popovic, Ја inceputuJ secoJuJui аЈ XIX-Jca, insa reprezentantii de seama ai acestui cu
rent ln Jiteratura sarba se afirma mai aJes Ја sfar~ituJ secoJuJui аЈ XIX-Jea, prin Jakov 
Ignjatovic. Ре Janga nuveJeJe ruraJe, apar influente din Turgeniev, Doden, Maupas
sant. Deci, reaJismul sarbesc ramane dominat de influenta scriitorilor ru~i ~i totodata 
pastreaza urme puternice ale romantismului secoluJui аЈ XVIII-Jea. Raman determi
nate influentele materialismului ~i sociaJismuJui utopic. I~i fac араrфа pozitivismuJ 
fiJozofic, materiaJismul ~tiintific, istorismul erudit, metodeJe de investigatie analitice 
~i sintezele sociologice. Toate acestea explica dorinta instinctiva de а reproduce re-
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a\itatea а~а cume este еа, cu oЬiectivitate, rara participarea exaltata а romanticilor, 
tentatia valorizarii vietii ln toata consistenta sa fenomenologica. 5 

Triumra proza narativa ~i, mai mult decat romanul de inspiratie sociala sau 
istorica, nuvela, avand drept cadru de desra~urare satul (М. Glisic, L. Lazarevic, Ј. 
Veselinovic, Sv. Rankovic). Cu trecerea anilor, continutul ~i mesajul realismului 
literar sarbesc devin mai bogate ~i se diversifica simtitor. Apar acum scriitori care, 
de~i cronologic арафn generatiei primilor povestitori reali~ti, depa~esc granф de
ceniului noua intrand ln atmosfera literara а secolului ХХ. Tematica nuvelelor ~i 
romanelor incet se va intoarce de !а sat Ја ora~ ~i Ја proЫematica omului urban, са Ја 
Laza Lazarevic ~i Simo Matavulj. Aici vom aminti ciclul de nuveJe аЈ lui Matavulj 
inspirate de societatea belgradeana. Prin acest ciclu Matavulj lncearca sa surprinda 
caracteristicile unui ora~ (Belgrad), aflat \а rascrucerea dintre patriarhal ~i modern. 
Drama "Zavet" а lui- Matavulj ("Testamentul" - 1897) se lnscrie са о prima creatie 
de factura naturalista. Tonalitatea stiJistica а prozei sarbe este sobra, viguroasa, cu 
nuante predominant satirice. 

Centrul acestei nuvelistici urbane sunt eroii intelectuali, care au о adanca 
motivare psihologica ~i dezvoltare а proЫematicii spirituale mai complicate. О spe
cie de nuvele fantastice in Jiteratura sarba о fac nuveleJe de inspiratie naturalista, ln 
care imaginea unei lumi а co~marului este descrisa са о urmare а con~tiщei sumbre. 
Astfel de nuvele а scris Simo Matavulj, !а sfar~itul secolului XIX ~i la lnceputul seco
lului ХХ. EI а prelнat varianta lui Maupassant а naturalismuJui. Tematica cu elemen
te ale irationalului se poate gasi ln voJumul sau de la 1908 "Nemirne duse" ["Suflete 
tu!Ьurate"). MatavuJj intra ~i ln sfera de cealaJta parte а reaJuJui ~i con~tiintei: vise 
lntunecoase, haJucinari, forte irationaJe, personaje diabolice ~i lntamplari nemotivate 
devin tema principalii ale acestor nuveJe. Succesul prozei scurte а lui Matavulj se 
datoreaza caracterului sau verist, bazat ре studiul raporturilor се se staЬilesc lntre 
natura ~i от, locului ре care 11 ocupa descrierea amЬiantei, а exteriorului, ln dezva
luirea esentei interioare а oamenilor ~i oЬiectelor, justificarii genetice а unor actiuni 
sau solutii existentiale. Contactul си alte literaturi are efecte pozitive ~i asupra stilului 
de о simplitate aproape "clasica". 

Orientarea realista ~i naturalista ln literatura sarЬii s-a dezvoltat paralel cu 
schimЬiirile in rеасЩЈе sociaJe ~i ideoJogice in viata poporuJui sarb. Са ~i MatavuJj, 
astfeJ de nuveJe ан scris ~i: Janko Veselinovic, 1. Vвkicevic, S. Rankovic. 

Svetolik Rankovic (1863-1899), marcat de schimЬiirile sociale ~i poJitice ale 
sfar~itulвi de secol abordeaza realitatea cu mijloacele analizei psihologice, preferand 
evadarea din "prezentul cenu~iu" al adevaruJui cotidian lntr-un trecut lndepartat, in
spirat de lumea vechilor povestiri orientale grece~ti sau latine. SvetoJik Rankovic, ln 
cateva din romanele saJe face о analiza psihologica а oameniJor introveф rara vointa 
de viata ~i cu stari depresive, care trec prin еа cu pa~i gre~Щ ~i ре drumuri gre~ite. 

5 Teoreticieni са Svetozar Markovic postuleaza necesitatea unei literaturi ce-~i аге izvorul !n realitate ~i adevar, 
!n natura ~i viata, bazata ре analize oЬiective ~i scrupuloase се nu exclud profunzimile. 
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Raпkovic dezbate о ргоЫеmа а Seгblei de atuпci: haiducia. ЕЈ descгie dгumul siпistгu 
ре саге taпiirul de Ја tara deviпe haiduc, са рапа Ја sfar~it sa-~i termiпe viata Ја \оси\ 
de ехесЩiе. De~i iп romaпul "Gorski car" (1897), descrie сопdфi\е sociale саге duc 
ре tiпeгi iп haiducie, scriitoгul descгie ргiп aпaliza psihologica diferitele stari а\е его
и\иi sаи: гапiгеа moгalii а sиfletиlui siiи, sfidarea sa, dilemele despгe drumиl ре саге 
trebиie sa plece, patosul iиblгii, deziпtegrarea peгsonalitЩii sale ~i stiiгile de fгica а\е 
omulиi са о fiaгa pгigoпita. 

iп comparatie си foгmele realismиlиi Eиropei ариsепе s-a ajиns la сопс\иziа 
са literatura sагЬа пи coпstitиie ип пaturalism са ип cureпt гeprezeпtat: se voгbe~te 
mai de gгаЬа despгe teпdinte пaturaliste sаи despre natura\ism in cadгul liteгatuгii 
mоdегпе. Motivele acestиi statиt а\ natuгalismulиi sarbesc sипt difeгite: mediиl rura\ 
~i а\ mahalaleloг (пaturalismul este iпcliпat mai ти\t sрге urbaп), гezisteпta ideolo
gica а iпftueпteor strane, iпсliпагеа sрге гealismиl poetic (Turgheniev), folcloгizaгea 
poeticii realiste ~i iп legatura cu aceasta descrieгea aпalitica impeгsoпalii nedezvol
tata. Си cat aиtorii sarbl se аргорiе mai ти\t de пaturalism, se acceпtueazii ~i mo
tivarile determiпiste (го\и\ eгeditiiгii sаи го\иl mediиlui aspгu, de ех. iп nuvele\e lиi 
Simo Matavиlj "Dиkап skakavac" ~i "Araпdelov иdes"). Репtrи pгofilul tematic ~i 
motivatioпal а\ realismиlиi saгbesc, este caгacteгistica tгecerea de Ја imagiпile audi
tive ~i vizuale Ја се\е iпtегiоаге, psihologice, deci, tгесегеа de Ја fapte \а staгi. А раге 
motivиl оти\иi саге ~i-a diiгиit sиfletи\ diavolului, sаи motivиl iп~e\aгii etc. Reali~tii 
sагЬi sипt iпcliпati spre motivul educatiei ~i foгmarii peгsoпaliЩii pгin: desiivaг~iгe, 
avaпsare ре tгeaptii socialii ~i deciideгea регsопаје\ог. Apar ти\tе motive coпftictнale 
iп legaturii сн dragostea, mo~teпiгea, гelatiile intre membrii familiiloг, intгe vecini, 
iпteгese penru аvеге. Ре \апgа toate acestea exista ~i iпteгese регsопаlе ~i existeпtiale 
cum sнпt Ьоа\а, moaгtea, crimele, саге apar iп aпumite coпtexte sociale ~i psihologi
ce. Се\ mai fгecveпt este motivul destгamaгii de idei sаи doboraгea ilнziiloг. 

Си tгесегеа liteгaturii saгbe~ti sрге modeгпism, араге uп spatiн mai laгg diп
tгe пaturalism ~i impгesioпizm, mai a\es сапd este vогЬа despгe ргоzа. Aceste ргосеsе 
dис ~i sрге descriere ~i spre iпtгospectie. lvo Апdгiс ргiп гomanul-nuvelii "Pгokleta 
avlija" iпtга iп гапdи\ mагi\ог reali~ti sагЬi. ЕЈ sнgeгeaza aici о lнme difeгita. Descгi
rea vietii tulЬuгe iп iпchisoare, Апdгiс dezvoltii ideea са situatia е\еmепtага а omului 
este асееа се este de baza iп trecerea de la psihologic Ја cazul istorico-social al spe
ciei иmапе, се\ mai ти\t asemanatoare cu о viata iпtг-о оспа, iп саге fiecaгe se simte 
пesigur, coпdamпat. Aici, Апdгiс а dat mаге atentie feluгilor difeгite а\е limitei diпtгe 
liЬertate ~i roble. iп гоmап араг oameпi de гаsе difeгite, de religii difeгite, cгiminali, 
talhaгi, hoti, рипgа~i, vagaboпzi, iпduгeгati, cгimiпali politici etc. Aici scгiitoгul пе 
descopeгa fгica, seпtimeпtul vinovЩiei, sиspiciuпi, lиpta репtгu viata, iпceгtitиdiпea. 
Репtrи Aпdric, iпtelegerea vietii са о iпcertitиdiпe ~i пesiguraпta, iп саге rаи\ iпviпge 
Ьiпе\е ~i са fiecare от аге foarte mica aиtoritate fata de viata sa, iпcat i se раге са 
totul iп viata este Ја iпtamplare ~i totul este uп јос de поrос. Aпdric descrie uп ~ir 
de oameпi Ја capatul existeпtei ~i Ја graпita си perico\ul de moarte, coпtraveпieпti 
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mici ~i mari, de \а baiatul care а furat un strugure sau о smochina рапа \а marii ~i 
pericuJo~ii punga~i ~i spargatori; exista oameni nevinovati, pro~ti ~i pierdЩi, ьautori, 
consumatori de droguri. 

Andric descrie ocna care este pJina de murdarie ~i putregai, mirosuri urate, 
viata petrecuta ln еа, nadu~eaJa care nu vine doar de \а portul din apropiere, ci din 
toate ЫocuriJe vecine ~i din fiecare oЬiect. ~i ln nuvela "Vremurile Anicai" ("Anikina 
vremena"), Ivo Andric descrie cateva scene cu accente naturaliste: saracia, murdaria, 
omoruri, lupte dintre soti, unde Krsta а vrut s-o omoare ре Krstinica cu toporul; uci
derea Tijanei de catre un ca!ugar lntr-un ~ant; framantari Jauntrice аЈе Jui MihajJo; 
cer~etori ~i tarani revoJtati; prostituarea Anicai ~i uciderea ei cu cЩituJ de catre frateJe 
sau. 

Се\ mai originaJ ~i mai interesant scriitor а\ lnceputuJui de secol ХХ ramane 
lnsa Borisav Stankovic (1876-1927). In toate operele saJe, Stankovic este aceJa~i: 
povestitor, observator, pictor ~i poet pasionat, profund ~i originaJ. Stankovic se afirma 
са purtator а\ unui realism propriu. In acela~i timp naturaJist, impresionist, critic ~i 
Jiric, cu о specificitate care excJude ideea imitarii unor ZoJa, Dostoyevsky, Gorki. 

LocuJ de desfa~urare а! viЬranteJor drame ce-~i regasesc ecoul ln romane 
importante са "Sange tulЬurat" (1911 ), este vechiuJ ora~ natal Vranje, aflat Ја rascru
cerea dintre orient ~i occident, dintre trecut ~i prezent, macinat de pasiuni ~i ratiuni 
de natura fizioJogica, sociala, politica, istoricii. Dominant ramane motivul iuЬirii: 

senzuale, arzatoare, orientaJe. IuЬirea-suferinta, iuЬirea-ruina, iublrea са fataJitate ~i 
distrugere. Capodopera а geniului, "Sange tulЬurat" demonstreaza posibllitatea to
pirii lntr-o unica ~i originaJa aJcatuire а realismului analitic sarbesc си naturaJismuJ 
francez. 

Din toate сеЈе spuse pana aici se poate conchide са ~i rea\ismuJ ~i natura
\ismul cauta sinceritate ln Jiteratura, au acee~i tinuta independenta fata de moral, 
acela~i spirit de revo\ta, aceJea~i cautari de еmоЩ crude. ~i rea\i~tii ~i naturaJi~tii au 
aceea~i preferinta pentru cazuri fizioJogice ~i pentru cazuri sociaJe, prefera ~i unii ~i 
altii sa scrie despre straturiJe се\е mai de jos а\е societЩii. Simt nevoia sa urmareasca 
viata ~i sa se documenteze despre еа, pentru са cu ajutorul unei iscusinte proprii nu 
pot ajunge Ја sublectele opereJor Jor. Trebuie amintit са literatura rea\ista nu este atat 
de mult documentata cum este ееа naturalista. Scriitorul naturalist prefera detaJiile 
iar се! reaJist alege detaliuJ pentru а exprima сееа се este generaJ. Exista о diferenta 
mare dintre individualizarea naturalista ~i ееа realista. Сеа realista este nedespaфta 
de tipoJogia personajelor de generalizarea lor ~i descopera realitatea prin imagini 
artistice iar ееа naturaJista mai muJt prefera tipuri ЬioJogico-patologice ~i ЬioJogico
psihologice ~i adesea s\Щe~te realitatea. PersonajuJ tipic reaJist este generalizarea care 
exprima adevaruJ oblectiv, iar се\ naturalist este generalizarea care ln се\е mai multe 
cazuri deformeazi'i aceasta reaJitate. Tipologia personajelor este ееа mai importanta 
caracteristicii а scriitoruJui realist, ln timp се naturali~tii cauta intentionat personaje 
bolnave, deformate moral ~i fizic, cazuri speciale pentru spitale de boli nervoase. 
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Liteгatura гealista ~i naturalista sагЬЭ. ~i гomana este асееа саге pгin tematica 
~i pгin genurile ~i speciile !itегаге multiple ln саге se гeflecta, гamane ееа mai inte
гesanta ~i fгumoasa liteгatuгa scгisa de la lnceput pana ln zilele noastгe, iаг scгiitoгii 
гeali~ti ~i naturali~ti гomani ~i sагЬi sunt totodata ~i cei mai de seama scгiitoгi din 
aceste doua liteгaturi. 
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Virdinija Popovic 

REALIZAM 1 NATURALIZAM KOD RUMUNA 
1 KOD SRBA - PARALELIZAM 

SAZETAK 

Pocetak rumunske proze sinhronizuje se sa prvim naturalistickim idejama 
и Jugoistocnoj Evropi. U rumunskoj knjizevnosti ne postoje dela koje su integralno 
naturalistickih shvatanja, vec samo neke scene inspirisane naturalistickim idejama. 

Znacajan deo naturalistickih ideja ulaze pod dogmom pripadnika pravca Sa
manatorizam (od casopisa Samanatorul -Sejac) kao tradicionalisticki argumenti. Jon 
Luka Karadale и svojim pripovetkama se poistovecuje bez poteskoca sa programom 
naturalizma i pise svoja dela inspirisan francuskim piscima. Najpoznatiji rumunski 
pisci imaju manje - vise dodira sa naturalistickom estetikom. Pisci kao sto su Liviju 
Rebreanu, Aleksandru Vlahuca, DiЬ Mihajesku, Hortensija Papandat Bendesku, Ma
rin Preda, Euden Barbu, Alexandru Macedonski se mogu uvrstiti и ovaj pravac. 1 и 
slucaju ostalih znacajnih pisaca kao sto su Kamil Petresku, Tudor Argezi, Cezar Pe
tresku, se mogu sresti elementi naturalizma. Naturalisticki elementi se mogu sresti i и 
delima srpskih pisaca XIX i ХХ veka kao sto su Jakov Ignjatovic, Borisav Stankovic, 
Simo Matavulj, Milos Cmjanski, Ivo Andric, Isidora Sekulic, itd. 

Kljucne reCi: naturalizam, realizam, rumunska knjizevnost, srpska knjizev-
nost 

PARALELISM BETWEEN SERBIAN 
AND ROMANIAN NATURALISM AND REALISM 

Beginning of Romanian prose is being synchronised with first natшalistic 
ideas in Southeastem Europe. Romanian naturalism didn't restrict himself towards 
overtaking of some creating strategies, for instance imitating typology ofZola's nov
els Ьпt also this Romanian naturalism made an attempt of original evaluation oftypi
cal Romanian local factology. 

Romanian Iiterature is not familiar with works integraly of naturalistic com
prehensions, only with some scenes inspired with naturalism and his ideas . 

Famous Romanian writers who made their works inspired Ьу French natu
ralism and Italian verism are Bogdan Petriceicu Hasdeu, first writer and historian 
who realistically understood certain facts oflife giving also some autoЬiographic de
tails. Mihail Sadoveanu is one ofmost productive and well-known Romanian writers, 
inspired Ьу Aleksandar Dima and Gustav Flober whose naturalistic elements cause 
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certain kind offolk realism in naturalistic visions often represented in popular Balkan 
balads. As for Romanian writer Delavaranca, his naturalism comes as prolongation of 
certain classical constructions. His writings descriЬed douЫe crisis Rumanian soci
ety had to go through - moral crisis of а townsman and social crisis of а peasant who 
changed willage for а town. 

Кеу words: realism, naturalism, romanian literature, serЬian literature 
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О INGEBORG BAHMAN I NJENOJ 
RECEPCIJI NA SRPSKOM JEZIKU 

Julijana Beli-Genc 
Nikolina Zobenica 

SAZETAK 

U toku svog kratkog zivota, austrijska kпjizevпica Iпgeborg Bahmaп (1926-1973) 
ostavila је пeizbrisiv trag u kпjizevпosti пemackog govornog podrucja. Као predstavпica 
posleratпe geпeracije опа је u svojim pesmama, pripovetkama, radio-dramama, romaпima i 
esejima пastojala da iskaze оsесапја i razmisljaпja koja su sputavala posleratпu "izguЫjeпu 
geпeraciju". Iako njen knjizevni opus nije obiman, u zanrovskom pogledu on moze da se 
podeli u dve faze: u prvoj је Iпgeborg Bahman prevashodno pisala poeziju, dok se u drugoj 
fazi, za koju је karakteristicno tematizovanje jezika i jezicke skepse, okrenula prozi, cime је 
zapocelo i njeno "cutanje" na polju lirike. 

Na srpskom jezickom podrucju Ingeborg Bahman је Ьila vec relativпo rano zapaze
na, ali njena dela poznata su samo delimicno u zavisnosti od priredivaca ili prevodilaca raznih 
zЬirki i antologija. Ovaj rad daje kratak uvid u zivot i knjizevni opus ove osobene spisateljice, 
а zatim nastoji da pruzi odgovor па pitanje staje srpska citalacka puЫika Ьila u prilici da sazna 
о samoj autorki, da pregled prevedenih tekstova na srpskijezik i ukratko ukaze na eventualne 
razloge za izbor odredenih tekstova i prevodilacki prosede. 

Кljucne reci: Iпgeborg Bahmaп, zivot, lirika, proza, recepcija, prevodi 

INGEBORG BAHMAN - ZIVOT 1 DELO 

"Mladost sam provela u Koruskoj, na jugu, na granici, u jednoj dolini koja ima dva 
imena: jedno nemacko i jedno slovenacko. [ ... ] Tako Ыizu granice је jos jedna granica: gra
nica jezika- i ja sam se i naovoj i naonoj strani osecalakao kod kuce, sa pricamao dobrim i 
zlim duhovima dve i tri zemlje;jer preko brda, na sat puta, nalazi se vec Italija." (Bachmann 
1982d: 301) napisace 1952. godine ujednoj autoЬiografskoj skici о svom detinjstvu austrij
ska knjirevnica Ingeborg Bahman [Bachmann ], rodena 1926. godine u Кlagenfurtu. Vise-
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jezicnost i multikulturalnost karakteristicni za zivot u Ыizini granice oЬ\ikovali su u velikoj 
meri njen celokupni pogled na svet, ра samim tim i njena dela. То rano steceno, za nju ve
oma vafuo i stoga celog zivota brizljivo negovano iskustvo rezultiralo је iпdifereпtпoscu ili 
poпekad cak averzijom prema politickim, istorijskim i privrednim realnostiшa (SliЬar-Hoj
ker 1984: 41) baziranim na пeprirodnim razgranicavanjima, odbojnoscu рrеша podelama, 
пacioпalizmu i neslobodi u svakom pogledu. Usled tog iskustvaje pre(vazi)la:lenje graпica 
postalo пе samo glavna karakteristika njenog zivotnog stila, пеgо i јеdпа od centralпih tema 
njenog opusa, neretko u oЫiku mita i utopije о bezgranicпosti. 

Ingeborg Bahman provela је detiпjstvo u prividnoj idilicnosti malovaros
kog miljeajedпog politicki i ekoпomski turbulentпog, teskog i neizvesnog vremena, 
ciju kulшiпaciju predstavlja traumaticni dozivljaj iz 1938. godiпe: "Јеdап odredeпi 
mornenat razorio је тоје detinjstvo. Ulazak Hitlerovih trupa u Кlagenfurt. То је Ьilo 
пesto toliko uzasno da od tog dana pocinje шоје secanje: jednim preraпirn Ьоlош koj i 
takvim intenzitetom kasnije mozda пikad vise nisam osetila. Naravno da sve to пisаш 
razuшevala onako kako Ьi to razuшeo odrastao covek. Ali ta пeizmerna brutalnost 
koja se osecala, to urlanje, реvапје i marsiraпje - nastanak [је] mog prvog saшrtпog 
strahaщ. Тај пeizbrisiv sok, duboko utisnut u decju dusu, nacinio је od пје ubedenog 
borca protiv fasizшa i rata; i ovo secanje i svoj zivotпi credo baziraп na njemu utkace 
Iпgeborg Bahmaп kao drugi zпасајпi tematski krug u svoje kпjizevпo stvaralastvo. 

Ne moze se pouzdaпo utvrditi kada је Bahmaп pocela da pise - Ьilo је to 
пajverovatпije пegde oko 1940. godiпe; izvesпo је, medutim, da su ti raпi poceci Ьili 
u sadrziпskoш, stilskom i forшalпom pogledu pod jakim Geteovim uticajem, koji је 
za пјu Ьiо "ravaп bogovima, а ipak covek", kako glasi prvi stih pesrne jedпostavпog 
пaslova Goethe (Hapkemeyer 1990: 20). U to vreme пјеп drugi uzor је Siler sa svo
jim dramama i u пjima sadrzaпoш Kaпtovom etikom baziraпom па kategorickom 
iшperativu. Iako se Iпgeborg Bahmaп tokom svog kпjizevпog razvoja ubrzaпo uda
Ijavala od svojih raпih uzora, ipakje i u kasпijem stvaralastvн povremeпo пastavljala 
dijalog sa delima dvojice klasika. Nјепа kпjizevпa zaostavstiпa svedoci о tome daje 
Ваhшап tokom ratпih godiпa pisala prveпstveпo poezijн, u kojoj preovladava me
laпholicпo i depresivпo raspolozeпje, iako su u to vreme ratпa dogadaпja jos izvaп 
rakursa lirskog subjekta. Kпjizevno bavljeпje пе samo nacioпalsocijalizrnom пеgо i 
ratпom ternatikom usledice tek pocetkom pedesetih godina proslog veka. 

Ро zavrsetku rata studiralaje filozofiju, psihologiju i germanistiku па uпiverzi
tetiшa u Iпsbruku, Gracu i Becu. Dubok utisak па mladu studeпtkiпju ostavio је dolazak 
u Вес u јеsеп 1946. godiпe. Pod divergeпtпim, pretezпo пeopozitivistickim нticaj iша 
tadasпjih filozofa i psihologa Beckog kruga, Bahmaпje preko kritike egzisteпcijalizrna, 
pre svega Hajdegerovog, dospela pod presudaп uticaj Vitgeпstajпove filozofije. Ovu 
razvojпu Iiniju dokumeпtuju пјеnа disertacija Kriticko prihvatanje egzistencijalne .filo
zo.fije Martina Hajdegera 1950. godiпe, esej Ludvig Vitgenstajn, 1953, kao i radio-eseji 
Izrecivo i neizrecivo i Becki krug, 1953. i 1954. godiпe (Killy 1998: 978). 
1 Citat izjednog intervj11a koji је lngeborg Bahman dala 1971. godine (Hapkemeyer 1990: 16). 
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Bahmaп cesto пazivaju filozofskom pesпikinjom (Forster; Riegel 2002: 371), 
i to ne slucajпo, jer је odredeпe intelektualпe i egzisteпcijalпe spozпaje nastale tokom 
svog bavljeпja filozofijom, i potom propusteпe kroz prizmu оsесапја пezasticeпosti 
i izlozeпosti vetrometiпi dogadaja, utkala u svoju liriku. Kroz metaforiku rastanka, 
Ьеzапја i slike odlaska опа proЫematizuje egzisteпcijalisticki revolt (Zmegac 1999: 
4411). Filozofijaje za Bahman bila presudna ujosjedпom pogledu: u пјепоm odпosu 
prema jeziku. U Vitgeпstajnovoj aпalitickoj fi\ozofiji jezika pesпikinju fascinira pre 
svega redukcija filozofije па aпalizujezika sa пamerom da se na taj nacin izbegпe pri
marni izvor gresaka. Inteпzivno i kriticko bavljeпje izrazajnim dometima, raspadom 
i nistavпoscu jezickih granica, kao i istrazivaпje neizrecivog cine jezgro sveukupпog 
dela Iпgeborg Bahman. 

Kontakti sa mladim autorima kao sto su Ilze Ajhinger, Gerhard Fric i drugi 
dopriпeli su pored ,jezicke skepse" izgradivaпju samosvojпog jezickog izraza Jпge
borg Bahman kojim је nastojala da u pesme preпese svoj negativni dozivljaj istorije, 
us\ovljeп ratnim i poratпim dogadajima, uspesno izbegavajuci pri tome opasпost od 
zapadanja u puki jezicki eksperimeпt. 

U to vreme опа cita Kafku, Zida, Valerija, Elijara i Jejtsa, ali cini se da поvа 
lektira ne ostavlja neki vidljiv trag u njenom stvaralastvu. Tek susret sa Paulom Ce
lanom dotice i nјепо pesпistvo, u kome pociпju da se uocavaju pojediпi elemeпti 
njegovog stila (dugi stihovi, пaglaseпa slikovitost poetskog izraza); njegovom llticaju 
pripisuje se i napustanje neposredne stvarnosti kao izvora inspiracije. 

Od 1951-53. godiпe Iпgeborg Bahmaп objavljuje svoje pesme ро noviпama 
i casopisima, а u isto vreme pocinje da radi kao lektor i redaktor na radiju "Crveпo
belo-crveпo". U potrazi za пovom formom, primereпom ovom mediju, pise svoju 
prvu radio-igru Ein Geschaft mit Trdumen 1952. godine. Okusavaпje u novom zanru 
i novom mediju пiје povezano samo sa пjenim poslom, nego је rezultat i popularnosti 
radio-igre medu posleratпim piscima: pedesetil1 godiпa proslog veka опа dozivljava 
svoju reпesaпsu na nemackom jezickom podrucju. Radio-igra se percipira i recipira 
kao "uпutrasnja pozornica" koja pociva iskljucivo na lirskoj magiji jezika i jezickoj 
sugestiji (Zmegac 1999: 3844). 

U to vreme lngeborg Bahmaп dovrsava i romaп Stadt ohne Namen, пastao 
pod Kafkinim uticajem, koji је ро svoj prilici sama unistila i od koga је sacuva
no samo prvo poglavlje pod пaslovom Der Kommandant (Hapkemeyer 1990: 34). 
Uprkos tome, Bahmaп ostaje skoro пероzпаtа cak i kпjizevпoj javпosti sve do svog 
prvog, pravog, а uskoro се se ispostaviti, i seпzacioпalпog, kпjizevпog nastupa - ci
tanja svojih pesama na knjizevnoj veceri "Grupe 47" - i do prve u nizu nagrada 
koje се doЬiti tokom svog zivota - пagrade "Grupe 47" 1953. godine. Zahvaljujuci 
fotografiji na naslovnoj straпici i razgovora sa njom objavljenih u casopisu Spigel 
1954. godiпe, Ingeborg Bahman odjednom postaje medijska licnost poznata i oпima 
koji se пikada пisu interesovali za kпjizevnost. Nakoп toga Bahmaп, poput Getea i 
mnogih drugih пemackih pesnika koji su cezпвli za "jвgom", seli se 11 Italiju da Ьi 
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Ьi\а slobodna knjizevnica i politicki izvestac, objavljujuci svoje politicke tekstove 
pod pseudonimom Rut Keler. 

Uprkos bremenu Adornove izjave da је pisanje pesama posle Ausvica po
stalo nemoguce, izjave koja је svojom iskljuCivoscu opterecivala nemacke poratne 
pesnike i njihove kriticare, njena prva, ро oblmu krajnje skromna zblrka Die gestun
dete Zeit sa svega dvadeset tri pesme naisla је na (u prvi mah odgoden) pozitivan, а 
delom i izuzetan prijem kod kritike. Jedan poznati knjizevni kriticar је cak prorocki 
izjavio da lirska 1953/54. godina ima dobre izglede da ude u istoriju knjizevnosti, јег 
је nemackom poetskom nebu podarila novu zvezdu. Vrlo brzo је usledila druga, isto 
tako uspesna, zblrka pesama Anrufung des GrojЗen Bdren 1956. godine. 

Dok је knjizevna kritika dugo i uporno isticala samo estetsku vrednost оЬе 
zblrke, one su za Ingeborg Bahman Ьile izraz uverljive i zbog sopstvene averzije vrlo 
licno intonirane kritike restaurativnih snaga u posleratnom drustvu i njihovog privred
nog cuda, koji su samo potisnuli ali ne i uklonili strah od rata. Upecatljive slike i meta
fore prikazuju zastra5ujuce razmere razaranja, dezorijentacije i sveopste zastra5enosti. 
А onda, posle zavrsetka rata, posle "nultog casa" nije usledio neophodni i prizeljkivani 
novi pocetak- naprotiv, u doba hladnog rata saucesnici u nacionalsocijalistickom zlo
cinu ponovo su postali trateni i visoko cenjeni saradnici vlasti. Naslov prve zblrke pe
sama stoga, izmedu ostalog, i opominje da је izguЫjeno previse dragocenog vremena 
za uspostavljanje jasnog otklona i diskontinuiteta u odnosu na proslost. Тrenutak za 
novi pocetak, za stvaranje jednog novog i boljeg sveta ne trpi dalje odlaganje. 1 ondaje 
Ingeborg Bahman kao pesnikinja zacutala i okrenula se proznom izrazu. 

Godine 1955. prvi put se emituje njena radio-igra Die Zikaden о pogubnom 
karakteru ideala koji se ne mogu ostvariti u ovom i ovakvom svetu. Muzikuje kom
ponovao Hans Verner Hence, cime zapocinje ne samo saradnja nego i Ыiska privatna, 
krajnje nekonvencionalna veza dvoje umetnika. Hence је komponovao muziku i na 
neke od njenih pesama, dokje ona napisala liЬreta za dve njegove opere. 

Оо 1958. godine Ingeborg Bahman је radila kao dramaturg na Bavarskoj 
televiziji u Minhenu. Tada zapocinje i njena ljubavna veza sa poznatim svajcarskim 
piscem Maksom Frisom koja је potrajala do 1963. godine, uz ceste promene bora
vista, uglavnom na relaciji Cirih-Rim. Bahman је odЬijala i samu pomisao na brak, 
smatrajuci је "nemogucom institucijom", neprihvatljivom "za zenu koja radi i koja 
misli i koja i sama hoce nesto" (Horsley 2006). 

Nakon kratkog boravka na Harvardu, Ingeborg Bahman pise trecu i posled
nju radio-igru Der gute Gott von Manhattan 1958. godine, u kojoj tematizuje tra
gicnost covekove egzistencije, pri cemu Menhetn (na indijanskom: nebeska zemlja) 
simbolizuje fundamenta1no zivotno osecanje: covek oseca nebesko, tezi ka njemu, ali 
mora da ostane na zemlji ako zeli da prezivi. Medutim, drustveno-kriticka kompo
nenta i imanentni zenski diskurs ovog teksta u to vreme jedva da su prepoznati. 

Као gostujuci profesor za poetiku na Univerzitetu u Frankfurtu ona aka
demske 1959/60. godine drzi predavanja о proЫemima savremene knjizevnosti, u 
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kojima, izmedu osta1og zna1acki p1edira za ponovno prihvatanje evropske moderne. 
Jedna od centra1nih tema opet је jezicka proЬ\ematika, i u vezi s njom ona ponav1ja 
svoj vec poznati stav da se zadatak knjizevnosti ne iscrp1juje samo u njenoj estetskoj 
samosvrsishodnosti, nego da је njen zadatak da menja svet, i to uz pomoc novog 
jezika, nasta1og iz zamaha moralne spoznaje, jezika koji jos nije difamiran time sto 
је zloupotreЬ\jen kao sredstvo praktikovanja vlasti i sile, а koji ipak vlada nasim slut
njama (Ki11y 1998: 982). Tekstovi ovih predavanja predstav1jaju takode neku vrstu 
rekapitu1acije njenog dotadasnjeg knjizevnog stvaralastva na teorijskom p1anu, a1i u 
znatnoj meri pomazu i razumevanju proze koja се nastati tek kasnije. 

Na svojoj lirski intoniranoj i autoblografski obojenoj zblrci od sedam pri
povedaka pod naslovom Das dreiJЗigste Jahr, objav1jenoj 1961. godine, Ingeborg 
Bahman је prema sopstvenim recima pocela da radi 1956/57. godine. Pripovetke 
takode poseduju odredenu politicku dimenziju, one su izraz kriticki intonirane spoz
naje manjkavosti "sveta" sa njegovim sistemima (jezickim, pravniш, po1itickim, 
polnim sa njegovom pode1om uloga). Medutim, one su u isto vreme i pokusaj pro
jektovanja jednog boljeg, neminovno utopijskog ustrojstva, u kome jeziku opet do
de1juje presudnu ulogu. Iz Vitgenstajnove recenice "Granice mog jezika su granice 
mog sveta" i njene 1ogicne konsekveпce: "О cemu se пе moze govoriti, о tome se 
mora cutati" (Forster; Riegel 2002: 376) Ingeborg Bahmaп izvodi zak1jucak: "Nema 
пovog sveta bez пovog jezika" (Васhmапп 1982Ь: 132). Pripovetke takode temati
zuju zatoceпistvo pojediпca u razlicitim oЫicima veza i pokusaje bega iz drustveпih 
stega, koje onemogucavaju razvoj pojedinca. Protest i rezigпacija kulminiraju u pro
Ыematizovaпju sopstvenog identiteta i u egzistencija1nim krizama, simptomaticпim 
za coveka poratпog vremena. "Deca пemaju buducnost" - konstatuje Bahmaп u 
pripoveci Jugend in einer дsterreichischen Stadt (Bachmann 1982Ь: 86), misleci pri 
tome na svoju generaciju, kojoj zamera sto ne preduzima nista da Ьi se os1obodi1a od 
ovog "пajgoreg od svih svetova" koji је za пјu upravo пegacija Lajbnicovog videnja 
ustrojstva sveta. Na taj nacin predstavnici njene generacije пе unistavaju samo svoju 
sopstvenu, nego i buducnost svoje dece. Dve pripovetke iz ove zblrke (Ein Schritt 
nach Gomorrha i Undine geht) ispricaпe su iz tipicno zenske perspektive i stoga se 
ubrajaju u najгanije feministicke tekstove nemacke poratne knjizevnosti. Posto је u 
tadasnjoj knjizevnoj javпosti recipirana u prvom redu kao rodena pesnikinja, njenoj 
prozi nije pok1oпjena ni izЬliza tolika ра:Zпја kao lirici. 

Nakon rastanka od Maksa Frisa Ingeborg Bahman је zivela do 1965. godine 
u Berlinu. Zidom pode1jeni grad izrasta u eseju Ein Ort fйr Zufalle u alegoriju jednog 
bo1esпog istorijskog staпja. Putovanja u Prag, Egipat i Sudan 1964. godiпe ostavi1a su 
traga u sporadicпim pesmama i tekstovima p1aniranog romaпesknog projekta sa radпim 
naslovom Todesarten, па kome је u to vreme pocela da radi. Medutim, uspela је da 
zavrsi samo јеdап njegov deo, roman Malina, koji је objavljeп 1971. godine. Preostali 
de1ovi planiraпog ciklusa ostali su fragmeпti i objavljeni su tek posthumno pod naslo
vima koje imje dao izdavac (Der Fall Franza; Requiemfйr Fanny Goldmann). 
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Glavпu proЫematiku ciklusa autorkaje пagovestila vec и svom predgovoru: 
"Cesto mije [ ... ] prolazilo kroz glavu, kudaje otisao virus [ratnog- pгirn. J.B.G.] zlo
ciпa - пiје moguce da је pre dvadeset godina odjedпorn пestao iz пaseg sveta, samo 
zato sto nijedпa smrt пiје vise isticaпa, zahtevaпa, пagradivaпa ordeпom i podrza
vana." (Васhmапп 1982с: 341) U ovim tekstovima, vrlo avaпgardпim и formalпorn 
i idejnom pogledu, и sredistu slicпih koпstelacija likova uvek se пalaze zепе, cije 
samoostvareпje planski sprecavaju, degradiraju i na kraju razaraju njihovi egoceп
tricпi partпeri. Zenski likovi prozivljavaju svakodпevno sistematsko unistavanje svo
jih femiпinih osobenosti, izmedu ostalog i kroz bezuspesпe pokusaje iпternalizacije 
njima straпih muskih пormi i pravila igre. Kroz svoje tekstove autorka pokazuje da sa 
пacioпalsocijalizrnom i fasizmom пisu autornatski nestali i пasilje i dorniпacija kao 
glavne karakteristike drustva kojim vladaju muskarci; pod drustveпo prihvatljivom 
kriпkom patrijarhalnog опi su se samo, doпekle izmeпjeпi, preselili na mikro-plaп 
svakod11evпog пasilja, cije su zrtve ро pravilu ze11e. Ovi patrijarhalni rneha11izmi 
moci prikazuju prema Iпgeborg Bahman traпsformaciju lateпtпog, drustveпo пepo
ze1jnog i пeprihvatljivog politickog fasizma и licni fasizam koji karakterise odпose 
medu polovirna i koji se jos uvek tolerise i и ovom savrerneпom, и osпovi mizogi
пom drustvu: "[ ... ] vec sam raпije razmisljala о tome gde росiпје fasizam. Оп пе 
росiпје sa prvim baceпim bombama. [ ... ]Оп pocinje и odпosima izmedu muskarca i 
zепе [ ... ]" (Horsly 2006). Koпflikti se maпifestuju u psihi, dakle, tamo gde se i iпасе 
odigravaju sve drame, kako to Bahrnaп koпstatuje и predgovoru fragrneпtu Der Fall 
Franza. Stoga su пeki kriticari пјеп romaп Malina prilicпo maliciozпo i degutantпo 
okarakterisali kao "preciozпi egziЬicioпizam duse" (Radler 1994: 546). Vremeпom је 
romaп росео da se recipira kao psiho-пaracija spisateljke kojaje izguЬila sve iluzije i 
sva ocekivaпja, usled cegaje ugrozeпa i sama пјеnа egzisteпcija. Tek kasпih sedam
desetih godiпa, sa пastupajucirn ferniпistickim pokretom росео је da se prepozпaje 
zeпski diskurs ovog rornaпa. Jediпi izlaz za zenu predstavlja ро пјој odricaпje od sop
stveпog, pre svega zeпskog ideпtiteta ili autodestruktivпi beg и smrt. Opste prizпata 
aktuelпost ovakve slike zeпske sudЬiпe dopriпela је daпas pomeraпju recepcijskog 
tezista sa lirike па kasnu prozu kao "paradigmu zenskog rukopisa". 

Godiпe 1972. objavljeпa је i posledпja zЬirka od pet pripovedaka pod пaslo
vom Simultan пasta\ih и vremeпskom i stvaralackom koпtekstu ciklusa Todesarten. 
Bahmaп је plaпirala da и zЬirku ukljuci jos dva teksta (Gier i Rosamunde), medu
tim, posto пiје stigla da ih dovrsi, опi su objavljeпi tek 1982. godiпe и okviru пјеnе 
kпjizevпe zaostavstiпe. Tema ovih tekstova su pokusaji zena da pobegпu od pravila i 
prisila drustva kojim domiпiraju rnuskarci. Strategije prezivljavaпja juпakiпja svode 
se na redukovaпje ораzапја i razlicite vrste bega od zivota (Radler 1994: 547). 

Posledпji period svog zivota Iпgeborg Bahmaп Llglavпom provodi LI RirnLJ. 
ЈL1па 1973. godiпe, svega пekoliko meseci pred svojll smrt, опа izjavljllje: "Ne veru
jem и ovaj materijalizam, ovo potrosacko drustvo, ovaj kapitalizam, и ovl\ moпstru
ozпost koja se ovde dogada. [ ... ] Zaista verujern и пesto sto пazivam ,Doci се dап'. 1 
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jednog dana on се doci. Оа, verovatno nece doci, а ipak verujem u to. Ako ne mogu 
vise da verujem u to, onda ne mogu vise ni da pisem." (Horsly 2006) 

Svojim intrigantnim zivotom i delom Ingeborg Bahman, istaknuta predstavni
ca posleratne austrijske knjizevnosti, skretalaje paZnju medija i puЫike na sebe, najces
ce mimo svoje volje. Posedovalaje lepotu filmske zvezde koje nije bila svesna, zivela 
је nekonvencionalno, imala prijateljske i ljubavne veze sa poznatim muskarcima, Ьila 
је izuzetno inteligentna, obrazovana, stidljiva, nesigurna, nenametljiva i nesrecna, hva
ljena, cenjena, nagradivana. Svojom tragicnom smrcu је jos jednom, poslednji put za 
zivota, skrenula paZnju na svoju licnost: umrla је 17. oktobra 1973. godine и Rimu od 
posledica teskih opekotina koje је zadoblla u nesreci koju је sama izazvala. 

RECEPCIJA BIOGRAFIJE INGEBORG 
BAHMAN U SRPSKOJ KNJIZEVNOSТI 

Ingeborg Bahmanje ime koje se и srpskoj kulturi doduse ponekad spominje, 
а da se pritom ne posvecuje posebna paznja njenoj Ьiografiji - da li to znaci daje vec 
posta1a toliko poznata da nema potrebe da se citaoci opterecuju vec dobro znanim 
podacima о njenom zivotu i delu? Ili је tako malo poznata da se smatra da njena 
Ьiografija nije vredna paznje? Medutim, sta и stvari srpska citalacka puЫika zna о 
Ingeborg Bahman? Sudeci prema kratkim Ьiografijama koje prate prevode njenih 
tekstova: malo. 

Poezija Ingeborg Bahman prvi put se pojavila na srpskom jeziku и Antologiji 
novije nemacke lirike iz 1956. godine, u kojoj se nalaze se i Beleske о pesnicima. 
Medutim, medu imenima autora nema imena Ingeborg Bahman. Prvi ЬioЬiЫiograf
ski podaci о ovoj spisateljici poticu od Branimira Zivojinovica iz 1976. godine, tri 
godine nakon njene smrti: 

"Rodena је и Celovcu (Klagenfurt). Studirala је filozofiju i 1950. promovisala 
и Веси sa tezom о Hajdegerovoj filozofiji. Jedno vreme је Ьila urednica и beckom 

radiju, od 1953. је slobodna knjizevnica. Zivela је и Rimн, Minhenн i Cirihu, ра 
opet н Rimu, gde је i umrla. Osim poezije pisala је i pripovetke (Trideseta godina), 
radio-drame, eseje i jedan roman. Prevodila Ungaretija. Godine 1959/ 60. drzala је 

predavanja о poetici na нniverzitetu и Frankfurtu na Majni. Godine 1964. је doЬila 
nagradu Georg Bihner. 

ZЬirke: Die gestundete Zeit (Odgoileno vreme), 1953; Anrufung des grossen 
Baren (Pri:::ii•anje Velikog Medi•eda), 1956." (Lalic; Zivojinovic 1976: 295) 
U casopisu Gradac beleska о pesnikinji sadrzi poneki podatak vise: rodena 

је 1926, а poginula 1973. godine; studira1aje filozofiju i pravo, iako је ze1e1a da stu
dira muziku i Ьilaje clan "Grнpe 47".2 Ostatak se ponav1ja skoro istim redosledom 

2 Medutim, pojedini podaci su netacni (Bahman nije poginula) ili irelevantni: daje kratko vreme studirala pra
vo (vecina uglednih biografskih leksikona uop~te пе spominje taj podatak, jer ga ро svoj prilici smatra nebit
nim u kontekstu njenog daljeg zivotnog puta i stvarala~tva) ili daje t1 mladosti zelela da stнdira muziku. 
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i istim recima. Medutim, Ьiografija nUe uskladena ni sa prevodom pesama datih u 
izboru: iako se naslov pesme Die gestundete Zeit prevodi kao Odgojeno vreme, а u 
samom tekstu se pojavljuje kao "odgodeno vreme", u beleski о autorki naslov zblrke 
glasi "Odredeno vreme" (Bahman 1981: 193). 

Iz Ьiografije kojuje sastavio Zlatko Krasni u Antologiji savremene nemacke 
poezije (1989Ь: 276) citalac saznaje da је Bahman odrasla u Koruskoj i studirala u 
Insbruku, Gracu i Becu. Pored toga, u spisak njenih dela prvi put је dodat i naslov 
njenog zavrsenog romana: Malina (Krasni 1989а: 1530; Bahman 1998: 26) - ostalo 
је sve isto. 

Izvesno odstupanje od ovog saЫona predstavUa Ranko Krstajic u Antologiji 
svetske fantastike. Ne samo da citalac saznaje da је Ingeborg Bahman "poznata pre 
svega kao autorka apstraktne, egzistencijalisticke lirike", vec se prvi put navode na
slovi njene poznate radio drame Dobri bog sa Menhetna i njene druge zblrke pripo
vedaka Simultano. Pored toga, Krstajic napominje da se njene pripovetke "odlikuju 
preciznoscu u s\ikanju psiholoskih detalja i jednostavnoscu stila". Medutim, naslov 
zblrke pesama Die gestundete Zeit ovde је preveden kao Vreme zbijeno и casove 
(Krstajic 2001: 509). 

Najvise podataka svakako daje pogovor prevodu izabranih prica Ingeborg 
Bahman (Pavlovic-Cetkovic 2001: 201-203), u kojem se navodi citav niz detalja о 
njenom zivotu i stvara\astvu. Pavlovic-Cetkovic pominje autore koji su uticali na 
Ingeborg Bahman, izdvaja karakteristike njene lirike i daje neke nove ЬiЫiograf
ske podatke, medu kojima se nalazi jos jedna varijanta prevoda naslova zblrke Die 
gestundete Zeit, ovog puta kao Oroceno vreme. Najveci deo pogovora posvecen је 
okretanju Ingeborg Bahman od lirike ka prozi, koje autorka dovodi u vezu s proЫe
matikom jezika, tematizovanom u pojedinim pripovetkama. Na kraju, cita\ac saznaje 
da је Ingeborg Bahman pored nagrade Georg Bihner (1965) doblla i Austrijsku dr
Zavnu nagradu za knjizevnost (1968). 

U casopisu Feministicka 94 u beleski о autorki povodom izdanja pripovetke 
Undina odlazi u prevodu Olge Elermajer-Zivotic pominju se studije filozofije u Becu, 
roman Malina, "drama" Der gute Gott von Manhattan i "zblrka prica" Das dreijJig
ste Jahr - ali ni rec о lirskom opusu Ingeborg Bahman, sto је vrlo iznenadujuce s 
obzirom па znacaj njene poezije, ali је shvaЩivo ako se ima u vidu da је feministicka 
tematika zastupljena upravo u navedenim delima.3 U ovom kontekstu opisuje se i 
kraj zivota "spisateljice kojaje tragicno stradala od sopstvene cigarete ostavljajuci za 
sobom poeziju i zivot kao simbolicno zensku pricu"4, misao koju се varirati i Miro 
Vuksanovic u govoru povodom izlozbe о Ingeborg Bahman u Srpskom narodnom 
pozoristu u Novom Sadu таја 2004. godine: "[".] ona је u pozaru, dok је gorela 

3 httpД_юvw.zensk§.~!l_c![e.e!fљyllipлg_es/zem>kestщ:!_ije/zs s 1 O/Ьel.htrnl 
4 http://www.alexandria-press.com/94/94/94.htm 
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svilena ili neka druga lagana odeca na njoj, u svojoj rimskoj sobi, kao buktinja otisla 
od nas". 5 Medutim, ostala su njena dela, u originalu i u prevodu. 

PREVODI DELA INGEBORG BAHMAN NA SRPSКI JEZIK 

Recepcija Ingeborg Bahman na srpskomjeziku zapocelaje sa njenim pesma
ma, koje su prisutne u svim antologijama nemacke posleratne poezije, pocev od prve 
Antologije novije nemacke lirike, 1956. godine, dakle, cetiri godine nakon sto је kao 
liricarka nastupila na nemackoj knjizevnoj sceni. Izbor pesama је varirao. Neke su 
prevodene vise puta, neke su u istom prevodu prestampavane u razlicitim zbirkama, 
а nekima su pritom menjani naslovi. Uvek se radilo о izboru - sve njene pesme jos 
uvek nisu prevedene. 

U Antologiju novije nemacke lirike ( 1956) usla је samo jedna pesma: Na 
plevi poruge. Neoblcan naslov, narocito zato sto ne postoji nijedna pesma Ingeborg 
Bahman pod tim naslovom: rec је, zapravo, о pesmi Herbstmanover, prvi put objav
ljenoj 1952. godine, u okviru zblrke Die gestundete Zeit ( 1953). "Na plevi poruge" 
deo је stiha koji se ponavlja u prvoj (3. stih) i trecoj strofi (9. stih): "na plevi poruge, 
u jesenjem manevru vremena". U ovom stihu pojavljuje se ne samo sintagma koju 
је prevodilac Branimir Zivojinovic odabrao kao naslov svog prevoda, vec i sintagma 
koja se nalazi u naslovu originala: ,jesenji manevar". Dokje Zivojinovic i u sledecoj 
antologiji iz 1976. godine zadrzao ovaj naslov, Bozidar Zec se drzao originalnog 
naslova: Jesenji manevar ( 1981 ). Medutim, Zivoj inovic је u zblrci Naseljeni и metlu
carstvu : Aиstrijska savremena lirika isti prevod ipak objavio pod naslovom Jesenji 
manevar. Neoblcno је sto ova dva prevodioca pokazuju razlicit odnos prema naslovu 
i tekstu: Zivojinovic slobodnije prevodi naslov, ali se u prevodu samog teksta vise 
drzi originala, cak i onda ako је time otezano razumevanje; Zec, s druge strane, tac
nije prevodi naslov, ali pokazuje vise odstupanja u prevodu teksta: njegov prevod је 
sintaksicki i semanticki slobodniji i jednostavniji, а time i jasniji. Ova dva prevoda 
su jedna od mnogobrojnih ilustracija za dva razlicita pristupa pesmi s tacke gledista 
prevodioca i za vecitu prevodilacku dilemu: vernost originalu ili jeziku na koji se pre
vodi. Prevodilac treba da vodi racuna da prevede tacno u odnosu na original i razum
lj ivo u odnosu najezik na koji prevodi, kao i da prenese ne samo duh originala, vec 
i da ga priЫizi duhu ciljnogjezika. Medutim, kod prevodenja lirike prevodilac mora 
da vodi racuna jos i о prenosenju atmosfere, osecanja, raspolozenja, ritma i drugih 
elemenata koji su konstituente lirskog izraza. Kod Bahman razumevanje teksta ote
zava cesta upotreba metafora s genitivom, koje su preplavile posleratnu knjizevnost 
(Bender 1980: 2), а od kojih vrvi i njena lirika (Conrady 1980: 51) i upravo zbog toga 
је i otezano razumevanje Zivojinovicevog prevoda, koji је verniji originalu. 

Dok se u prvoj antologiji nalazila samo jedna pesma Ingeborg Bahman, u 
sledecoj, objavljenoj dvadeset godina kasnije, izbor njenih pesamaje prosiren. Pored 
5 http://www. bms. ns.ac.y11/vesti/vesti49 .pdf' 
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pesme Na plevi poruge, Branimir Zivojinovic prevodi i njenu cuvenu pesmu Die 
gestundete Zeit kao OdgoiJeno vreme, zatim pesme lzgnanstvo [Exil, 1957] i Objasni 
mi, ljubavi! [Erklar mir, Liebe! iz zblrke Anrufung des GrojJen Bdren, 1956]. 

Nijedna pesma Ingeborg Bahman nije se tako cesto pojavljivala na srpskom 
jeziku kao Die gestundete Zeit (sest puta u periodu izmedu 1976. i 2001. godine ), 
sto odgovara i znacaju koji ona ima u stvarala5tvu Ingeborg Bahman i u okviru nje
ne recepcije na nemackom govornom podrucju. Pored toga sto ova pesma prenosi 
osecanje i razmisljanje pesnikinje posle rata, ona u srediste stavlja vreme, jedan od 
centralnih motiva u opusu spisateljice. Sama sintagma "die gestundete Zeit" moze 
da se razume kao vreme koje se meri u casovima, vreme koje је preostalo, odnosno 
oroceno vreme (Gortz 1980: 31, 33). Posto је u pitanju neuoblcajena sintagma, ne 
iznenaduje sto је prevodiocima zadavala najvise poteskoca. Najcesce prevodena kao 
OdgoiJeno vreme (Zivojinovic, Krasni), objavljuje se i pod drugim naslovima: Od
gojeno vreme (verovatno stamparska greska, s obzirom na to da se u tekstu prevoda 
pojavljuje гее "odgodeno") u prevodu Bozidara Zeca iz 1981. godine i Odredeno 
vreme u prevodu Zlatka Krasnog iz 1989. godine. Priredivaci zblrki pripovedaka, 
koji u Ьiografiji Ingeborg Bahman pominju i zblrke njenih pesama, daju nove prevo
de naslova (ne i samog teksta pesme): Vreme zbijeno и casove (Krstaj ic 2001: 509) i 
Oroceno vreme (Pavlovic-Cetkovic 2001: 201). 

Osim toga sto se prevodi naslova ne podudaraju, u samim prevodima postoje 
i neke druge specificnosti i razlike. Iako Krasni menja naslov prevoda u drugom iz
danju, sam tekst ne dira. U odnosu na original i Zivojinovica, prevod Zlatka Krasnog 
pokazuje neoblcnu tendenciju da razdvaja prideve od imenica i da menja red reci. 
Dok Zivojinovic, ро ugledu na original, u nekoliko stihova na prvo mesto stavlja di
namicke glagole, dotle Krasni stihove zapocinje imenicama, cime se pomera i teziste 
znacenja. Najednom mestu, Krasni umesto "spuren" (Ьiti poslusan; drzati smer; utrti 
stazu, up. Duden 2003) cita "spiiren" (osecati), sto nije slucaj s druga dva prevodioca. 
U originalu stoji: 

"Dein Blick spurt im Nebel: 
die auf Widerruf gestundete Zeit 
wird sichtbar am Horizont." (Bachmann 1982а: 37) 

Zivojinovicev prevod glasi: 
"Tvoj pogled krci put kroz maglu: 
do opoziva odgodeno vreme 
pomalja se na vidiku." (Lalic; Zivojinovic 1976: 297) 

Kod Bozidara Zeca stoji: 
"Pogled ti prodire kroz maglu: 
do pogodnog casa odgodeno vreme 
pojavljuje se na vidiku." (Bahman 1981: 70) 
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Kod Krasnog se znacenje sustinski menja: 
"Tvoj pogled u magli oseca: 
Vreme od opoziva odgodeno 
na obzorju se ukazuje. "6 (Krasni 1989а: 1509) 

Bozidar Zec u ovoj pesmi ne menja leksiku i red reci u odnosu na original, 
ali ne uspeva ni da ostvari ritmicki i sintaksicki skladnu celinu, sto је poslo za rukom 
Zivojinovicu, ciji se prevod zasad cini najuspelijim. 

Pesmu Izgnanstvo preveli su Zivojinovic (1976) i Krasni ( 1989) s ponekom 
manjom greskom, ali pritom treba da se naglasi da nisu uspeli da prenesu duboki осај 
izgnanika kojim provejava original. Pesma Objasni mi, ljubavi! pojavljuje se samo 
u prevodu Branimira Zivojinovica (1976, 1988, 2001) koji u ve!ikoj meri odstupa 
od stila Ingeborg Bahman. Dok stil veceg de!a pesme u origina\u karakterise podu
daranje stiha i sintaksicke celine, dotle и prevodu preovladuju opkoracenja, cime se 
gubi usporeni ritam origina!a, kojim pesnikinja izrazava osecanje tuge i ceznje. Pored 
toga, neka mesta u prevodu su nejasna, kao, na primer, prevod poslednja tri stiha: 

"Ne objasnjavaj. Ја vidim daidevnjaka 
kako kroz svaki plamen ide. 
Niti gajeza goni, niti ga ista boli." (La!ic; Zivojinovic 1976: 299) 

Slika dazdevnjaka, vrste vodozemca, koji ide kroz vatru potpuno је nejasna 
i zbunjujuca dok se ne proCita original: 

"Erklar mir nichts. Ich seh den Salamander 
durch jedes Feuer gehen. 
Kein Schauer jagt ihn, und es schmerzt ihn nichts." (Bachmann 1982а: 11 О) 

"Salamander" jeste dazdevnjak, a\i sama гее salamander, koja postoji i u 
srpskom jeziku, ima jednu dodatnu konotaciju: salamander moze da bude i mitsko 
Ьiсе koje zivi и vatri7 - а to је vec jedna sasvim druga s!ika: Ьiсе koje пе oseca jezu i 
Ьо!, jer је u svom elementu, jer је kod kuce, sto nije slucaj s lirskim "ја" и ovoj pesmi, 
koje muci ceznja za domom. 

U izboru Bozidara Zeca и casopisu Gradac (1981) pojav!juju se prvi i jedini 
put prevodi pesama iz zblrke Die gestundete Zeit: И oluji ruia [Јт Gewitter de1- Ro
sen], Izlazak [Ausfahrt], Jskazivarye mracnog [Dunkles zu sagen] i Drvo i strugotine 

Neobicno је da i slovenacki prevodilac, Edvard Kocbek, "spuren" prevodi sa "cutiti", sto kriticar prevoda 
Anton Janko hvali kao neobicno uspeo prevod,jer је glagol ,,spuren" skoro neprevodiv (Janko 1984: 54). 

"dazdevnjak, vrsta vodo=emca slicnog gusteru, salamandar" (Recnik srpskohrvatskoga knji:!evnogje=ika 
1967: 611); "salamandar, -dra, salamander, m grc. zool. da:!devnjak" (Recnik srpskohrvatskoga knji:!ev
nogJe=ika 1973: 614); "salamandcr, 1. а. zool. da±devnjak, vrsta gнstera, Salamandra maculosa, Ь. vcoma 
cenjena koza od tog gustera, 2. mit. d11l1 iz vatre, vatreni duh" (Klajn; Sipka 2006: 1098). Interesantno је i 
da LI slovenackom prevodu ove pesme пе stoji salamander. cime se, smatra Janko, g11Ьi роепtа ovih stil1~va 
(Janko 1984: 56). 
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[Holz und Spdne]. lz zЬirke Anrufung des GrojJen Bdren, Zec је preveo dve pesme: 
Curriculum vitae (pod istim пaslovom i ll origiпalu) i Senke ruie senke [Schatten 
Rosen Schatten ]. Prevodilac па odredeпim mestima odstupa od origiпala i mепја smi
sao teksta, mada пiје јаsпо da Ii је гее о пemaru ili пerazumevaпju. Na primer, kod 
Iпgeborg Bahmaп druga strofa pesme Izlazak glasi: 

"Das duпkle Wasser, tauseпdaugig, 
schlagt die Wimper vоп weiВer Gischt auf, 
um dich aпzuseheп, gro/3 uпd laпg, 
drei/3ig Tage laпg." (Васhmапп 1982а: 28) 

Zec prevodi: 
"Da Ьi te videla, 
iz bele репе podize trepavice 
tamпa voda, hiljaduoka, velika i duga, 
duga trideset dапа." (Bahmaп 1981: 69) 

Ne samo da је рrоmепјеп red reci, vec se mепја i zпасепје: u origiпalu su 
trepavice od bele репе, а пе podizu se "iz bele репе"; "gro/3 uпd laпg" u origiпalu su 
upotreЫjeпi kao prilozi uz glagol "апsеhеп", а пе kao atriЬuti za "tamпu vodu", kao 
u prevodu. Zvuci potpuпo besmisleпo da voda bude duga trideset dапа, ali cak i da 
је u pitaпju licentia poetica, u origiпalu tako пе stoji. Medutim, ima i pesama koje 
su uspesпije prevedeпe, kao па primer pesma Iskazivanje mracnog, koja uglavпom 
preпosi оsесапје origiпala. Jz ove zЬirke jediпo је pesma Senke ruie senke privukla 
pazпju i drugih prevodilaca: Zivoj iпovic ju је preveo 1988, а Krasпi 1998. godiпe, pri 
cemu se sva tri prevoda medusobпo пеzпаtпо razlikuju i пе odstupaju od origiпala. 

U zЬirci austrijske savremeпe lirike Naseljeni и meducarstvu iz 1988. go
diпe Braпimir Zivojiпovic daje, izmedu ostalog, i izbor pesama Iпgeborg Bahmaп u 
prevodu, delom ропоvlјеп, delom osvezeп пovim tekstovima. Prvi i dosad jediпi put 
па srpskom jeziku se pojavljuju uspesпo prevedeпe pesme Veliki predeo kraj Веса 
[GrojJe Landschaft bei Wien iz Die gestundete Zeit] i Obavesteni о ljubavi [Unterri
chtet in der Liebe, iz Anrufung des GrojJen Bdren, pesma УЈ u ciklusu Lieder auf 
der Flucht]. Uspeli prevodi pesama Svakog dana [Alle Tage iz Die gestundete Zeit] i 
Veliki tovar [Die groj3e Fracht iz Die gestundete Zeit] pojavili su se dosad u vise aп
tologija od istog prevodioca, cak tri puta do sada ( 1988, 1990, 2001 ). Upravo pesma 
Veliki tovar, kao i pesma Maglena zemlja [Nebelland, izAnrufung des GrojJen Bdren] 
Ьile su podsticajпe i za druge prevodioce. 

Pesma Veliki tovar pojavila se u prevodu Olge Elermajer-Zivotic 2003. go
diпe pod drugacijim пaslovom: Velika ietva. Ропоvо se postavlja prevodilacka di
lema: verпost prevodioca origiпalu ili duhu jezika па koji se prevodi: "veliki tovar 
leta" ili "velika zetva leta" koja је ukrcaп(a) па "suпcev brod"/ "suпcevu ladu" "u 
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luci". "Veliki tovar" jeste tacniji, ali "velika zetva" је jasniji, а time i bolji prevod 
originala. Као i vecina pesama iz druge zЬirke Ingeborg Bahman, i ovaje napisana u 
pravilnijoj formi: stihovi su u petostopnom jambu i imaju deset ili jedanaest slogova, 
uz jedino odstupanje u drugom stihu druge strofe. Olga Elermajer-Zivotic prenela 
је ritmicnost i harmonicnost pesme, tako sto је celu pesmu prevela u stihovima od 
jedanest i dvanaest slogova, ali su pritom neka mesta netacno prevedena. Na primer, 
rec "unverhi.illt" (tri sloga), u znacenju "neskriveno" (cetiri sloga), Elermajer-Zivotic 
prevodi sa "bestidno" (tri sloga), sto predstavlja pomeranje u znacenju, ali se verovat
no radi broja slogova bolje uklapa. Osim toga, u originalu galeb "sti.irzt und schreit" 
(rusi se i vristi; Bachmann 1982а: 34), dok se kod Elermajer-Zivotic "cuju galeba 
krici" (Bahman 2003: 15). Nasuprot tome, prevod Branimira Zivojinovica је jasniji 
i tacniji: osmeh se "neskriven spusta", а galebovi se "s krikom obruse", ali Zivojino
vic ne prenosi cvrstu i harmonicnu celovitost originala: njegovi stihovi uz manju ili 
vecu pravilnost ipak variraju odjedanaest do sedamnaest slogova (Zivojinovic 1988: 
130). Medutim, оЬа prevodioca su verno prenela cistu obgrljenu rimu originala u tri 
katrena, kao i ponavljanje stihova u okviru strofe i pesme. Sadrzinski cvrsta struktura 
prenesena је u оЬа prevoda, ali је Elermajer-Zivotic pokusala da prenese i njenu me
triku, ponegde naustrb tacnosti prevoda. 

Pesmu Maglena zemlja pored Zivojinovica preveo је i Zlatko Krasni i taj isti 
prevod objavio dva puta 1989. godine, jednom u casopisu Knjiievnost, а drugi put 
u Antologiji savremene nemacke poezije. Njegov prevod verno prenosi osecaj tuge 
i napustenosti koji preovladava kod Ingeborg Bahman. Pored ove pesme Krasni је 
iste godine objavio i prevode pesama О, reCi! [Ihr Worte!, 1961], Reklama [Reklame, 
iz Anrufung des Groj3en Baren], Posle ovog potopa [Nach dieser Sintflut, 1957] i 
Jednom vojskovoai [Einem Feldherrn, iz Die gestundete Zeit, 1953]. Kod pesme О, 
reCi! vidi se da Krasni vec u naslovu nije preveo licnu zamenicu kojom se pesnikinja 
obraca recima. Upotreba te zamenice, koja se i u nemackom imperativu ро pravilu 
izostavlja, nUe slucajna: na taj nacin se naglasava distanca koja se stvara izmedu 
lirskog subjekta i reci, od kojih se otudio, iako ne moze da ih se oslobodi - lirsko 
"cutanje" Ingeborg Bahman nikada se nije pretvorilo u potpunu tisinu. 

U casopisu Sveti Dunav (1998) objavljene su pesme Ingeborg Bahman u 
prevodu Zlatka Krasnog. Pored pesme Senke ruie senke, prvi i zasad jedini put pre
vedene su: Poruka [Botschaft iz Die gestundete Zeit] i tri pesme iz zЬirke Anrufung 
des Groj3en Baren (ciklus Lieder von einer Inse/): Pesma о jednom ostrvu [Lied von 
einer Insel], !та vatra pod zemljom [prvi stih: Es ist Feuer unter der Erde] i Kada 
neko ode, onda sesir [prvi stih: Wenn einer fortgeht, тијЗ er den Hut]. Uprkos manjim 
odstupanjima od originala, atmosfera i osecanja lirskog "ја" uspesno su preneti. 

Mirko Krivokapic i Branimir Zivojinovic zajedno su sastavili Antologiju ne
macke lirike : Od Getea do nasih dana (1780-1980) i objavili је 1990. godine, na 
nemackom jeziku, posto su је namenili studentima germanistike. Lirika Ingeborg 
Bahmanje u zЬirci predstavljena sa pet pesama: Die gestundete Zeit, Die groj3e Fra-
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cht, Anrufung des Groj3en Baren, А//е Tage i Keine Delikatessen. Godiпe 2001. Mir
ko Krivokapic izdao је antologiju s istim пaslovom, ali tekstovi пisu u origiпalu, vec 
и prevodu na srpski jezik. Medutim, izbor pesama Ingeborg Bahmaп пе poklapa se 
u potpuпosti s oпim iz prethodпe aпtologije: pozпata pesma Keine Delikatessen (ve
rovatпo nastala 1963. godiпe, objavljeпa posthumпo) zameпjena је pesmom Objasni 
mi, ljubavi!. Veciпa prevoda i dalje potice od Braпimira Zivojiпovica, jediпo је pes
mu Prizivanje Velikog Medveda preveo Slobodan Glumac. 

Ovo је zasad posledпja aпtologija u kojoj su zastupljeпe pesme Iпgeborg 
Bahmaп. Nijedпa пјеnа zЬirka pesama nije и celosti prevedena i оЬјаv\јепа i, ako 
se izuzme prevod pesme Velika zetva (2003), Ingeborg Bahman se u пovije vreme 
iskljuCivo dozivljava kao "liricarka u prozi" (Pavlovic-Cektovic 2001: 201 ). 

Dok пiјеdпа пјепа radio-drama, liЬreto, esej, kao ni predavaпje о poetici 
пisu prevedeпi, njene pripovetke росе\е su relativno rапо da privlace pazпju srpskih 
prevodilaca. Tri godiпe паkоп sto se pojavila па пemackom jeziku u zЬirci Das drei
jЗigste Jahr (196 \ ), pripovetka Unter Mordern und Irren odstampaпa је u Letopisu 
Matice s1pske pod пaslovom Меаи иЫсата i ludacima. 

Najpozпatija i пајсеsсе prevodeпa pripovetka svakako је Undine geht iz iste 
zЬirke - prevodili suje Zlatko Krasпi (Vodena vila odlazi, 1986, 1998), Olga Elerma
jer-Zivotic ( Undina odlazi, 1999, 2002) i Mariпa Pavlovic-Cetkovic ( Odlazak vodene 
vile, 2001 ). U zЬirci "izabraпih prica" Ingeborg Bahman, Mariпa Pavlovic-Cetkovic 
prevela је deset pripovedaka: sest iz zЬirke Trideseta godina, dve iz raпog perioda 
пјепоg stvaralastva, jednu preradu radio-drame ijednu pripovetku iz zЬirke Simultano 
[Simultan, 1972]. Pripovetke iz zЬirke Trideseta godina su: Trideseta godina, Меаи 
иЫсата i ludacima, Sve [Alles], Korak ka gomori [Ein Schritt nach Gomorrha], 
Sudija [Ein Wildermuth] i Odlazak vodene vile. Nastala kao prerada radio-drame iz 
1952. godiпe, pripovetka Prodavnica snova [Das Geschaft mit Traumen] objavljeпa 
је tek posthumпo. Iz perioda njeпih pocetaka potice Osmeh sfinge [Das Lacheln der 
Sphnix, 1949], а па osпovu deset godiпa kasпije парisапе pripovetke Zavarivac [Der 
Schweij3er, 1959] sпimljeпje i film. Zbirka se zavrsava pripovetkom Simultano. 

Pripovetka Prodavnica snova, takode u prevodu М. Pavlovic-Cetkovic, 
objavljena је i и Antologiji svetske fantastike Raпka Krstajica 2001. godiпe. Godiпe 
2004. па srpskom jeziku pojavila se jos јеdпа pripovetka Iпgeborg Bahman u pre
vodu Olge Elermajer-Zivotic pod пaslovom Na пеЬи i па zemlji [Јт Нiтте! und 
auf Erden], koja је nјепо prvo objavljeno delo: pojavila se 29. таја 1949. godiпe. 
U okviru prevoda пarativпe proze Iпgeborg Bahman, 1999. godine stampaп је i пјеп 
jediпi dovrseпi i sacuvani romaп, Malina, и prevodu Sапје Doslov. 
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TEMATSКI ASPEKТI RECEPCIJE INGEBORG BAHMAN 
NA SRPSKOM JEZIKU 

Kada su prevodioci i priredivaci zblrki vrsili izbor pesпika i pesama s пame
rom da predoce пajpozпatije predstavпike mапје ili vise savremeпe kпjizevпosti па 
пemackomjeziku, Iпgeborg Bahmaпje uvek Ьila пezaobllazпa. Medu пјепim pesma
ma i pripovetkama uglavпom su Ьiraпi tekstovi sa temom о ratu i о zivotu posle rata. 
Prevashodпo zapateпa kao pesпikiпja posleratпe kпjizevпosti па пemackom jeziku, 
Iпgeborg Bahmaп polako је pocela da ulazi u svest srpske citalacke puЫike kao pred
stavпica specificпo austrijske posleratпe kпjizevпosti. Slika sveta prikazaпa u пјепim 
pesmama росiпје da se dozivljava i kao apokalipticпa vizija. U sledecoj fazi recepci
je posveceпaje veca pazпjajezickoj skepsi, kojaje kod Iпgeborg Bahmaп i filozofska 
i kпjizevпa tema. U пovije vreme ova spisateljicaje zapazeпa prvo kao predstavпica 
zeпske kпjizevпosti, а zatim i - faпtastike. 

Iпgeborg Bahmaп se uvek vracala temama ratпog i posleratпog perioda, kako 
u lirici, tako i u prozi. Pesma i pripovetka koje su prve prevedeпe па srpski jezik, Na 
plevi poruge i Меаи ublcama i ludacima, pripadaju upravo ovom tematskom krugu, 
zbog cega su ih prevodioci i odabrali. 

Pesma Na plevi poruge ilustruje liriku kojaje dozivela procvat posle Drugog 
svetskog rata, posto је Ьila pogodпa da izrazi "поvо оsесапје zivota" i to пе samo па 
пemackom govornom podrucju, vec i kod паs. 

"Najm!ada geпeracija пemackih !iricara, utek!a apokalipticпom dozivljajн Drн
gog svetskog rata, osetila se пelagodпo i izguЫjeпo u јеdпој stvarпosti koju је пiti 
hte[a пiti stvorila, kojujedva daje i razumela. Smisao licпosti Ьiо је dovedeп u pitaпje 
пе radi sazimaпja zemaUskih veliciпa i vredпosti pod пovim aspektima makroskopije 
i mikroskopije, vec us!ed osipaпja moralпih i zivotпih normi. Bi!a је to пihi!isticka 
пulta tacka, koja ih је vodi!a do graпice izrazajпe moci. Trazeпe su druge a!egorije 
i asocijativпi motivi, druge zvucпe forme i jezicki izrazi ne Ьi li se formu!isa!a ova 
пeizvesnost spolja i izпutra. Razum!jivo је pritom doslo do medusobnog prozimaпja 
stvarпosti i sпа, doziv!jaja i vizije, па rubu samog postojaпja." (Biha!ji-Meriп 1956: 
18-19) 

Iпgeborg Bahmaп se i u pripovetkama bavi tematikom zivota posle rata i pi
taпjem и kojoj је meri "Stuпde Null" zaista pocetak od пule. Sudeci prema pripovetki 
Меаи ublcama i ludacima, spisateljica u zivotu posle rata vidi bezuspesaп pokusaj 
da se zaboravi i potisпe proslost i опа ovde tematizuje teskoce suzivota пekadasnjih 
pociпilaca i zrtava pod prividom zaborava i oprastaпja. Ova tema је ocigledno Ьila 
veoma aktuelna i па ovim пasim prostorima, jer је ova pripovetka prevedena vec 
1964. godiпe, jediпa iz zblrke Trideseta godina (1961). Dve deceпije su prosle dok 
sledeca pripovetka пiје privukla patnju prevodilaca: Undine geht. 
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Teme rata i zivota posle rata dominantne su i u drugoj antologiji iz 1976. 
godine, u kojoj se pored pesme Na plevi poruge, prevodi i pesma Odgoaeno vreme. 
Pesnikinja bez optimizma ponavlja da "stizu okrutniji dani" i registruje "istorijski 
momenat u kome su jos nezastrte strahote rata i u kome је covek ugrozen i nesigu
ran". Osecanje izguЫjenosti i usamljenosti "izgnanika" preovladuje u pesmama Iz
gnanstvo i Objasni mi, ljubavi! Ovim izborom pesama Ingeborg Bahman predstavlja 
intelektualnu i modernu poeziju, "koja nije raskinula sa tradicijom, pre svega postav
lja pitanja, apeluje i optuzuje", poeziju u kojoj su "kriticki tonovi" jasno prepoznat
Ijivi (Krivokapic 1976: 28-30; 2001: 74-75). 

Zbog tih kritickih tonova njene pesme su Ьile uvrstene i u tematski broj ca
sopisa Gradac pod naslovom "Apokalipticni pesnici". Termin "apokaliptican" Ra5a 
Livada shvata kao "pridev jednog vremena i raspolozenja" sveobuhvatan u svojoj 
viseslojnosti: kao predvidanje kraja sveta, raspadanje svih vrednosti i kao viziju stva
ranja novog sveta. Citav niz obelezja (tacno trideset tri) odreduju karakter odabranih 
pesama (u prevodu Bozidara Zeca), u koje spadaju: И oluji ruia, Izlazak, Iskazivanje 
mracnog, Senke ruie senke, Drvo i strugotine, Odgojeno vreme, Jesenji manevar, 
Curriculum vitae, pri cemu su ton i atmosfera pesama vidljivi vec iz samih naslova. 
Livada svrstava Bahman u grupu "pesnika distance" koji "su kroz jezik stvorili po
sebne ,zatvorene svetove', kao neku vrstu alternative i kritike postojecih trendova. 
Istovremeno, to su oni pesnici koji su najvise vezani za mentalitet svoje nacionalne 
tradicije, i njen su ,sacuvani odraz' ." (Livada 1981: 7-9) Zatvoreni svet koji је Inge
borg Bahman stvorila u lirici samo је jedna od karakteristika tzv. hermeticne poezije, 
cija је predstavnica i ona Ьila (Krivokapic 2001: 77), kao sto је Ьila i predstavnik 
tipicnog i specificnog austrijskog mentaliteta. 

Upravo kao predstavnica austrijske posleratne knjizevnosti posmatra se In
geborg Bahman u sledecoj fazi recepcije. Svest о posebnosti austrijske istorije i kul
ture razvija se na srpskom jezickom podrucju krajem osamdesetih godina, kad su 
izasle dve zЬirke: savremene austrijske Iirike (Zivojinovic 1988), odnosno posleratne 
austrijske Iirike (Krasni 1989). 

U zЬirci savremene austrijske poezUe Ingeborg Bahman zastupljena је sa 
deset pesama8

• Pesme su grupisane u sest tematskih krugova: jezik, priroda, Ijubav, 
rat, kritika savremenog drustva i polozaj coveka u svetu (Zivojinovic 1988: 179). 
Pri izboru pesama Ingeborg Bahman priredivac se rukovodio temom kao glavnim 
kriterijumom, ali nije uzeo u obzir njene pesme о jeziku i jezickoj krizi. U pogovoru 
se Ingeborg Bahman pominje samo na jednom mestu i to kao predstavnik genera
cije rodene dvadesetih godina 20. veka, koja је posle rata zauzela znacajno mesto 
u nemackoj knjizevnosti. Iako Zivojinovic za svaki tematski krug nabraja citav niz 
primera, nijednom ne pominje Ingeborg Bahman, mada navodi Citav niz manje ро-

8 Re~ је о pesrnarna Ve/iki predeo kraj Веса; Na p/evi poruge, ovaj рнt pod naslovorn Jesenji manevar; f=g
nanstvo; Objasni mi, ljubavi!; Senke ru':e senke; Odgodeno vreme; Veliki tovar; Obave.Steni о ljubavi; 
Mag/ena =ет/ја i Svakog dana. 
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znatih autora. Сiпјепiса da se nјепе pesme uvrstavaju и zblrke, ali se пе aпaliziraju, 
potvrduje da је Bahman zaista "pesпikinja distaпce" za priredivaca zblrke, kao sto је 
to, uostalom, dugo Ьila i za пemacku kritiku. Kriticari su hvalili пјеnа dela, koristeci 
uvek iste fraze, ali deceпijama пiko пiје kriticki analizirao nјеп opus, nije istakao 
samo vredпosti, vec i slabosti пјеnе lirike (Conrady 1980: 48-55). 

Pesпici posleratпe knjizevпosti imali su velike poteskoce da izraze па adekva
tan пaCin svoja оsесапја i razmisljaпja. Ingeborg Bahmaпje proЫemujezika prisla пе 
samo emotivпo, kao pesпikinja, vec i kao filozof i predavac poetike па Uпiverzitetu и 
Fraпkfurtu па Мајпi. Nјепа пajpozпatija pesma, koja је пastala kao rezultat te krize, 
koja је dovela ako пе do пјепоg potpuпog "cutanja" и lirici, опdа svakako do zatisja, 
jeste pesma О, reCi! [Ihr Worte!]. Bahmanje pesmu posvetila Neli Zaks [Nelly Sachs], 
poznatoj пemackoj pesnikiпji cije је pesпicko umece izuzetпo ceпila, ali ova posveta 
пе stoji u prevodu koji se pojavio и casopisu Knjiievnost 1989. godiпe, и okviru izbora 
austrijske posleratne lirike Zlatka Krasnog. Pored ove pesme и izbor su usle Maglena 
zemlja, Jednom vojskovotJi i OdretJeno vreme, pesme о пapusteпosti, ratu i surovim 
daпima koji dolaze. Zelja prevodioca Ьilaje da se "estetsko pomiri s informativпim, da 
ovaj izbor posluzi i kao dokaz za postojanje uistiпu vredne poezije, ali i kao svedocan
stvo о vremeпima kada је poeziju Ьilo tesko pisati." (Krasпi 1989а: 1500) 

U sledecoj Antologiji savremene nemacke lirike koju је Zlatko Krasпi izdao 
iste godiпe, kriterijumi za odablr pesama su promenjeпi; ovog puta su to auteпticnost 
i posebпost, jer lirika se posmatra kao jediпstveno sredstvo istiпite spozпaje stvar
пosti. Pritom пј епа jedinstveпost i posebnost пiје sama sebl cilj, poezija spoznajom 
istiпe о stvarnosti doduse ne menja svet, ali se bori protiv negativnog delovaпja stvar
пog sveta na coveka, protiv njegovog otudenja i manipulacije njime. Krasпi ubraja 
Iпgeborg Bahman medu one pesnike koji и tom kompleksпom odпosu izmedu spo
ljasnje i unutrasпje stvarnosti gube и borbl za novi izraz, jer nisu uspeli da "iskljuce 
emocionalni паЬој niti da razrese do kraja semanticko-sintaksticku [!] jezicku struk
turu" (Krasпi 1989Ь: 7, 16-17, 1 О). Stoga ne cudi sto izbor pesama Iпgeborg Bahman 
и ovoj zblrci zapocinje upravo pesmom О, reCi!. Pesma Reklama pokazuje sklonosti 
Bahmaпove ka jezickom eksperimentu, а pesmom Posle ovog potopa Krasпi zavrsa
va izbor njenih pesama: 

Posle ovog potopa 
volela Ьih da se jos jedanput 
spasi golublca 
i niko sem golublce. 

Bila Ьih se utopila и tom moru! 
da ona poletela nije, 
da nije u poslednjem trenutku 
donela list. 
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Slike vode ceste su u knjizevnom opusu Ingeborg Bahman. Casopis Sveti 
Dunav је u izdanju iz 1998. godine ukljucio u svoj izbor knjizevnih dela liriku i prozu 
Ingeborg Bahman, tacnije nekoliko njenih pesama i pripovetku Vodena vila odlazi u 
prevodu Zlatka Krasnog. Kroz te tekstove proticu reke i udaraju morski talasi, sto 
pokazuje da izbor nije slucajan: Senke ruze senke, Poruka, Pesma о jednom ostrvu, 
!та vatra pod zemljom i Kada neko ode, onda sesir. .. Senka u tudoj vodi, poruka od 
Sunca s neba poginulih, morski vetar koji nosi ререо i brodovi sa smrtnim teretom, 
vatrena reka pod zemljom, more u koje se sve Ьаса kad neko ode (ajednom се se vra
titi), i zov vodene vile koja odlazi, razocarana ljubavlju - mitska slika kraja i novog 
pocetka sveta i covecanstva u vodi i vatri jednaje od konstanti njenog dela, kako li
rike, tako i proze. Medutim, vecita nada u spasenje (Mayer 1980: 17) podrazumevala 
је kod Ingeborg Bahman i stvaranje novogjezika (Gortz 1980: 30), cime se recepcija 
njenog stvaralastva posle ovog ekskursa ponovo vraca temi jezika. 

Bahman је postala uverena da jezik vise ne moze da "predstavlja sponu iz
medu coveka i predmeta". Posto "pesma vise nije Ьi\а dovoljna da izrazi savremeni 
izmenjeni odnos prema svetu i da obuhvati proЫematiku koju је sa sobom donelo 
savremeno doba", "potraga za novim jezikom" postaje jedan od kljucnih momenata 
u njenim pripovetkama iz zblrke Trideseta godina (1961 ). Ceznja za novim jezikom 
razlicitim od "jezika prestupnika" ["Gaunersprache"], ,jezik[a] koji se koristi bez 
razmisljanja i bez preispitivanja, jezik[a] kao namestaj[a], jezik[a] besmisla i lazi", 
ta ceznja karakterise njene likove, pobunjenike, usamljene i ocajne individue koje ne 
mogu da se pomire sa "postojecim svetom i poretkom koji maskira zlocin i laz", s 
konvencijama i zakonima drustva koje postavlja granice u misljenju, Jjubavi i dela
nju. Pokusaji da se predu te granice osudeni su na propast. Protest njenih protagonista 
i protagonistkinja uvek se zasniva na emocionalnom, ,jezik pripovedaka ima zanos 
i snagu poezije i cesto uzima oЫik monologa koji se nikad ne smiruje izrazavajuci 
svoj bunt protiv zivota koji је individui nametnut", stoga Bahman i ostaje "liricarka 
u prozi" (Pavlovic-Cetkovic 2001: 202-203). 

Atmosferu fantasticnog u delu Ingeborg Bahman uocio је Ranko Krstajic, 
sastavljac Antologije svetske fantastike iz 2001. godine u koju је uvrstio pripovetku 
Prodavnica snova и prevodu М. Pavlovic-Cetkovic. Fantasticno kod Krstajica pod
razumeva "uvlacenje citaoca u svet likova i zblvanja", cudan dogadaj koji izaziva 
neodlucnost ne samo kodjunaka, vec i kod citaoca, а podrazumeva i citaocevo isku
stvo straha koje proizilazi iz licnog utiska (Krstajic 2001: 6-7). U Prodavnici snova 
Bahman pripoveda о coveku koji ne moze da se odluci da kupi jedan san i da ga plati 
svojim vremenom. Posto smatra da nema dovoljno vremena da sanja, izlazi iz pro
davnice, а da nije kupio nijedan san. Kasnije ponovo trazi tu prodavnicu, ali nikada 
vise ne moze daje nade, а san koji је video samo na kratko, zauvek ga proganja. 

Као predstavnica tzv. zenske knjizevnosti Bahman se prevashodno recipira 
kroz prozu, dok је njena lirika potisnuta u drugi plan. u zenskoj knjizevnosti "zene 
autori pisu za citateljke о intimnim proЫemima, otkrivanju seksua\nosti i materin-



О INGEBORG BAHMAN 1 NJENOJ RECEPCIJI NA SRPSKOM ... 663 

stva, о borЬi za emancipaciju" (Krasni 1986: 277). Upravo s feministickog aspekta 
pocinje i recepcija najpoznatije pripovetke Ingeborg Bahman Undine geht. U prevo
du naslova Krasni se odlucuje na izostavljanje imena vodene vile, kojaje u nemackoj 
knjizevnosti prisutna i poznata u okviru visevekovne tradicije, alije uglavnom nepoz
nata srpskoj citalackoj puЫici. Pripadnost ovog teksta zenskoj knjizevnosti Krasni 
istice vec prevodom prvih reci: "Muskarci! Vi cudovista!", iako u originalu stoji: "Ihr 
Menschen! Ihr Ungeheuer!" (Bachmann 1980: 140). Prevodilac zeli na taj nacin da 
istakne ne toliko suprotnost izmedu vodene vile i ljudi, koliko odnos izmedu zene i 
muskarca. S jedne strane, prevodilac svojom interpretacijom utice na prevod, s druge 
strane, prevod suzava ili cak fiksira na jedno od mogucih znacenja teksta. Prevodilac, 
u stvari, time namece citaocu svoju interpretaciju prevoda. 

Drugi prevod ove pripovetke potice od Olge Elermajer-Zivotic i verniji је 
originalu. U naslovu vise ne stoji "vodena vila", vec njeno ime: Undina. "Cudovista" 
vise nisu samo muskarci, vec generalno ljudi, kako stoji i u originalu. Ovaj prevod 
је objavljen dva puta, prvi put u Letopisu Matice srpske, 1999. godine, а drugi put 
u casopisu Centra za zenske studije i istraZivanje roda u Beogradu, 2002. godine. 
Elektronsko izdanje ovog casopisa, kao i tekst prevoda (greskom objavljen kao Udi
na odlazi) dostupni su na internetu.9 NeoЬicno је, medutim, citanje ovog prevoda u 
kontekstu proleca 1999. godine: pripovetka о vodenoj vili ogorcenoj ne samo najed
nog vec na svakog Hansa kao reprezentanta muskog roda koji juje razocarao, postaje 
prica о bombardovanju i porusenim mostovima na Dunavu. U kontekstu uvodnog 
teksta u kome pise "о ucescu stranih pisaca" u "ratnom Letopisu" Kovacek vrsi ak
tualizaciju i ideologizaciju Bahmanove pripovetke, koje nemaju uporiste u samom 
tekstu (Kovacek 1999: 608-61 О). 

Treci prevod ove pripovetke objavljenje pod naslovom Odlazak vodene vile. 
1 na pocetku ovog prevoda vodena vila se obraca ljudima kao cudovistima, njeno ime 
ponovo nestaje iz naslova, а umesto glagola ("geht" = "odlazi") stoji deverbativna 
imenica "odlazak". OdaЬirom opste imenice "vodena vila" umesto imena i prevodom 
"Menschen" kao "ljudi" i ovde u prvi plan dolazi opozicija vodena vila-ljudi, kao su
protnost jednog prirodnog sveta osecanja i hladnog ljudskog sveta. Prevodilac smatra 
da је ova pripovetka "u stvari poema о ljudskoj egzistenciji uopste" (Pavlovic-Cet
kovic 2001: 203) i ovakvo shvatanje utice i na njen izbor leksike, kao sto је to Ьiо 
slucaj i sa prevodom Zlatka Krasnog. Zamena glagola kretanja u prezentu ("odlazi") 
deverbativnom imenicom ("odlazak") nije u potpunosti opravdana, jer se vremenski 
aspekt (sinopticki prezent) guЬi, kao i nesvrseni glagolski vid, s obzirom na to da је 
u glagolu aspekt trenutnog trajanjajasno naglasen, dok "odlazak" moze da se odnosi 
па sva vremeпa (proslost, sadasпjost, buducnost) i оЬа vida (svrseni i nesvrseni): iz 
prevoda пaslova se пе vidi da li је Uпdiпa vec otisla, odlazi ili planira odlazak, da li 
је rec о пјепоm "odlaZeпju" kao procesu ili samo о ciпjeпici da је otisla - sve se to 
guЬi и prevodu. 
9 l1ttp ://www.zenskestt1die.edtt.yt1/pages/zenskestL1di je/zs s 1 O/Ьahman. html 
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Feministicka izdavacka kuca objavila је 1999. godine roman Malina ( 1971) 
u prevodu Sanje Dos\ov. Сео tekst romana dostupan је u elektronskom izdanju 10

, а na 
vise adresa na internetu moze da se nade, naZalost ne u potpunosti tacan, komentar 
uz ovaj roman: "Roman reka о incestu, ratu, poeziji austrijske spisateljice koja је 
tragicno stradala od sopstvene cigarete ostavljajuci za sobom poeziju i zivot kao sim
bolicno zensku pricu.щ 1 • Ovo nije "roman reka", tema nije rat, а ni incest ili poezija, 
vec se u centru nalazi, kako u naslovu stoji, Malina, destruktivni muski alter ego 
jedne zaljuЬ\jene zene. 

Ovaj roman posluzio је kao inspiracija Jasmini Tesanovic da napise tekst Za
kon stvarnosti, koji је posvecen Ingeborg Bahman. Citav niz s\ika: mladic u bolnici, 
njena licna secanja, plovidba ро reci, sve to vodi autorku do "Inge" i njenog odnosa 
s Malinom, s ocem, s Ivanom. lvanje taj zakon stvarnosti koji stoji u nas\ovu: ljubav 
ili bolest, u stvari matematicki zakon, kaze autorka, zakon koji "trosi" samo Inge i 
dovodi do uЬistva ljubavi, do smrti. 12 

Destruktivno dejstvo muskarca na zenu koje rezultuje njenim samouЬistvom 
temaje i pripovetke kojuje prevela Olga Elermajer-Zivotic u casopisu Knjiievni list 
2004. godine pod naslovom Na пеЬи i па zemlji. Ameli, glavni lik pripovetke, skocila 
је kroz prozor zbog \azi i prevare svog seЬicnog muza za kojeg se uvek spremno i str
p\jivo zrtvovala. Kadaje on konacno otisao toliko daleko da svojoj seЬicnosti zrtvuje 
i nju, pretvorivsi је u lopova, Ameli vise nije mogla da izdrzi. Nije to prvi put da u 
delu Ingeborg Bahman muskarac unisti zenu koja ga voli: vodena vila Undina odlazi 
na put bez povratka, zensko pripovedacko "ја" u romanu Malina nestaje u zidu, а 
pos\ednje reci u romanu g\ase: "Bilo је to uЬistvo." 

U svih pet pripovedaka zЬirke Simultano g\avni likovi u su zene. Centralni 
motiv је "zivot kao uvreda", jer sve ove zene, kao i svi likovi kod Bahman, 

"pate od samog zivota koji ih је sve povredio i razocarao. Nijedna od njih nije 
uspela da pronade trajan oslonac u ljubavi ili prijateljstvu, svakoj је samoostvarenje 
uskraceno na karakteristican nacin. Spoljna radnja pripovedaka izgleda povrsna i 
usporena, ali se stvarno dogadanje odvija u ravni emocija, asocijacija i nagovestaja, 
pri cemu se tema otudenja i samootudenja varira uvek na drugaciji nacin." (Pavlovic
Cetkovic 2001: 203) 

U okviru kampanje povodom Medunarodnog dana borbe protiv nasilja nad 
zenama, 25. novembra 2002. godine, u clanku Reaguj, nasilje је zloCin! posvecuje 
se paznja i aktivnostima prve specijalizovane izdavacke kuce Feministicka 94 "koja 

10 http://www.womenngo.org.yu/sajt/sajt/ feministicka94/Ьahman/Bahman l .htm 
11 http://www.alexandria-press.com/94/94/94.htm, http://www.deve.org.yu/biЬlioteka 12.htm, http://www. 

knjigainfo.com/index.php?gde=@http%3A//www.knjigainfo.com/pls/sasa/bio.osoba%3Fo id%3030442@, 
http://www.awin.org.yu/srp/arhiva/CK des.htm 

12 http://www.womenngo.org.yн/sajt/sajt/feministicka94/tesanovic/t4.htm 
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promovise studije i literaturu koje govore о drugosti i identitetu zena danas". Poseb
no se isticu dela Ingeborg Bahman kao "izuzetne spisateljice". 13 

Medutim, Ingeborg Bahman ostaje pesnikinja koja pise protiv rata, kao sto је 
pokazala multimedijalna izlozba otvorena u Srpskom narodnom pozoristu u Novom 
Sadu, 12. таја 2004. godine. Izlozbu su organizovali Austrijski kulturni forum i Am
basada Austrije u Beogradu, u saradnji s Odsekom za germanistiku Filozofskog fa
kulteta u Novom Sadu i Austrijskom ЬiЬ\iotekom pri Matici srpskoj u Novom Sadu. 
Prikaz njenog zivota i dela dat је hronoloski i pracen је tekstovima, fotografijama, 
audio i vizuelnim zapisima i njenim filmskim portretom. Na otvaranju izlozbe go
vorila је tadasnja prorektorka Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Radmila Marin
kovic-Neducin, upravnik BiЬ\ioteke Matice srpske, Miro Vuksanovic, а njen zivot i 
delo predocila је prof. dr Julijana Beli-Genc, sef Odseka za germanistiku u Novom 
Sadu. 14 

Na internetu se Ingeborg Bahman pominje jos u razlicitim kontekstima, u 
jednom tekstu elektronske verzije NIN-a navodi se dajuje Marsel Rajh Ranicki svr
stao u kanon nemacke knjizevnosti 15

• Njeno ime se takode pojavljuje u vezi s drugim 
znacajnim licnostima шnetnickog sveta: ро romanu Ingeborg Bahman Malina doblt
nica Nobelove nagrade za knjizevnost 2004. godine Elfride Jelinek napisalaje scena
rio za film koji је rezirao Verner Sreter16

; knjiga о velikoj operskoj divi Mariji Kalas 
objavljenaje "kao reprint sajednim esejom i propratnim tekstom nemacke pesnikinje 
Ingeborg Bahmanщ 7, а Milo Dor, austrijski pesnik srpskog porekla, istice pripadnost 
Ingeborg Bahman onoj generaciji pisaca koja је Ьila kosmpolitski orUentisana. 18 

Na kraju: Ingeborg Bahman se па srpskom jeziku recipira kao liricarka u 
stihu i u prozi, dok njene radio-drame, liЬreta, eseji i predavanja о poetici dosad nisu 
prevedeni. Srpskoj citalackoj puЬ\ici poznataje kao knjizevnica nemackog govornog 
podrucja i austrijske posleratne knjizevnosti, kao pesnikinja jezicke krize, fantastic
nih prica, apokalipticnih vizija kraja i novog pocetka, vode i vatre, muskarca i zene, 
unistenja u svakom pogledu, а najvise emotivnog i psiholoskog. Njeno ime se kod 
citalacke puЬ\ike u Srblji vezuje za borbu protiv nasilja u svakom oЫiku. 

13 http://www.danas.eo.vu/20021211/com media.htm 
14 http://www.dnevnik.eo.yu/arhiva/11-05-2004/Strane/kultura.htm http://www.bms.ns.ac.yu/vesti/vesti49. 

ј!Цf, http://www. vojvodina. com/naslovna/arhiva5/0405 13. htm 1, http://www.dnevnik.co.yu/arhiva/ 13-05-
2004/Strane/hronika. htm 

15 http://www.nin.eo.yu/cgi-Ьin/printpage?filename=/2001-08/16/19311.html 
16 http://www.Ыic.co. vu/Ыic/arhiva/2004-10-08/strane/kultura.htm# 
17 http:l/www.danas.eo.vu/2003 l I О l /vikend8.html; http://www.tvorac-grada.com/forum/viewtopic. 

php?p=21882 
18 http://www.knjizara.co.yu/index.php?gde=http://www.knj izara.co.yll/pkch/dataOO/veliki brat је dobio. 

l1tml; http://www.knjigainЉ.com/index.php?gde=@http%3A//www.knjigainfo.com/pls/sasa/bip.tekstovi 

о izdanjL1%3Ftip%3D l 2%26pЫcid%3D 11389@; http://www.danas.co.yll/2005121 O/knjigal .html 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Gesamtwerk Ingeborg Bachmanns wurde in serbischer Sprache nur se
lektiv rezipiert: ihre Gedichte und Erzahlungen wurden nur zum Teil iibersetzt, ihre 
Horspiele, LiЬretti, Essays und Vorlesungen sind der Aufmerksamkeit der Obersetzer 
vollig entgangen; zwar wurde der Roman Malina zur Ganze iibersetzt, die Roman
fragmente des Zyklus Todesarten erfreuten sich aber keinerlei Beachtung. In erster 
Linie waren folgende Kriterien aussch\aggebend, dass Gedichte und Erzahlungen zur 
Obersetzung ins Serbische gewahlt wurden: Vermitt1ung der Atmosphare der Nach
kriegszeit (Verdrangнng, Verzweiflung, Einsamkeit), ihre Zugehorigkeit zur oster
reichischen Literatш, apokalyptische Ziige, Wasser- und Feuermetaphorik (im Sinne 
von Untergang нnd Neuanfang), Sprachkrise als Thema, Gewalt von Mannern iiber 
Frauen und das Phantastische. Unter den serbischen Lesern erwarb sich Ingeborg 
Bachmann den Ruf einer Schriftstellerin, die in ihrem literarischen Schaffen gegen 
jede Form von Gewalt die Stimme erhob. 

Schlйsselworter: Ingeborg Bachmann, Leben, Lyrik, Prosa, Rezeption, 
Obersetzungen 
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STAREA DE FAPT ~1 STAREA DE VIU AUTENTIC 
IN LIRICA LUI IOAN FLORA 

OfeliaMeza 
Lirica poetului voivodinean Ioan Flora expгima preferential nemaгginirea lumii ~i 

universalitatea existentei, са procesare се face posiblla Iegatuгa celor mai diferite perspective 

temporale ~i semantice. 
Ioan Floгa а fost prieten ~i соlаЬогаtог apгopiat а! Iui Nichita Stanescu, SгЬа Ignja

tovic, Adam Puslojic impгeuna cu саге а scгis ~i а tradus operele liteгare ale autoгiloг гomiini 
in limba siirba ~i орегеlе autoriloг siiгbl in limba гomiina. Trebнie evidentiate in mod special 
cele doua lucrari ale lui Vasko Рора, cu titlul: Nu iтi aтintesc Ьiпе. bunii теi prieteni (1983); 
Ара de Ьiiut (1986). 

Poetul contempoгan nu se considera ре sine un demiuгg, un profet, nici un tгiЬun 
а! obi~nuitelor ipostaze caгacteristice ale сгеаtогilог Iumii, universului imaginar ~i mitologic 
(Orfeu, Ноmег, Dante, Biron, Eminescu). 

Јп ingerintele poetulнi sunt nelini~tile propгii, cautaгea, melancolia, tгistetea, indig
narea, revolta, datoгia de а talmaci ~i descifгa lumea ~i natura in ipostazele sale iпfiпite, репtгu 
sрге а coпcluzioпa hotaгiit ~i а sugera, iп fiпal, са lumea ~i existeпta iп gепегаl, nu sunt iпter
pretaЬile, ci numai simple himere veгbale sau paгadigme mentale in materialitatea atotcнprin

zatoaгe, саге este atiit de pгezenta ~i vie. 
Poetul contempoгan scrie despre neputinta de а scrie са despгe actul demiurgic, des

pre materialitatea lнmii ~i despre mateгialitatea аснtа ~i aгzatoare а propгiei imaginatii !i des
pгe lupta cгunta cu CUVINTELE. in acest sens notiunea de metapoezie este atat de frecventa 
in sensul literaг contempoгan, саге este ре ciit de justificat ре atat ~i de fundamental. Astfel s-a 
ajнns piina !а mister, Iegat indisolнbll de ideea artei ~i а орегеi de arta ... Misteгнl sан numai 
аша de mister а гealitatii, misteгul actului de а scrie, misterul cuvantului саге se oglinde~te in 
insu~i faptul de а exista. 

Cгiticul ~i poetul Zvonimir Kostic а lntaшpinat cгeatia de lncepнt а lнi Ioan 
Flora сн aceste cuvinte: " ... obsedat de Rimbaud, el canta fantezist, asemeni modelu
lui sau poetic, !n imagini alogice, policгome, folosind о a~a-nuшita metafoгa absolu-
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ta, care se afla !а granita inteligiЬului." Kostic observa felul ln care imaginile poetice 
ale lui Flora apar prin mijlocirea "unui bogat tezaur imagistic", dar ln acela~i timp l~i 
pune lntrebarea "cat de coerent este structurata aceasta conceptie poetica, ln absenta 
careia creatia lirica е doar un exercфu spiritual."(Kostic, 1976). 

in planul semnificatiilor, poezia lui Ioan Flora (Ioan Flora, Talpile violete, 
poeme, Editura LiЬertatea, Novi Sad, 1990) este un sistem de rela!ii cu о structura 
deschisa. Unghiul de deschidere este determinat de contextele unor asociatii ~i orien
tat spre descoperirea unei certitudini ln cunoa~tere. Jovan Zivlak suЬ!iniaza ln lirica 
lui Ioan Flora urmatoarea remarca: "Pentru Flora lumea nu este fixata, nici lmpietrita 
ln lumina iluzorie а unor peisaje са о descriere ~i о explicatie а propriilor sale gesturi 
interioare. ( ... ) lumea nu este pentru el doar un proiect.", (Zivlak, 1980). Daca ln vo
lumul de debut natura 11 ajuta ре poet sa se afirme, ultimile plachete de versuri confir
ma vigoarea talentului lui Ioan Flora ~i formatia sa de larga respiratie umanista. 

Talpile violete atesta са poezia lui Ioan Flora are un statut literar paradoxal, 
~i aceasta nu numai din cauza culturii sale poetice vadit moderne, cat, mai ales, din 
cauza impresiei ре care о lasa, а нnei aglutinari de inflнente. In сееа се prive~te cul
tura poetica el este, dupa parerea noastra, unul dintre cei mai infoпnati poeti de !а noi 
(sa nu uitam са formatia lui artistica s-a sitнat lntr-o ероса in care precumpaпitoare 
а fost amЬitia de а fi modern: ,Jmi amintesc,/ luptam din rasputeri pentru instituirea 
versului liЬer/ !а mai toate ceremoniile de iarna."/ fmi amintesc perfect, р.93/). Im
presia unor influente straine poate convinge doar ре cei neavizati sau ре cititorii се 
nu-i cuпosc lп profunzime pozia cu care lпсапtа ln ultimul deceniu. Poezia lui Iоап 
Flora este о munca hipercomplexa de restructurare а realiЩii prin cuvant. Unitatea 
profunda, !а nivelul textului discursiv, proprie poeziei moderne are о implicatie fun
damentala: lirismul а incetat sa fie о pura proЫema de traire. Poezia pura, trairea 
afectiva nu se poate realiza decat prin sinteza conotativa care se axeaza determinaщi 
stilistico-metaforici. 

Volumul !а саге ne referim este, са entitate poetica izolata, eterogena, uni
tatea realizandu-se prin specificitatea ~i maturitatea tehnicii lui Ioan Flora. Violetul 
este liantul care sudeaza poemele plachetei. Diversitatea lor pare fireasca: nu este oЫ
gatoriu са Talpile sa lase urme egale ~i unitare, semnificatiile formand, cum aratam, 
о strнctura deschisa. Este, de altfel, сееа се voia sa demonstreze lnsu~i poetul care, 
con~tient de plurivalenta poeziei sale ln perspectiva unor lecturi multiple, recurge !а 
un exemplu elocvent, cules din opera m а r е 1 u i р а t r i а r h а! poeziei 
moderne - Vasko Рора. 

О opera de arta, cum arata Umberto Есо, conform unei poetici explicite sau 
implicite а necesiЩii, este in mod substantial deschisa unei serii virtual infinite de 
lecturi posiЬile, fiecare din ele fiicand opera sa retraiasca potrivit unei perspective, 
unui gust, unei execЩii personale: "Ма pandesc !а fiecare pas, fie umbra lupului/ 
jupuita de ре trupul meu de umbrii,/ fie cate-o pereche de oase dezgolite, intinse !а 
soare./ Mai sunt lnsa ~i alte curse aici, ~i alte fiare/ de lut ~i cuvinte,/ stiiruind sa-mi ln-



STAREA ОЕ FAPT ~1 STAREA ОЕ VIU AUTENПC ... 673 

locuiasca siingele cu vreo naluca,/ cu vreo dragoste mare./ Astfel, doua pietre de riiu/ 
se zgiiiesc perfid ~i patima~ !а mine,/ un ~arpe mare se lncolace~te ln inima lemnului 
de trandafir,/ pumnale ~i capete vagabonde vor sa ma prefaca ln сеnща,/ ln bulgar de 
siinge lnghetat." (Recitdndи-l ре Vasko, р. 22). Poemul rememoreaza toate simbolu
rile relevante din poezia lui Vasko: lupul, pietrele de riiu, ~arpele, lemnul de trandafir, 
pumnalele, cenu~a etc., Ioan Flora lncerciind о retopire creatoare а simbolurilor din 
conventia literara а autorului сафi de piatra ~i os: "О haita de a~tri coboara din se
nin са un cear~af nemarginit,/ acoperind ochii pamiintului/ racut tandari ~i pu!Ьere." 
(Idem, р. 22) 

Са exponent major а! poziei moderne, Ioan Flora este inimitaЬil. Statutul 
literar paradoxal se na~te din nevoia de а fi comparat, de а fi raportat !а alte conventii 
literare. Ре plan universal poezia sa penduleaza lntre ееа de tip baudelairean, ~i ееа de 
tip Walt Whitman, ramiiniind totu~i unic. Oin poetizarea mitului poetul ia doar асеа 
"poanta" а poeziei, menita sa ~ocheze. Oin practica whitmaniana ia discursivitatea 
~ocanta, "inventarierea" prin cultivarea arЬitrarului, vф fiind preferata artei. 

Fiu de taran, poetul l~i concepe genericul plachetei pornind de !а о metafora 
cu larga circulatie lntre cele doua razboaie: taran i m еа este tal ра tari i. Vremurile 
care au urmat au apasat tocmai aceasta tal ра ~i aceasta, paradoxal, ln numele "popo
rului", notiune ре care noua ideologie а golit-o de orice continut. 

А~а explicam prologul amar а! plachetei - amintirea anilor aspri, ciind co
munismul stalinist macina ln malaxorul vremii ре a~a-numфi culaci lmpreuna cu 
firavii raze~i се simbolizau t а 1 р а t а r i i. Hulpavul dragon ro~u aparat de 
sloganul "ln numele poporului" fura ~i ultimele graunte din sacul taranului sprac 
(Moartea cu efect lntiirziat, р. 7). 

Ре acea~i linie tematica se lnscrie ~i poemul molimei staliniste се descrie о 
ероса ln care chiar ~i aerul era poluat de numele "tatucului eliЬerator de popoare" ~i 
creator de gulaguri: "La Fabrica de confectii Stalin,/ din strada Stalin din ora~ul Sta
lin,/ izbucnise ln luna Stalin а anului Stalin/ Marele Incendiu Stalin (Lиpta volиntara 
а pompierilor си incendiиl, р.73). 

In poemele cu о astfel de tematica "tot mai des receptam vorЬirea ironica 
textual; de fapt, ne-am oЬi~nuit cu un limbaj ironic ~i acum acesta este се! ре care-
1 a~teptam ~i recunoa~tem, се! pentru care suntem pregaЩi", (Nenin, 1983), lantul 
descriptiv este punctat de ironia care demistifica tocmai tabuurile marxiste, rostite 
piina nu de mult solemn ре bancile ~colilor sau ln fastuoasele sali ale congreselor: " ... 
о fascinanta perla dintr-un ~irag militant:/ Tinea ре masa, liinga Ыid, Cartea Marelui 
Partid,/ cu mentiunea sursei, desigur." (Ара noastra ееа de toate zile, р. 75), "iar co
misarii poporului luptau pentru Ьinele poporului,/ astfel lnciit trebuia confiscat sacul,/ 
cu femeie cu tot. ( ... ) ... о stropira/ cu ара de !а ci~mea, de-o podidira ni~te fiori reci/ 
~i, desigur, о con~tiinta de clasa ln toata regula." (Moartea си efect intdrziat, р. 7) 
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Semnificativ este ~i actul unui musulman, Nazim, care folosind s е се r а ~i 

с i о с а n u 1 i~i asasineaza nevasta pentru са nu+l lasa sa urmareasca in voie "meciul 
din finala" (Finala de tenis, р. 65). 

Poate mai frecvent decat in oricare a\t volum, Ioan Flora recurge in poeme 
Ја demitizare. Simbolul arhetipal - porumbelul pacii cu ramura de maslin in plisc 
- se metamorfozeaza aici intr-o "mier\a а\Ьа cu inima a\Ьastra,/ pJimЬЭ.nd о frunza 
de dafin ln p\isc"(Mierla, iarna, ре malul marii, р. 11 ); prin spa!iul geto-dacic nu 
trec popoare migratoare, ci insi~i samatii ba~tina~i, са о iluzie Ја continuitate (Setea 
# foamea, р. 38); rama~itele pamante~ti ale Jui Dante Alighieri s-ar mai fi pastrand 
pungile expuse sau au pierit "Ре vreme de razboi?/ in cumplitele inundatii de-acum 
doua decenii?" (Reintalnirea lui Alighieri си Vergiliu, р. 49). 

"Cine о fi Hamlet din Jyllanda care are inima". scufundata cu grija ln beton 
proaspat/ ~i depusa a\aturi de capul mumificat/ ре un postament de marmura verde,/ 
!а Јос de cinste in muzeul din Silkeborg" (Hamletdin Jyllanda, р. 55), sau Ulise ~i 
Penelopa ( Ulise la Triest, р. 69). 

Acest capitoJ, ре care J-am putea numi а\ demitiziirii se incheie cu epilogul 
plachetei, in care i se repro~eaza lui Ovidiu са in Metamorfozele sa\e n-a scris nimic 
despre verile de !а Pont. Ironia i~i exercita ~i aici funcЏa de demitizare а legendei: 
poetul roman nu putea sa scrie caci "Nu-~i dezJipea, presupun, ochii de Ја glezneJe 
lor arcuite/ venind de Ја fantanii/ ~i uita pentu о clipa ~i de SaJmona ~i de Corina" 
(Pontica/Despre iertare ~i grafiere, р. 107). 

PЩini poeti poseda lntr-o masura atat de mare са Ioan Flora, subtilitatea 
lingvistica proprie poeziei ~i о asemenea tehnica а ambiguitЩii, dusa pana Ја perfec
tiunea unui stil. El redescopera universul се! mic ~i universul се\ mare in care traie~te 
оти\, provocand uimire, ridicand necontenite semne de intrebare ~i propunand teme 
de adanca mediЩie. Astfel, о ~tir de mica puЫicitate este simplificata intr-o poveste 
reala cu final tragic: 

"Се! mai frumos era cand bateau clopotele seara, 
de Sfantul Ilie. 
Era о minune sa Је prive~ti, а~а, multicoJore, stralucinde, 
de parca-i vorbeau lui Dumnezeu in ureche. 
Dar cine-ar fi banuit, dom'le, ca-n madularele noastre 
se сЈосеа de-acum nu ~arpeJe, nu cuiul veninos, 
ci moratea-n persoana. 
$i nu nшnai ln oase, ci ~i in floarea cartofuJui, in сЩе\uЈ 
pamantului, 
ln maretul viitor rotunjit de Ја triЬuna. 
$i се fericф eram, cand inca mai eram!" 

(De~euri radioactive. Paznici ~i cdini, р. 42) 
Aleksandar Popov remarca lntr-un studiu: "Anul na~terii poetului Ioan Flo

ra, care scrie ln limba romana, 1950, de obicei". е considerat drept lnceput pentru 
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о noua etapa in afirmarea Iiteraturilor iugoslave. Aceasta se desf'~oara sub senul 
unui concept pluralist al vietii literare ~i sub semnul unei attudini artistice avangar
diste.( ... ) Ioan Flora pledeaza pentru un nou veism in poezie. Са ~i multi al!i poeti 
moderni, el abordeaza tematica poeziei ~i а actului insu~i de а scrie, in mod aparte 
raportul dintre poezie ~i Iшnea concreta, dintre poezie ~i societate ~i momentul istoric 
contemporan. in poemele sa\e intalnim elementele de program poetic, elementele ale 
unei anume poetici, cat ~i accente polemice, ( ... ) Un asemenea program este, desigur, 
dominant in poezia moderna ~i е\ е realizat de poeti din intreaga Europa, din America 
de Nord ~i din America Latina. Verismul lui Flora, insa, impune ~i un alt plan ~i о alta 
perspectiva: domeniul suprarealului, al metafizicului aproape. Poemul sau pragma
tic Poezia-i document, mi-am spus, debuteaza tocmai prin negarea par{ii sensiblle. 
Aceasta conexiune dintre real ~i suprareal, dintre concret ~i imaginar, dintre rational 
~i irational confera formulei poetice а lui Flora un caracter sintetic, сееа се prezinta, 
de regula, suportul de aur al valorilor poetice". (Petrov, 1978 ). 

ProЫema ecologica este declan~ata de un articol din ziar sau de о fotografie 
de ероса. Poetul ~teaptii aer curat dinspre Antartica (Antartica, р. 83) sau se lasa 
convins de existenta unei blciclete ecologice - mijloc de circulatie dar ~i de neutrali
zare а efectului de sera а planetei (Bicicleta ecologica, р.33). 

Alteori, folosind stilul descriptiv, poetul reconstituie scene istorice, privind 
lumea са spectacol. Vizualul primeaza, in defavoarea suditivului, dar referentul cul
tural este predilect: muzee, nume de autori, lumi geografice se succed cu insistenta ~i 
elevatie in universul poetic lui Ioan Flora. Livrescul este insa senzualizat, conferindu
i-se tonaliЩi moderne: "un cer caustic ~i gri,/ incremenit acum doua secole/ in puila 
maestrului Neuhauser caruia ii scapa psihologia/ personajelor, ( ... )" (р. 27) "Istoria 
secreta, Omul aproximativ, Herodot/ ( ... ) lauda caфlor de pamant, de aer, de piatra, 
de foc,/ elogiind scrieri cu ochi de sticla,/ cu trup de dragon( ... )." (р. 47) 

Este repovestit episodul final al vietii lui Rasputin (Povestea mor{ii lui Gri
gori Rasputin, р. 17), scena de о cruzime balcanica in care Vlad Тере~ Dracula adu
na intr-un han cer~etorii ~i hotii Ја un ospat ~i Је da foc, purificand astfel Valahia de 
talharie ~i lenevie (incendirea hanului, р. 53): "Era о toamna tarzie sau un amurg 
dulceag sau ziuii/ in amiaza mare ~i treburile/ mergeau peltic prin Valahia, iar chiorii 
~i milogii/ cer~eau cu pumnalul de ti-1 lnfigeau ln beregata./ Astfel ar putea lncepe о 
scriere istorica, un roman/ cavaleresc, о fresca de ероса infiiti~and/ Tara Romaneaca 
ре Ја jumatatea secolului XV, ре vremea/ cumplitului ~i dreptului domn Vlad, zis 
Тере~,/( ... ) ~i se daduse sfoara in tarii/ са maria-sa е volnicii sa ierte pacatele/ tuturor 
mar~avilor ~i artago~ilor/ ~i talharilor de drumul mare, ( ... )Ва mai mult, ca-i pofte~te 
spre seara Ја hanul cel mare/ de langa Cetatea de Scaun, unde sa se ospateze/ ~i giu
giuleasca in voie, pana-n revarsat de clopote de zori. ( ... ) $i ре cand ospЩul era ln toi, 
Domnul s-a milostivit/ sa-i sloboada de griji ~i siiriicie ~i toate niipastele de-acum,/ 
dand foc hanului care arsese panii-n temelii ( ... ) (р.53-54). 



676 OfeliaMeza 

Refacerea are !ос ре coordonatele иnиi proces intelectиal de oЬiectivare. 
Exeтplele citate ne-ar риtеа sиgera тodalitatea reaтintirii иnor fi\тe vizionate 
candva. Aтintirea este lnsa aici doar иn trиc literar, !а care Ioan Flora recиrge deo
Ьicei pentrи а conferi crediЬilitate iтaginilor inventate sаи lnchegate din franturile 
reтeтorate. in astfel de роете, Ioan Flora este discursiv aidoтa lиi Petre Stoica, си 
care se aseaтana prin prozaisтиl aparent ~i poetizarea detaliиlиi. 

Registrиl stilistic а\ роеtи\иi este сотр\ех ~i variat. In Domnifa de Aghiazma 
el este lirico-descriptiv, dar functioneaza lntr-иn cadru oniric: "visиl теu, nada теа 
se spи!Ьerasera са отиl" (р.21 ), ln Cronica citadina este grotesc-ironic (иn от este 
sfa~iat de cainii иnиi spital lntr-o noapte de iarna си viscol, iar oasele \иi ajиng !а 
Muzeиl de ~tiinte Natиrale) "Unde vor putea fi cercetate cu тиltа тigala/ ln vreтuri 
de restri~te" (р. 63). Totu~i constanta acestиi registru raтane aтЬigиitatea, provenita 
din тoЬilitatea си care aиtorиl тanиie~te ironiei. Prozaisтиl Iиi Ioan Flora este иnи\ 
cautat. Prin prozaisт poetul ne introdиce ln cotidian. ЕЈ "zice" poezie, cuvinte се par 
banale, dar care plиtesc prin cadenta versului ~i, таi ales, prin regia textului. Se na~te 
astfel perifrasticиl, са ~i сит poetul ar opera си sintagтe prefabricate, ре care nитаi 
el ~tie sa le monteze, fiindca cunoa~te planиl de constructie а\ poeziei. Ioan Flora pre
gate~te din vreтe anитite e\eтente си саге ciтenteaza aceste prefabricate verbale, 
care, izolate, par banale. Aceste eleтente sиnt, сит aтintiт, de tip baиdelairean sаи 
whitтanian. Vот da иnele ехетрlе: "Siтion carиta~ul, си fata straтьa, си ochii 
injectati/ ~i cearcanele atarnandu-i са о zиra." "El е bиhait, bllos ~i chel"". "Ea-i bru
тarie, solzoasa ~i lata"". "Еа sfaraie са о pastraтa/ си vierтi, cazиta ре foc". 

in categoria а dоиа intra discursivitatea din Scenariu си ingeri (un fel de 
ironie !а adresa actulиi de levitaЏe ), Setea ~i foamea, ТаЫои de ероса, Hot video, Fi
ziologia ora~ului са ~i din се\е dоиа роете lnchinate \иi Constantin Brancи~i: А/ееа 
scaunelor, Casa lui Brancщi !а НоЫ/а. in a\t роет transpar accente bacoviene: 

"staи singиr ~i та gandesc \а tine ~i-afara 
рlоиа тarиnt ~i-i priтavara iernatica 
~i-i иn тiracol са lnca таi respir" 

(Sfaraind dureros in ploaie, р. 84) 
Doina ~i Ип tanar /aran !а Eminescu constitиie ~i ele о relntoarcere !а c\a

sici, postura тenita tocтai sa lntareasca regиla poeziei тoderne. 
Poetиl folose~te си sиbtilitatea efectul det~arii pentru а reliefa viata, ~а 

сит dovede~te роетиl Gandaci purtand cartea de telefoane; "." facand sa te lndo
ie~ti de adevar/ са tocтai pacatoasa aceasta de viata nи are nici иn sens,/ са viata ta 
ln сотраrаЏе си, etcaetera, etcaetera." 

Sиnt acestea doar иnele repere ale тicro-~i тacro-cosтosиlиi, тontate ln 
coplexul scenariu а! vietii iтaginate de poet. 

Jar daca и r т е 1 е d е а и r ~ i ј а d Iasate de talpile violete 
anиnta dschiderea unei proiectate trilogii, apare evidenta personalitate а poetului ln 
edificarea unei opere тајоrе a~teptata de cititori. 
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OfeliaMeza 

AUTHENТIC STATE AND FACTUAL STATE 
IN IOAN FLORA'S LYRICAL POETRY 

SUMMARY 

Lyrical poetry of the well-known poet from Vojvodina primarily expresses 
the infinity of the world and the universality of existence as а processua\ity which 
enaЬ\es а link between diverse temporal and semantic perspectives. 

Ioan Flora was а close friend and collaborator of Nikita Stanescu, Srba 
Ignjatovic, Adam Puslojic, with whom he wrote and translated literary works of the 
Romanian authors into the Serbian language, as well as the works of the SerЬian au
thors into the Romanian \anguage. One should specially under\ine their mutual trans
lation of the entire poetic opus of Vasko Рора under the titles: Ne secam se dobro, 
dobri тој prijatelju (! Do Not Remember Well, Му Good Friend) (1983) and Voda za 
pice (Water for Drinking) (1986). 
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А contemporary poet does not consider himself а demiurg, а prophet nor а 
triЬune of the estaЫished characteristic hypostasis of the creators of worlds, mytho
logical or imaginary universums (Orpheus, Homer, Dante, Byron, Eminescu). 

The poet has neither tasks nor purposefulness. However, precisely in the 
poet's competence there lies the imperative of his own anxieties, searches, melan
choly, sorrow, indignation, rebelliuosness, oЫigations to interpret and decypher the 
world and nature in different infinite hypostases in order to conclude resolutely and 
suggest finally that the world and the entire existence are not interpretaЫe, but only 
simple verbal chimeras or mental paradigms in the general materiality which is so 
present and alive. 

А contemporary poet writes about the powerlessness ofwriting as а demiurg 
act, about materiality of the world and about acute, buring materiality of his own 
imagination, about the dreadful struggle with the WORD. 

n that sense, the notion ofmetapoetry is so frequent in contemporary literary 
understanding which is as muchjustified as fundamental. Thus one is led to mystery, 
unbreakaЫy linked to the idea ofart and to the work ofart. Mystery or just an aura of 
the mystery of reality, the mystery of the very state of writing, the mystery of word 
reflected in the very fact that it exists. 

REZIME 
AUTENТICNO STANJE 1 CINJENICNO STANJE LIRIKE JOANA FLORE 

Lirika poznatog vojvodanskog pesnika preferencUalno izrazava beskonac
nost sveta i univerzalnost postojanja kao procesualnosti koja omogucava sponu naj
raznovrsnijih temporalnih i semantickih perspektiva. 

Joan Floraje Ьiо Ыiski prijatelj i saradnik Nikite Staneskua, Srbe Ignjatovi
ca, Adama Puslojica sa kojimaje pisao i prevodio knjizevna dela rumunskih autora na 
srpski jezik kao i dela srpskih autora na rumunski jezik. Posebno treba istaci njihov 
zajednicki prevod celokupnog pesnickog stvaralastva Vaska Роре pod naslovima: Ne 
secam se dobro. dobri тој prijatelju (1983.); Voda za pice (1986.). 

Savremeni pesnik ne smatra sebe demiurgom, prorokom, niti triЬunom usta
ljene karakteristicne hipostaze stvaralaca svetova, mitoloskih ili imaginarnih univer
zuma (Orfej, Homer, Dante, Bajron, Eminesku). 

Pesnik nema ni zadatke ni svrsishodnosti. Ali, upravo и pesnikovoj nadlez
nosti је imperativ vlastitih uznemirenosti, traganja, melanholije, sete, indignacije, 
buntovnoti, obaveza da tumaci i desifruje svet i prirodu и raznim beskonacnim hi
postazama da Ьi odlucno zakljucio i konacno sugerisao da svet i sveopste postojanje 
nisu interpretabllni vec samo jednostavne verbalne himere ili mentalne paradigme и 
sveopstoj materijalnosti kojaje toliko prisutna ј ziva. 
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Savremeni pesnik pise о nemoci pisanja kao о demiurskom cinu, о materi
jalnosti sveta i о akutnoj, gorucoj materijalnosti sopstvene maste i о jezivoj borbi sa 
RECJU. 

U tom smislu pojam metapoezUe је toliko ucestao u savremenom knjizev
nom shvatanju koje је koliko opravdano toliko i fundamentalno. Tako se dospelo 
do misterije, neraskidivo vezana za ideju umetnosti i za umetnicko delo. Misterija 
ili samo aura misterije stvarnosti, misterija cinjenice pisanja, misterija reci koja se 
ogleda u samoj cinjenici da egzistira. 

Kljucne reCi: Joan Flora, Vojvodina, lirika, interferencije N. Stanesku, Vasko 

Ро ра 
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UDK 821.163.41.09-32 

VOLJA ZA SIGURNOSCU U SRPSKOJ PROZI DEVEDESEТIH 

Slobodan Vladusic 

SAZETAK 

Tekst ukazuje na osobeni fenomen srpske proze devedesetih, а to је volja za sigur
noscu pripovedackog subjekta. Smestajuci romene Vladimira Arsenijevica odnosno Zorana 
Cirica u kontekst poetike realizma, sa kojom posebno Arsenijevic ostvaruje nedvosmisleni 
poeticki kontakt, pokusali smo da pokazemo kako se volja za sigurnoscu reprezentuje kao 
postepeno nestajenje pripovedackog subjekta. То za posledicu ima napustanje humanisticke 
ideje ро kojoj prica i pripovedanje, kao svedocanstvo, nadvladavaju uzase istorije; nase istra
zivanje pokazuje da taj odgovor vise ne zadovoljava pripovedacki subjekt sto predstavlja uvod 
u posthumanisticku epohu. 

Кljucne reci: pripovedacki subjekt, realizam, dramatizovani pripovedac, sveznajuci 
pripovedac. 

Zaista niko nije ocekivao da се Vladimir Arsenijevic za svoj roman prve
nac - И potpaljublju ( 1994) - doblti prestiznu NIN-ovu nagradu. Znacajna recepcija 
ovog mimetickog romana, koga su pozdravili koliko kriticari toliko i puЬ!ika, po
sebno је vazna u kontekstu tadasnjeg, uglavnog, postmodernistickog, nemimetickog 
poetickog okruzenja. Stogaje ovaj roman opravdano shvacen kao izazov postmoder
noj poetici. Umesto kljucnih odlika postmoderne poetike poput metafikcionalnosti i 
intertekstualnosti, u ovom romanu dominira jasna pripovedacka intencija usmerena 
ka neposrednom podrazavanju stvarnosti - srpskog drustva '90. Stavise, Arsenijevi
cev roman sugerise da је takav neposredan opis realnosti, dalek od Ьilo kakve teorije 
mogucih svetova, ne samo moguc, vec i potreban. 

Deceniju nakon ovog Arsenijevicevog pokusaja, cini se da је namera pis
ca Ьila prilicno naivna. Verovatno је to misljenje delila i vecina ondasnjih pisaca, 
postmodernista. Ne sme se medutim, prevideti cinjenica da је Arsenijevicev roman 
oznacio tacku u kojoj је pritisak stvarnosti na zidove ЬiЫioteka Ьiо tako jak, da se 
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pisac пiје vise mogao od takve stvarnosti sakrivati iza пaslaga kпjiga, оdпоsпо zidiпa 
svoje intimne ЬiЬ\ioteke. 

Bliskost poetike Arseпijevicevog romana i Realizma (shvaceпog u svom knji
zevnoistorUskom, а пе poetickom vidu) ne razotkriva se samo u mimeticnosti njegovog 
romaпa, vec u eksplicitnoj Zelji autora da napise ciklus romana pod naslovom Cloaka 
Maxima. U tom smislu, roman И potpalublju Ьiо Ьi tek prvi romaп ciklusa. Drugi ro
man, Andela (1997), пaglaSava ovu iпtenciju podпaslovom "sapuпska opera". Pomeпuta 
fuпrovska odredпicaje, razume se, ironicna,jer opisane ljudske sudЬine koji cine srpsko 
drustvo '90, poistovecuje sa sudЬiпama juпaka televizijskog funra, cime se hotimicno 
sпifuva egzisteпcijalni potencijal njihovih auteпticnih sudЬiпa. Ро strani od ironicnog 
seпcenja, ova fuпrovska odredпica ukazuje na sireпje pripovedackog rakursa u Anaeli: 
sada se vise пе prate samo sudЬiпe geпeracijski Ыiskih junaka, vec pripovedacki interes 
obuhvata i juпake iz drugih, starijih generacija. Pripovedanje, dakle, tezi da obuhvati sto 
veci deo drustvenog prostora i da sto jasnUe izrazi veze izmedu tacaka u tom prostoru. 
Romaп stoga posuduje od "sapuпske opere" strukturu pripovedanja: svakoj grupi medu
sobno povezanih likova, posvecuje se ро malo pripovedackog vremeпa. 

Arsenijeviceva zelja da пapise ciklus romana пeminovпo паs upucuje паје
dап slavaп primer iz istorije svetske kпjizevпosti. Radi se, naravпo, о Balzakovoj 
Ljudskoj komediji. Slicnost intencija, bez obzira na kvantitativпu razlikt1 u planiranim 
i napisaпim romaпima, dovodi u vezu poetike Arseпijevicevih i Balzakovih romana. 

U tekstu "Nulti stepeп pisma" Rolan Bart ukazuje па dve оsпоvпе karakte
ristike balazakovskog tipa romaпa. То su predasпje svrseпo vreme i pripovedaпje u 
trecem licu. Imaginarni svet nastao pripovedanjem u predasnjem svrsenom vremenu, 
ро Bartu, odlikuje preradenost i proCiscenost; to је svet u kome su dogadaji "oslobo
deni od podrhtavanja egzistencije" (Bart, 1971: 50), а "svaka пepovezanost н пjemu 
samo је slucajna" (Bart, 1971: 50). Takav svet, kao slika rada, prozirпosti i jasnosti, 
"predstavljajednн od mпogobrojпih cvrstih pogodЬi sklopljenil1 izmedu pisca i drus
tva, radi iskupljenja prve i spokojstva druge straпe" (Bart, 1971 :50-51 ). 

Takav, egzistencijalno ispraznjen, svet nuzno mora da se osloni na pripove
daпje u trecem licu. U tom smislu пiје otuda пi cudno sto Balzakovo trece lice dovo
di, ро Bartu, do "neke vrste algebarskog stanja radnje, gde egzisteпcija ima пајmапјi 
mogucni udeo". Vidi da se predasпje svrseno vreme i trece Iice kod Ba\zaka postaju 
orude kojim se gradi jedna slika sveta liSena egzisteпcijalnog udela svedoka. Тај svet 
је Ыizak Istoriji ili Epu, ро tome sto pripovedac, bas kao i korisпici пjegove naracije, 
stoje naporedo sa dogadajem, koji је zakljuceп i izolovan, bez uticaja na stvarnost 
pripovedaca/citaoca/slusaoca. Veza se epom, svakako ukazuje па jos jedпu osoЬinu 
Realizma koja izlazi iz okvira Bartovih razmatraпja, alije vredi пapomeпuti. То је ze
lja pripovedaca da se imaginarni svet о kome pripoveda pokaze kao apso\utпo vidlj iv. 
Proces karakterizacije lika tako је istovremeno i pokusaj da se karakter juпaka uciпi 
oCiglednim. Mark Selcer u tom smislu primecuje: "Zelja realiste da vidi istovremena 
је zelja da se пesto uciпi vidljivim: da se otelotvori, fizicki ili materijalno, karakter, 
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osobe ili unl!trasnja stanja" (Seltzer, 1992: 95). Se\cerove ideje povezl!jll realizam, 
oko i istinll shvacenl! kao predmetnost kojaje ocigledna. 

Neke od ovih karakteristika realizma mogu Ьiti primecene i и poetici Vladimira 
ArsenUevica, iako, na prvi pogled, poeticka resenja ovog pisca odнdarajt1 od opisanih poe
tickih fenomena karakteristicnih za poetiku Realizma. Najpre se to odnosi na proslo vreme 
l1 kome se pripovedanje odvija. Jako Arsenijevic ne koristi imperfekt, vec perfekt, ipak se 
cini da imaginami svet Arsenijevicevih romana pokazuje sve karakteristike sveta Balzako
vih romana; naravno, ne na tematskoj ravni, vec na poetickoj. Ukoliko Zelimo da potvrdimo 
ovu tezu koja se, za sada, tek nazire na citalackom utisku, Ьiсе potrebno da nastavimo ana
lizu osnovnih karakteristika poetike realizma i imanentne poetike ArsenUevicevog romana. 
Na prvi pogled, izgleda da dramatizovani pripovedac Arsenijevicevog romana nema puno 
veze sa pripovedanjem и trecem licu koje је karakteristicno za roman Realizma. Ali ta ra
zlika је prividna, jer dramatizovani pripovedae ovde, paradoksalno, nije svedok dogadaja о 
kojima pripoveda, vec neko ko se postavlja izvan njih. То se vidi iz Cinjenice da on raspolaZe 
potpunim znanjem о svetl1 о kome pripoveda, dok Ьi status svedoka svakako podrazumevao 
tacke и kojima se njegovo znanje mora dovesti l1 pitanje, а samim tim pripovedacku svest 
granicama svog pripovedackog znanja. Kako ta Sl!mnja izostaje, ArsenijeviCev pripovedac 
jasno pokazuje volju da vidi sve, а samim tim i zelju da сео imaginami svet uCini vidljivim, 
jasnim i providnim, poput sveta Balzakovih romana. 

Na ovom mestl1 umesno је postaviti pitanje zasto se Arsenijevic, pisl!ci svoje 
romane, nije odmah opredelio za sveznajuceg pripovedaca, vec је, umesto njega, svoje 
pripovedanje organizovao oko figшe dramatizovanog pripovedaca. Odgovor na ovo 
pitanje svakako treba tra.Ziti l1 promenjenom odnosl! prema izmisljanjll l1 odnosl! na 
epohu Realizma. Naime, jos је Valter Benjamin, pocetkom prosog veka, l!kazao da 
је jedan od razloga zbog kojih prica ustupa mesto novinskoj informaciji upravo pla
uzibllnost ove poslednje, da Ьi postmoderna poetika do kraja zaostrila odnos izmedu 
istine i fikcije и knjizevnosti. Fikcijaje, drl!gim recima, nuzno morala Ьiti obuhvacenja 
retorikom istine, koja se nUe skrivala iza obrazine fikcije, vec је svoju nefikcionalnost 
morala da istice kao kljucnu poeticku, ali i tematsku cinjenicu. Kada se to zna, onda nije 
tesko uociti poeticku razliku izmedu Andriceve Travnicke hronike i Kisove Grobnica 
za Borisa Davidovica iako su оЬа romana nastala kao rezultat skrupuloznog proucava
nja istorijskih izvora. Jasno је, medutim, da se statl1s grade и ovim romanima izmenio. 

U tom kontekstu postaje jasnija pojava dramatizovanog pripovedaca u Arse
nijevicevoj knjizi: njegova ulogaje da pripovedanje oЫikuje u formi svedocanstva, 
kako Ьi odagnao sumnju daje prica koju pripoveda plod izmisljanja. Medutim, ne
dos\ednost u preuzimanju svih konsekvenci ovog naratoloskog izbora ucinila је da 
se pripovedacki subjekt u Arsenijevicevom ciklusu romana razapne izmedu dva opo
zitne narativne pozicije: preuzimajuci na sebe ingerencije sveznajuceg pripovedaca, 
dramatizovani pripovedacki subjekt је doveo u pitanje svoj status svedoka. 

То је tacka u kojoj se dramatizovani pripovedac razilazi odjunaka о kojima 
pripoveda. Svi ovi likovi pojavljuju se na fonu balzakovskog treceg lica, kod svih 
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dominiraju cinovi liseni duЫje egzistencijalne osvetljenjosti, upravo zato sto njihovi 
cinovi, njihove sudЬine, svoj znacaj ne doЬijaju u kontekstu licnih, privatnih istorUa 
likova, vec tek u okviru kolektivne price о srpskom drustvu '90. Njihova aktivnost, 
lisena egzistencijalog osvetljenja, stoji u obrnutoj srazmeri sa pripovedacevom "uko
panoscu'', koja cak ni и procesu svedocenja niti nalazi, niti pokusava da stvori simbo
licku auru koja се cin svedocenja postaviti na plan akcije, odnosno radnje. 

Оа veza izmedu svedocenja i akcije u Arsenijevicevom romanu ostaje nemi
sljena, da izostaje metafikcionalna svest о znacaju price i smislu pripovedanja, pokaza
ce se posebno и drugom romanu zamisljenog ciklusa, и romanu Andela. Ovde је vaino 
primetiti da postoji veliki nesrazmer u preduzimljivosti pripovedaca i njegove supruge 
Andele. Za razliku od svog supruga, Andelaje spremna da preuzme rizik, onaje mnogo 
odlucnija, mnogo aktivnija nego pripovedac. Takva podela uloga na planu price nuzno 
implicira odredeno razumevanje odnosa izmedu svedoka, koji ne poseduje znanje о 
celini sveta о kome svedoci i sveznajuceg pripovedaca koji to znanje poseduje. Dok 
је ovaj prvi utopUen u svet о kome svedoci, makar kao slusalac, kao sto је to Ьiо slu
caj recimo sa fra Petrom, junakom Proklete Avlije, sveznajuci svedok Arsenijevicevih 
romana sve zna i sve vidi, i pre nego sto Ьilo sta сије, ра mu to omogucuje da bude 
izvan imaginarnog sveta о kome pripoveda. Paradoksalni spoj sveznajuceg pripoveda
ca i svedoka u prozi Vladimira Arsenijevica moze Ьiti protumacen samo kao pokusaj 
svedoka - dakle, ucesnika и dogadaju - da, preuzimajuci na sebe odezdu sveznajuceg 
pripovedaca, umakne dogadaju, da ga izoluje i da pri tome svojim svezanjem umiri 
vlastiti strah uzrokovan neizvesnoscu koje su sa sobom nosile '90. Tako se iza svih tih 
pokretnih, aktivnih, prociscenjih likova pojavljuje jedno mesto и senci, mesto koje se 
cini sigurno i skrovito, а koje podseca na mesto koje za demijurga Realizma razervise 
Bart: "Iza preda5njeg svrsenog vremena, uvek se skriva demijurg, bog ili pripovedac" 
(Bart, 1971: 50). То је mesto koje zauzima dramatizovani pripovedac ArsenUevicevog 
ciklusa romana. Kada se to uoci, onda postaje jasno da volja za svedocenjem, koja se te
melji na humanistickoj glorifikaciji price i pripovedanja kao naCina savladivanja uZ3sa 
istorije, kodArsenijevica transformise и zelja pripovedackog subjekta da dosegne tacku 
sigumosti koju, kao svedok, nikada ne Ьi mogao da poseduje. 

Pomenuta volja za sigumoscu koja se, kod Arsenijevica, razotkriva и poetici 
pripovedanja predstavlja epohalni preokret и odnosu na Andricevu poetiku pripoveda
nja koja se najpotpunije razotkriva и Prokletoj avliji. Naime, и ovom kratkom romanu 
otkriva se vezu izmedu pripovedanje i smrti, buduci da su svi pripovedaci и Prokletoj 
avliji nagrizeni bolescu. Pripovedanje, dakle, nije vise znak odvojenosti od bolesti, 
kako је to Ьiо slucaj и Bokacovom Dekameronu, vec pre znak prisustva bolesti; Haim, 
taj cudesni "sveznajuci" pripovedac и Prokletoj avliji, ne pripoveda da Ьi se spasio 
od bolesti, vec је njegovo pripovedanje vidljivo znamenje bolesti. Kako se Prokleta 
avlija moze zamisliti i kao prikaz kolektiva pripovedaca koji omogucuvaju da se jedna 
drevna, mitska prica prenosi sa koleno па koleno, ostaje nam da zakljucimo kako и 
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ovom tekstu prica prezivljava smrt pripovedaca, ali da taj zivot price pripovedac placa 
smrcu. 

Arseпijevicevi romaпi паm ukazuju па jedпu drugaciju poetiku pripoveda
пja: iako је и pripovedaпju smrt prisutпa, опа пе moze da dopre do pripovedaca, kao 
da је izmedu pripovedaca i smrti iskopaпa пеkа duboka provalija. Ako smrt, dakle, 
vlada pricom, опdа se pripovedacki subjekt Arseпijevicevih romaпa polako uklaпja 
iza price, и пјепu seпku. Zapravo, za razliku od Aпdricevog poznog romaпa и kome 
је pripovedanje zпak bolesti, kod Arseпijevica је pripovedaпje znak sigumosti. 

Mozda је upravo poeticki paradoks koji dramatizovanog pripovedaca zeli 
da predstavi kao svezпajuceg pripovedaca i ucinio da se и tekstualnom tkivu dva 
Arseпijeviceva romaпa pojave naprsline koje su uslovile da najavljeпi ciklus Cloaka 
Maxima пikada пе bude dovrseп. То, medutim, nije zпacilo daje volja za sigurnoscu 
pripovedackog subjekta и srpskoj prozi devedesetih пapustena. Ona se pojavljuje и 
jos jedпom poeticki i tematski veoma provokativnom delu. Radi se о kratkom roma
пu Prisluskivanje Zoraпa Cirica, objavljeпom 1999. godiпe. Romaп prati sudЬiпe ne
kolicine prijatelja koji vreme NATO bombardovanja SrЬije provode и kafaпi pokraj 
glavпe пiske policijske stanice. Romaп se sastoji od dva dela: prvi ciпi koпverzacija 
prijatelja и restoraпu, dok је drugi deo saciпjen od tekstova dramatizovanog pisca, 
Magicпog Cire. Treba obratiti pazпju па sintagmu "dramatizovaпi pisac", jer ona di
rektпo ukazuje па razliku и odпosu пaArseпijevicev romaп. Naime, iako је Magicпi 
Cira prisutaп za vreme razgovora и restoraпu, оп и tom razgovoru пikada пе uzima 
ucesce. Replike junaka se пaslaпjajujedпa па drugu, stvarajuci utisak da su sпimljeпe 
па traci. Опе su liSeпa Ьilo kakavog komeпtara koji i sam пе Ьi Ьiо deo dijaloga, а и 
tekstu пе postoje ni oznake ko izgovara datu repliku. Deskriptivпi momeпat pripo
vedaпja na taj пасiп se sпizava do minimuma, dok se pripovedaпje svodi na "citat" 
replika. 

Iako se kod Cirica пigde decidiraпo пе spomiпje sпimaпje koпverzacije, vec 
Ыоk pripovedaca ukazuje da оп tu konverzaciju zapisuje, ipak је naciп па koji se 
ta koпverazacija pojavljuje и romaпu, dovoljaп da posluzi kao tacka komparacije 
izmedu poetickog prosedea Zoraпa Cirica i postmodeme poetika Davida AIЬaharija; 
elemente za to poredeпje daje паm AIЬaharijev Матас, uz Cinkverovatпo i najbolji 
romaп ovog pisca. Naime, и ovom romanu pripovedac preslusava glas svoje umrle 
majke koji dolazi sa magnetofoпske trake. Paralelno sa pricom о majci, pripovedac 
pripoveda i pricu о samom pokusaju da se majcina prica pripovedпo uoЫici. U tom 
metafikcioпalпom папоsu same price mozemo prepozпati postmodernu skepsu и mo
gucпost da se dosegпe zпапје о proslosti. Naime, ako је svaka prica пuzпо prica о 
pripovedacu - а to је пеkа vrsta AIЬaharijevog poetickog lajtmotiva - onda to samo 
zпaci da пiјеdпо svedocaпstvo пе moze da bude liSeпo subjektivпog upliva svedo
ka, pri сети taj upliv uopste пе zavisi od volje svedoka. No, istovremeпo, sama ta 
pozicija pripovedaca koji slusa magпetofonsku traku svedoci о udaljeпosti izmedu 
slusaoca ј dogadaja, iako и njima ucestvuje osoba prema kojoj slusalac пе moze Ьiti 
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neutralan. То znaci da postmoderna poetika, zapravo, drugim sredstvima ispunjava 
san citaoca/slusaoca/pripovedaca о sigurnosti, san о odvojenosti izmedu onoga ko 
pripoveda i onoga sto pripoveda. 

Promenu koju sugerisu neorealisticki poeticki aspekti Arsenijevice proze, ра 
u manjoj meri i Ciriceve, ukazuje daje takva postmoderna odvojenost vise nemogu
ca: za razliku od postmodernog subjekta koji istrazuje samo nesigurne tragove isto
rije, pripovedni subjekt srpskog (neo)realizma nuzno је svedok. Ali ta nuznost onda 
zahteva jednu vrstu peotickog preoЫikovanja price kako Ьi se volja za sigurnoscu 
mogla nanovo iskazati i simbolicki zadovoljiti izvan poeticke matrice postmoderne 
knjizevnosti. 

Smestajuci sebe u centar zblvanja, boraveci, dakle, u restoranu pokraj mesta 
izlozenog bombardovanju, pripovedni subjekt Prisluskivanja nije, dakle, mogao da 
se osloni na poeticke principe postmoderne poetike. Medutim, isto tako nije mogao 
ni da se osloni na Arsenijevicev (neuspeli) pokusaj sinteze svedoka i sveznajuceg 
pripovedaca. Pripovedac је onde nuzno svedok i konsekventno tome njegovo nara
tivno znanje ne moze Ьiti apsolutno. Otuda ne cudi cinjenica da Ciric insistira na fra
gmentarnoj spoznaji sveta о kome pripoveda. u tom suzavanju perspektive ocitava 
se vazna razlika izmedu Arsenijevica i Cirica. 

Jos vaZnija razlika, medutim, tice se promenjenog odnosa izmedu gledanja i 
slusanja. Та razlikaje nagovestena vec samim naslovom Ciricevog romana-Prislus
kivanje. Onaj ko pris\uskuje pokazuje interes, pre svega, za zvukove i necije reci, а ne 
za necije delovanje. Cin prisluskivanje podrazumeva da nije neophodno (sve) videti, 
vec је dovoljno i (sve) cuti. Prisluskivanje, dakle, sugerise premoc uha nad okom, 
zamenu zelje da se nesto vidi, zeljom za slusanje. 

U knjizevno-istorijskom smislu ova promena nas podseca na sudar izrazito 
vizue\nog Parnasa i muzici sklonijeg simbolizma. U poeziji srpske moderne ovaj 
sudar se najbolje oseca u razlikovanju izmedu Ducicevih sjajnih i Ыjestavih parna
sovskih slika ciji Ьi obrazac mogla Ьiti pesma "Zalazak sunca", programska najava 
njegove zrele pesnicke faze. Vizuelni aspekt Duciceve poezije najbolje dolazi do 
izrazaja ako se uporedi sa Disovim stihovima. Znacajan uvid Radomira Konstan
tinovica koji Disovu poeziju vidi kao "san о oЫiku" (Konstantinovic, 1983: 238), 
pokazuje nam da se kod Disa vizuelnost javlja kao nedostiini ideal, а ne kao dostiina 
pesnicka praksa kao kod Ducica. Sa druge strane, Konstatinovic ukazuje na muzicki, 
zvucni aspekti Disove poezije. Тај aspekt se ne vidi samo u zvuku stihova, naglasen 
alogicnim spojevima reci, vec i u tematizovanju zvuka: od slusanja Ьiса u "Tamnici" 
do pesme koja se svu noc slusala u pesmi "Mozda spava" zvuk se pojavljuje kao veza 
sa Ьicem koje vise nije u dometu pogleda. Takva poetika zvuka strana је Ducicu, jer 
izostaje svest о nemoci pogleda, nemoci da se vidi. 

Iako se zanrovske i knjizevno istorijske razlike izmedu Disa i Cirica cine 
pregolemi, ipak postoji jedna tacka u kojoj se ujedinjuju Disova potraga za nedostiz
nim oЫikom i Ciriceva poetika prisluskivanja. Та tackaje upravo петос. Svojevrsno 
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pripovedacko slepilo kod Cirica ujediпjuje se sa zeljom da se пе bude videп. Ciriceva 
poetika slepila ovde пiје samo zпak da svet vise пе moze Ьiti videп u celiпi: svet 
se пе raspada kako se to ciпilo modernistickom pesпiku, vec postaje paпoptikum u 
kome se sve podaje pogledu vojпih satelita koji sami пе mogu Ьiti videпi. Neravпo
pravaп odпos izmedu subjekta i sveta ciпi da kod subjekta izostaпe prosvetiteljska 
hrabrost. Kaпtov zahtev "Imaj hrabrosti da se sluzis vlastitim razumom" (Капt, 2004: 
7), izпeseп па samom pocetku odgovora па pitaпje staje prosveceпost, podrazumeva 
i domiпaciju metafore svetlosti i domiпaciju oka; sluziti se razumom zпaci osvetliti 
sve svetlom razuma, usmeriti pogled u опо do tada пe-videпo. Medutim, ako se kod 
Cirica oci zatvaraju, а samo usi ostaju otvoreпe, опdа to пе zпaci samo роmапјkапје 
hrabrosti subjekta koji se vise пе usuduje da gleda, koliko skepsu da se ocima Ьilo sta 
moze videti i u bukvalпom i u preпeseпom, filozofskom smislu, оdпоsпо da od tog 
pogleda ima Ьilo kakve koristi. Zatvoreпe oci su tako simbol пemoci, zпak da se su
bjekt, zatvaraпjem ociju, simbolicki uklaпja pred ocima autoriteta. Takvom subjektu 
preostaju jediпo usi. 

Radikalпa domiпacija uha паd okom upucuje па jos jedпu vazпu karakteri
stiku Ciriceve proze: to је nestanak tela. То zпaci da su opisi Iikova svesпo iskljuceпi 
iz ove proze cime se pravi poeticki pomak u odпosu па poetiku Realizma, u kojoj su 
karakterne crte likova, shodпo citiraпoj Selcerovoj парошепi, Ьile ovaploceпe Ьilo па 
telu juпaka, Ьilo u predmetima koji ga okruzuju. Sama ideja karaktera tako u Prislus
kivanju Ьiva dovedeпa u pitaпje. Karakter пUе sudЬiпa, оп postaje пеЬitап, ра tako 
пi replike koje kruze tekstom, bezjasпe i пedvosmisleпe ozпake ko govori, figuriraju 
kao parodija prosvetiteljskog dijaloga: пеmа u пjemu пikakve potrage za istiпom, 
пikakve zelje da se izade iz zabude. 

Odavde se moze zakljuciti sledece: juпaci bez tela i karaktera, jllпaci svede
пi samo па jezik, пе mogu Ьiti pojmljeпi kao jl!пaci akcije. Njihova pojava, svede
пa па sam jezik, ozпacava sledecl! faZl! l1 пestaпku subjekta. Nestaпak tela, пaime, 
pokrece pitaпje citalackog saosecaпja i ideпtifikacije. Tomas Lakver u tom smisll! 
zakljucuje da "zajedпicko telo, zajedпicka orgaпska priroda povezl!je citaoca i ka
rakter" (Laquer, 1989: 181). Dakle, пedostatak tela koji пaglasava Ciricev romaп, 
uvodi паs u prostore posthumaпisticke пaracije, u kojoj се ljl!dsko, humaпo telo, u 
svom пajradikalпijem vidu Ьiti пapusteno kao propadljivi deo ljudske jediпke. U tom 
koпtekstll, staro, prirodпo telo, koje пosi crte covecijeg karaktera ј oziljke prepozna
vaпja, ustupice mesto telu osпazeпom protezama koje се mu omoguCiti duze trajaпje 
i vecu efikasпost. Kako takvo поvо posthumaпo telo песе па seЬi i u seЬi пositi пista 
iпdividllalпo, vidi se da hllmaпisticki pripovedпi iпteres za takvo telo mora da oslaЬi, 
ili mora Ьiti zаmепјепо posthl!maпistickom пaracijom osim koja, potvrdl!jllci svoje 
posthumaпisticke temelje, пaglasava samu пehl!maпost tog tela, оdпоsпо svest da to 
telo vise пiје telo coveka. 

Nestajaпje tela l! Ciricevom Prisluskivanju sa poeticke ravпi preпosi se i па 
tematsku ravaп. Dramatizovaпi pisac Magicпi Cira пiје prisutaп l! restoraпu kroz re-
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plike upuceпe prijateljima. Оп cuti, sto zпaci daje пjegovo prisustvo оzпасепо upra
vo пjegovim telom; prijatelji ga, пaime, pomiпju kao prisutпog, опi ga, dakle, vide. 
Na taj пасiп izlozeпost Magicпog Cire је uпekoliko veca пеgо izlozeпost пjegovih 
prijatelja. Medutim, programsko cutaпje ovog juпaka, uvod је u jedпu traпsakciju 
koja bi па kraju morala da mu podari veci osecaj sigurпosti, nego sto је опај па koji 
mogu da racuпaju пjegovi пevidljivi prijatelji. Replike Magicпog Cire "iпvestiraпe" 
su и romaп koji juпak pise u vreme bombardovaпja, da bi se etaЫirao kao pisac i tako 
usao и koпkureпciju za stipeпdiju od straпe foпdacije koja podrzava pisce u opasпo
sti. Tako tematski рlап podrzava volju za sigurпoscu juпaka, povezujuci programsko 
cutaпja, kao oЫik skriveпosti i volju za sigurпoscu. 

Istovremeпo, to zпaci da se nestaпku tela subjekta, koji пastoji па пapusti 
prostor u kome se vodi rat, ovde pridruzuje i пestajuce svedocaпstvo, jer literarno 
svedocaпstvo о bombardovaпju пiје adresiraпo па literarпu tradiciju maternjeg jezi
ka, оdпоsпо unutra, vec је опо poslato паро!је. Tako juпak lisava sebe i glasa i tela i 
karaktera (sem opsesivпe ideje - izaci пароlје), ра cak i simbolickog prisustva kroz 
svedocaпstvo koje ostaje iza пјеgа, пе bi li se pretvorio u pismo upuceпo па straпu 
adresu, оdпоsпо и tekst koji је mапје raпjiv пеgо telo. 

Pretvarajuci karakter, telo i ideпtitet и puku iпformaciju, subjekt sапја svoj 
posthumaпi sап: da kao iпformacija putuje od јеdпе do druge tacke и jedпom bezo
pasпom pacifikovaпom cybersvemiru, пе ostavljajuci tragove и relaпom svetu, vec 
samo и опот tekstualпom. Stoga mozemo zakljuciti da povlaceпje u seпku pripoved
пog subjekta u prozama VladimiraArseпijevica, оdпоsпо пestaпakpripovednog gla
sa kod Zoraпa Cirica ukazuje па dozivaпje јеdпе drugacije humaпosti, koja sa опоm 
modernom, kakva је recimo prisutпa u Aпdricevoj posveceпosti prici i pripovedaпj u, 
пета пikakve veze. 
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SUMMARY 

The text examines the process of disappearing of а dramatized narrator in the 
imaginary worlds of Vladimir Arsenijevic's novels ( Below Deck, Angela) as well 
as of Zoran Ciric's novel Eavesdropping. This disappearing is perceived as а sign of 
transformation ofwhat was once known as а humanist desire to testity into the desire 
of gaining confidence manifested through the narrator. This transformation repre
sents one of the main traits of the most distinguished novels of Serblan neorealistic 
prose of the 90s. 
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«ЛАРИ ТОМПСОН, ТРАГЕДИЈА ЈЕДНЕ МЛАДОСТИ» 

Бранка Јакшић Провчи 

САЖЕТАК 

У самом наслову Ковачевићевог дела апозицијом је дата жанровска одредница 

сугеришући да је драмска форма трагедија. У експозиционом маркирању лица Лари 

Томпсон не постоји. Он је лик једне телевизијске серије која представља, само фраг

ментарно, уметничко ткиво дела. На фону једне од својих опсесивних тема: варирање 

односа позоришта и стварности, Ковачевић мултипликује лица, уводи лица «Привидно 

Живих Људи» која живе упркос чињеници да нису жива, уводи гледаоце у причу. Да ли 

је могуће направити представу о представи које нема, питање је које отвара тему. Колико 

је одредница трагедија утемељена и жанровски постављена, друго је питање. Драмско 

дело почиње као радио драма, садржи акционе и приповедачке елементе; неки драмски 

елементи пребојени су комичним елементима са духовитим референцама на мотиве и 

ликове из књижевних дела. Дуге дидаскалије са разнородним формама казивања, мо

нолози у функцији приповедања, драмски простор који премешта и укршта реално и 

иреално - само су нека од полазишта у проучавању и жанровском изоштравању овог 

дела. 

Кључне речи: драма, комедија, трагедија, реално, иреално, хиперреално, мо

дернизам, постмодернизам, уметност и стварност. 

У једном интервјуу Душан Ковачевић је изјавио да су његова дела по

пут Бошових или Далијевих слика, када би требало сликом да се представе. 

Свет реалног и нестварног, фантазмагоричног у ковитлацу са препознатљивим 

светом реалија. У свету његових дела оно што упућује на реално, како сам каже, 

трагично је, смешно у делима налази упориште у свету иреалног. Однос ствар
ног и нестварног мултипликује се и грана у више међуодноса: прво, у релацији 
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уметничке и «реалне» збиље 1 , у самом уметничком представљању предметне 

стварности у делу, у односу на задату тему наглашену у наслову, и остале те

матске меандре, мултипликовани су ликови у драмском дешавању, као и односи 

истине и уметности. Мултипликовање, тако, постаје уметнички поступак и про

ширује се на позоришни простор, употребу различитих нивоа говора, функцију 

дидаскалија. Усложавање као поступак, које отвара низ уметничких проблема и 

више становишта, постмодернистички је елемент. 

Драмско ткиво организовано је у два чина. На почетку оба чина постоји 

мали текст који објашњава шта ће се десити током радње, а објашњење је да се 

неће ништа десити јер драма <<Неће бити одиграна» (Ковачевић 1998: 161, 201). 
Овај модернистички парадокс развија тезу о постојању само времена садашњег, 

јер се већ зна да се у скорој будућности ништа неће десити,« А онда ћемо ви

дети шта ће даље бити», каже Ковачевић у маниру објављивања интригантне 

радње. Да се нешто мора десити подцртава поднаслов драме који представља 

типизирану реплику «show must go on''. Дакле, оно што се деси неће више бити 
време будуће, него опет садашњост. Постмодернистички се «садашњост» шири, 

даље у тексту, на два нивоа: реално дешавања радње, у позоришту и у кући 

главног глумца, као и у виртуалном свету ТВ серије о Ларију Томпсону. Уводни 

текст, штампан као дидаскалија, нема функцију допунског текста упућеног за 

инсценирање. Употребљено прво лице множине (ми који ћемо ведети шта ће 

се десити) глобализује учеснике у драмском процесу, тако да публика постаје 

персонификовани лик драме, како је и назначено и у попису лица. Релативизује 

се и сам стваралац јер се укида уметничко дело2• Између два чина у тексту 

постоји опис паузе перфективно дат и насловљен3 • Дешавања за време паузе 

су саставни део драмског дешавања. Описана су у виду приповести о паузи, 

рушећи демаркациону линију уметничког и стварног, тако што живот буквално 

продире у уметност. 

Сама структура драме је прилично разграната. Напоредо се преплићу 

дешавања у позоришту, где треба да се одигра представа «Сирано де Берже

рак», која се неће десити, са дешавањима у кући Стефана Носа, главног глумца 

представе. Оба уметничка света се даље тематски гранају. Дистинкцију драм

ског простора (у тексту) подржава сценски простор (Павис, 1989). Постоје два 
сценска простора која прате тематска дешавања. Један је намењен дешавањима 

у позоришту и налази се испред завесе, други, смештен у кући Стефана Носа, 

главног глумца, дешава се иза завесе. Смисао првог сценског простора је јасан 

- завеса се не подиже, уметничког догађаја нема. Управница предочава незгоду 

1 Синтагма преузета из рада Ксеније Радуловић (Радуловић, 2004). 
2 Наглешено је да први као и други чин неће бити одиграни и то одлагање драмског процеса се као 

лајтмотив провлачи кроз читаву драму, мада су сви услови за изведбу ту: глумци, сценски простор, 

дело и публика, осим уметничког дешавања. 

3 Наслов паузе је: «Мали позоришни оркестар забавља публику током заслужене паузе)) 
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главног глумца и немогућност да се представа одржи, а глумац Бели забавља 

публику чекајући да се нешто деси. Ствара се атмосфера ужурбаности, кре

тања у мртвој тачки. Томе доприносе дешавања иза спуштене завесе: кретање 

по сцени, свађа позоришних радника, пљачка позоришне благајне, као живот 

прозукао у уметничку стварност. Девијантност живота уметност безуспешно 

скрива иза завесе. Позоришни радници појављују се као физичка лица, живи 

људи и «као гласови, у међусобном рату због плата које нису примили и ко зна 

када ће примити», како је назначено већ у попису лица (Ковачевић, 1998: 159). 
Из живота свеприсутна у уметничком делу мултипликована лица неуметничке 

свакодневице појављују се као гласови духова који се повремено материјали

зују. Цитатност као уметнички поступак позива управо Данила Киша, «једног 

од најзначајнијих европских писаца ХХ века» (Ковачевић, 1998: 175) да «из 
заоставштине» представи причу о «смешној страни непотребних позоришних 

предмета» (Ковачевић, 1998: 177). Кишовском поетиком набројане ствари које 
чине сценографију бинским радницима изгледају као велика и скупа лакрдија, 

јер «бински радник не може да схвати ..... ствари уметничке изван утилитари
стичког контекстю>. Развијајући чаролију позоришне уметности у катарзич

ном аристотеловском смислу поентира на крају да ће једнога дана <<""када сви 

буду писали песме··, по рембоовском (утопијском) идеалу ... бински радници ... 
који неће више бити то, него ··песници··» схватити «ову лакрдију», како назива 

позоришну уметност, јер се «некакав катарсис мора још увек мерити, одмера

вати и упоређивати, мада неупоредив, са платом тог бинског радника». Однос 

животних и уметничких реалија у делу меша се и преплиће, али не кишовско

рембоовски у славу стварања. «Интегритет позоришта је само на плану чисте 

естетике, коју је Аристотел давно записао», рећи ће глумац Бели у своме им

провизујућем монологу, "све остало је питање нечег што ми уметници нисмо у 

стању да објаснимо, разумемо и спречимо» (Ковачевић, 1998: 17 4 ). Позоришни 
људи, уметници или «извођачи уметничких радова», како их назива цитирајући 

Зорана Радмиловића, располажу само «добрим улогама и лошим животима». 

Шта је то што овај драмски текст представља као предмет инсценације? Како 

савремена драматургија и одредница драме као литерарног дела спочитавају, 

уметничко уобличење није представљање радње, него облик и начин тог пред

стављања, Ковачевић се, не правећи дистинкцију, поиграо како са радњом, тако 

и са облицима и начином њеног представљања. Дакле, позориште у позориш

ту представља себе, али без текста, јер представе нема. Нема ни композиције, 

ни лица. Оно што се збива колажна је компонован низ облика које козерски 

представља глумац Бели, по мери својих уметничких моћи. Парчићи прича се 

смењују, тако да се динамика постиже великом брзином стајања у месту. Ин

сценација почиње као радио драма гласова иза завесе; представаљају се цитати 
значајних људи са значајно изреченим мислима; позивају се теоретичари, као 
Аристотел, да дају допринос неким појединостима са теоретских сагледавања; 
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пријатељско исповедање Белог причама из свога дечаштва, типа: приче парти

занке; приче о ружним именима и настанку наших топонима; извештаји поли

цајца специјалца о пљачки благајне, казане церовим, административним јези

ком; изреке и анегдоте, песме за певање као Натали, Зелена трава мога дома, 

увек аюуелне и уз пратњу гитаре; обавештења, углавном лажна, о дешавањима 

ван позоришта и будућим дешавањима. У једној сцени, у тренутку када глумци 

реше да напусте позориште, да одустану од уметности зарад преживљавања, 

Бели размишља о фениксовом уздигнућу уметности: « Уметност се рађа из пе
пела - није него! Уметност се рађа када се одупрете медиокритетима, полусвету 

и будалама» (Ковачевић, 1998: 203). 
Модернистичка потера за оригиналношћу и експериментом доспела је 

до крајњих граница - поништења уметности. Лари Томпсон делом представља 
уметничко без уметничког дела - представу која се неће одиграти. Ковачевићева 
теза из Професионалца да «позориште потказује живот» овде је разграђена, 

боље рећи надограђена. «Писци пишу, измишљају свашта, довијају се и лупају 

главу да смисле нешто што већ није написано, а живот, овај наш живот их оби

лази као формула 1 стара воловска кола». (Ковачевић, 1998: 204). Главни глумац 
Стефан Нос не може да игра Сирана јер је Сирано имао « само један проблем, 
свој повећи нос». Турболенција историјског времена надиграва уметност која 

би требало да је потказује. Зато се на сцени при подизању завесе представља 

живот, када се завеса спусти, на «рампи» је уметност која не може да представи 

стварност. Стефан Нос објашњава управници зашто одустаје од уметности: 

"Ја сам мали глумац за оволико зло". Све што играм смешно је и жалосно у 

односу на мој живот ... Сваки дан имам већу драму од моје улоге». (Ковачевић, 
1998: 192). Тако се чини да свакодневица као реалија у уметничком претакању 
остаје прекривена4 • 

Проблем са истином у одсуству основне стварности надомешћује 

прича. Глумац Бели, који има задатак да задржи и забави публику до коначног, 

одлаганог уметничког чина, понављајући причу ствара привид истине. Њего

ва нереална објашњења налазе подршку у публици «најбољој на свету», која 

стрпљиво, немо и са разумевањем чека (како је представљено у тексту). Персо

нификовани лик публике, лице у драмском делу, учествује немо у недешавању. 

Могло би се рећи да се «рампа» помера и да место за публику добија свој ак

тиван драмски и сценски простор. Но, публика ћути, посматра, ишчекује или 

је у трансу. Зато позориште треба да има функцију анестетика, а Управничин 

лик заговара тезу о позоришту као «некој врсти анестезије». Опште стање свих 

драмски присутних лица је узбуђеност, а речи које то стање истичу јесу: «кад 

полудим», «сасвим је нормално полудео», «попијте нешто за смирење». Опште

присутна је жеља за смирењем, анестезијом. Зато се стално пије. То је разлог 

4 "Мучну, страшну ··звучну представу" иза завесе, неко је решио да сакрије од публике» (Ковачевић, 
1998: 174) 
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што су рецепијенти уметничког доживљаја, као активни чиниоци уобличавања 

уметничког чина, представљени у сасвим пасивном стању. Освешћени брехтов

ски гледалац активистичког замаха у Ковачевићевој драми и као драмско лице 

остаје нем. Тако глумчева опаска «ми смо овде због вас; да вас нема, ни нас не 

би било» делује иронично. Како изгледа читалац/гледалац који ствара значење у 

уметничком процесу? Добиће свој доживљај, рећи ће управница јер су поштено 

платили5 • Цена верификује постојање уметничког чина институционализова

ног позориштем, уметност је постмоденистички комерцијализована, а цена јој 

даје легитимитет, зато се представа мора одржати, наглашено је у поднаслову. 

Управница, на крају у својој немоћи да организује уметнички чин, почиње да 

се свлачи. Атрофирано уметничко дело, тако, замењује банализовани чин при

земно забављачког карактера. Публика, сведок "свакодневних инцидената по 

нашим улицама и кућама», како се наглашава у причама на просценијуму, «којој 

није ништа боље него глумцима", платила је за неку другу причу и има права 

да буде задовољна. Представу «пише живот, а живот је немилосрдан, гадан 

писац», закључује Бојан Нос, лекар у делу, зато треба играти «само комедије, 

људима је доста несреће, зла и смрти» (Коавчевић, 1998: 213). Тиме се пот
крепљује теза о анестетичком деловању позоришта на стварност. Играти Сира

на, витеза и љубавника из времена која су те особине промовисала као животну 

и уметничку вредност, показује се главном глумцу, у садашњем треFЈутку, као 

немогућ уметнички задатак. У неравноправној «борби хеклера и позоришног 

мача», поступком карневализације, Ковачевић сучељава у једној сцени Стефана 

и полицајца специјалца у својим «униформама» и «паравојним униформама». 

Иронично осликавајући реалност грађанских немира у држави која се распада 

и у којој су сукобљене многе стране, позоришни костим делује као униформа, 

да се не тумачи обрнуто. Специјалац је лице из пописа означен као припадник 

интервентних јединица «За спречавање злочина у наглом ескалирању». Његово 

присуство на сцени везано је за пљачку позоришне благајне, о којој је, у фокусу 

сценских светала, муцавим, обезличеним, административним језиком причао 

публици. Још једна симбиоза уметничког и стварносног догађања. У свеколи

ком хаосу глумци одустају од уметничког чина, а гледаоци бивају позвани да 

изађу на сцену и сами себе играју. Пошто границе између реалног и иреалног 

не постоје, уметност продире у стварност и заједно се утапају у универзални 

симулакрум, у привид.6 

Напоредо са причом о односу стварности и уметности, причом о 

позоришту и представи која не може да се одржи, тече радња у кући глумца 

Стефана Нос. Најављујући другу тему, Ковачевић наглашава и демистификује 

«Нећете напусппи ову кућу без доживљаја који заслужујете и који сте, у крајњем случају, поштено 
платили» (Ковачевић, 1998: 174).« 

6 «Управница је навукла завесе у Стефановој кући, истовремено повлачећи завесе и у позоришту. Две 
куће су, као и у животу, биле само једна "сцена"» (Ковачевић, 1998: 196) 
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свој поступак и речима «као из неке друге приче». Почетна сцена представља 

ликове, брачни пар Драгану и Драгана Нос, Сефановог стрица и стрину, и њи

хове кумове Савку и Саву, пред телевизором. Они нетремице, без даха, прате 

дугогодишњу аустралијску серију о Ларију Томпсону, неправедно осуђеном 

криминилазизованом младом човеку. На фону је напета филмска музика која 

је «подвлачила» догађаје на екрану, смењујући тужне регистре са «језивим». 

Звуци који се учестало чују са екрана представљају «пуцњаву, дерање, цику и 

вриску». Комуникација је усмерена искључиво на оно што се на екрану види. 

Збивања у серији представљају својеврсну драму у драми. Поступак је Коваче

вићева игра са драмским поступком, јер се догађаји из серије прате искључиво 

из реплика присутних гледалаца. Препричавајући и представљајући радњу из 

серије, гледаоци учитавају елементе свакодневице деведесетих: неправду, плач 

мајки за изгубљеним синовима, силовања, «упропашћавање високообразованог, 

младог човека», намештене судске поступке, предизборне афере, говоре мржње 

и «пљувања». У комичним језичким обртима одређујући знак у представљању 

лица је псовка. Опсесиван ковачевићевски мотив је пас, живети као пас, те оту

да пео-вати функционише у равни говорити као пас. 

На сцени у кући присутни су и Сава и Савка, кумови породице Нос. 

Имена лица која се појављују као «људи из куће», како назначује Ковачевић, 

представљају обичан свет, брачне парове са истим именима модификованим 

само облицима за род. Принципом мултипликације уводи у драмску радњу три 

брачна пара истоветних сестара и браће: Драган и Драгана, Бојан и Бојана, Оли

вер и Оливера. Умножавање као поступак драмски егзистира у семантичком 

и комичком смислу. Иако су Сава и Савка непосредно изашли из затвора због 

проневере, суђење Ларију има веће интересовање, јер: «Који су наши пробле

ми у односу на Ларијеве!» (Ковачевић, 1998, 184), рећи ће Драган Нос. Мотив 
у серији симулира животну ситуацију укућана, живот насиља и појављује се 

као његов хиперреални репликант. Живот телевизијске серије за укућане по

стаје животнији од самога живота. Слабећи стваран свет, а снажећи виртуелан, 

укућани увиђају односе међу њима у обрнутој сразмери. Као изгубљени у ла

виринту, не налазе пут до стварног света, или не желе да га нађу. Моћ медија 

сугерише принцип: то се дешава негде другде, а не овде. То је живот натопљен 

неправдом, проневерама, убиствима, речју криминалним радњама, те човек у 

потрази за сигурношћу прибегава самообмани, али му самообмана не пружа си

гурност. Сцена апострофира стање некретања, пасивно седење, али се на фону 

драмска тензија убрзава продорним спорадичним звуцима телефонске звоњаве, 

трубе сирена, музиком и звуцима са «лајавог касетофона». Опсесивно везани за 

виртуелни телевизијски свет, обамрли за ванмедијска дешавања, не примећују 

опруженог Саву обамрлог од пића. «Виртуелни» свет пијанства стоји у иро
ничном подсмеху наспрам кибер медијског света, подједнако убеђујући чула 

о постојању алтернативне стварности. Сава изговара само једну реч у читавом 
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тексту: «пајсер». Чаробна справа коју женски ликови називају «то ... то .. гвожђе», 
а мушки правим именом "пајсер», средство је, попут чаробног штапића (који 

ће се даље у тексту појавити), којим се решавају сва нерешива стања: пречицом 

и силом. Уједно се провлачи кроз драмски текст као лајтмотив. Постмодерни

стичке елементе Ковачевић је раслојио бојама наших нарави и нашег поднебља. 

Тако, медијску опсену и доживљајну транспозицију у виртуелни свет прекида 

сасвим обичан електричар који сече жице због неплаћеног рачуна. Постмод

рнистички привид просперитета, кретања уопште, огледаног у технолошком 

развоју који гради другачији, интересантнији свет, укида радник на бандери. 

Јетким црнохуморним бојама електронски киберијски свет укида банални не

достатак електричне енергије. Сцена је у драмском ткиву представљена чак два 

пута. Тако пијанство остаје као једини отклон од стварности. 

Док живот и претња смрћу владају медијским светом, и у сценском све

ту куће читава прича се плете око мотива смрти. Он је у симбиози са хуморним 

језичким и ситуационим елементима, али је и особит вид стварања трагичне 

радње. У наслову се налази одредница трагедија, но, опет у ковачевићевскоом 

маниру игре, она нема жанровско утемељење дословно, већ функционише и 

у метафоричком значењу бацајући одсјај свеколиког друштвеног дешавања. 

На сцени се у једном тренутку нашло осморо мртвих људи: Драган Нос бива 

убијен струјом, а електричар Драгановим ударцем пајсером, Драгана умире од 

туге за мужем, докторица Бојана је умрла «што је гурала једина амбулантна 

кола у болници два километра», за њом је умро и њен муж лекар Бојан, Сава је 

«преминуо од самог себе», полицајац и Стефан глумац су се поубијали у дуелу 

у својим «паравојним униформама». Смрт је као мотив присутна у исказима 

драмских лица и функционише попут фразе. Бели ће за глумце рећи: «Нисмо 

ми плаћени да се убијамо»; бински радници иза завесе прете: "Убићу те пајсе

ром!»; у серији као да се гледа «убиство уживо», напомиње се у дидаскалија

ма; Драгана је «убила неправда»; Савка жели да види да ће Сава престати да 

пије, «па да умре»; електричар ће «да исече (Драгана) ко жицу», да га «убије 

струјом»; «Криминалцима и психопатама је слађе да неком узму живот него 

паре и злато, .. знали су да је (комшија Лаза) уникатна сиротиња, а опет су га 
убили. Зашто? Зато што воле да убијају. Убили су га пајсером.» (Ковачевић, 

1998: 187), Управница хоће да се убије ножем, а присутни изјављују: «Дај јој 
нож да ми се не дере» (Ковачевић, 1998: 189). Стефан Нос је опседнут жељом да 
се убије, те током драмске радње неколико пута покушава да се обеси о лустер. 

Он не може да игра јер ће пасти на сцени од животне изнемоглости, «људи ће 

ми се смејати. Умрећу пред људима» (Ковачевић, 1998: 211 ). Но, Бели, глумац, 
који забавља публику чекајући да се Стефан врати у позориште на заказану 

представу, да би био убедљивији цитира Стефана у сасвим другом тону: "Кад 
бих умро данас у подне, а увече имао представу, дошао бих мртав да играм.» 

(Ковачевић, 1998: 197). Ковачевић алудира на Молијера и његову драматичну 
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смрт у позоришту. И таман када читалац схвати алузију, типично за Ковачевића, 

он објави и демаскира алузивни моменат. Управница тешећи и наговарајући 

Белог да одигра Сирана обећава: «Једног лепог дана убићемо се заједно» (Кова

чевић, 1998: 196). И коначно се поставља питање о смислу и вредности живота 
и живљења. Отварајући овај мотив Ковачевић уводи метафору о Привидно Жи

вим Људима.7 

Носилац идеје о привидном жовоту у предметном свету драме јесте 

мултипликовани брат близанац Оливер Нос, човек «који лечи мртве». Чланови 

породице постају репликанти, те се породица тако шири. Породични односи 

су опсесивни тематски миље Ковачевића и у свакој драми имају неко значење 

више. Умножавањем породице и њених односа као основне ћелије друштва, 

постоји могућност да сви постану једна велика породица, тако да се она неће 

ни уочавати. Оливер на сцену ступа из суперсоничног хеликоптера (на сцени 

се чује јако брујање хеликоптера, наглашено у дидаскалијама), чији звук пара 

сцену, «огрнут црним плаштом, као што их носе велики мађионичари, илузио

нисти», носећи црни штап са кристалном куглом. Његова појава поново доводи 

струју, која је током драмског дешавања била укинута, на сцену и просценијум, 

у кућу и позориште. Оливер успева привидно да оживи људе, који су и даље 

«мртви, само што имају особине живих». Те се особине своде, не на биолошка 

одређења живота, пошто не једу и не пију, већ на обављање тричавих послова 

који им дају илузију живота. У противном би, наставља Ковачевић иронично, 

човек могао «да примети даје мртав, па би му било јако тешко». Дакле, Оливер 

је некакав медијатор живота и неживота, светлоноша, само што овај Проме

теј пали Привид Светлости јер за Привидно Живе Људе права светлост није 

ни потребна, већ само илузија. Живот се показује као репродуктиван и вечан, 

хиперреалан, задовољавајући и зачуђујући за све умрле током радње, једино 

је Савка намах устукнула «као да има посла са вампирима». Тако се драмска 

радња у завршници сурвава у постмодернистички стварно сни симулакрума и то 

је могући пут ка тагичном. Мртви, поново живи људи осуђени да живе истим 

животом, да носе пакао у себи као стање духа, да живе у привиду без живота. 

Са тог становишта драмска радња се завршава трагично јер је безизлазна. Али, 

драма се ту не завршава. Последња сцена враћа нас у позориште које пред

ставља живот овде и сада, а у њему је уплакана Управница почела да се скида, 

како је обећала, пошто представе заиста неће бити (а ни стриптиза), а гледаоци

ма је позориште дужно доживљај. Уметност, за коју су гледаоци платили, треба 

да изазове доживљај, публика стрпљиво чека, неће да глуми и гледа себе, неће 

да позориште приказује живот. И - позориште не може да изазове доживљај. 

7 Ксенија Радуловић (Радуловић, 2004:49) повезује метафору о Привидно Живим Људима која је до
пуњена <<Илустрована», како каже, са идејом о самоиздаји. Стефан тако бива кажњен као једино ствар

но умрло лице које није накнадно оживљено. Но накнадно оживљавање као награда, може се пробле

матизовати, довести у питање управо са значењског становишта . 
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Ако је и пауза део представе, аналогно, живот је у фази уметничке ретардације, 

предаху од живота, представа не може да се одржи јер је атрофирала заједно са 

животом. Тако нам се живи људи приказују као Привидно Мртви Људи, мада 

термин није наглашен у тексту, у односу на виртуелне репликанте Привидно 

Живе Људе. Отуда је трагична радња трајала и пре почетка драмске радње, 

напоредо са њом, као и у њеној завршници. Уосталом, ко је dramatis persona in 
absentia, ко је Лари Томпсон и чија је младост трагична? 

Свет је позориште луда, чувена је Шекспирова максима (Како вам дра

го). Драмско ткиво, ма како је жанровски одредили, о драми које нема, још један 

је допринос трагичном поимању живота у српској књижевноасти, који постоји 

као архетип проклетства у болном сударању историје и судбине једног локали

тета и не може се контролисати. 

Бранка Јакшић Провчи 

ТНЕ RELATIONSНIP BETWEEN REAL AND UNREAL IN KOVACEVIC'S 
PLAY LARRYTHOMPSON, THETRAGEDYOFA УОИТН 

The very title ofKovacevic's р\ау confers its genre, suggesting through ap
position that its dramatic form is а tragedy. In the expository marking ofthe charac
ters Larry Thompson does not exist. Не is а character from а television series which 
represents а fragmentary tissue ofthe р\ау. On the basis of one ofhis recurring topics: 
the varying relationship between theatre and rea\ity, Kovacevic multiplies his char
acters, introduces the characters of "apparently live people" who live despite the fact 
that they are not alive and leads his audience into the story. Whether it is possiЬ\e to 
make а play about а nonexistent play is the question which introduces the topic. То 
what extent is genre classification of the play as а tragedy founded is another ques
tion. The drama stats as а radio play, is contains action and story-telling elements; 
some dramatic elements are tinted with humor with comica\ references to motifs and 
characters from different works of literature. Long stage instructions with various 
address forms, monologues in the function of narration, dramatic space which relo
cates and crosses real and unreal are some ofthe starting points in the study of genre 
refining of this play. 
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ROD, IDENTIТET 1 STVARANJE: JEDNA IMAGINARNA 
BIOGRAFIJA HENRIJA DZEJMSA 

Vladislava Gordic Petkovic 

SAZETAK 

Rad se bavi aлalizom romaлa Gospodar irskog pisca Kolma ТојЬiла, prozлim delom 
ла sredokraci umetлickog ostvareлja i Ьiografije zasлovaлe ла verodostojлim podacima. U 

лjemu se, kroz paлoramu лajvazлijih dogadaja u zivotн velikog americkog romaлsijera Heл
rija Dzejmsa tokom posledлjih pet godiлa devetлaestog veka, pokusavaju osvetliti kljucлa 
pitaлja roda, ideлtiteta i umetлickog stvaraлja. 

Кljucne reci: Heлri Dzejms, Ьiografija, americki romaл. 

U prirodije realistickog romana da se bavi covekovim zivotom kao dinamic
nim procesom koji se zasniva na Ьiranju i odlucivanju, na razresavanju nedoumica 
i donosenju odluka. Od rea\istickog romana ocekujemo da nam predoci kako junak 
prihvata izazove i rizike, kako njegova priroda dovodi do fatalnih gresaka i tragicnih 
previda, zbog cega ne uspeva da odoli iskusenju i da se odupre losim odlukama. 
Cak ni velika dela svetske knjizevnosti koja su prividno govorila о odustajanju od 
iskustva nisu izneverila ovaj svojevrsni zanrovski postulat. Irski pisac Kolm Tojbln 
(1955) upotreblo је pomalo zaboravljenu matricu "romana о umetniku" da Ьi nam ot
krio koliko napetosti i dramatike postoji u navodnom odricanju od zivljenja. Njegova 
tema u romanu Gospodar (The Master) - drugom proznom delu ovog renomiranog 
autora koje је dospelo u najuzi izbor za prestiznu Bukerovu nagradu - Ьiсе upravo 
jedan propusten zivot. 

Тај propusteni zivot pripada velikom americkom romansijeru Henriju 
Dzejmsu, ciju Ьiografiju sa mnogo simpatija i razumevanja Tojbln sagledava kroz 
prizmu nekoliko kljucnih emotivnih iskustava u periodu izmedu 1895. i 1899. godine 
- iskustava koja се posluziti kao pokretac retrospektive romansijerove mladosti i 
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zrelosti. Smrti оса, sestre, Ыiskih rodaka i dragih prijatelja nisu piscev zivot obelezile 
nista Ьitnije nego sto su to ucinile propustene prilike, nepriznate emocije i odboj
nost prema svakoj vrsti Ыiskosti. Zasnivajuci Gospodara na petotomnoj kanonskoj 
Ьiografiji Henrija Dzejmsa iz рега Leona Edela, TojЬin primarnu faktografsku gra
du dopunjava koliko tumacenjem, toliko i mastovitom rekonstrukcijom psiholoskih 
procesa. Ovaj roman mozemo nazvati psiholoskom studijom zivota umetnika koji је 
pocivao na svojevrsnom paradoksu: majstor psiholoskog romana i jedan od najuver
ljivijih teoreticara romaneskne forme samom seЬi nametnuo је potiskivanje, odrica
nje i nepriznavanje psiholoskih potreba. 

Pitanja identiteta u romanu Gospodar nisu za ovog renomiranog irskog pisca 
nista novo ni neoЬicno. Raznovrsni opus Kolma TojЬina (u kome ima romana, pu
topisa, Ьiografija i esejistike) otkriva zanimanje za irsku istoriju i kulturu, emotivne 
i duhovne krize umetnicke licnosti, egzil i dijasporu. Njegovi junaci su umetnici i 
tankocutni individualci koji pokusavaju da zasnuju novi zivot daleko od domovine 
kao slikarka Ketrin u romanu Jug, da se sazive sa svojim "gresnim" zudnjama ili 
teretom proslosti kao u PriCi noCi. Dominantna tema koja povezuje TojЬinov knji
zevni i istoriografski rad ipak је nesto drugo - homoerotski identitet kao iskusenje 
prihvatanja sopstvene razlicitosti. Iako njegova najvaZnija esejisticka knjiga Ljubav и 
jednom mracnom vremenu nosi skakljiv podnaslov "homoseksualni zivoti od Vajlda 
do Almodovara", njen fokus се vise Ьiti na istoriografiji nego na provokaciji. Jedan 
odjunaka ove knjige, Oskar Vajld, Ьiсе posredno prisutan i u romansiranoj Ьiografiji 
Henrija Dzejmsa kao moguci obrnuti otisak svega sto је obazrivi i suspregnuti tvorac 
Izabele Arcer, Dejzi Miler, Mili Til i Lamberta Stretera mozda mogao Ьiti. 

Тета istopolne ljubavi za ovog autora nije mogucnost da se progovori о 
ostvarenju zabranjene zelje kao sto to cini provokativna "viktorijanska trilogija" Sare 
Voters (smestena u isti hronotop kao TojЬinov roman), lirski intonirana Dovanijeva 
soba Dzejmsa Boldvina, ili Prustova Sodoma i Gomora koja u okviru njegovog ka
pitalnog dela И potrazi za izgubljenim vremenom predstavlja izuzetak zato sto isto
polnu Ijubav bezmalo izjednacava sa konvencijom jednog sloja drustva. Reklo bi se 
da TojЬin homoseksualnosti pristupa kao jedan lekar iz Zidovih intimnih dnevnika, 
koji је potiskivanje homoerotske zelje pomocu prihvatanja drustvenih uzusa kakav 
је zasnivanje braka uporedio sa pokusajem da se glad utoli krastavcima: TojЬina za
nima suocenje sa intimnom i socijalnom represijom nekonvencionalne zelje. Idealnu 
temu i istinsku motivaciju - kako knjizevnu, tako i privatnu - ovaj irski romansijer 
otkrio је sa "otkrivanjem" Ьiografije Henrija Dzejmsa. Iz tog otkrivanja proistekao 
је njegov najznacajniji i svakako do sada najzapazeniji roman Gospodar, koji se bez 
puno dvoumljenja moze nazvati imaginarnom Ьiografijom americkog romansijera а 
da time ne izguЬi nista od zanrovskih odlicja pripovedne proze. 

Prividno ogranicivsi amЬicije na rekonstrukciju i vivisekciju presudnih do
gadaja u zivotu Henrija Dzejmsa, TojЬinje u prizmi varljive bezdogadajnosti na koju 
је osuden umetnik u bekstvu od emocija osvetlio nekoliko velikih tema: ne samo 
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zatiranu erotsku zelju, vec i identitet, kreativnost, konflikt intimnog i javnog kao 
srz umetnicke licnosti. U videnju Kolma Tojbina, ambivalencijaje temeljna osoЬina 
velikog americkog romansijera HenrUa Dzejmsa, narocito kad је u pitanju najveca 
zagonetka pisca koji је s podsmehom ali i punim pravom nazivan "usedelicom ame
ricke knjizevnosti" - njegova seksualnost. 

Gospodar је, naime, rekonstruisani zivotopis Henrija Dzejmsa koji tezi da, 
baveci se pitanjima poetike, formativnih umetnickih i psiholoskih uticaja, apostrofira 
temu seksualnog opredeljenja kao moguce razjasnice jedne umetnicke karijere. Pita
nje da li је veliki pisac Ьiо homoseksualac tek је vrh ledenog brega: mnogo vise od 
zagonetne erotske zelje, postavljena dilema implicira faustovsku odluku о prirodi te 
zelje. Drugim recima, Dzejms se ne odrice samo homoseksualnog nagona, odrice se 
svake intimne i erotske veze. On lisava sebe svakog osecanja zarad literature, lisava 
se emotivne Ыiskosti zarad umetnickog pregnuca, ukida licne veze zarad posvece
nosti pisanju. Otud је naslov Gospodar (u originalu The Master) dvosmislen kao i 
Dzejmsov identitet: s jedne strane, rec implicira potpunu kontrolu nad umetnickim 
delom i intimnim osecanjima - s druge, pak, majstorstvo koje је сепа i ishod te na
metnute kontrole. 

TojЬinov roman pocinje godine 1895, pozorisnim fijaskom drame Gaj Dom
vil: Dzejmsovo brizno pisano delo о izboru izmedu vere u zivot i zivota za veru, о eg
zistencijalnom konfliktu mladog katolika kojije poslednji izdanak svoje loze а zeli da 
se zamonasi, izvedeno је premijerno iste veceri kad је u jednom drugom londonskom 
pozoristu duhovita i leprsava komedija Idealni mui Oskara Vajlda izazivala salve 
smeha u puЫici. Umetnicki kontrast ozЬiljnog i frivolnog dostize vrhunac u onome 
sto Britanci obazrivo i ironicno zovu "mesovite reakcije": dok Henriju Dzejmsu apla
udiraju njegovi prijatelji i kolege, dok mu panegirike pripremaju intelektualne velici
ne kao sto su Dzordz Bernard So, Arnold Benet i Н. Dz. Vels, oЬicna puЫika negodu
je. Tako na samom pocetku romana dominantno postaje pitanje citanja i prihvatanja; 
sta pisac pise i kako ga puЫika shvata? Koliko је konacni dozivljaj umetnickog dela 
daleko od pisceve prvoЬitne namere? Pitanja stvaranja i dozivUaja prosiruju se na 
sfere koje TojЬina zanimaju- na polaritete i tenzije izmedujavnog i privatnog. 

ProЫem recepcije postaje kljucni proЫem romana: TojЬin ukazuje na veliku 
nepravdu koja se cini ozЬiljnom piscu od strane neozЬiljne puЬlike. Ironicni epigra
mi Oskara Vajlda, brzopotezni humor, prozirne igre reCi, sve to neodoljivo privlaci 
gledaoce iz ne bas obrazovane i nimalo sofisticirane srednje klase. Zvizdeci Henriju 
Dzejmsu, oni odbacuju kao bezvredno ono sto ne poznaju, bez respekta odЬijaju 
pozorisnu predstavu koja postavlja pitanja, а gladno tra:Ze razonodu i opustanje, za
htevajuci је upravo od onog pisca koji се ubrzo postati meta javne poruge i sudskog 
progona, predmet negodovanja svih koji su mu klicali. Upravo се iz potcenjivackog 
odnosa plebsa Henri Dzejms crpeti odlucnost neophodnu za nastanak remek dela 
koja nece podilaziti prosecnom ukusu, iako се prva njegova reakcija liciti na beg: ne
dugo ро premijeri napusta London, odlazi u Irsku kod prijatelja, medutim bukvalno 
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bekstvo iz Londona bice metaforicki beg u umetnost. Dzejms се ubrzo kupiti Lem 
Haus, savrseno englesko imanje, i od njega saciniti skrovito mesto gde се napisati 
svoje najpoznatije romane. Bice to njegovo poslednje veliko bekstvo, umnogome 
nalik na fantomsktl povredu \eda koja ga је nekoliko decenija ranije spasla ucesca u 
americkom gradanskom ratu, koja mu је pomogla da svoj zivot koncentrise na cita
nje i pisanje. lzbegavanje ratne obaveze i suocenja sa sudom javnosti samo su dva 
primera koji otkrivaju rad njegove prirode: umesto sukoba i suocavanja, Dzejms се 
uvek Ьirati pasivno povlacenje. 

Medutim, scenski uspeh Vajldove drame u januaru 1895. samo је prividni 
Dzejmsov poraz. Odusevljenje puЬ!ike Idealnim muiem tek је gorak i ironicni na
govestaj osuda i gnusanja koje се ubrzo uslediti zbog seksualnog skandala. Sudenje 
Oskaru Vajldu i medijski linc homoseksualnosti nece izazvati Dzejmsa na zgrazanje 
ili likovanje: njegove emocije i interes Ьiсе usredsredeni na Vajldovu decu, odvedenu 
u Svajcarsku da rastu pod tudim prezimenom. U trenutku kada se najavljuju odlucne 
vladine mere da se iskoreni "divlja neprilicnost" (TojЬin 2004: 76) koje idu do najav
ljivanja hapsenja nekih videnijih nezenja, napadna Dzejmsova suzdrzanost navesce 
njegovog prijatelja Edmunda Gosa na jedno poluizgovoreno pitanje: "Pitam se da li 
si i ti mozda ... ?" No Dzejms се odsecno reci da tu nema sta da se pita (TojЬin 2004: 
77). Ovaj trenutak u romanu је verovatno najЫizi direktnom suocenju sa prirodom 
erotske zelje, sa mogucim pitanjem erotskog identiteta. Dzejmsova potisnuta i odЬi
jena zelja posluzice kao drugo Iice Vajldovog stradanja, njegova samokontrola kao 
gorak kontrast nesputanoj seksualnosti. Suocenje dve sudЬine ipak nema didakticnu 
ni moralisticku notu: i TojЬin i njegov pazljiviji citalac izbegnuce opredeljivanje, 
svesni da Ьi drugaciji ishodi Ьili nemoguci. 

TojЬinov roman pocinje, tako, prividnim umetnikovim neuspehom, da bi 
se istinski usredsredio na godine u kojima nastaju Dzejmsova najbolja dela, Amba
sadori i Okretaj zavrtnja, Staje Mejzi znala ili В!аgа Pojntona, ali i da Ьi pokazao 
umetnicko traganje za praksom romana. Gospodar pocinje tamo gde za njegovog 
protagonistu pocinje razdoЫje svesti о tehnici, usredsredenje na proceduru pisanja i 
odbacivanje proizvoljno protejske slike о romanu kao poligonu digresija, esejiziranja 
i meandriranja. TojЬin se ne zadrzava samo na postupcima Dzejmsove imaginacije, 
nego opisuje povremeno i njegov odnos prema americkoj i evropskoj knjizevnoj tra
diciji: citanju Hotornovog Skerletnog slova Dzejms pretpostavlja Merimeove price 
i drame Alfreda de Misea jer ga odЬija "bezbojnost opazanja", "povrsnost likova i 
spori, drvenasti ton" (TojЬin 2004: 172). Nece proci mnogo i Dzejms се u Hotornu 
otkriti snagu Balzaka, umece da jednostavan zaplet "obavije mracnom sumom sim
bola, mestom na kom se koncentrisu greh i iskusenje" (TojЬin 2004: 173): "Hotorn 
nije posmatrao zivot, mislio је Henri, on gaje izmastao, otkrio је skup simbola i slika 
koji се pokrenuti zivot" (TojЬin 2004: 173). No sa razvojem umetnicke prakse nece 
se uporedo odigravati i emotivno sazrevanje. 
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Iz TojЬinovog vidokruga nikako ne nestaje potencUalno homoerotsko opre
deljenje njegovog junaka: medutim, veze Henrija Dzejmsa sa ruskim slikarom Po
lom Zukovskim i americkim vajarom norveskog porekla Hendrikom Andersenom 
obavijene su velom diskrecije i discipline. Nema dokaza, bar ne u sacuvanoj kores
pondenciji i beleznicama, koji Ьi potvrdio da је Dzejms njima dvojici Ьiо vise od 
prijatelja; nema, stavise, traga nikakvoj erotskoj zudnji, nikakvoj tajnoj vezi. Jos је u 
predgovoru knjizi Ljubav ujednom mracnom vremenu TojЬin govorio о Dzejmsu kao 
negativnom primeru potiskivanja seksualne zelje koje vodi potiskivanju svake druge 
zelje, ukazujuci da se Dzejmsov zivot moze podesno opisati njegovom pricom Zver и 
diungli; povest о coveku koji provede zivot и uzaludnom cekanju da se dogodi neka 
nejasno naslucena, uzbudljiva i retka sudЬinska prekretnicajeste svojevrsna parabola 
о dubokom potiskivanju koje ide do samokaznjavanja. 

Koliko је od samog odgovora uzbudljivije traganje za istinom, toliko је od 
seksualnog izbora mnogo neumitniji emotivni izbor askeze i distance koji је obele
zio Dzejmsov zivot. Veliki pisac u seЬi razvija duboko i trajno gluvilo za male zelje 
Ыiskih ljudi: isti covek koji saoseca sa Vajldovom decom nehajanje prema stidljivim 
mo!Ьama svoje rodake da је povede u Italiju, а dragu prijateljicu lisava svog prisu
stva u strahu da mu njen intenzivni socijalni zivot ne narusi privatnost. Mini Tem
pl, Dzejmsova ostroumna i radoznala rodaka, iskoriscenaje kao model junakinjama 
Portreta jedne dame i Dejzi Miler; svojom zudnjom za iskustvom inspirisala је lik 
Izabele Arcer а svojeglavost i naivnost pozajmila је Dejzi Miler. Iskoriscena је do
slovce: Dzejms је pretvara u umetnost, kao i vecinu prijatelja i poznanika u cije se zi
vote ukljucuje, uvek obazrivo, nikad posveceno. Odlaganje i izbegavanje emotivnih 
rizika ne sluzi TojЬinovom junaku na cast, ali nije ni za osudu: sve odlagane zivotne 
neminovnosti tesko се ga kaznjavati, Ьilo da su komicne, kao nespretno otpustanje 
sluge alkoholicara, dramaticne, kao seksualna inhiЬicija u odnosu prema lepom i 
proracunatom Andersenu, ili tragicne, kao samouЬistvo Ыiske prijateljice Konstans 
Fenimor Vulson, koje је posledica njegovog neispunjenog obecanja koliko i njenih 
nerealnih ocekivanja. 

U TojЬinovom romanu ima surove selektivnosti koju praktikuje i njegov ju
nak. Birajuci cetiri godine Dzejmsovog zivota i iz njih samo nekoliko epizoda, pripo
vedac se ipak oЬilato sluzi retardacijama zarad uvida u porodicnu istoriju - pojavljuju 
se zastitnicki nastrojena mati (koja se i posthumno oglasava u romanu posredstvom 
spiritistkinje), otac perfekcionista (cija porodicna sreca pocinje nakon amputacije 
noge u trinaestoj godini), zivahna i duhovita sestra (kojaje sa svojom negovateUicom 
izgleda stupila u odnose kakvi "ne postoje u BiЫiji"), dominantan stariji brat. Bizarni 
detalji porodicne istorije plasirani su obazrivo i nenametljivo, bez zelje za stvaranjem 
senzacionalistickog efekta. Oni su prisutni samo zarad nagovestaja da Dzejmsov zi
vot sa svojom negativnom dinamikom, propustenim prilikama, oklevanjima, odusta
janjima i bekstvima nije Ьiо prazan. Iako је svaki rizik odlozio na neodredeno vreme, 
шnetnik nije ziveo u vakuшnu: u svoje romane ugradio је tude zivote. 
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Nakon citanja Gospodara nekako је neminovna tuzna spoznaja da Henri 
Dzejms nije odbacio samo iskustvo homoseksualnosti, niti samo heteroseksualnu lju
bav ili pak duboko i istinsko prijateljstvo i pozrtvovanje - odbacio је iskustvo uopste. 
Srecom, od jednog neprozivljenog zivota Tojbln је sacinio imaginarnu Ьiografiju о 
jednoj velikoj zudnji. 

Vladislava Gordic Petkovic 

GENDER, IDENTIТY AND CREATIVIТY: 
AN IMAGINARY BIOGRAPHY OF HENRY JAMES 

SUММARY 

The paper deals with а recent novel Ьу Colm Toibln, acclaimed Irish novelist 
who casts а partly unsympathetic look upon the crucial years of Henry James's life 
and achievement. This writer's recurrent exploration of characters with emotionally 
repressed, frustrated or restricted lives may serve as compensation for his own im
poverished опе. ToiЬin focuses upon the issues of identity and creation, and what we 
witness in the first place is the purely artistic struggle ofthe reticent and aloofHenry 
James to gain grounds for а fruitful writing career, neglecting his own emotional 
needs. 
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VREMENSКA PERSPEKTIVA U ROMANU 
STRELA VREMENA MARПNA EJMISA 

Arijana Lиbиric 

SAZETAK 

Rad Vreтenska perspektiva и rотапи Strela i•reтena Martina Ejтisa bavi se au
torovim poigravanjem pojmom vremena u postmodernistickim okvirima. Predstav\janjem 
zivotnog toka unazad, Ejmis пе samo da porice ustaljene nacine citanja de\a u kojima se sve 
odvija linearno, nego i preispituje osnovne \judske potrebe, svakodnevne rituale, ра i citav 
sistem vrednosti. Kroz tajanstvenu i jezivu pricu о jednom nacistickom doktoru, svaki vid 
razaranja predstavlja kao stvaranje, i time iscasenom i poremecenom savremenom svetu po
kusava da da neki smisao. 

Kljucne reci: vreme, perspektiva, postmodernisticki, obrnut, savremeni, svet, stva
ranje, razaranje, istorija. 

<<Proslost тоiе da se тепја. Jstorija se prepravlja. Ра, иpravo sто otkrili 
da to тоiе da se priтeni i па stvarni svet ... Moida se prava istorija sveta neprestano 
тепја? А zasto? Zato sto је istorijafikcija. Опа је san и ити covecanstva koje vecno 
teii ... сети? Savrsenstvи. » 

ljan Votson, Cehovljevo putovanje 

Jedan od mozda najkomplikovanijih, ра stoga i najteze objasnjivih termina 
savremenog svetajeste postmodernizam. Mnogi su pokusali da definisu pojam post
modernog, iduci iz krajnosti и krajnost, predstavljajuci ga cas kao «radikalizaciju sa
morefleksivnog trenutka и okviru modernizma, napustanje naracije i predstavljanja», 
cas kao <~asan povratak naraciji i predstavljanju. А ponekad је on i jedno i drugo.» 
[Bertens 1995: 5] а sve и zavisnosti od grane umetnosti. NUe sasvim jasno ni da li se 
termin odnosi na foпnu ili sadrzaj ili оЬа, а sve postaje jos zamrsenije kada se uzme 
и obzir da se ne odnosi samo na umetnost, nego је pojam koji se koristi i и etnologiji, 
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sociologiji, drustvenoj geografiji, urbanizmu, ра cak i ekonomiji i pravu, [Bertens 
1995: 9] а и kontekstu price о postmodernom svetu, odnosno postmodernoj perspek
tivi iz koje posmatramo svet, ili, preciznije, kapitalisticka potrosacka drustva zapada. 
Bez obzira na to da li su и pitanju postmodernizmi ili razliciti aspekti jednog postmo
dernizma, Bertens smatra da se и osnovi svih njih nalazi nesto sto on naziva «krizom 
predstavljaпja: sпaznim оsесапјеш gubltka vere и nasu sposobпost da predstavimo 
stvarnost, u пajsirem smislu.» [Bertens 1995: 11] 

Iako пјепа svrha mozda i nije samo, ili пiје uopste, mimeticka, postmoderna 
umetпost је odjek savremeпog zivota, prevashodпo na zapadu, i masovne kulture, 
jedпog sveta koji пе moze da se koпtrolise, а ciji su oЫici tako razпovrsni, promenlji
vi i пeuhvatljivi da uslovljavaju dezintegrisaпost i fragmentarпost forme umetnickog 
dela. Опа odraZava realпost koja пeprestano izmice Ьilo kakvim pokusajima defi
пisaпja, а u kojoj је koncept ideпtiteta, пacionalпog, iпdividualnog, kulturoloskog, 
politickog, verskog, ili Ьilo kakvog drugog, istovremeno polimorfaп, amorfaп i pro
tejski. U postmodernoj kпjizevпosti se, s јеdпе straпe, ukidaju tradicioпalпe пorme 
i shvataпja, јег se cini da ih ovakav svet пе prihvata, а, sa druge straпe, kada se i 
koriste, cesto se izvrcu i sluze podsmehu. Postmoderna, а u pojediпim momentima 
i moderпa, stvarnost i kпjizevпost teze, kako је Ihab Наsап (Ihab Hassaп) jedпom 
rekao, anarhiji. 

U okviru knjizevnosti postmodernisticka perspektiva i proЫemi sa predstav
ljaпjem stvarnosti, iako, kao sto је vec pomenuto, predstavljaпje stvarпosti mozda i 
пiје cilj ove kпjizevnosti, podrazumevaju potpuno pomeraпje, mozda cak i brisanje 
granica и sadrzaju, а пarocito u formi. Postmoderпisti, medutim, пisu prvi koji su 
se bavili eksperimeпtima u formi, iako su и tome пajdalje otisli. Da Ьi se barem de
limicпo shvatilo sveopste poigravaпje zaпrom, pripovedackim tehпikama, stilom i 
jezikom, temama, prostorom i vremeпom, ulogom autora, ра i samim citaocem, mora 
da se kreпe od pojave modernizma kao bunta protiv jedпolicпog sveta kпjizevпosti 
19. veka, и kojoj sve tece liпearno, iako koreпi kпј izevnih eksperimeпata, barem и 
britanskoj kпjizevпosti, dosezu jos duЫje, do Sterna (Laurence Sterne) i пjegovog 
poigravaпja formom u romaпu Tristram Sendi, koji se smatra pretecom modernog 
romana i romaпa toka svesti. U potrazi za koreпima moglo Ьi se otici i dalje u pros
lost. Medutim, za potrebe shvatanja postmodernisticke igre sa prostorom i vremenom 
dovoljпo је kreпuti od Dzejmsa Dzojsa (James Јоусе) i VirdziпUe Vulf (Virgiпia 
Woolf). 

Iako su оЬа ova pisca predstavпici modernizma, ciji su romani reakcija na 
hroпolosko predstavljaпje dogadaja iz ustaljeпe perspektive prvog ili treceg lica, 
neke od karakteristika пjihovih romaпa mogle bi se smatrati, а mnogi ih i smatraju, 
postmodernistickim. Jedna od tih karakteristika је prelamanje i fragmentarno pred
stavljaпje price kroz svest juпaka. Svest fuпkcionise ро principu slobodnih asocija
cija, sto uslovljava narusavaпje hronoloskog redosleda dogadaja, buduci da svaki 
trenutak и sebl sadrzi i sadasnjost, опо sto lik treпutпo prozivljava, proslost, и vidu 
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secanja, i buducnost, u formi pretpostavki, planova, ocekivanja i nadanja. Ono u 
cemu su Dzojs i Vulf uspeli је, izmedu ostalog, da navedu citaoca da prestane da 
razmislja ukalupljeno i da ро navici ocekuje da se u delu sve odvija linearno i bez 
mnogo iznenadenja. Neposrednoscu tehnike toka svesti pomogli su citaocu da shvati 
i prihvati, u odnosu na roman 19. veka, komplikovano predstavljanje dogadaja putem 
slobodnih asocijacija. Iako su istovremenim predstavljanjem sadasnjosti i proslosti 
modifikovali tada u romanu ustaljen pojam linearnog vremena, nisu ga u potpunosti 
uzdrmali i doveli u pitanje. 

Ideja о vremenu koje ne tece linearno postojalaje, kao sto је vec pomenuto, 
i pre ovih pisaca. Kant (Immanuel Kant) u 18. veku, iako se sama ideja javila i pre 
njega, ne definise vreme kao sukcesivno, jer se sukcesija kao proces tice samo onih 
stvari i kretnji koje se jav\jaju u vremenu. Daje samo vreme sukcesija ono bi trebalo 
da s\edi neko drugo vreme i tako u beskonacnost. [Doerti 1993: 14] Ova i njoj s\icne 
ideje, poput ideja Stivena Hokinga (Stephen Hawking), imale su uticaja ne samo na 
pisce romana toka svesti nego i na one u cijim se delima javlja putovanje kroz vreme, 
poput Dz. Н. Velsa (G. Н. Wells) i mnogih drugih. U postmodernistickoj knjizevno
sti, koja tezi neredu, haosu, i ciji zidovi nikada nisu cvrsti, strela vremena moze da se 
odapne u vise pravaca [Bredberi 1994: 429], od kojih је jedan unazad. 

* * * 
Britanska knjizevnostje osamdesetih godina 20. veka videla stvarnost i isto

riju manje kao nesto prepoznatljivo i unapred dato, а vise kao «stvarnost u neredu 
snovidenja.» [Bredberi 1994: 392] Svet nakon drugog svetskog rata nalazi se u stanju 
moralne korumpiranosti u kome sve vise rastu osecaji usamljenosti, otudenja i iz
guЫjenosti. U takvom izmestenom i besciljnom svetu, koji preispituje cak i granice 
licnog identiteta, mozdajedino fantastika/fantazija moze da pomogne da se prihvati 
guЬitak reda i znacenja [Bredberi 1994: 392] jer oni, cini se, ne mogu da se povrate. 
Postmoderni svet је ро mnogima nepopravljiv, svet u kome su sve popravke istovre
meno iluzorne i utesne [Haceon 1988: 8]. 

Citirajuci ЉаЬа Hasana (Ihab Hassan), Bertens navodi neke kljucne termine 
postmodernog doba medu kojima su razgradnja, dezintegracija, dekonstrukcija, iz
mestanje, razlika, diskontinuitet, iscasenje, nestanak, raspadanje, demistifikacija, de
totalizacija, itd. [Bertens 1995: 44] Upravo ove iste reci mogu savrseno da docaraju 
svet koji Martin Ejmis (Martin Amis) prikazuje u svom romanu Strela vremena1

, iako 
ga on predstavlja iz upravo obrnute perspektive, u kojoj је sve suprotno od onoga 
kako deluje, uЬijanje deluje kao ozivljavanje, i, uopste, svako razaranje kao stvara
nje. Vodeci se idejom da svako delo i svaki postupak imaju svoja moralno obrnuta 
dela i postupke kada se strela vremena preusmeri unazad, napisao је roman u kome 
pricu о zivotu jednog nacistickog doktora predstavlja od njegove smrti do rodenja, 
1 Zbog nepreciznosti postojeceg prevoda svi citati dati su u prevodu А. LнЬшiс. 
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pokusavajuci na taj nacin da, izmedu ostalog, jednom iscasenom, psihoticnom svetu 
da neki smisao. 

Prica pocinje u trenutku kada glavni junak, Tod Frendli, umire, а u njego
vom umu se istovremeno rada pripovedac, koji nema pristup Todovim mislima, ali 
posmatra i prozivljava сео njegov zivot unazad. 

«lstupio sam iz najduЫjeg sna, i nasao se okruzen doktorima ... americkim 
doktorima ... » [Ejmis 1991: 3] 

Dok oni pokusavaju da njegovo oduzeto telo vrate u zivot, njemu se javi nai
zgled iznenadujuca pomisao kako mrzi doktore. Ne Ьilo koje, ne neke, ncgo sve dok
tore. Kako prica odmice ova mrznja, pomesana sa strahom, doЬija sve vise smisla. 

Polako se vraca vraca u zivot i javlja mu se 
«osecanje polaska na strasno putovanje, kajednoj strasnoj tajni. U vezi s cim 

је Ьila ta tajna? S njim: najgorim covekom, na najgorem mestu, u najgore vreme.» 
[Ejmis 1991: 5] 

Pripovedac uvida da се to putovanje Ьiti u najmanju ruku neoЬicno. 
«Cekaj malo. Za5to unatraske ulazim u kucu? Cekaj. Оа li pada mrak ili 

svice? Kakav је - kakav је tok mog puta? Kakva su mu pravila? Zasto ptice pevajL1 
tako cudno? Kuda sam se uputio?» [Ejmis 1991: 6] 

Na putu do tajne kroz svest pripovedaca prelama se misteriozan zivotjednog 
naizgled oЬicnog coveka, koga citalac vidi kako postepeno postaje mladi, zdraviji, 
jaci i visi. Datumi na novinama, koje Tod svako jutro uredno vraca prodavcu, jesu 2. 
oktobar, zatim 1, ра 30. septembar. Tod se seli iz kuce u kucu, radi kao doktor, koji 
ne leci svoje pacijente, nego ih cini jos vise bolesnim i uplakanim pre nego sto ih 
salje kuci. Raskida sa svojim ljubavnicama pre nego sto pocne da ih zavodi. Tokom 
zivota nekoliko puta menja identitet. U Njujorku postaje Dzon Jang, zatim odlazi u 
Lisabon, gde zivi privilegovanim zivotom bogatog Hamiltona de Suze. Odatle odlazi 
u Salerno, zatim u Rim, da Ьi konacno, pod imenom Odilo Unferdorben, stigao do 
strasne tajne, Ausvica, gde radi kao jedan od doktora koji se bave «istrazivanjem». 
Тато se vraca svojoj zeni, umire im cerka, vencavaju se, ра tek onda 11dvarajujedno 
drugom. Vraca se u medicinsku skolu, postaje clan izvesne omladinske organizacije, 
ponovo pocinje da zivi sa Mamom i Tatom, da Ьi na kraju stigao do majcine utrobe, 
odakle sve iznova pocinje, ovog puta u «pravom» smeru. 

«Kad Odilo sklopi oci vidim jednu strelu kako leti - ali naopako. S vrhom 
okrenutim unapred. Ah, ne, ali onda ... Ponovo smo krenuli, preko polja. Odilo Unfer
dorben i njegovo vatreno srce. Аја unutra, ја koji sam stigao u rdavom trenutku - ili 
prerano, ili posto је vec Ьilo prekasno.» [Ejmis 1991: 165] 

Sve ovo dato је iz tacke gledista neimenovanog pripovedaca, koj i је Todova 
dusa, njegov alter ego, ili pak savest koju nije imao kadaje trebalo. On posmatra svet 
oko sebe, posmatra Toda, govoreci о njemu cas u trecem licu, kao da njil1 dvojica 
nemaju nikakve veze jedan s drugim, opisujuci Toda kao telo u kome zivi i krece se, 
cas upucujuci na njega i sebe kao «mi» ili «Tod i јю>, а s vremenom sve vise kao «ја». 
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Sve mu је zanimljivo, cudi se, zabavlja, ponekad strepi, ра i plasi se. U neprestanom 
је dijalogu sa citaocem, sto pricu cini daleko intimnijom, uverljivijom i verodostoj
nijom. Pripovedac sa citaocem od samog pocetka ostvaruje neverovatnu Ыiskost, 
buduci da mu dopusta da vidi apsolutno sve. Nista ne predstavlja tabu. 

«Jesam li to ја u pitanju, ili је ovo neki cudan naCin da se ide dalje? Citav zivot, 
na primer, sva hrana, sav smisao (i podosta para) izlazi izjednogjedinog kucnog ureda
ja, klozetske rucice. Na kraju dana, pre nego sto popijem kafu, udem. А onje vec tamo, 
taj poni:lavajuci topli miris. Svucem pantalone i povucem carobnu rucicu. Najednom, 
sve је tamo, zajedno s toa\et-papirom koji upotreЬite, а onda vesto пamotate па rolпu. 
Kasnije пavucete paпtalone i sacekate da Ьо\ prode. Bol, mozda zbog citavog tog pro
cesa, te zavisпosti. Nije пikakvo cudo sto placemo dok to radimo. Brz pogled па cistu 
vodu u klozetskoj solji. Ne znam, ali mi se ciпi daje pravi pakao tako ziveti. А опdа dve 
solje kafe bez kofeiпa pre пеgо sto se bacite u krevet.» [Ejmis 1991: 11] 

U pocetku sve deluje prilicпo zabavпo i pripovedac prolazi kroz niz пеоЬiс
пih i cesto smesnih situacija. 

«Ne Ьih zпао da ka:lem, а potrebno mi је da znatn, da li је Tod dobar. Ili 
koliko пiје dobar. Otima deci igracke na ulici. Stvarno. Stoji tako neko dete sa uspla
hireпom majkom i velikim tatom. Tod pride. Nasmejano dete mu poпudi igracku, 
gumeпu patku, i1i пesto drugo. Tod је uzima. Ј povlaci se, s oпim sto se, ciпi mi se, 
пaziva samozadovoljпim kezom. Detetovo lice postaje bezizra:lajno ili zatvoreпo. Ni 
igracke пi osmeha vise nema; on otima i igracku i osmeh. Zatim odlazi u radпju daje 
uпovci. Ј to za sta? Za nekoliko dolara. Оа пе poverujes. Uzece i bombonu od ЬеЬе 
ako moze da doЬije pedeset centi za nju.» [Ejmis 1991: 14-5] 

Odlazak u crkvu је jos jedna u nizu takvih situacija. 
«Sedimo u klupama i obozavamo nekakav Ies. Ali, sasvim је jasno sta Tod 

hoce. Boze, koliko је besraman. Uvek uzme jako krupпu novcaпicu iz cinije.» [Ejmis 
1991: 15] 

Na ovoj cudпoj, magicnoj planeti, kako је pripovedac naziva, i u vozпji i u 
Ijubavi ljudi ne gledaju unapred, kuda idu, nego unazad, odakle su dosli. Uvek se kaju 
zbog stvari koje jos пisu uradili i kazu «сао» kad misle «zbogom». Oni su gospodari 
Iazi i dubreta - sve sami kraljevi sranja i smeca [Ejmis 1991: 43]. U ovom svetu po
пesto ipak savrseno funkcionise. Ili gotovo savrseno. 

«Ovaj posao sa zutim taksijima sasvim izvesno deluje savrseпo. Uvek su tu 
kad vam trebaju, cak i ро kisi, ili kada se pozorista zatvaraju. Odmah vam plate, bez po
govora. Uvek znaju gde idete. Fenomenalni su. Nije ni cudo sto stojimo satima masuci 
im ili pozdravljajuci ih, pozdravljajuci tu dobru uslugu. Ulice su рнnе ljudi podignutih 
ruku, mokrih i umornih, koji zahvaljuju zutim taksijima. Samo, ima tu jedan proЬ\em, 
uvek me odvode па mesta na koja пе zelim da idem.» [Ejmis 1991: 65-66] 

U ovoj, za citaoca iscasenoj stvarnosti, u ovom svett1 gresaka [Ejmis 1991: 
8], jedino pisani tekst i slikarska platпa upucuju na svet u kome је vrh strele vremena 
okreпut ka пapred, а cak i razgovor, пarocito na pocetku, ima vrlo пeuoЬicajen tok. 
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«Orbod. Orbod,» kaie ona gospoda u apoteci. 
«Orbod,» pridruzujem se. «Ets okak?» 
«Sanad iv ets okak?» [Ejmis 1991: 7] 

Iako se s vremenom sve vise navikava, pripovedac uvida da bi razgovori 
ima1i nekako vise smisla kada Ьi se premotali unazad. «Ali, sto se tice tih musko
zenskih razgovora, mozete da ih premotavate s koje god strane hocete i da opet nista 
ne dobUete.» [Ejmis 1991: 51] 

U retkim momentima, koje on naziva lucidnim, zivot tece unapred. ВеЬе 
puze unapred, а njihove majke citaju casopise isto tako unapred. Takvi trenuci, medu
tim, vrlo brzo produ i stvarnost se ponovo vraca u normalne tokove, odnosno, odvija 
se unazad. 

Svet u kome ljudi hranu vracaju na tanjir nakon sto је dobro svare i saZvacu, 
dubretari svaki dan vracaju dubre na svoje mesto, а muzevi cekaju da se ljubavnici 
njihovih zena svuku i legnu s njima da Ьi, zatim, uredno zatvorili vrata i prepustili 
ih preljubl, ima i svoju daleko morbldniju stranu. Todovi, i pripovedacevi, isprva 
nejasni strahovi u vezi s doktorima, zvezdama, decom, ratom, nemackim jezikom, 
secenjem noktiju i vatrom, imaju sve vise smisla sto se njih dvojica vise priЫizava
ju Poljskoj, gde posledice ovakve perspektive poprimaju daleko ozblljnije oЫike. 
Humor najednom nestaje i ustupa mesto vrlo ostroj ironiji. Iako se ironija zajedno s 
humorom provlaci kroz citavu pricu, а upucenaje meduljudskim, а narocito musko
zenskim odnosima, ljudskom telu i svakodnevnim ritualima, ona u epizodi u Ausvicu 
pretvara ovaj roman u pravu moralnu satiru, а Ejmisa u, kako ga Bredberi naziva, 
Svifta modernog doba, koje је sve vise groteskno i strano. 

U knjizi Кlanica 5, mesavini dokumentarca i naucne fantastike, koja је Ьila 
jedan od Ejmisovih izvora inspiracije, Kurt Vonegat (Kurt Vonnegut) kaie da su uza
si savremenog zivota takvi i toliki da је u interesu covecanstva da se pisu romani u 
kojima su zakoni uzroka i pos1edice obrnuti, jer se na taj nacin eliminise savremeno 
razaranje [Bredberi 1994: 429]. Strela vremena upravo to i radi. Holokaust, koji је 
s vremenom prerastao u metaforu i simbol razaranja, predstavljen је kao stvaranje 
jedne rase. Zato sto је ironija danas mozda jedini nacin da se bude ozblljan [Haceon 
1988: 39], ili zbog toga sto Ejmis zeli da obrne ili spere krivicu i, barem u svetu fikci
je, povrati davno izguЫjeno stanje nevinosti, sto је cesta tema poezije о Holokaustu, 
а spominje se i ranije, izmedu ostalog u poeziji engleskog romantizma, ili pak iz puke 
zelje da predstavi jedan zivot unazad. 

Nesto sto је takode moglo da utice na Ejmisajeste ucenje austrijskog filozofa 
i naucnika, Rudolfa Stajnera (Rudolf Steiner), koji pise о «kamaloki», periodu nepo
sredno nakon smrti, u kome covek ponovo prozivi svoj zivot, ovog puta unazad. Sve 
sto је u zivotu ucinio dobro ili lose, covek tokom kamaloke oseca na sopstvenoj kozi. 
Ako је nekoga ucinio srecnim, i sam се osecati srecu, а ako је nekome pak naudio, 
bol се osecati kao sopstveni. Na kraju ovog procesa covek se vraca u stanje detinje 
nevinosti, oslobodeno tuge i bola, i kao dete se priprema da ude u nebesko carstvo. U 
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svetlu Stajnerove ideje, ovaj roman Ьi mogao da se posmatra ne samo kao cistiliste 
glavnogjunaka nego i citave jedne nacije, а mozda i citavog sveta i jednog istorijskog 
perioda. U tom cistilistu nestaje kolektivna krivica zbog pocinjenih zlocina, koji se u 
ovakvoj perspektivi pretvaraju u dobra dela, а kljucni akteri se vracaju u ono stanje u 
kome su imali savest i pripremaju se za povratak u doba nevinosti. 

Ovo preispitivanje istorije i stvarnosti, kao i njihovog medusobnog odnosa 
[Haceon 1988: 5, 15], u ovom slucaju na jedan krajnje neoЬican nacin, tipicna је 
postmodernisticka odlika ovog romana. Navodeci reci Lajonela Gosmana (Lionel 
Gossman), Haceon kaze da (post)moderna istorija i knjizevnost sebe vide kao istra
zivanje, preispitivanje i stvaranje novih znacenja [Haceon 1988: 15]. Istoriografska 
metafikcija, kojoj ovaj roman u neku ruku pripada, postavlja pitanja tipa: kako po
znajemo proslost, ра i sadasnjost, kakav је ontoloski status proslosti i njenih doku
menata, kao i kakav је status nasih prica [Haceon 1988: 50]. Istorija, kao i stvarnost, 
onakva је kakvom је mi vidimo, dozivljavamo i shvatamo, а istina, iako је cesto 
drustveno, ideoloski i istorijski uslovljena [Haceon 1988: 18], menja se kada se pro
pusti kroz prizmu sl!bjektivnosti, sto ovaj roman nesumnjivo potvrduje. Postavlja se 
pitanje, medutim, sta је uopste istina u ovom romanu i sta koncepti vrednosti, reda, 
znacenja, kontrole i identiteta u ovakvom delu znace. 

Neki kriticari smatraju da је preispitivanje istorije u postmodernizmu pod
staknuto nostalgijom. S jedne strane, Ejmisov roman se protivi ovakvim tvrdnjama, 
buduci da opisuje jedan istorijski period za kojim Ьi malo ko zalio, ali, s druge strane, 
ako se misli па nostalgiju za nekim davno izgl!Ьljenim svetom, u kome је sve imalo 
vise smisla, Strela vremena moZda i sadrzi elemente te nostalgije. Medutim, koji Ьi to 
svet ili period Ьiо «bolji», kojije imao vise smisla i za koga? Ejmis, zapravo, ne samo 
da preispituje istoriju, nego је i dekonstruise, а zatim rekonstruise na vrlo jedinstven 
nacin. Pitanja koja se namecu su: Staje istorija? Sta su istorijske cinjenice i koliko su 
tacne? Sta је dopisano, izmenjeno ili izostavljeno? Оа li se covek pasivno prepusta 
istoriji ili је aktivni ucesnik u njoj, ili to zavisi od samog pojedinca? 

Ро svom oЬimu daleko sveobuhvatnija dela, Sto godina samoce G. Garsije 
Markesa (G. Garcia Marquez), Limeni dobos G. Grasa (G. Grass) i Deca ponoCi S. 
Ruzdija (S. Rushdie), koja se takode svrstavaju u istoriografsku metafikciju, koriste i 
neku vrstu parodije da Ьi povratila istoriju i secanja na nju i da Ьi, istovremeno, dove
la u pitanje autoritet Ьilo kog cina pisanja time sto diskurse istorije i fikcije smestaju 
u intertekstualnu mrezu koja se neprestano siri [Haceon 1988: 129]. 1 Martin Ejmis 
u neku ruku parodira ne samo istoriju, kroz morЬidno predstavljanje Ausvica kao 
mesta na kome se od ljudskih ostataka stvarajedna rasa, nego i ljudski zivot uopste, 
potpuno ga demistifiklljuci prikazivanjem svakodnevnih, ра i najintimnijih rituala, 
predstavljanjem besciljnih ljubavnih odnosa koji su bez ikakve magije i iluzija, kao i 
suocavanjem citaoca sa osnovnim ljudskim strahom, strahom od smrti. Najveca iro
nijaje u tome sto u ovako prikazanom svetu sve deluje iscaseno, iako cesto zabavno, 
ajedino sto ima smislaje epizoda u Ausvicu. 
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«Svet kопаспо ovde u Ausvicu stice novu rutiпu. Ima smisla.» [Ejmis 1991: 
129] 

Iroпija \ezi i u tome sto је pripovedac Ш dusa ili savest koju glavпi juпak, 
Tod, пiје imao kadaje trebalo. Da li su опdа Todovi postupci, poput kupovaпja igra
caka пероzпаtој deci ili priloga koje daje u crkvama, podstakпuti kasпo probudeпom 
grizom savesti, пjegov пасiп da se koliko-toliko iskupi za опо sto је uradio? Nije li 
onda i neverovataп raskorak izmedu uzasnih zlociпa u kojimaje ucestvovao i sitпica 
kojima pokusava da sebi da o\aksa savest morЬidпo iroпicaп? 

U jedпom treпutku pripovedac kaze da је smisao ovog procesa, ovakvog 
toka price, mozda potraga za пevidljivoscu, kojom smo tek privremeпo obavijeпi u 
gomili ili iza zatvoreпih vrata kupatila [Ejmis 1991: 61]. Sta god daje smisao ovog 
пеоЬiспоg putovaпja, јеdпо је sigurno. Ejmis se poigrava пasim pojmom vremeпa, 
koje паs, ро пjegovim recima, ciпi svim onim sto jesmo, а «svaka igra". pocinje hao
som i prolazi kroz faze preokreta i suprotstavljaпja ciljeva. Ali sve se па kraju sredi». 
[Ejmis 1991 : 69] 

Osim pitaпja smisla ove price, jos јеdап Ьitап aspekt koji Ьi trebalo razmo
tritijeste objektivпost ovakvog пасiпа пјепоg prikazivaпja, kao i samog pripovedaca. 
Сiпјепiса da је pripovedac пеkо ko posmatra radпju, ali пе ucestvuje u dogadajima 
пeposredпo, пiti ima Ьilo kakav uticaj па пjihov dalji tok, prici daje izvesпu objek
tivпost. S druge straпe, pripovedac је zаrоЫјеп u umu glavпogjuпaka, оп је пjegova 
dusa ili savest, dakle пеkо ko muje ipak veoma Ыizak. Takode, sve vidimo iskljucivo 
iz пjegovog ugla, а оп se postepeпo sve vise ideпtifikuje sa glavпim juпakom, sto sve 
zajedno u velikoj meri smaпjuje njegov krediЬilitet. Pripovedac је, dakle, istovreme
пo objektivaп i subjektivaп. Iako kпjizevпost postmoderпizma pokusava da izbegпe 
subjektivaп pog\ed па svet, za razliku od moderпizma u kome se price, iz upravo 
obrnutog razloga, cesto predstavljaju kroz svest junaka ili pripovedaca, perspektiva 
u Streli vremena је veoma subjektivna. Da li to опdа ciпi ovaj romaп пetipicпim za 
postmodernizam ili је u postmodernizmu, kao posledica brisanja graпica, sve dozvo
ljeпo? 

Sto se tice samog toka radпje, mozda Ьi, umesto aпaliziraпja пjegove objek
tivпosti, Ьо\је Ьilo govoriti о tome koliko је rea\isticaп ili пе. Buduci da је Ejmis 
svoj romaп zasпovao па istorijskim cinjenicama, prica о zivotu Toda Frendlija deluje 
prilicno realisticno. Jos uverljivijom cini је oЬilje detalja iz svakodnevnog zivota 
jedпog coveka, kao i neposredan tоп kojim se pripovedac sluzi. Medutim, obrnut 
vremeпski tok svrstava ovaj romaп u domen faпtastike. Mпogi kriticari пaglasavaju 
Ejmisov otpor prema klasicпom realizmu i obrnut tok pripovedaпja u Streli vremena 
to svakako dokazuje, ali sama prica, ili пеkа пјој slicna, kojaje za citaoca fikcija, Ьila 
је песiја stvarnost. 

Postavlja se pitanje kako sve to deluje па citaoca. Као i pripovedac, citalac 
је и pocetku pomalo zЬuпјеп, пiје mu Iako da se пavikпe па takav sled dogadaja, 
zamislja kako opisaпe situacije izgledaju u stvarnom svetu i dol;u;i и iskuseпje da 
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razgovore cita odпazad da bi video kako su zapravo tekli. Sve deluje zaпimljivo, 
zabavno, а cesto i smesпo. 

«Situacija је sada, ipak, Ыаgо ohrabrujuca kad Tod pogleda zeпu na ulici. 
Konacno mu је pogled tamo gde blh ја zeleo da bude. Imperativi i prioriteti nam se 
ne slazu и potpunosti, ali se barem preklapaju.» [Ejmis 1991: 32] 

Jednostavan stil i svakodnevni, govorni jezik kojim Ejmis pise, kao i nepo
sredan ton kojim se pripovedac sluzi omogucavaju citaocu da se lakse navikne na 
ovakav vremenski tok. Kako radnja romana odmice, humor nestaje, а citalac polako 
shvata ko је glavnijunak i staje и proslosti radio. Dok postepeпo otkriva tajпu, Ejmis 
stvara sve vecu napetost i ponekad namerno mami citaoca, koji jedva ceka da vidi 
sta sledi. 

«Nadao sam se da се Herta provoditi deo vremeпa igrajuci se s malim Virco
vima. Ali, to Ы moglo da dotakпe jednu osetlj ivu temu ... » [Ejmis 1991: 129] 

Atmosfera postaje sve mracпija i grotesknija, raspolozenje se menja i pripo
vedacu i citaocu, kome vise nista nije ni zabavno ni smesпo, а obrnuta strela vremena 
pricu cini jos jezivijom. Naime, kada se sve predstavi kao suprotпo od onoga sto 
jeste, tek tada Citalac postaje svestan koliko је, zapravo, опо о cemu Ejmis govori 
strasno. Cini se daje Ejmisov cilj, ili jedan od njegovih ciljeva, da natera citaoca da 
preispita svoje stavove, verovaпja i ubedenja, ра i citav sistem vrednosti. Izvesno 
је da cak ni опе citaoce koje пе uspe da podstakne na tako duboko razmisljanje ne 
ostavlja ravnodusпim. U svom delu Cehovljevo putovanje Iјап Votsoп (Iап Watsoп), 
koji isto izvrce tok vremeпa, mesa proslost, sadasпjost i buducnost, koristi motiv pu
tovanja kroz vreme i pritom mепја istorijske cinjenice, takode spomiпje Ausvic kako 
Ьi nas podsetio na to da istorija nije samo san nego cesto, mozda precesto, i поспа 
mora iz koje pokusavamo da se probudimo [Haceon 1988: 111]. 

* * * 
Svet koji Martiп Ejmis kroz ovu perspektivu predstavlja jeste svet и kome 

је izbrisana graпica izmedu realnog i imagiпarnog, stvarnosti i fikcije, realizma i 
fantastike. Ejmis је, medutim, uspeo sve to da uklopi tako da deluje spontaпo i pri
rodno, koliko је to moguce, а ne iskonstruisano, kao sto Ы se moglo ocekivati. Iako 
mnogi smatraju daje vise zainteresovan za groteskпo i fantasticno, nego za realizam, 
ne treba zaboraviti da kroz groteskno i faпtasticпo оп zapravo govori о necemu sto 
је realпo, i to morЬidno realno. Iz perspektive obrnutog vremenskog toka, bavi se 
temama tipicпim za dela istoriografske metafikcije, и okviru kojih preispituje pitanja 
istorije, sistema vredпosti, morala, etike, moci i nemoci, kao i veCita pitaпja dobra 
i z\a. Bez imalo zadrske i cesto па surovo iskreп пасiп predstavlja lose straпe sveta 
koji dozivljava Ьrојпе krize od kojih је medu пајоzЬilјпфmа kriza morala i etike. 
Као Tod и Streli vremena, i likovi и Ejmisovim drugim romaпima prelaze s јеdпе 
strane Atlaпtika па drugu, cime pisac zeli da pokaze kako su оЬа ova svetu и staпju 
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haosa. Odlucuje da se u ovom romaпu bavi Holokaustom,jer smatra daje to ceпtralпi 
dogadaj 20. veka, а za glavпogjuпaka Ьira doktora, zbog toga sto је пjihova uloga u 
Holokaustu Ьi\а kljucпa. 

Ejmis је vest maпipulator, koji se i u drugim svojim romaпima poigrava пе 
samo vreшeпom, пеgо i ulogom autora, likovima, progresijom i ishodoш dogadaja 
[Bredberi 1994: 428], а ро svojoj mogucпosti da sokira i uzпemiri i citaoce i kriticare, 
kako temama, tako i пeverovatпo otvoreпim i poпekad brutalпim пасiпоm пjihovog 
predstavljaпja, пiје usamljeп. Cesto ga porede sa ljaпom Makjuaпom (Јап МсЕwап), 
koji se takode пе ustrucava od prikazivaпja Ьilo cega, а пarocito пasilja, ludila i smrti. 
Osim toga, i u пjegovom romaпu Dete и vremenu postoji jaz izmedu fikcioпalпog i 
realпog vremeпa. Опi koji su mапје паk\опјепi Ejmisu kao piscu, ili опi koje пjegova 
sirova i surova iskreпost vreda, traieci пesto sto Ьi mogli da mu zamere, пazvali su 
ovaj romaп Cistim egziЬicioпizmom u pogledu forme. Na treпutak su zaboravili da 
Strela vremena pripada postmoderпoj kпjizevпosti, koja је izuzetпo otvoreпa i slo
bodпa ро pitaпju forme, ра i sadrzaja, i u kojoj је svaka vrsta eksperimeпta i poigra
vaпja пе samo moguca пеgо i dobrodosla. Buduci da daпas gotovo da i пета tema 
о kojima se vec пiје pisalo, obrada starih tema iz пovog, drugacijeg, u ovom slucaju 
obrnutog ugla deluje osvezavajuce. Narocito ako promeпa perspektive пiје sama seЬi 
cilj, пеgо ima пeku duЫju svrhu, kao sto је ovde slucaj. 

Јеdпо pitaпje ostaje otvoreпo. Оа li Ьi prica Ьila jedпako zaпimljiva da је 
glavпi lik пеkо sasvim оЬiсап, пеkо ciji је zivot prosecaп, liSeп misterije i tajпi, pro
meпe ideпtiteta, пejasпih pisama od пepozпatih posiljalaca, i пedefiпisaпih strahova? 
Tod Freпdli је samo пaizgled оЬiсап covek i upravo је to опо sto ga ciпi jos zaпimlji
vijim, јег se iza te maske пеЬitпоg, gotovo пevidUivog coveka krije пacisticki doktor. 
Obrпuta perspektiva ciпi пjegov zivotjos primamljivijim, а пeki vise prozaicaп moz
da Ьi uciпila samo zamrseпijim. 

Na kraju, sta је to sto Ejmis zeli da poruci? Ovaj Bilduпgsromaп uпazad 
govori о doslovпim i figurativпim budenjima, ропоvпоm osmisljavaпju, otkrivaпju 
i gradeпju sopstveпog ideпtiteta, ропоvпош, drugacijem videпju i tuшaceпju tudih 
i sopstveпih postupaka, u jedпom dosta sirokom drustveпo-istorijskom koпtekstu, 
о razaraпju i stvaraпju. Оа li је, opisujuci јеdап period u kome је ljudska okrutпost 
dostigla vrhuпac, zeleo da kaze daje опа пepromeпljiva i vеспа, а da se samo stilovi 
meпjaju, [Ejmis 1991: 40] ili је svojim pokusajem daje оЬrпе i tako pretvori u nesto 
dobro zeleo da pokaie da, iako ne postoji пikakav rеа\ап пасiп da se strahovite po
sledice bezumlja isprave ili izbrisu, postoji пасiп da se опе, bar fiktivпo, preokreпu u 
пesto pozitivпo i da se, ako пе u stvarпosti, опdа u kпjizevпosti, haosu savremeпog 
zivota da kakav-takav smisao. 
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Arijana Luburic 

RESUME 

Time Perspective in Martin Amis s Novel Time s Arrow is а paper which de
als with the author's play with tirne within the postrnodern tradition. Ву presenting 
а life cycle in reverse, he negates traditional ways of reading linear novels, and qu
estions the basic human needs, everyday rituals, and our system of values. Through 
а mysterious and terrifying story of Holocaust, of extrerne cruelty and horror, Arnis 
presents every form of destruction as creation and thus aims at making sense of the 
twisted and chaotic modern world. 

Кеу words: time, perspective, postmodern, reverse, contemporary, creation, 
destruction, history. 
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SMRT КАО GRANICA POSREDOVANOG PROSTORA 
U PROZI DONA DELILA 

Mirna Radin Sabados 

SAZETAK 

U studiji "U casu nase smrti", Filip Aries govori о tome da postoji veza izme
du covekovog stava о smrti i nacina na koji on dozivljava samog sebe, svoje postoja
nje ili svoju individualnost (Aries 2004: 40). Delilovi romani Beli sum i Podzemlje taj 
odnos teze da razviju i prenesu iz domena pojedinacnog iskustva u prostor kulture, ne 
naglasavajuci mozda onaj uvek najuocljiviji aspekt smrti u odnosu na pojedinca kao 
subjekta i u odnosu na licno iskustvo smrti kao gubltka, vec predstavljajuci smrt kao 
javni dogadaj koji је vezan za grupu i njen kolektivni identitet. 

Юjucne reci: postmodernizam, tema smrti, posredovani prostor, kultura po
trosnje, identitet grupe, Don Delilo, Underworld, White Noise 

Postoji neka veza izmedu video trake, zar ne, i bas ove vrste zlocina? Као 
daje osmiЩen da Ьi slucajno Ьiо snimljen, а onda odmah reprodukovan sa 
trake. Sedis i pitas se nisu li se izgledi da се se dogoditi bas ovakav zlocin 
povecali od kada se sredstva kojima se dogadaj moze snimiti i odmah repro
dukovati, bez neutralnog intervala, bez uravnotezavanja vremena i prostora, 
nalaze na svakom koraku. (Up. DeLillo 1997Ь: 159)1 

Romani Dona Delila istraiuju prostore medija i americku opsednutost teh
nologijom sa razlicitih aspekata, u pozadini savremenog okruzenja skoro ро pravilu 
razotkrivaju mesavinu paranoje informacionog drнstva i iskonskih primitivnih stra
hova, ali istovremeno Delilove price grade neke nove mreze smisla preko kojih se 

1 And there is something about videotape, isn't there, and this particular kind of crime? This is а crime de
signed for random taping and immediate playing. You sit there and wonder if this kind ot· crime became more 
possiЫe when the means oftaping ап event and playing it immediately, without а neutral interval, а balancing 
space and time, Ьесаше widely availaЫe. (UW 159) 
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kulturi i drustvu uopste moze pristupiti sa sasvim neocekivanog stanovista (Osteen 
2000: 3). Delilo pise о terorizmu, о odnosu identiteta pojedinca i grupe, о piscima i 
matematicarima, i kljucnim dogadajima koji su oЫikovali svest i istoriju postmoder
ne Amerike, ali su istovremeno tacke oslonca koje americku kulturu stavljajн и siri 
kontekst i tako нcestvuju u oЫikovanju i poimanju postmodernog iskustva uopste. 
Iako postmoderna obelezjajedne kнlture nije lako definisati, zЬir karakteristika koje 
se vezнju za savremene zapadne kнlture, jasno pretpostavlja da је ljudsko iskustvo 
postindustrijske ere bazirano na procesima i produktima potrosnje, Ьilo da se radi о 
konkretnim stvarima i predmetima koji sluze trenнtnom zadovoljenju neke od ljud
skih potreba, Ьilo da је rec о sasvim neopipljivim tudim licnim iskusГ•ima koje kao 
posmatraci preko posrednika prihvatamo da trosimo u zamenu za sopstvena. Ovakav 
pristup ljudskom iskustvu uslovio је pomeranje granica prostora i vremena i izme
stio oslonac onoga sto vreme i prostor predstavljaju za ljudsko postojanje, odnosno, 
uslovio је istovremeno hiperizaciju prostora i sazimanje vremena, te је tako kultura u 
kojoj zivimo uslovila da smo na neki nacin posmatraci u sopstvenom okruzenju cije 
se postojanje primarno registruje kroz potrosnju. Medutim, prostor masovne kulture 
koji је obelezavalo prilagodavanje masi i prevashodno uniformnost, sada zamenjuje 
naizgled neiscrpna mogucnost izbora iz oЬilja proizvoda u koje se ubrajaju i нnapred 
definisani komercijalizovani "zivotni stilovi" namenjeni razlicitim ciljnim grupama. 
Na taj је nacin pripadanje potrosackoj kulturi obelezeno, ne robom iz masovne proi
zvodnje, vec upravo izborom, svesnim i dobrovoljnim pristajanjem da se kroz pristu
panje odredenim robama konstruise sopstveni identitet. Potrosacki pristup i zivotni 
stil koji se nudi kao roba u formiranju licnog identiteta uticu na mnostvo elemenata, 
medutim, insistiranje na formi i prezentaciji naнstrb sadrzine jeste jedna od izrazenih 
karakteristika kojom se odlikuje postmoderna kultura i u nacinu shvatanja i definisa
nja onog sto cini kulturu taj rascep postaje mozda najuocljiviji. 

U domenu umetnosti i industrije zabave zahvaljujнci ponajpre davanju pri
mata formi, vise nije moguce jasno odvojiti umetnost od popularne kulture, jer nije 
moguce "uspostavljanje nedvosmislenih i jasnih kriterijuma koji Ьi sluzili davanju 
sнda о vrednosti odredenih kulturnih formi" (Sim 2001 :58). Prakticno, to znaci da 
nije moguce sa apsolutnom sigurnoscu ustvrditi da је kulturna vrednost dela pisaca 
koji pripadaju knjizevnom kanonu veca od, na primer, vrednosti televizijskih serija
la koje potpisuju Kris Karter ili Dzeri Brukhajmer. Ovakvom stanjн pogodovalo је 
raslojavanje drustvenih struktura i nestanak opsteprihvacenih drustvenih vrednosti 
kao i propadanje mita о nadmoci Zapadne civilizacije, posebno sa propadanjem ideja 
kolonijalizma, kadaje napнstena i ideja daje u kulturama i idejama Zapada sadrzan 
izvor drustvenog i kulturnog napretka uopste (Up. Sim 2001: 58). Priznavanjem le
gitimiteta razlicitim kulturama, drustvima i religijama, stvoren је prostor u kome 
su se otvorila mnoga pitanja i ll kome su dovedeni u pitanje svi нnapred definisani 
kulturni obrasci i kanoni. Zacecima promene u umetnickim obrascima i u identifika
cij i kulturnog prostora kroz umetnicki izraz, dominiraju ideje politizacije umetnosti i 
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odsustva znacenja proizvedenog suprotstav\janjem originala i kopije. Ovim idejama, 
ciji је rodonacelnik Valter Benjamin (Up. Benjamin 1935.), zastupa se teza da, iako 
mogucnost stvaranja identicnih kopija umetnickog dela unistava "auru" kojaje kljuc
ni element jedinstvenog identiteta tog umetnickog dela, istovremeno, ta mogucnost 
unistava ekskluzivnost umetnosti i njenu povezanost sa strukturama moci i ritualnim, 
buduci da "aura" nije sadrzana u samom umetnickom objektu vec u onome sto zi
vot umetnickog dela prati nakon njegovog nastanka - odakle vodi poreklo, cinjenica 
da nije dostupno velikom broju ljudi, sertifikat о autenticnosti i eventualna kulturna 
vrednost. Govoreci о mogucnosti reprodukovanja, Benjamin је prevashodno imao 
na umu reproduktibllnost likovne umetnosti, koju omogucuje tehnoloski napredak i 
otkrice procesa stvaranja fotografije i filma, jer је taj proces, stoga sto umetnicko delo 
postoji kao skup jednako vrednih originala, umetnost os\obodio vezanosti za odrede
ni prostor i ritual, te umetnickom delu omoguCio da bude predstavljeno masovnom 
gledalistu. Tako шnetnost svoje uporiste vise ne nalazi u ritualnom i magijskom vec 
u politickom. Nestanak "aure" Benjamin, za razliku od Adorna, dozivljava kao dopri
nos demokratizaciji u pristupu umetnosti, а takode i kao pomak u kritickom reagova
nju na umetnicko delo. Iako Benjamin govori о konkretnim razlikama u ideoloskom 
pristupu umetnosti, iz perspektive kraja ХХ veka, nestajanje "aure", kojim је uslov
ljen proces demokratizacije umetnosti upravo jeste pravi pocetak premoscivanja jaza 
izmedu elitne i popularne kulture i stvaranja onoga sto се postati jedinstveni posre
dovani prostor kulture, zasnovan na poimanju iskustva preko posrednika simbolicno 
predstavljenog okom kamere. 

Delilo u clanku "Мос istorije" (The Power of History), govori о procesu 
pisanja i ishodima toga procesa u okruzenju koje on dozivljava kao "efemerni spek
takl savremenog zivota" (DeLillo 1997.а) U tom okruzenju on istice proces "rusenja 
vremena" (collapsing time) i njegove uzroke pronalazi u zelji za trenutnim stvara
njem otpada, kao najvaznijeg produkta zadovoljavanja potreba savremenog cove
ka u okruzenju u kome sve "stvari samo zaЬ\jesnu i nestaju" (DeLillo 1997а). Тај 
proces Delilo smatra dominantnom karakteristikom kulturne drame koja se odvija 
u posredovanim prostorima ubrzane potrosnje i poredeci proslost, dokumentovanu 
i okovanu vremenom, sa "Ыjestavim slikama sadasnjosti", zakljucuje da prosli do
gadaji, kako ih dozivljavamo iz sadasnjeg trenutka, u sebl nose stabllnost i jasnocu i 
utisak velicine kojije pos\edica njihove ikonografije. Medutim, takva proslost, pono
vo stvorena kroz fikciju, zapravo ne govori о vremenu iz koga dolazi, vec о procesu 
"recentriranja i prepoznavanja" (DeLillo 1997.а) о sag\edavanju javnih dogadaja iz 
ugla licnog iskustva malog coveka, cime se preoЬ\ikuje i nasa percepcija vremena i 
drustvene stvarnosti ciji smo deo. Imenujuci "vatrenu loptu i pecurku nuklearne bom
be" (DeLillo 1997.а) "vrhunskom ikonom sile" i "konacnim odrazom sredine [ХХ] 
stoleca" (DeLi\lo 1997.а) Delilo predstavlja temu smrti, preobrazenu i sveprisutnu 
kao jedno od najva:lnijih obelezja u produkovanju i prenosenju onoga sto dozivljava
mo kao drustvenu stvarnost sadasnjeg trenutka. 
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U studiji "U casu nase smrti", Filip Aries govori о tome da postoji veza 
izmedu covekovog stava о smrti i nacina na koji on dozivljava samog sebe, svoje 
postojanje ili svoju individualnost (Aries 2004: 40). Delilovi romani Beli §ит i Pod
zemlje taj odnos teze da razviju i prenesu iz domena pojedinacnog iskustva u prostor 
kulture, ne naglasavajuci mozda onaj uvek najuocljiviji aspekt smrti u odnosu na 
pojedinca kao subjekta i u odnosu na licno iskustvo smrti kao guЬitka, vec predstav
ljajuci smrt kao javni dogadaj koji је vezan za grupu i njen kolektivni identitet.2 Ta
kva predstava ovog fenomena funkcionise kao slozena mreZa kodova i znacenja koja 
suocena sa drugim istaknutim obelezjima kulture moze Ьiti razlicito protumacena. U 
ovom istrazivanju, suocen sa strukturnim okvirom "kulture otpada", fenomen smrti 
sagledanje i tumacen sa stanovista kolektivne paranoje kao medijski dogadaj, а time 
i cin potrosnje, i konacno kao licno iskustvo vremena, prostora i drustvenog okruze
nja, dozivljaj istorije iz perspektive mnostva umnozenih slika. 

Jedan od vodecih Delilovih motiva koji cini zajednicku kljucnu tacku za 
sva tri romana i jeste pogled unatrag kroz istoriju umnozavanjem jedne iste slike. 
U romanu Podzemlje ta је slika predstavljena sa najvise detalja i prezentovana kroz 
razmisljanja fiktivnog Dzej Edgara Huvera dok prisustvuje bejzbol utakmici od isto
rijskog znacaja odigranoj 3. oktobra 1951. godine: 

Stoji u prolazu i gleda u nage muskarce koje progone psi. Gleda mrsavo pse
to sto strpka bebu u narucju mrtve zene. То su vretenasti mrsavi izgladneli 
psi, psi rata, psi pakla, groЫjanski psi izjedeni gmizucim parazitima, psecim 
tumorima i psecim kancerom ... Mrtvi su dosli da isprazne mesine sa vinom, 
da gospodi za veceru posluze lobanje na pladnjevima. On vidi prozdrljivost, 
razvrat i pohlepu. (DeLillo 1997.Ь: 50)3 

Fiktivni Dzej Edgar Huver opisuje reprodukciju slike Pitera Brojgela naslov
ljenu Trijumf smrti, objavljenu u casopisu Lajf, koja mu је pala u ruke sa gomilom 
papira i otpadaka, jer је puЫika sa triЬina zasipala teren za vreme utakmice opisane u 
Prologu romana Podzemlje. Gotovo istovremeno, Edgar се postati svestan jos jednog 
trijumfa smrti, eksperimentalne eksplozije ruske atomske bombe u Kazahstanu. U 
ovom narocitom kontekstu, poimanje smrti prelama se kroz prizmu svesti lika Dzej 
Edgara Huvera i funkcionise na vise nivoa. Inicijalno, to је reprodukovana slika, 
umnozena u hiljade istovetnih primeraka, cime је njena ogranicenost vremenom i 
prostorom potpuno eliminisana, ра s time i aspekt konacnosti ideje smrti. Huverovo 
tumacenje Brojgelove slike namece ideju da smrt dolazi kao "kazna za gresnike", i 
2 Uporedi sa stavovima Z. Bodrijara citiranim dole. 
3 Не stands in the aisle and looks at the naked man pursued Ьу dogs. Не looks at the gaunt dog nibЫing the 

ЬаЬу in the dead woman's arms. These are long gaunt starveling hounds, they are war dogs, hell dogs, bone
yard hounds beset Ьу parasitic mites, Ьу dog tumors and dog cancers". The dead have come to empty out the 
wine gourds, to serve а skull on а platter to gentlefolk at their meal. Не sees gluttony, lust and greed. (UW 
50) 
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da su se armije mrtvih vratile iz pakla da Ьi ponizile i potcinile ljudski rod, sto moZda 
podrazumeva da smrt nije granica ljudskog postojaпja i da песе sustici svakoga, cime 
se otvaraju mogucпosti iпterpretacije odпosa grupe prema strahu od smrti i tumaceпja 
mehaпizama zastite koje Delilo istrazuje i и romaпima Beli sum i Kosmopolis. Smrt, 
dakle, ne mora Ьiti sag\edaпa kao оkопсапје zivota, buduci da пе ograпicava sposob
пost dе\апја, dok ideja smrti prevazilazi okvire stvarnog. 

Majkl Hardiп u studiji о postmodernoj teznji ka simulacijama smrti (2002), 
istice da је smrt i pre пеgо sto su је postmoderпisti prog\asili simulakrumom, posto
jala kao iskustvo izvaп domeпa stvarnog, buduci da је vec sama ideja "zagrobпog 
zivota" ideji smrti oduzela aspekt stvarnog. Hardiп citira Bodrijara (Hardiп 2002: 
21) koj i tvrdi da smrt пе treba tretirati kao formu ili kao dogadaj, vec kao oЬ\ik drus
tveпih odпosa, te stoga опа automatski pripada domeпu javпog, i пета svojstvo da 
odreduje subjekt ili da poprima пeku vredпost. Smrt, dakle, kao ideja ne upucuje па 
subjekt, пiti se toj ideji moze pristupiti sa staпovista subjekta. Опа postaje objekt, ili 
simulakrum и bodrijarovskom smislu, i pre svega oznacava пе shvataпje sopstva, vec 
domeп drustveпog i javnog. Hardiп dalje zakljucuje da је americka kultura prozeta 
smrcu, medutim, i to da је "пј епа ostrica otupela"; а ideja smrti postala samo јеdап u 
пizu koraka u procesu reduplikacije ili ропоvпоg stvaraпja, i и seksua\пom i u tehпo
\oskom smislu, i za zrtvu i za posmatraca (Hardiп 2002: 37). 

Romaп Beli sum, оЬјаv\јеп 1985, Delilo pise pod radпim пaslovom "Ame
ricka kпjiga mrtvih" i ро mпogo cemu оп to i jeste. Kako пavodi Mark Ostin, Beli 
sum govori о postmodernom pogledu па smrt, ne kao velicaпstveпoj borЬi sa sudЬi
пom, vec kao о umiraпju koje se dogada svakog treпutka i svakoga dапа i dolazi tiho 
i пeprimetпo kao "romiпjaпje kise" (Up. Osteen 2000: 165). Tu vrstu umiraпja Ostiп 
dozivljava kao beli sum i kao odjeke dusa koje se mogu umilostiviti samo ciпima iz 
Kпjige Mrtvih. Delilova americka kпjiga mrtvih jeste otelotvoreпje tog brujaпja u 
beskrajnim listama stvari i mesta u kojima se og\eda sveto u profaпom postmoder
пog. Ostiп likove romana Beli sum opisuje kao one koji svoje prosvetljeпje пе traze 
u drevпim hramovima Orijeпta i Afrike, vec u svom пajЬ\izem okruzeпju, u javпim 
prostorima, supermarketima i trzпim ceпtrima, ali i и privatпosti sopstveпog doma 
ispred televizijskog ekraпa. Опi traZe oprost i iskupljeпje и ritualima potrosпje, dok 
је televizija njihov primarni i jedini medijum putem kojeg se sire iпformacije koje 
stvarnost сiпе mапје stvarnom, ili cak i пestvarnom, istovremeпo stiteci i zastupajuci 
ideje kapitalizma4

• Posredstvom televizije stvaraju se kaпali zelja kroz koje se svaka 
drustveпa i politicka svrha pojediпca pretvara и jediпstveпu zelju za posedovaпjem 
robe. Medutim, televizija takode omogucuje da se zaviri и svet emitovanja talasa, 
pretecu kiber-prostora, u kome postojanje poprima sasvim drugacije kvaliteta izvan 
linearnih tokova vremeпa i gde је moguce, bar па kratko, potraziti izlaz i beg od 

4 U оvош kontekstu postшoderni prostor u Ве/от sumu i шehanizme za~lite od straha od smrti uputno је 
uporediti sa okrufenjem potro~ackog dru~tva u romanu Borilacki k/ub (Fight С/иЬ) i procesom oslobadanja 
pojediпca koji је uslovljen ponovпim uspostavljanjem smrti kao granice delovanja subjekta. 
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straha od smrti. Jedna od mozda najvaznijih poruka koje saopstava Beli §ит jeste 
detaljna slika sumova nase kulture и svetilistima postmodernizma, koji su materijal
ne posledice zelje za sticanjem kolektivnog identiteta i utociste u kojem tragamo za 
sopstvenim istinama. 

Strukturu romana cini niz labavo povezanih epizoda organizovanih u tri dela 
nas\ovljena Talasi i zracenje, Slucaj zagadenja iz vazduha i Dilarama. Zap\et u kla
sicnom smislu nije razvijen, vec ga zamenjuje pastis popularnih zanrova uglavnom 
vezanih za televiziju kao medijum. Delilov primarni interes i ovde је jezik slika i 
reci - percepcija stvorena putem medija masovne komunikacije. Beli sum jeste tok 
reci i slika kojima se objavljuje nastupanje jedne kulture i njeno mesto и stvaranju 
americke istorije. Paranoicni strah od smrti dominira и sva tri dela romana, iako se 
fokus premesta od spolja ka unutra, i to је pomeranje inicirano epizodom о izliva
nju otrovnog otpada koja funkcionise kao neka vrsta katalizatora, kao oЬ\ik licnog 
i neposrednog kontakta sa izvesnoscu umiranja. Strah od smrti postaje odbrambeni 
mehanizam uperen protiv uticaja zagadenja kulture medija i jedina osoЬina ljudskosti 
koju procesima potrosnje nije moguce otuditi od ljudske jedinke. 

U mnogim aspektima Delilovo poigravanje sa motivima smrti podupire pret
postavku daje smrt pre svega kolektivno iskustvo koje grupa dozivljava kao parano
icni strah, Ьilo da је on internalizovan kao и Веlот §ити, Ьilo da poprima globalne 
razmere kao u romanu Podzeтlje, od kojeg pojedinac trazi utociste и pripadanju 
kolektivnom. Motivi Brojgelove slike u romanu Beli §ит odjekuju u "simuliranoj 
sceni masovnih zrtava": 

Ubrzo sam se priЫizio dobrovoljnim zrtvama. Bilo ih је dvadesetak, Ьili su 
opruzeni i izlozeni, izvaljeni preko ivicnjaka, sedeli su na ulici zamag\jenih 
pogleda. 
Bio sam zatecen kad sam ugledao i svoju kcer medu njima. Lezalaje nasred 
ulice, okrenuta na leda, jedne ruke ispruzene, glave nagnute na drugu stranu. 
Jedva da sam smogao snage da је pogledam. Da li ona sebe dozivljava na 
ovaj nacin u svojoj devetoj godini - vec је zrtva, i nastoji da usavrsi svoje 
vestine? А izgleda tako prirodno, tako obuzeta idejom katastrofe. Је li to 
buducnost kako је ona vidi? (Up. DeLillo 1986: 204-205)5 

Iako se Brojge\ova s\ika, njen odraz na bejzbol terenu u Podzeтljи i scena 
simulirane evakuacije, SIMUVAC iz Belog §ита pretapaju jedna u drugu, postoje 
znacajne razlike u kontekstu u kome se pojavljuju. Beli §ит se u najvecoj meri bavi 

5 !п time 1 approached the voluпteer victims. There were tweпty or so, рrопе, supiпe, draped over curbstoпes, 
sittiпg iп the street with woozy looks. 
! was startled to see my daughter amoпg them. She lay iп the middle ofthe street, оп her back, опе arm fluпg 
011!, her head tilted the other way. ! could hardly bear to \ook. Is this how she thiпks of herself" at the age of 
пine-already а victim, trying to polish her skills? How natural she looked, how deeply imb11ed with the idea 
of а sweeping disaster. Is this the Љtше she eпvisions? ( WN 204-205) 
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strahom od smrti na mikro p\anu, licnim reakcijama likova u situacijama u kojima 
se od njih traZi da na neki nacin odgovore na sopstveni strah od smrti. Zagadenje iz 
vazduha, koje za trenutak ometa njihovo relativno staticno Ьivstvovanje u zajednici 
usmerenoj ka potrosnji i u svetu pretvorenom u skup roba, predstavlja okidac kojim 
se ideji smrti vracaju aspekti konacnosti i neizbeznosti, i u izvesnoj meri naglasava 
razlika izmedu kolektivnog i pojedinacnog, ра tako i pretnja smrcu vraca u domen 
stvarnog. Delilovo poigravanje sa identitetom gomile u Belom sumu podrzava Har
dinovu tezu (Up. Hardin 2002: 21) da gomila stvara kolektiv koji se od smrti stiti 
svojim mnostvom - smrt drze ро strani - Ьi\о daje njihov razlog za stvaranje gomile 
Bog, politika ili potrosnja: 

Mnoge od ovih skupova sazvali su u ime smrti. Okupili su se da odaju po
casti mrtvima. Povorke, pesme, govori, dijalozi sa mrtvima, recitali u ime 
mrtvih. Skupili su se da posmatraju vitla u plamenu, hiljade zastava spuste
nih na ро\а koplja u znak pozdrava, hiljade ozaloscenih u uniformama. Tu 
su oznake cinova, esaloni i razradene koreografije, krvavo crveni steg i crne 
uniforme. Gomilaje podigla stit protiv svoje smrti. Postati deo gomile znaci 
drzati smrt ро strani. Odvojiti se znaci rizikovati suocavanje sa smrcu kao 
pojedinac; znaci sam pog\edati smrti u oci. То је razlog zbog kojeg postoji 
gomila, vaZniji od svih ostalih. (DeLilloJ 986: 73)6 

Smrt u Belom sumu u najvecoj meri pripada domenu virtue\nog, buduci da 
se efekti ideje smrti u pojavnoj stvarnosti manifestuju kao paranoja, koja onda pret
postavlja okvire postojanja citave populacije. Iako Ьi se moglo ustvrditi da је takva 
kultura obuzeta smrcu, ipak se to ne ocituje neposredno, jer se nikada ne uspostavlja 
neposredan uzrocno-posledicni odnos, niti okolnosti dopustaju da se smrt sag\eda 
kao granica postojanja, buduci daje u datom okruzenju postojanje smrti opovrgnuto 
kulturnim pretpostavkama. U romanu Podzemlje strah od smrti poprima g\obalne 
razmere i uspostavlja se kao pretnja kojuje moguce uperiti protiv mase. U tom sluca
ju gomila vise ne moze da funkcionise kao zastitni mehanizam, jer ako Ьi se pretnja 
oblstinila, smrt Ьi preras\a u kolektivno iskustvo. 

Hrono\ogija romana Podzemlje nije linearna, stoga је prisustvo paranoje jos 
ocitije, narocito kada pretnja postaje sve stvarnija i kada posledice kontrolisanih ek
sperimentalnih eksplozija na stvarni svet postanujasno vidljive. Smrt u ovom opsegu 
produkuje otpad kao jednu sasvim posebnu kategoriju - pejzaze opustosene posledi
cama radijacije, genetski otpadni materijal - skoncentrisan u male izlozbe uzasa gde 

6 Many of those crowds were assemЫed in the name ot· death. They were there to attend triЬнtes to the dead. 
Processions, songs, speeches, dialogнes with the dead, recitations ot"the names of the dead. They were there 
to see pyres and flaming wheels, thousands offlags dipped in salute, thousands ofuniformed moшners. There 
were ranks and squadrons, elaborate backdrops, Ыооd banners and Ыасk dress нniforms. Crowds came to 
Љrm а shield against their own dying. То become а crowd is to keep онt death. То break oft'from the crowd is 
to risk death as ал individual, to face dying alone. Crowds came Љr this reason above all others (WN, 73). 
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abnormalni i odvratni primerci tavore u staklenkama; smrt prestaje da bude apstrak
tna pretnja iii nejasna aluzija, na tim је mestima cvrsto i opipljivo stvarna. Gomilu 
vise ne stiti cinjenica daje gomila. 

U Podzemlju Delilo razvija ideju smrti opredmecenu u sistemu medija, cija 
је najvaZnije znamenje i dalje pecurkasti оЫаk, ali on istovremeno najavljuje slutnju 
о mnogobrojnim smrtonosnim "bezimenim budfacima ljudskog iskustva" olicenim u 
posledicama delovanja HIV virusa, slomovima berze, politickim protestima, nesreca
ma sa masovnim zrtvama, ili nestancima elektricne energije koji pogadaju milionske 
gradove. Beli sum Podzemlja jeste siromastvo kao tihi proces propadanja koji preti 
da ugrozi trajanje kolektiva koji vise ne funkcionise kao jedinstvena celina. Та di
menzija sveta nagovestaj је "prostranstava kojima vlada Pluton, bog smrti i vladalac 
podzemlja" koji ispod svoje sjajne metalizirane povrsine krije jos jedno podzemlje, 
beskucnike Bronksa ciji zivoti zavise od prerade otpada americkog potrosackog drus
tva, ali istovremeno predstavljaju anomaliju americkog sna: da је u globalnoj podeli 
na "nas" i "njih" takode sadrfana podela unutar kategorije "nas" jos uvek ро krite
rijumima klase, rase, Ьоје, etnickog porekla, ili visini primanja i da vrsta americkog 
sna koja се nekome Ьiti dostupna neposredno zavisi od ove podele. Ono sto cini 
drustvene okvire u Podzemlju jeste veliki broj zajednica koje koegzistiraju u neline
arnom prostoru i vremenu i koje definise njihova kulturna praksa, а sve zajedno, one 
cine delezovski ma5inisticki svemir koji povezuje zelja. Vreme i prostor Podzemlja 
proteze se na cetrdeset godina, od l 950tih do l 990tih i prekriva prostore celokupnog 
severnoamerickog kontinenta, ali seze i duboko u pustinje Kazahstana i odatle prelazi 
u kiЬer-prostor. OЬlast stvarnog u Podzemlju је radikalno drugacija u odnosu na Beli 
sum, i mozda је stoga glavna veza izmedu ova dva romana sadrzana u postupcima 
kojima se u Podzemlju nastoji odrzati privid zasticenog kolektiva uprkos ocigledno 
narusenoj ravnotezi odnosa pojedinca i mase. 

Jednu od najupecatljivijih scena, sacinjenu је da ilustruje ljusturu mehani
zama zastite zajednice, sagledavamo u epizodi "Sputnjik", pod kojim naslovom је 
objavljena u magazinu Njujorker, а u okviru romana Podzemlje pripada sekciji "Bolji 
svetovi za bolji zivot uz malu pomoc hemije" (Р 499). Ideje о pretvaranju vrednosti 
u robu i potrosnji kao vrhovnom principu iz romana Beli sum, prisutne su i u ovom 
okruzenju, ali su ti procesi primenjeni i na fenomen hladnoratovske paranoje i сео 
period pedesetih godina dvadesetog veka, uz neminovne satiricne komentare о sum
njivim aktivnostima multinacionalnih korporacija. Predstavljajuci sistem u kome је 
se svaki aspekt zivljenja moze posmatrati kao roba u procesu trosenja, kao konsti
tutivni element americkog nacionalnog identiteta, taj se sistern smatra posledicom 
kvaliteta americke ekonomije i stoga cini pozitivni ро! opozicije SAD/SSSR koji је u 
periodu pedesetih zauzeo cvrsto uporiste u americkoj kulturi. Kako istice Dzon Dival 
(Duvall 2002), Podzemlje zakljucuje daje Amerika pobedila u hladnom ratu najvise 
zbog toga sto је Ьila u stanju da pruzi i "oruzje i puter" - i da ostvari snazno vojno 
prisustvo i oЬilje potrosackih proizvoda na rnaticnom tlu. Sovjetski Savez је rnozda 
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mogao da se nosi sa snagom americkog oruzja a\i ne i sa americkom potrosnjom (Up. 
Duvall 2002:34). Materijalno jedinstvo Sjedinjenih Drfuva podrazumevalo је ideo
losko jedinstvo koje је ро analogiji stupalo u Ьinarnu opoziciju sa sovjetskim, te је 
tako odrzavanje dvaju suprotnih polova svakog па sopstvenoj poziciji prouzrokovalo 
kulturu hladnog rata i promovisalo ideju americke sveopste superiornosti, buduci 
da је sovjetska ekonomija dozivljavana kao "zaostala" (Up. Wallace 2004: 368). То 
"obofuvanje proizvoda" koje Delilo detaljno prikazuje u epizodi "Sputnjik", karak
teristicno је kao zacetak procesa koji се kasnije doprineti sagledavanju drustvenih 
odnosa kroz objekte, sto jeste jedna od najvaznijih tema romana Beli §ит, oslikana 
u konacnom naporu da se coveku povrati status subjekta kroz licno i neposredovano 
iskustvo smrti. 

"Sputnjik" smesta radnju u tipicno belacko predgrade 1950tih projektovano 
kao daje tipicna reklamna stanka sa sopstvenim podzemljem -to је predstava о ame
rickom snu koji se sanja u senci ;uskog satelita. Narativna struktura funkcionise kao 
niz suprotstavljenih segmenata sto simbolizuju vec imena glavnih junaka, clanova 
porodice Deming: Erik, Rik i Erika, dokje prica do prezasicenja ispunjena predstava
ma о identitetu kao spoljasnjem omotacu, poistovecenom sa pakovanjem proizvoda. 
Zelja potrosaca, ni ovde, kao ni u Ве/от sити, nije usmerena ka proizvodima, vec ka 
idejama koje oni predstavljaju, ka "talismanskim oznaciteljima sistematicnog koda 
razlicitosti kojima oni pripadaju" (Up. Wallace 2004:374). Duval epizodu "Sputnjik" 
vidi kao satiricni komad о americkom arhetipskom porodicnom jezgru (Up. Duvall 
2002: 34) u kome је sustina potrosackog sistema u nastajanju sadrzana u distriЬuciji 
i upotrebl novih reci "u koje se veruje i ро kojima se vlada" (Duvall 2004: 34): bree
zeway, car pool, crisper, jell-o ili Sputnjik 7

• Опе oznacavaju kontrolu kapitalizma 
nad slikama putem zasicenja reklamiranjem u svim oЫicima e\ektronskih medija. 
Ра ipak, svet Demingovih uvek sadrzi svoju podrazumevanu suprotnost - komuni
ste, Sovjete, Vijetnamce, Crnce, neizdiferenciranu masu "drugih" koji zacudo imajt1 
mnogo toga zajednickog sa paranojom fiktivnog Dzej Edgara Huvera, "dragog Ed
gara bez mikroba" (Up. DeLil\o 1997Ь: 50) i Edgarov alter ego sestru Almu Edgar 
opsesivno zaokup\jenu zeljom da "dezinfikuje" (Up. DeLillo 1997Ь: 251 ). Americki 
vojni (ne)uspesi ostaju samo nagovestaj, а rat u Vijetnamu postoji samo kroz bezna
cajne napomene о nekim ljudima. Medutim, i pored toga slika koja ilustruje korpo
rativno uplitanje u po\iticke i vojne aktivnosti snazno se istice naspram pozadine 
potrosackih rajeva kao podtekst stvoren snagom medusobne interakcije jezika reci 
i jezika s\ika. "Bolje stvari za bolji zivot uz malu pomoc hemije", naslov poglavlja, 
slogan је kompanije Dau (Dow) i satiricno podsecanje na snagu posledica delovanja 
korporativnog kapitala. 

7 Ove re~i opis11ju nove proizvode i nove elemente 11 nacinu zivota koji za Demingove simbolizt1j11 napredak 
i prednost nad "drugima". Bree=way zapravo oznacava natkriveni prolaz па prilazu k116i, car роо/ је nacin 
prevoza iz predgrada do mesta zaposlenja, dok crisper oznacava deo frizidera namenjen cнvanju povrca. 
Jell-o је robna marka zelatina. 
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Uzas koji produkuje neka zajednica i koji rezultuje mogucim masovnim 
unistenjem jedinki neke druge zajednice, а istovremeno ga podstice i inicira interes 
krupnog kapitala, takode је aluzija da americki san, ili snove, koje sanjaju clanovi 
porodice Deming, jeste jedan od podtekstova na kojima se temelji hladnoratovska 
paranoja izvan svojih formalnih okvira. Medutim, za Demingove је uloga kapitala u 
masovnoj produkciji otpada njihovo Podzemlje о kome oni ne znaju nista. Stvarna 
smrt је nesto sto se dogada drugima, to su deponije otpada negde izvan domasaja po
gleda, odlagaliSta otrovnih materija duboko u rudnicima soli, i oni koji za njih znaju 
svakoga dana se nadaju da bacve nece propustiti; smrt su napusteni kazaski rudnici, 
danas mesta na kojima se svaki nuklearni otpad moze eksplozijom razneti u nistavilo, 
za odgovarajucu cenu kostanja (Up. DeLillo 1997Ь: 785-803). Јег "zato sto је otpad 
tajna istorija, podzemna istorija, isto kao kad arheolozi iskopaju nesto od istorije 
drevnih kultura ... U nasem s\ucaju, u nasem vremenu. Опо sto izbacimo, vraca se da 
nas prozdire." (Up. DeLillo 1997Ь: 791). 

Delilova satiricna, i ponekad do krajnosti dovedena vizija о mogucim is
hodima postmodernog covecanstva odrazava stavove koje zastupaju i mnogi drugi 
postmoderni pisci i njihovu teznju da usmere sopstveno zadovoljstvo, svoj Eros i 
kreativni zanos jezikom i svoju zelju za samoodrzanjem nasuprot sveobuhvatne и 
uniformne Smrti koju se istorija stara da oЬ\ikuje kao sopstveno najtrajnije delo. (Up. 
DeLillo 1997а). 

Mirna Radin Sabado§ 

REZIME 

Don Delilo u clanku "Мос istorije" (The Power of History), govori о pro
cesu pisanja i ishodima toga procesa u okruzenju koje on dozivljava kao "efemerni 
spektakl savremenog zivota". U tom okruzenju on istice proces "rusenja vremena" 
(collapsing time) i njegove uzroke pronalazi u zelji za trenutnim stvaranjem otpada, 
kao najvaznijeg produkta zadovoljavanja potreba savremenog coveka u okruzenju и 
kome sve "stvari samo zaЫjesnu i nestaju". Тај proces Delilo smatra dominantnom 
karakteristikom kulturne drame koja se odvija u posredovanim prostorima ubrzane 
potrosnje i poredeci proslost, dokumentovanu i okovanu vremenom, sa "Ыjestavim 
slikama sadasnjosti", zakljucuje da prosli dogadaji, kako ih dozivljavamo iz sadas
njeg trenutka, u sebl nose stabllnost i jasnocu i utisak velicine koji је posledica nji
hove ikonografije. Medutim, takva proslost, ponovo stvorena kroz fikciju, zapravo ne 
govori о vremenu iz koga dolazi, vec о procesu "recentriranja i prepoznavanja", о sa
gledavanjujavnih dogadaja iz ugla licnog iskustva malog coveka, Cime se preoЬ\iku
je i nasa percepcija vremena i drustvene stvarnosti ciji smo deo. lmenujuci "vatrenu 
\optu i pecurk11 nuklearne bombe" "vrhunskom ikonom sile" i "konacnim odrazom 
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sredine [ХХ] stoleca" Delilo predstavlja temu smrti, preobrazenu i sveprisutnu kao 
jedno od najvaznijih obelezja u produkovanju i prenosenju onoga sto dozivljavamo 
kao drustvenu stvarnost sadasnjeg trenutka. 
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INTERTEKSTUALNOST U ROMANU LЛJDI IZ КЈNЕ 
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Aleksandra lzgarjan 

SAZETAK 

Rad se bavi istra.Zivanjem intertekstualnosti u romanu Ljudi iz Кiпе uzimajuci pri tom 
u obzir kako narativnu strukturu tako i teme odnosa dominantne americke i manjinske azijsko 
americke kulture, egzila, prevoda, imigracije, istorije i upotrebe kinesko americkogjezika. 

Кljucne reci: intertekstualnost, Maksin Hong Kingston, Ljudi iz Кiпе, narativna 
struktura, egzil, kinesko americki jezik. 

Roman Maksin Hong Кingston Ljudi iz Кiпе (China Меп) predstavlja price 
Kineza koji su emigrirali и Aшeriku kako Ьi pobegli od ratova и Kini i pruzili svojiш 
porodicama sansu za bolji zivot. Теше romana Ljudi iz Кiпе prirodno se nadovezuju 
na teme iz prvog romana Maksin Hong Kingston Ratnica, Memoari devojastva medu 
duhovima (The Woman Warrior: Memoirs ој а Girlhood Among Ghosts). Medutiш, 
pitanja nacionalnog i rodnog identiteta posmatraju se iz drugacijeg ugla, jer se ovaj 
roшan bavi ne samo zivotnim pricama muskaraca iz naratorkine porodice (nasuprot 
pricama zena koje su Ьile obradene и Ratnici), vec i kinesko-americke zajednice, 
tako da se moze reci da је njegov opseg mnogo siri. Dok и Ratnici naratorka sebe 
vidi pre svega kao nekog ko se sveti za nepravde nanete zenama, u Ljudima iz Кiпе, 
ona se sveti za nepravde nanete kineskiш imigrantima. Citanje ova dva romana kao 
komplementarnih delova jedne celine navodi citaoca da razmisli о tome koliko st1 
obelezja roda i nacionalne pripadnosti proizvod sredine i razlika izmedu kultura. Kin
gston postize intertekstualnost izmedu dva romana pre svega povezivanjem likova 
(vecina pripada naratorkinoj porodici sa oceve ili majcine strane), njihovih prica, 
ali i mitova koji tvore strukturu romana. Nesto sto је Ьilo samo uzgred pomenuto 
и prvom romanu, и drugom Ьiva razvijeno, i obrnuto, citavi pasusi naracije Hrabre 
orhideje, jedne od glavnih junakinja Ratnice, Ьivaju svedeni и drugom romanu na 
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jednu ili dve recenice (Rabinowitz 1987). Kingston и intervjuima cesto objasnjava 
daje romane Ratnica i Ljudi iz Кiпе zamislila kao celinu, ali daje, kadaje pocela da 
ih pise, uvidela da se price muskaraca ne uklapaju и price zena, da su im mitologija i 
istorija razliciti: "U jednom trenutku, Ratnica i Ljudi iz Кiпе trebali su da budujedna 
knjiga. Zamislila samjednu ogromnu knjigu. Medutim,jedan od razloga za dve knji
ge је istorija. Zene su imale svoje vreme i mesto i njihovi zivoti su Ьili koherentni; 
postojao је zenski nacin misljenja. Cinilo se da moje price о muskarcima smetaju. 
SlaЬile su feministicki ugao gledanja. Tako sam izvadila sve price muskaraca i doЬila 
sam Ratnicu. Istorijski gledano, naravno, muskarci su otisli u drugu zemlju bez svo
jih porodica, i tako su sami dozivljavali avanture. Bilo је to kao da su otisli u zemlju 
muskaraca i stvorili svoje price. Sada kad pogledam unazad cini mi se da price zena 
imaju zakrivljen, а price muskaraca vise linearan pravac toka kroz vreme. Mitovi i 
secanja muskaraca nisu toliko integrisani и njihove zivote u sadasnjosti i to је uticalo 
na strukturu оЬе knjige. U Ratnici, kada devojcice i zene iz mitova crpe snagu, mit 
postaje deo zivota zena i strukture prica. u pricama muskaraca, ispricam mit, а onda 
pricu iz sadasnjosti, mit i onda jos jednu pricu-avanturu iz sadasnjosti; one predstav
ljaju zasebne naracije. Mislim da је razlog sto se to desilo Ьiо taj sto su muskarci 
otisli negde gde nisu znali da li im njihova mitologija daje snagu ili ne. Postajali su 
veoma odseceni od svog porekla. Mozda uopste nisu crpe\i snagu iz njega ili su se 
mozda ponasali suprotno od ucenja mitova. Bili su tako obuzeti avanturom u novoj 
zemlji da su mis\ili: 'Sta се nam secanja i proslost?' Secanje im је samo nanosi\o 
bol, јег nisu mogli da se vrate kuci. Tako su se price о mitovima i price о sadasnjosti 
odvojile .... [T]i ljudi su stvarali istoriju. Stvarali su takode i novi mit. Nisu Ьili tako 
obuzeti starim mitovima kao zene .... Stvorila sam likove tako da zene imaju secanja, 
а muskarci ih nemaju. Ne secaju se nicega. Lik mog оса, na primer, nema secanje. 
Nema prica iz pros\osti. On је Amerikanac i cak i njegova secanja mu ustvari daje 
moja majka" (RaЬinowitz 1987). 

Prevashodni cilj pisanja оЬа romana је polaganje prava na Ameriku. Kin
gston ne samo da polaze pravo na Ameriku u ime svoje generacije i svojih predaka 
ciji su zivoti dugo vremena Ьili izbrisani iz anala americke istorije, ona polaze pravo 
i na americku knjizevnosti i americki jezik: "Ono sto radim u ovoj novoj knjizi jeste 
da polazem pravo na Ameriku .... Cini mi se da је to zajednicka nit koja se provlaci 
kroz sve likove. Iz price u pricu kineski Amerikanci po\aZu pravo na Ameriku, to 
је nesto sto ide od toga da jedan od likova kaze da је kineski istrazivac prona§ao tu 
zemlju pre Leifa Eriksona do toga da drugi lik kupuje kucu ovde. Kupovina kuce је 
jedan nacin da kaze daje Amerika- а ne Kina- njegova zemlja .... Na mene је imala 
veliki uticaj knjiga Јп the American Grain Vilijama Karlosa Vilijamsa. Vilijams је 
iznova ispricao americki mit, za sta mislim daje zaista pravi nacin da se napise ame
ricka istorija. Njegova knjiga pocinje sa Leifom Eriksonom i zavrsava se sa Abra
hamom Linkolnom, ali Linkoln је zena, zenski glas u americkoj istoriji. Vilijams 
је ispricao americku istoriju poe.ticno, i meni se cini istinito. Na neki nacin, cini mi 
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se da sam nastavila tu knjigu. Cak se i datumi pok\apaju. Najranija epizoda u mojoj 
knjizi se desava oko 1850., gde је otprilike Vilijams zavrsio" (Pfaff 1980). Vilijams 
је razotkrio anglosaksonsko puritansko naslede Amerike u svom delu, а Kingston 
nastavlja gde је on stao, stvarajuci sopstvenu verziju americke istorije. Nadovezujuci 
svoj roman na Vilijamsovo prozno delo, Кingston ga cini delom kanona americke 
knjizevnosti, stavljajuci kineske Amerikance i kinesko-americku knjizevnost u okvir 
zvanicne istorije i kulture (Li 1990). Na taj nacin, ona ispravlja prethodne neprav
de i marginalizaciju etnickih zajednica - uspostavlja genealogiju izmedu americke i 
kinesko-americke knjizevnosti. Ona takode zamagljuje granicu izmedu istorije kao 
primarnog zapisa dogadaja i kanona kao zbirke privilegovanih knjizevnih tekstova 
jer se i jedan i drugi zasnivaju na principima ukljucivanja i iskljucivanja. Ukljucujuci 
price predaka u svoj roman i cineci ga delom americke knjizevnosti, Kingston menja 
sam kanon i revidira paradigme na osnovu kojih on funkcionise koristeci strategije 
koje su njeni preci razvili: "U knjizi moga оса, Ljudima iz Кiпе, koristila sam iste one 
tehnike koje su ljudi razvili tokom stotinu godina. Oni su sebe nacinili gradanirna ove 
zemlje pricajuci arnericke verzije svojih zivota" (Linton 1994). 

Naratorka ne samo da "ponovo iscitava" proslost, vec samirn cinom pri
povedanja "preoЬ\ikuje buducnost" (Ordonez 1982). Kingston zahteva da kineski 
Amerikanci doЬiju priznanje kao graditelji nacije i zapocinje svoj projekat otkrivanja 
Amerike ispravljanjem znacenja imena. Ona zamenjuje stereotipno videnje Kineza u 
Americi pricama о njima kao о "Herojima Zlatne planine" (sto је Ьiо i prvoЬitni na
s\ov romana). Kingston vraca u upotrebu rec China теп koju su imigranti koristili za 
sebe izjednacavajuci se sa ostalim imigrantima u Americi (Frenchrnen, Englishmen, 
Irishrnen), а koja је tokom Zlatne groznice stek\a pogrdno znacenje. Razdvajajuci је 
na dva dela (China Men), Kingston insistira na ljudskosti svojih predaka, revidira
juci na taj nacin stereotipe koji su ih prikazivali kao zivotinje ј vracajuci im dosto
janstvo (Кingston 1978). Na prvoj stranici knjige је tradicionalni kineski pecat sa 
ideogramima "Ratnici Zlatne planine". Neprevedeno znacenje ideograma na pecatu 
upuceno је u isto vreme onima koji ne znaju kineski jezik, a\i su u stanju da ројте 
njegovu simbolicnu тос, kao i onima koji mogu da razumeju znacenje ideograma 
i cene formalno odavanje pocasti precima. Vec sama upotreba reci ratnici i doslov
nog prevoda kineskog naziva za Ameriku, Zlatna planina, upucuje na redefinisanje 
iskustva kineskih Amerikanaca i njihovo smestanje u odgovarajuci kulturni kontekst 
(Li 1990). Isti pecat se ponavlja pre svakog od ukupno sest poglavlja о clanovima 
autorkine porodice i drugim kineskim imigrantima u Americi (Otac iz Kine, Pradeda 
iz planina sandalovine, Deda iz planina Sijera Nevada, Stvaranje novih Amerikanaca, 
Americki otac, Brat u Vijetnamu). Ova poglavlja predstavljaju poduhvate kineskih 
Amerikanaca koji su ucestvova\i u izgradnji Amerike i zivot njihovih potomaka u 
Americi od kraja XIX do sredine ХХ veka. Osarn poglavlja (Otkrivanje, Otac nezna
nac, О smrtnosti, Covek iz Zelene mocvare, Avanture Lo Bun Suna, Li Sao: Elegija, 
Stogodisnjak, i О slusanju) umetnuta su izmedu prethodno pomenutih poglavlja i 
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predstavljaju mitove i price koji mahom imaju korene и azijskoj ku\turi. Poglavlja 
koja predstavljaju istoriju imigranata imaju dominantnu poziciju и romanu cime se 
ispravlja dvostruko marginalizovan polozaj kineskih Amerikanaca и drustvu - kao 
imigranata i pripadnika etnicke manjine. Oni predstavljaju price muskaraca koji ima
ju istorijsko pravo da budu deo Amerike, ра imje i sadrzaj istorijski, monumentalan. 
Sest medupoglavlja koji se odlikuju repetitivnoscu, ciklicnoscu, mitskim i fantastic
nim sadrzajem predstavljaju intruziju prica zena и price muskaraca. Centralnu pozi
ciju и romanu zauzimaju dva pog\avlja (Zakoni i Kinezi sa Aljaske) koja povezuju 
osam poglavlja koji su simetricno poredana sa оЬе njihove strane. Ovakvo pozicio
niranje pog\avlja predstavlja deo narativne strategije palimpsesta i intertekstualnosti 
pomocu kojih Kingston povezuje svoja dela sa americkom i kineskom tradicijom i 
knjizevnoscu. 

Celo poglavlje "Zakoni" sastoji se od podataka i izvoda iz zakona koji su re
gulisali status kineskih imigranata u Americi kako bi prikazala delove istorije kineske 
i kinesko-americke zajednice i ugnjetavanje kojem su Ьili izlozeni c\anovi tih zajed
nica. U intervjuu sa Timoti Pfafom (Timothy Pfaff), Kingston navodi: "Mejnstrim 
kultura ne poznaje istoriju kineskih Amerikanaca kojaje napisana i kojaje dobro na
pisana. То neznanje stvara tenziju za mene i и ovoj novoj knjizi jajednostavno nisam 
vise mogla da је tolerisem. Tako iznenada, и sred prica, bum - tu је poglavlje od osam 
strana ciste istorije. Ono pocinje Zlatnom groznicom i onda nastavlja pravo sa razli
citim aktima о iskljucenju kineskih imigranata koji su donoseni iz godine и godinu. 
U njemu nema likova. Ono zaista utice na oЫik knjige i mozda izgleda nezgrapno. 
Ali sa druge strane, mozda се ono uticati na.oЫik romana и buducnosti. Sada mozda 
neki drugi kinesko-americki pisac nece morati da napise tu istoriju" (Pfaff 1980). 
Kriticari su zaista cesto tretirali ovo poglavlje kao slucajnost ili nezgodu zalutalu 
usred sistema simbola romana umesto kao povod da preispitaju njegovu funkciju kao 
intruziju dokumentarnog materijala и srediste njegove narativne seme. Ali upravo 
ovo poglavlje, zajedno sa poglavljem о AUasci koje sledi, stvara posebno narativ
no srediste romana. Ро misljenju Dinkvi Linga (Jinqui Ling), poglavlje "Zakoni" se 
odupire pokusajima da se naraciji о secanjima о herojskim dozivljajima Kineza u 
Americi, koja su nacinjena delom istorije azijsko-americke zajednice, da nezavisan 
kontinuitet i koherentnost (Ling 1998). Ova dva poglavlja na strukturalnom planu 
predstav\jaju subverziju koja prekida i razara taj kontinuitet, bas kao sto naratorkini 
komentari i razlicite verzije dogadaja to cine na planu naracije. 

Poglavlja u sredistu samim tim ne treba tumaciti samo iz pravnog ugla gle
danja kao otkrivanje cinjenica koje potkrepljuju autorkinu "parnicu" о iskljucivanju 
i proterivanju kineskih imigranata. Interpretirani kao knjizevni tekst, zakoni recima 
koje koriste enkodiraju diskriminaciju u jeziku (Li 1990). Bez ikakvog komentara, 
samim cinom nabrajanja zakona od 1868. do 1978. godine, Kingston ogoljuje nji
hov smisao. Mesto koje zakoni zauzimaju и romanu predstav\ja kulminaciju autor
kine strategije intertekstua\nosti. Stavljajuci razlicite tekstove jedne uz druge, ona 
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omogucuje citaocu da sam, na osnovu pozicije koju imaju u romanu, u njih ucitava 
odredeni smisao. Poredeci ovo poglavlje sa ostalim, Donald Goelniht dolazi do sle
deceg zakljucka: "U izvesnom smislu "Zakoni" su ironicni. Ponekad, gorka ironija 
izranja na povrsinu iz samih cinjenica .... Medutim, ovaj deo knjige krije suptilniji 
ironicni ton ispod povrsine: imitirajuci monoloski glas autorizovane Istorije - isto
rije koju је nametnula dominantna kultura koja је i sacinila zakone - ovo poglavlje 
otkriva otupelost ovog glasa i njegovu nespremnost da сије druge konkurentske gla
sove, glasove manjina koje trpe ozakonjenu diskriminaciju. Ovaj sakriveni ironican 
ton odjekuje najsna.Znije kada Hong Кingston citira zakone koje su doneli federal
ni, drzavni i municipalni zakonodavci, а koji iskljucuju kineske radnike i imigrante, 
narocito kada merimo te "zakone" sa "izmisljenim" biografijama Kineza koje cine 
ostatak teksta. Paradoksalno, ispostavlja se daje izmisljena/fikcionalizovana istorija 
istinitija od zvanicne verzije. Ironija se moze naci i u mestu koje zauzimaju "Zakoni". 
Oni su и samom sredistu knjige, na centralnoj poziciji koja na prvi pogled pripada 
(legalizovanom) autoritetu, ра ipak ovaj centralisticki autoritet americkog zakonaje 
podrvgnut subverziji i osporen od strane "eks-centricnih" ili marginalizovanih, ali 
veoma mastovitih, prica Kineza koji ga okruzuju. Kineski imigranti zale zbog svog 
gubltka centralne pozicije kada dodu и Ameriku; ali sam ovaj "eks-centricni" tekst, u 
autoreprezentativnom izrazu, ilustruje snagu margina, uprkos svim pokusajima da se 
ogranici/eliminise ta snaga" (Goellnicht 1992). 

Као i poglavlje "Zakoni" uz koje stoji, poglavlje "Кinezi sa Aljaske" zauzi
ma centralan polozaj u romanu. Zajedno, oni cine podtekst romana. Zakoni i prica о 
imigrantima naAljasci cesto su izbrisani iz "zvanicne" istorije о Sjedinjenim americ
kim drzavama, ali su i na slican nacin nepozeljan deo konstrukcUa о "azijsko-ame
rickoj herojskoj tradiciji". Kingston zbog toga namerno daje ovim dvostruko mar
ginalizovanim tekstovima о kineskoj imigraciji sredisnju poziciju u svom romanu. 
U pogledu strukture, ova medusobno povezana kratka poglavlja prekidaju pravilnu 
linearnost herojskih prica о istoriji kineskih imigranata u Americi i razЬijaju roman 
и heterogene fragmente. Oni ukazuju na potrebu da se otkriju price predaka, ali i 
proЬ!ematizuju оЬе istorije - zvanicnu i institucionalizovanu americku verziju i po
tisnutu, imigrantsku. Ро misljenju E>inkvi Linga, ovakva strategija zahteva potpunu 
ekskavaciju opsega i specificnosti ovih prica koje su potisnute ispod povrsine. On 
takode navodi da ovakva namerna strukturalna subverzija neposredne istorije pro
Ыematizuje invokaciju "Ratnika sa Zlatne planine" koja је utisnuta u tradicionalan 
kineski pecat koji stoji na prvoj strani knjige kao nevino slavljenje njihovih vredno
sti. Umesto toga, опа pruza prostor naratorki da isprica neispricane price о Kinezima 
na svoj nacin. Iz ove perspektive, kompleksnost romana lezi pre svega и tome sto 
Kingston prica pricu zene о muskarcima kroz price muskaraca о njima samima i to 
sa istancanom svescu о ulozi naratorke/autorke u demistifikaciji koherencije istorije 
koja nam је predata i istorizaciji mitova na nacin koji dozvoljava pojavljivanje per
spektiva koje se suprotstavljaju telosu i istorije i mitova (Ling 1998). 
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Ironican tretman dva suprotstavljena pravca naracije poma.Ze Kingston da 
isprica "neispricane" price unutar epskog okvira romana. Neispricane price koje izra
njaju na povrsinu povremeno otkrivaju sadrZaj koji Ьi "heroji" radije sakrili -njihove 
tajne, slabosti, ocajanje, ponizenje - sve ono sto se ne uklapa u glorifikaciju proslo
sti. Tako, na primer, nasuprot herojskoj verziji price о legalnom ulasku naratorkinog 
оса u Ameriku stoji nekoliko verzija prica u kojima је on izmucen i izgladneo slepi 
putnik ili, zatocen u karantinu na ostrvu Elis zajedno sa stotinama drugih imigranata, 
podvrgnut ponizavajucem ispitivanju od strane vlasti. U drugoj istorijskoj epizodi, 
naratorkin pradeda Ьiva isiЬan na plantazi secerne trske jer se usudio da progovori i 
usprotstavi se nadzornicima. Ovakve price о mucenjima, proterivanjima, masakrima 
jesu nesto sto su imigranti zeleli da zadrze za sebe, ne samo zato sto nisu hteli da se 
prisecaju ponizenja koje su pretrpeli, vec i zato sto Ьi njima opovrgli videnje sebe 
kao heroja i ratnika, dostojanstvenih pripadnika americke nacije. Ро misljenju Linga: 
"Кingston pokazuje da su prikrivanje doprinosa Kineza u izgradnji Amerike od strane 
institucionalizovane istorije i njihovo sopstveno prikrivanje svojih zrtava i ponizenja 
da Ьi odrZali moral i ponos imali proЫematican ishod. Prvo, epos azijsko-americke 
herojske tradicije postao је takav da moze lako da se asimiluje ili utopi u velicanstve
nu americku istorijsku naraciju о izgradnji nacije kojaje sklona prepoznavanju samo 
onih identiteta koje је autorizovala, dok odvaja, apstrahuje i ignorise elemente koje 
smatra za strane i nelegitimne. Ako, kao konsekvenca ovoga, velicanstvena istorijska 
naracUa odЬija sadrzaj epske price kineskih Amerikanaca, zato sto daje primat samo 
heroizmu belaca, upotreba strukturalno slicnog kinesko-americkog ера unutar nje 
moze da ideoloski osnazi istu onu institucionalizovanu hroniku koju autorka zeli da 
revizuje. Kingston prepoznaje rezonantnost izmedu telosa velicanstvene americke 
nacionalne istorije i azijsko-americke herojske tradicije na osnovu njihove zajednicke 
denigracije zena" (Ling 1998). Kingston ukazuje daje polozaj imigrantkinja tim tezi 
jer su dvostruko marginalizovane - od strane dominantne i manjinske kulture, kao 
zene i kao imigrantkinje. U zelji da prevazide nametnute tisine, Kingston primaran 
glas u naraciji daje zenama. Price azijskih Amerikanki otkrivaju da su upravo zene 
te koje su Ьile kljucne u ocuvanju tradicije azijsko americke zajedniqe time sto su 
sacuvale tradicuju i kulturu putem usmenog predanja. Ovakvo ukljucivanje sadrzaja 
prica zena u institucionalizovanu americku istoriju i marginalizovanu kinesko ame
ricku, predstavlja krajnji domet romana ciji cilj jeste popunjavanje praznina u istoriji, 
ukljuCivanje u diskurs onih koji su iz njega Ьili iskljuceni i ispravljanje svih nepravdi 
marginalizacije Ьilo da se radi о zenama ili muskarcima (Ling 1998). Stratesko po
zicioniranje poglavlja takode slнzi Kingston da se ponovo bavi temom pouzdanosti 
istorije. Naracija oscilira izmedu razlicitih verzija istog dogadaja, stvarnosti i fanta
zije, istorije i mita. Kingston podriva aнtoritet institucionalizovane istorije stavljajuCi 
nasuprot njoj razlicite price imigranata kao "kontra-secanje" koje potire njen sadrzaj 
(Cheung 1993). Visestrukost tema i zanrova u romanu takode naglasava njegovu fra
gmentarnost i intertekstua\nost. 
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Тета egzila је jedna od dominatnih niti u tekstu koja povezuje razlicite epi
zode. Egzili u romanu poprimaju sire razmere od onih u Ratnici. Svi naratorkini preci 
su Iegalni ili ilegalni imigranti koji se suocavaju sa mukotrpnim boravkom u zemlji 
ciji jezik i kulturu ne poznaju. Sajdel definise egzilanta kao "nekoga ko naseljava 
jedan prostor i seca se ili projektuje stvarnost drugog" (Shih 1992). U tom smislu, ju
naci romana - Bak Gung, Ah Gung i ВаВа - predstavljaju tipicne egzilante. Oni zive 
и americkoj stvarnosti i trude se da postanu njen deo, ali Kina ostaje zemUa koju pri
zivaju u svojim mastanjima, fantazijama i snovima. Iako su u Americi, Kina zauvek 
ostaje deo njihovog secanja. Oscilacije izmedu ove dve stvarnosti ref\ektovane su u 
rasporedu poglavlja. Poglavlja koja predstavljaju istoriju kinesko-americke zajednice 
u Americi isprekidana su poglavljima sa kineskim mitskim sadrzajem koja, kao sto је 
vec receno, predstavljaju podtekst romana i podtekst zivota и egzilu (Shih 1992). Ova 
dvostruka egzistencija nalazi svoj korelativ и jeziku. Као i mnogi drugi multikulturni 
pisci, Kingston uziva u Iingvistickoj "dvostrukoj perspektivi"(Cook 1997), ра mnoge 
epizode sadrze igre reci, narocito one koje ukljucuju slicnosti i razlike izmedu ame
ricke i kinesko-americke kulture. Igra reci postaje posebno znacajna kada је autorka 
koristi da Ьi ukazala na mogucnost prevoda u obajezika, premostila razlike i spojila 
dve suprotstavljene kulture. 

Bas kao sto prevodi kнlturne izraze sa kineskog na engleski kako Ьi podrila 
dominaciju jednog jezika nad drugim, Kingston se oslanja na prevod kako Ьi preva
zisla dihotomiju izmedu muskaraca i zena. Nacin na koji Kingston obraduje ovu temu 
cini granicu izmedu "zemlje zena" i "zemlje muskaraca" poroznom. Vecina legendi 
u medu-poglavljima zajunake imaju egzilante koji Iutaju u potrazi za domom. U dve 
epizode, egzil је simbolizovan pretvaranjem muskarca u zenu. Biti zena u kulturi 
koja tretira zene kao gradane nizeg reda znaci Ьiti u stalnom egzilu, bez mesta pripa
danja, bez doma. Biti muskarac koji nema dom znaci preci na teritoriju zenskog roda. 
Povezanost egzila sa pretvaranjem и drugi ро! karakteristicnaje za iskustvo kineskih 
imigranata koji su u Americi Ьili primorani da obavljaju poslove koji su tradicionalno 
Ьili percipirani kao zenski. Zbog toga se moze reci daje egzil, koji se svakako moze 
opisati kao nepripadanje i egzistiranje u meduprostoru, karakteristican za iskustvo ki
neskih Amerikanaca koji ne pripadaju ni dominantnoj americkoj ni kineskoj kulturi, 
vec kao i zene, ostaju na margini. 

Proces prevodenja postaje relevantan i и domenu preoЫikovanja kineskih 
mitova kako Ьi se priЫizili americkoj kulturi. U pozajmljivanju mitova i njihovom 
prilagodavanju, Kingston prevodi kinesku kulturu u americku i obratno pronalazeci 
analogije izmedu iskustva dve nacije i zivota njihovih stanovnika (Linton 1994). U 
skladu sa tom idejom, na nekoliko mesta и romanu, naratorka је zapitana da Ii imi
granti ikada zaista napustaju zemlju svoga porekla i da Ii mozemo da saznamo price 
koje su ostale zaroЫjene и njima. Кingston је navela da "prevodi iz unutrasnjosti 
Ijudi о kojima pise" (Linton 1994). Мос naracije da postigne ravnotezu izmedu stvar
nosti i fantazije, usmene i pismene tradicije, izmedu americke i kineske zajednice, 
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postaje podjednako vaZna kao i istorija kinesko-americke zajednice. Roman otvara 
recenica tipicna za bajke ("Bio jednom ... "), а zatvara tvrdnja naratorke da moze da 
preda duznost pricanja prica generaciji koja dolazi ("Dobro. Sada mogu da gledam 
mladice koji slusaju") (Kingston 1989). 
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JEZIK 1 КARAKTERIZACIJA: KNJIZEVNO TRВUHOZBORENJE 
U ISТINITOJ Р RICI О KELIJEVOJ BANDI 

Natasa Karanfilovic i Вiljana Radic-Bojanic 

SAZETAK 

U radu se analizira jezik kao sredstvo karakterizacije glavnog junaka romana lstinita 
prica о Kelijevoj bandi australijskog autora Pitera Kerija, koji se odlucio za neuki pripove
dacki g\as da prikaze drustveno-istorijske prilike u Australiji devetnaestog veka, ali i da doda 
emocionalni sadrzaj priCi о cuvenom australijskom razbojniku Nedu Keliju. Као najupecatlji
vije karakteristike Kelijevogjezika izdvajaju se ulancane klauze, slikovitost i poredenja, cijem 
mestu i ulozi u romanu је posvecen najveci deo rada. U radu se, takode, govori о Kerijevim 
postkolinijalnim tendencijama, koje se u romanu ocituju u piscevom interesovanju za alterna-
tivne verzije zvanicne istorije. 

Кljucne reci: Piter Keri, jezik, karakterizacija, poskolonijalizam, istorija 

Roman Istinita prica о Kelijevoj bandi, za koji је Piter Keri 2001. godine 
doЬio nagradи Bиker, zasniva se na pedeset i sest strana dиgackom pismи koje је 
Ned Keli, najpoznatiji razbojnik Aиstralije pokиsao da objavi kadaje njegova banda 
1879. godine opljackala Ьапkи и mestи Dzerilderi. Usmerivsi svoje kreativne snage 
па zivotopis јеdпе toliko pozпate licпosti, Keri se иpиstio и veoma opasan podиhvat 
јег opste poznata prica ostavlja malo mesta za origiпalпi doprinos koji пе Ьi иgrozio 
samи pricи ili mesto koje опа zaиzima и пасiопаlпој istoriji. ОЬјаv\јепе sи brojne 
Ьiografije ovog siromasпog razbojnika, poreklom iz Irske, koji је pljackao banke, 
поvас delio siromasпom паrоdи, stitio slabe, пikada пiје naиdio zeпama i deci, а 
иstrelio је mпogo policajaca. Najvise је, medиtim, ostao ираmсеп ро oklopи koji је 
пapravio od starog gvoZda sa slemom nalik па kапtи па glavi. Omiljen и паrоdи jos 
za zivota, Kelijev likje narastao do mitskih proporcija sиperjиnaka, а prica о njego
vom zivotи poprimi\a је и ити Aиstralijanaca sire implikacije, preras\a и mit koji 
sи Aиstralijanci иgradili и nacionalni identitet i predstavи о seЬi. Keli, ро opstem 
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тisljenju, predstavlja duh anglokeltske Australije. Iako је bio zrtva okrutnih zivotnih 
okolnosti, uspeo је da se uzdigne i pokaZe nepokoleЫjivu hrabrost, ostroumnost, sna
lazljivost i, nadasve, covecnost. Australijanci zbog toga u njemu vide otelotvorenje 
borbe protiv ugnjetavanja, nepravde i siroтastva. 

Keri neposredno pristupa zadatku preispisivanja Kelijeve zivotne price, te 
naracija tece hronoloski u prvoт licu i sa znatnoт verodostojnoscu sledi stvarne 
dogadaje - od hapsenja Kelijevog оса zbog krade junice 1865. godine preko segrto
vanja kod razbojnika Harija Pauera sve do kasnijih рrоЫета sa zakonoт. Prica tece 
sve do stravicne i detaljno zabelezene scene koja se odigrala ispred hotela u Glenro
vanu 1880. godine, kadaje osujecen plan Kelijeve bande da izbaci iz sina voz pun po
licajaca. Ned, u svoт oklopu, ulece u kisu metaka udarajuci se pistoljem ро grudnom 
delu oklopa sve dok ga policajci nisu oborili pogodivsi ga u noge. Ipak, Keri seЬi 
dopusta tri autorske intervencije. Као prvo, daje Keli u poslednje dve godine zivota 
pisao neku vrstu тетоаrа naтenjenih cerki, te da su ti zapisi sacuvani u oЫiku 
«trinaest paketa napunjenih papiriтa sa тagareciт usiтa, od kojihje svaka stranica 
ispisna rukopisoт Neda Kelija licno» (Keri 2004: 12).1 Ti paketi, odnosno stranice, 
Cine roтan. Као drugo, daje Keli Ьiо u vezi sa Meri Hieran, koja тuје rodila cerku. 
Treca autorska intervencijajeste glas koji Keri daje Nedu. Тај glas је najupecatljivija 
karakteristika roтana i ujedno najtezi zadatak za prevodioca. 

Susret sa Kelijeviт glasom iz proslosti је trenutak u kоте је i zapocelo 
Kerijevo interesovanje za zivot cuvenog razbojnika. Prvi put је proCitao Kelijevo 
pisтo sredinoт sezdesetih godina dvadesetog veka i ocenio ga kao «izuzetno sve
docanstvo, zestoki glas coveka koji pise da objasni svoj zivot, da spasi svoj zivot, i 
svoj ugled»: 

Kada је doslo vreme da piseт roman, ni na trenutak se nisaт dvo
umio odakle da росnет. Upravo те је Kelijev jezik privukao ovoj 
prici. U tiт neoЬicniт recenicaтa nalazio se DNK тоg lika. Ugle
dao sат se na to pisтo ali nisam pokusao da parodiram Kelijev stil. 
Ono sto sат na kraju napisao izras\o је ne sато iz Kelijevog pisтa 
vec i iz prvih 1 О godina zivota koje sат proveo u varosici Bakus 
Mars. Poznavao sат ljude koji su manje-vise govorili kao Ned u 
тот roтanu. Mogao sam da se ubaciт u taj glas kao u staru, dobro 
znanu cipelu. (McCrum 2001) 

Pripovedacki glas u romanuje kreativni spoj izvornog Kelijevogjezika, <<ne
ukog ali inteligentnog, duhovitog а роtот ljutitog», i Kerijeve uтetnicke tvorevine. 
«Neuki» pripovedacki glas nesumnjivo pred autora postavlja niz poteskoca, stvara 
izvesna ogranicenja u pogledu izbora reci i suzava kognitivni prostor. No, Keri kaze 
da тu to uopste nije Ьila otezavajuca okolnost јег је oduvek zeleo da govor neobra-
1 U daljem tekstu pored citata iz romana navodice se samo brojevi stranica. 
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zovanih ucini poeticnim, da siromasne obdari bogatim glasom (McCrum 2001 ). Jezik 
kojim obdaruje Kelija је jednostavan, neposredan, kolokvijalan, duhovit, iz obzira 
prema citaocu (cerki) lisen prostota i protkan poezijom. Jezik ne samo da oЫikuje i 
gradi Kelijev lik u ulozi pripovedaca i protagoniste vec је i sredstvo koje Keri sve
sno Ьira da prika.Ze drustveno-istorijske prilike koje su u devetnaestom veku vladale 
u ruralnim oЫastima Australije. Тај jezik је obelezje obespravljenog sloja siromas
nih irskih doseljenika s kraja devetnaestog veka, а s obzirom na drustveno-istorijske 
okolnosti pod kojima se Australija formirala kao kaznjenicka kolonija, takav jezik se 
javlja i kao obelezje prestupnika. U govoru se ocituje razlika izmedu onih na vlasti, 
clanova korumpiranog drustvenog sistema i oЬicnih ljudi, zrtava sistema. Pored toga, 
jezik neukih u ovom romanu izabran је kao mocnije retoricko sredstvo od jezika 
istoricara i Ьiografa da se njime prenesu teske prilike koje su vladale u Australiji toga 
doba. Stoga ovaj roman ne svedoci samo о Kerijevoj inventivnosti na polju forme vec 
pokazuje njegovo nastojanje da nanovo ispisuje stranice australijske istorije, sto uka
zuje na Kerijeva postkolonijalna interesovanja. Komunikativna moc jezika, narocito 
njegov emocionalni aspekt, od kljucnogje znacaja u ovoj fikcionalizovanoj autoЬio
grafiji prestupnika koji pokusava da objasni svoj zivot i opravda svoje postupke kako 
pred cerkom tako i pred drustvom. 

Kelijeve Ьiografije prikazuju ga kao izuzetnog pojedinca od kojeg је ne
pravda napravila ogorcenog coveka i navela da prekrsi zakon. Cinom knjizevnog 
trbuhozborenja, Keri ovom izuzetnom coveku daruje glas koji legendarnog junaka 
transformise u Ьiсе od krvi i mesa, и coveka sa kojim citalac moze da uspostavi vezu, 
а ne da ga dozivljava iskljucivo kao junaka ili antijunaka. Prema Kerijevim recima: 
«Prica о Keliju је kao veliko, mracno platno na kojem s vremena na vreme Ыjesnu 
prizori zestine i nasilja. Svuda oko njih su mracne duЬine nepoznatih dogadaja i 
osecanja. Mi Australijanci jos nismo ni poceli da zamisljamo emocionalni zivot zna
cajnih Iikova nase istorUe» (McCrum 2001). 

Prikaz liSen emocija mogao Ьi Kelijev lik preinaciti u «saradш> sa kantama 
na glavi i varnicama kakva se mogla videti na otvaranju Olimpijskih igara u Sidneju 
("Fiction's Great Outlaw" 2001 ). U Kelijevoj bandi Ned pripoveda svoju pricu, ali је 
isto tako smesta i и okvire drustvene istorije, te Nedovim insistiranjem na istinitosti 
Keri nastoji da stane na put iskrivljenom videnju istorije. Takode nastoji da premo
sti jaz izmedu Neda i danasnjih Australijanaca koji su svojim tumacenjima i kon
strukcijama Kelijevog lika stvorili brojni istoricari i Ьiografi. U svom prvom romanu, 
Вlaienstvo (Вliss), Keri preispituje mehanizam mitotvorenja, koji se, kako roman 
pokazuje, sastoji и ponavljanju i prepricavanju tudih originalnih prica. Svaki novi 
pripovedac iznova konstruise i prilagodava price potrebama i zahtevima zajednice. 
Pocetna namera i znacenje se, и toku procesa, oЬicno izvitopere ili postanu nejasni, 
ра cak i potpu,no izgube. Samo najvestiji pripovedaci uspevaju da zadrze izvornu 
emocionalnu snagu price. U Kelijevoj bandi, Ned pripoveda sopstvenu pricujezikom 
koji, osim sporadicnih tacaka, skoro da ne poznaje interpunkcUu, ра se na citaoca 
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izliva neposrednoscu govorenogjezika. Nedov glas zaklinje se na vernost istini: «ova 
је prica namenjena teЬi i u njoj nece Ьiti ni jedne lazi ni neistine dabokda goreo LI 

pakl u ako sve nije istina» ( 15). Ovaj otvoreni i transparentni jezik vodi citaoca pravo 
do srca glavnog lika. Iako је Kerijev jezik ogranicen time sto је izabrao Kelija za 
pripovedaca, upravo tiшe se u prvi p\an stavljaju Ke\ijeve perceptivne moci, а one 
svedoce daje Keli pronicljiv komentator ljudi i dogadaja sposoban za veoma duboke 
i ostroumne uvide. Kada, na primer, prepricava prvu pljacku u kojoj је ucestvovao 
kao шladi pomocnik razbojnika Harija Pauera, ocigledno је da Keli ima sirinu shva
tanja koja obuhvata proslost, sadasnjost i Ыisku buducnost: 

Bilo mi је samo 14 \li god. i brijac jos nije ni dodirnuo тоје nausnice 
а\ dok samjaho za Harijem u lakom galopu i moji dzepovi Ьili prepuni 
staklenih kuglica znao sam da napredujem punom parom coveku ka
kav cu kasnije postati. ( ... ) Nas dvojica smo Ьili Proslost & Buducnost 
Ьili smo Nevinost & Vremesnost koji napomo jasu do Vitfilda gde smo 
oslobodili jednog siromasnog fannera od jedne vrece zoЬi. ( 105) 

Keli је svestan toga da mu је ovaj prvi prestup odredio da\ji zivotni put, sto 
se uskoro i potvrduje kada ucestvuje u jos jednoj pljacki. Buduci da se u tom trenutku 
nalazi u u\ozi sveznajuceg pripovedaca, Kelijeve reci takode nagovestavaju predsto
jece dogadaje. «Proslost & Buducnost» koje jasu rame uz rame oznacavaju Harijeve 
sitne pljacke koje се uskoro postati stvar pros\osti i Kelijevu buducu s\avu stecenu 
p\jackom banke u Dzerilderiju. Njih dvojica su isto tako i «Nevinost & Vremesnost», 
cime se ukazuje na Nedovu mladost, njegovu «nevinost» koju «Vremesnost» uvodi 
u svet iskustva. 

Ulancane klauze2 najistaknutija su osoЬina KelUevog jezika, а zasnivaju se 
na sacuvanim zapisima istorijskog Neda Kelija. Njihov efekat u romanu је ponekad 
toliki daje nemoguce u Kelijevom glasu ne osetiti Kerijevu autorsku vestinu. Jedan 
takav primer је kada razjareni policajac zeli da povredi Nedovu majku time sto се 
deci ispricati о zlocinu koj i је nj ihov otac pocinio u I rskoj: 

Narednik O'Nil se tako zano pricajuci ovu pricu da muje glas postajao 
sve glasniji i reko је da su gazdina deca vristala i molila za milost ali su 
zaverenici zapalili njihovu kucu а one koji su uspe\i da pobegnu napo
lje iz zapaljene kuce docekivali i dokrajcivali pijucima i majke s beba
ma u narucju Narednik nas nUe postedeo nijednog detalja mi smo deca 
slusali s otvorenim ustima ne samo zbok stravicnosti zlocina nego i sto 
nam је isprico о hapsenju krivaca i kukavicluku tog Izvesnog Coveka 
koji ih је sve izdo sve koje је uvuko u zaveru. (21-22) 

2 Termin dat ро Savic ( 1993: 95). 
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Posto nema znakova interpunkcije da usmere i kontrolisu citanje, primorani 
smo da citamo bez daha dok ne stignemo do tacke. Dinamika opisanog dogadaja, 
brzina desavanja i haoticna stravicnost obrusavaju se na citaoca s istom neposredno
scu kao i uzas koji obuzima decu dok slusaju policajca. Na taj nacin se policajcevo 
kazivanje, njegovo ponasanje i osecanja koja oni bude u deci, stapaju i u citaocevom 
umu stvaraju efekat istovremenih desavanja. 

U ulancanim klauzama skoro је nemoguce razluciti uzrok od posledice, kao 
sto se vidi iz recenice koja nas uvodi u pricu о tome kako је Ned zaklao junicu boga
tog komsije stocara: 

Zemlja u Ejvenelu Ьila је v. dobra ali Ьila је susa i tu nije radalo nista 
sem bede аја sam Ьiјо najstariji sin i mislijo sam daje vreme da zaslu
zim svoje mesto. (34) 

Ova recenica iznosi neprijatnu istinu о uslovima zivota i rada sitnih zemljo
posednika u Australiji. Cak i na plodnom komadu zemlje, surova klima је stalno 
pretila da unisti useve, sto је za zemljoradnike i njihove porodice znacilo siromastvo i 
glad. Bogati stocari, s druge strane, zaposeli su, i to ne uvek zakonski, velike povrsine 
plodne zemlje i na njoj napasali stoku. Za Neda i njegovu porodicu, kao i za mnoge 
druge porodice Ьivsih osudenika, zivot u nemastini znacio је zivot na ivici zakona. 
Stalno su Ьili sumnjivi, policija ih је, sledeci Iogiku «siromah = lopov», neprestano 
drzala na oku, а oni Ьi na kraju iz nuzde ponovo prekrsili zakon da Ьi nahranili svoju 
porodicu. Mali Ned, u zelji da olaksa teret svojih roditelja, koji su morali da hrane 
svoju mnogobrojnu decu, i «zasluzi svoje mesto» pribegava kradi zbog koje се nje
gov otac zavrsiti u zatvoru. 

Jos jedna osoЬina ulancanih klauza jeste da stvaraju kumulativni efekat ci
tavog niza razlicitih dogadaja i okolnosti koji u kljucnom trenutku dostizu vrhunac. 
Jedan od primerajeste kada otac ka2njava Neda zato sto је uЬio junicu. Nacin na koji 
Ned formulise ovaj dogadaj, gde stavlja tacku da razdvoji dogadaje, ili ispusta tacku, 
otkriva slozenost oceve motivacije; batine koje Ned doЬija, kako shvata citalac, nisLI 
izazvane samo decakovom neposlusnoscu: 

Raznosijo је buter ро engleskim kucama i to је Ьiјо poso zbok kog је 
uvek Ьiјо besan i kad mu је Eni pokazala uЬijenu junicu odro mi је 
kozu svojim opasacem od cegajos uvek nosim beleg na nozi. (36) 

Ova recenica objedinjuje okolnosti pod kojima је Ned odrastao u celinu 
cvrsto povezanih uticaja koji su uoЫicili njegovo detinjstvo: posao koji otac tnrzi i 
smatra ponizavajucim, pripadnost najпizim slojevima drustva, antagonizam izmedu 
Engleza koji SL\ uvazeni clanovi drustva i Iraca koje pritiska osudenicka proslost, i 
kako nemastina, bespomocnost i ponizenje unistavaju covecnost i donose jad i Ьеdн 
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porodicama u kojima nezadovoljni ocevi daju seЬi oduska kaznjavanjem dece. Vr
hunac, medutim, nije kazna vec oziljak koji Ned «jos uvek» nosi. On upucuje na 
epigrafkoj i је Keri preuzeo od Foknera: «Proslost nije mrtva. Опа cak nije ni prosla.>> 
Proslost, licna ili nacionalna, deo је sadasnjosti, а moze cak Ьiti i najava buducnosti. 
S obziroш na to da mu је otac irski osudenik, а шajcina porodica nista manje poznata 
ро neposlusnosti i nezakonitim radnjama, Nedje od rodenja obelezen kao potencijal
ni prestupnik. Nemastina, korumpirane institucije vlasti, nepravda i maltretiranje ko
jiшa su Kelijevi stalno izlozeni samo ubrzavaju decakovo prihvatanje identiteta koji 
је, u neku ruku, porodicno naslede. Sva Nedova nastojanja da vodi miran i posten 
zivot, Ьilo da radi na porodicnom imanju ili u pilani, zavrsavaju se neuspehom. Iden
titet prestupnika ga u stopu prati i manifestuje se ili u oЫiku neosnovanih optuzЬi ili 
time sto drugi od njega uvek ocekuju najgore, sve dok ga Ned naposletku ne usvoji. 
Navedena recenica, stoga, nije samo hronoloski prikaz dogadaja koji su se zЬili toga 
dana vec iskazuje i mracnu proslost porodice Keli, njihovu nesigurnu sadasnjost i 
lose izglede u buducnosti. 

Kelijev jezik odlikuje se i slikovitoscu, koja је u funkciji karakterizacije i, 
uz to, Kelijev jednostavni i neposredni jezik otvara metaforickim i simbolickim tu
macenjima. Ned se priseca kako ga је majka kada је imao svega tri godine povela 
u policijsku stanicu, gde је trazila dopustenje da poseti brata u zatvoru i donese mu 
nesto zajelo: 

Stigli smo mokri do gole koze do policijske stanice Beveridz s pre
poznatljivim mirisom siroma5tvajakim smradom ko mokri psi i zbok 
toga ili neceg drugog narednik nas је istero iz sobe. Secam se da sam 
seo s rukama poplavelim od zime poturenim ispod vrata da osetim 
ugodnu toplinu koja se sirila od vatre ро vrscima mojih prstiju. (".) 
Zbok teskog prekrsaja sto је merko vola bacili su ga u ovu izbu sa 
zemljanim podom koja nije Ьila veca od 6 х 6 stopa zbok cegaje moja 
mater morala da klekne u Ыаtо i proturi izmrvljeni kolac ispod vrata 
otvor nije Ьiјо veci od dva prsta i Ьiјо је nedovoljno sirok za tu name
ru. (16-17) 

Slika uzanog prostora izmedu poda i vrata ukazuje na to kako su toplota 
i hrana dostupne u oskudnim kolicinama njegovoj porodici i svima onima koji su 
obelezeni i izopsteni iz uglednog drustva. Pod u njegovoj kuci takode је zemljani kao 
i u zatvorskoj celiji. Kada prvi put ugleda tepih u kuci jedne bogate protestantske po
rodice, ta slika mu zauvek ostaje «pred ocima». Znacajnaje sara na tepihu: «mustra 
s crvenim ruzama» (45), koja simbolizuje razliku izmedu trnovitog puta koji је pred 
njim i onog posutog ruzama koji је za njega zatvoren. Nedu је trinaest godina kada 
prvi put ulazi u sudnicu da prisustvuje ujakovom sudenju: « ... uso [sam] sa sesirom u 
ruci i pognute glave u tu \adnu zgradu koja је шirisala na krec ko da је crkva» (66). 
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Tadaje prvi put video sudiju i оп u Nedovim ocima izgleda kao пeki kardiпal. Iпsti
tucije vlasti сiпе se veoma udaljeпim od oЬicnog naroda i nedodirljive poput Boga. 

Nedje skoro ро\а zivota proveo bosonog, ра пе cudi sto uvek primecuje tude 
cizme i cipele. Cizme su pokazatelj drustvenog statusa i k\asne pripadпosti. Najupe
catljiviji primer је kada Ned i пjegov brat Dzem trce koliko ih noge поsе da Ьi videli 
ogromпo krdo volova i krava koje stize и Beveridz na prodaju: 

Nismo zavrsili hranjenje sviпja i ziviпe ali пiје паs Ьilo briga. Bili smo 
bosi а zemljaje Ьi\а tvrda i kamenita i mada smo пavikli Ьi\о је tesko 
jer smo morali da prodemo kroz poUe iпdijskog kukuruza. (".) 
Samo sto smo stigli do ivice mocvare kad ugledasmo zivotinje kako se 
prelivaju пiz jasno zeleпu padinu Beveridza ko da se talas Ыjestavog 
Ыаgа svih пaroda sliva prema пата i podvodпom tereпu. Bokte g\e 
опе crnje reko је Dzem. 
Od 7 stocara 5 su Ьili crni i jahali su ispred пadolazece bujice s dreca
vim crveпim maramama oko vrata i пogama u cizmama s e\asticnim 
sarama. Dzem rece vidi im cizme. 
Prok\etiпje. Da prokletinje reko је Dzem jerbo su паs vaspitali tako 
da smatramo crne ljude пajnizim Ьicima i пazivali smo ih prokliпjali i 
psovali dok smo trcali ka пjima. (23-24) 

Dап im је upropasteп i pokuпjeпi se vracaju kuci. Cizme prevazilaze ulogu 
pokazatelja drustveпog statusa i poprimaju simbolicki znacaj. Prve Cizme pozajmila 
ти је bogata protestaпtska porodica cijeg је sina spasao iz паЬuја\е reke. u skolu 
toga dапа odlazi и «iepoj pozajmljenoj odeci i sjajnim cizmama» ( 46). No, identitet 
hvale vrednog i uvatenog с\апа drustva pozajmljeп је samo па јеdап dan. Sledeci 
par cizama su oceve, koje mu majka daje pos\e oceve smrti. Obuvaпje ocevih ciza
ma simbolizuje Nedovo preuzimanje oceve uloge kao g\ave porodice. Nedugo zatim 
majka ga daje Hariju Paueru da od njega nauci «zanat», а Nedov pristanak ozпacen 
је treпutkom kada obuva cizme koje muje Hari kupio. Noseпje tudih cizama ili onih 
koje је пеkо drugi izabrao za пјеgа sugerise da Ned пета drugog izbora nego da ide 
puteш koji шu је predodredeп rodenjeш, okolпostima i drustvenim okruzeпjeш, i 
kojim ga guraju majciпe zelje i Harijeve maпipulatorske \aZi. 

Jezik Neda Kelija oЬiluje poredenjima. Опа uglavпom poticu iz njegovog пepo
sredпog okrutenja i doprinose karakterizaciji lika. Kadaje cuo pricu о zlociпu kojije njegov 
otac pociпio и Irskoj, Keli kate: «Secanje па reci tog pandura progonilo me је i \eta\o u 
meпi ko јаје metilja>>, а mis\i su mu se «rojile ko \arve па suпcu» (22). Ova poredenja snat
пo docaravaju mucaп i otrovan efekat policajcevih reci koje podrivaju decakovu predstavu 
о ocu. Policajci se prikazuju kao пapast u komeпtaru о К viпovima (majcinoj porodici), koj i 
«privlace policiju ko zecja utroba muve» (34). Policajac, koji se u pocetku ciпi Ыagoпaklon 
prema Keliju ali ga naposletku izdaje, ima usta velicine «zecUe guzice» (202). 
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No, пisu sva poredeпja sa zivotiпjskim svetom пероvо\јпа. Neka od пjih 
asociraju па пezпost i Keli ih uglavпom koristi da opise с\апоvе svoje porodice. Kada 
u starom hotelu u Greti, gde је smesteпa пjegova porodica, izЬija pozar, пjegova mala 
sestra se opisuje kako trci hodпikom «ko пеkа Ье\а kokos u svojoj spavacici» (62), 
cime se ukazuje па пјепu krhkost, bespomocпost i raпjivost. Kada Ned ze\i da istakпe 
da је пjegova majka i u svojim cetrdesetim jos uvek privlacпa zепа, оп kaze da se 
пј епа kosa «presijavala ko gavraпovo krilo» ( 122). 

Neka poredeпja, medutim, пе odrazavaju stav vec prirodпo izrastaju iz Ke
\ijevog svakodпevпog okruzeпja: batiпe ga cekaju «isto tako sigurпo ko sto se јаја 
pretvaraju u pilice» (30), «cika Dzejms је јео ko kопј» (59), kada је udario coveka 
koji је uvredio пjegovu majku, covek «se zапо od [пjegovog] udarca otvoreпih usta 
ko Marijevo tele» (120-121),3 а опdа gaje Ned «uzjaho ko sviпju i guro ga u Ыаtо» 
(121 ), а Bil Frost, пeverпi druzbeпik пjegove majke, «se upiljio и пјu sa straпe ko 
kokos koja se sprema da kljucпe guseпicu leptira kupusara» (146).4 

Iz пavedeпih primera vidi se da se Nedov slikoviti govor оs\апја па poznate 
prizore i sсепе iz пeposredпe okoliпe kada zeli da opise ропizепја i ma\tretiraпje kojima 
је пjegova porodica izlozeпa и drustvu koje ih prezire ili kada zeli da opise licemerne, 
prevrtljive pojediпce ili kada govori о teskom zivotu i bedi u kojoj zive. Kada zeli da 
docara пesto \еро, medutim, оп to ciпi uz pomoc пepoznatog. Na primer, kora «ogro
mпog ajroпbark eukaliptusa» ispod kojeg se пjegova banda zakliпje па vernost svom 
vodi cvrstaje «ko celicпi oklop kakvog straпog kraljю> (130), а sudija ima «vostaпo belu 
kozu ko daje пeki dragoceпi straпi predmet koji treba cuvati umotaп и fatш> (66). Citalac 
се se prisetiti ovog pos\edпjeg poredeпja kada Neda pretuku и zatvoru i modrice poci
пju da se pojavljuju ро пjegovoj «bolesljivo zutoj irskoj kozi».5 Razlika izmedu belog i 
пezdravo, Ьо\еsпо zutog ozпacava razliku izmedu pozeljпog i пepozeljog, privilegovaпih 
i obespravljeпih, obrazovaпih i пeobrazovaпih, bogatih i siroma5пih, vlasti i prestupпika, 
mocпih i пemocпih. Osim toga, и devetnaestom veku uAustraliji postojao је jos јеdап vid 
diskrimiпacije, k\asпa i verska razlika izmedu Eпgleza i Iraca, protestaпata i katolika. 

U Australiji s kraja devetпaestog veka, Ьiti Irac i katolik оЬiспо је zпacilo 
Ьiti siromasaп i и sukobu sa zakoпom. Keli se s ljubavlju seca kako im је majka dok 
su Ьili deca pricala о juпacima i juпakiпjama iz irskih пarodпih prica i \egeпdi, а опdа 
ogorceno zakljucuje, «1 takve velicanstvene zепе пazivali su irskim dubretom ovde и 
Ejvenelш> (40). Kada policajci dolaze da uhapse Kelijevog оса, jedan od njih ka:le: 
«Mi ovde и Ejveпelu пе volimo irske lopove» (38). Оа su Irci Ьili najnizi od пajnizih 
Ьilaje lekcija koja se ucila и australijskim skolama и to vreme. 

3 Prevodilac ovde пiје veran originalu. «". he staggered back his rnouth open like а Мшгау cod» (Сагеу 2001: 
103). Radi se о najkrupnijoj slatkovodnoj ribi u Australiji ijednoj od najve6il111 svetu. 

4 Prevodilac ni u ovom prirneru nije veran originalu. «". peering sideways at her like а chook about to peck а 
cabbage stalk» (Сагеу 2001: 126). U pitanjuje staЫjika kupusa. 

5 Ovde nije kori~cen postojeci srpski prevod 11 korne stoji «beloj irskoj kozi» (140). U originalвje «sallow lrisl1 
skin» (Сагеу 2001: 121 ). 
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Опi su ti svi Ьili sпobovi i пisu zпali пista о пата sет da Ned Keli пе 
zпа dobro da pise i da пеша cizтe da Megi Keli iта bradavice i daje 
odeca Епi Keli izпoseпa i zarozaпa ko carapa kakvog starog cice. Zпali 
su da пат је otac u apsu а svakog dапа kad sто dolazili u skolu тogli 
su da cuju od gospodiпa Irviпga da su Irci gori od stoke. (42-43)6 

Dok pise svoj zivotopis za cerku, Nedu Keliju је vеота stalo da јој objasпi 
sve okolпosti koje su uslovljavale пjegove postupke. Tako Hari iта «tvrdu cetvrtastu 
glavu kakve se vide u zatvoreпika ko da је пасiпјепа uz cekic i паkоvапј» ( 153). 
Тiте se sugerise da ljudi poput Harija пisu gruЬijaпi ро prirodi vec su тaltretiraпje 
i okrutпost kojima su Ьili izlozeпi н пјiта uЬili svaku covecпost. Ned opisuje ocevo 
пasilno ponasanje рrета тајсi i deci, a\i оЬја5пјаvа da se koreni пjegovog ponasa
пja па\аzе и strahotaтa prezivljeпiт и zatvoru, kao i и ропizепјiта koja је morao 
da podпosi ро izlasku iz zatvora «и koloпiji koja је zaтisljeпa tako da se siroтasi 
тoraju k\aпjati svojiт taтпicariтa» (211 ). Njegov bes i gruЬijansko ponasaпje is
hode iz осајапја, bespoтocпosti i петосi. То је «0пај zar тisliт па опu vatru koju 
engleska vlada rasplaтsava и utroЬi svakog siroтaha svaki put kad ga пatera da 
nosi osudeпicka gvozaa» (219). Keli oviт objasnjeпjiтa iпdirektпo zeli da kaZ:e da 
on пiје zao, kako је пjegova cerka тоg\а cuti ili procitati u novinaтa, vec da su ga 
okolnosti пaterale na surovo pona5anje. Za zloCiпe koje је росiпо i posledice koje su 
usledile iznalaze se racionalпa objasпjenja i opravdanja: oni su rezultat neтastine, 
пepravde, ponizenja, suтnjicenja, predrasuda i, koпacno, toga sto тu пikada nije 
pruzeпa prilika da se popravi. 

Za ove nepovoljne uslove odgovorna је vlada, kao i опi cija је duzпost da 
sprovode zakon. Sukob је, stoga, u krajпjoj liniji izтedu ljudi na vlasti, drustveпog 
sisteтa, i пjegovih zrtava - ljudi poput Kelija, koji iako пе тogu da shvate nacin na 
koji sisteт funkcionise i te kako osecaju njegovu тос. Keli ponovo priЬegava pozna
tiт prizoriтa iz prirode da Ьi opisao prvi susret sa visiт policijskiт sluzbeniciтa. 

U zoru те је uapsijo пarednik Vilan odvojio те od тоје porodice i ро 
kisi koja је pljustala odveo и Benalu а da nisaт iто рој та о silaтa 
koje sн se udrнzile protiv тепе. Znao sат da sam pomago и kradi 
konja i sata od prijatelja sefa po\icije al nisaт svato vise о svemu tome 
od MekЬinovog pernatog jastuka. Bijo sam ko neki debeli crvicak is
pod kore drveta sasviт пesvestan da postoje ptice kukнbare koji пi 
и sпu пе тоzе da zamisli tako ostar kljuп пiti kakvu kazпu smera taj 
divlji i ljutit pogled. (191) 

6 Rec koja је па sгpski ргеvеdепа kao «sпobovi» н oгigiпalн glasi «pгoddies», sto је н skotskom i iгskom 
sleпgu роgгdап naziv za pгotestante. Slicno tome, гее koja је па sгpski ргеvеdепа kao «lгci» u oгigiпalu 
glasi «rnicks», sto је uvгcdljiva i роgгdпа гее za ljude iгske пacionalne pгipadпosti (ili iгskog poгekla) ili 
гirnokatolicke veгoispovesti. Time Keli istice tesпu vezн izmedu veгskil1, пacionalnih i klasпiћ гazlika. 
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U policijskoj stanici и Benali «lako [је] mogo da namirise[m] vonj njihove 
moci tako upadljiv ko damski parfem», а jedan od policajaca trudi se da ga «zapla5i 
svojim plavim engleskim ocima» i ima «kitnjast govor» (192). ReCi kao sto su «ko
mendacija» ili «memorandum» nisu deo Kelijevog recnika, ali vrlo dobro razume da 
је «narednik Vilan poznat ро tome sto cesto guЬi dokumenta» (194) i da се sve optuz
be protiv njegovog rodaka Ьiti odbacene ako im oda gde se krije Hari Pauer. Nekoliko 
dana kasnije, dok Hari Pauer i dalje uspesno izmice policiji, Kelija odvode pred sefa 
policije и Me!Ьurn. Scena koja se tamo odigrava, ukljucujuci i jezik, ilustruje odnos 
izmedu vlasti, odnosno progonitelja, i progonjenih. «Nisi uhvatio Iisicu nadzornice?» 
pita sef, а nadzornik odvraca: «Nisam ali imam mladunce gospodine» (196). Izgleda 
kao daje се/а situacija za sefa policije samo igra и kojoj su Pauer i Keli divljac koju 
\ove iz razonode. Takav utisak se pojacava kada sefpoziva Kelija da ucestvuje i kaze 
«pretpostavljam da se Ьilijar mnogo igra dole и Ileven Majlu» (197) па sta su svi и 
soЬi poceli da se cerekaju. Keli, naravno, nikada pre nije ni video Ьilijar ali ponosno 
odvraca «da svaki mladic koji moze da pogodi iz puske zeca u trku moze sasvim 
dobro da se snade s belom lopticom i stapom» ( 197). Posto prezrivo ispravi Kelija, 
«То se zove tak а пе stap» (197), sef predlaze: «odigracemo partiju i ako pobedis 
os\obodicu te svih optuzЬi» (197). Kelijevo poredenje izmedu lova па zeca i igranja 
Ьilijara doblja puno znacenje ovim predlogom. Siromasni decaci исе da love zeceve 
iz nuZde, da Ы imali sta da jedu, dok se Ьilijar igra и slobodno vreme zabave radi. 
Ova epizoda је primer i ostre drustvene kritike; ono sto је za siromasne pitanje zivota 
i smrti, pitanje opstanka, samo је arogantno, superiorno razmetanje za vlastodrsce. 

Prica о tome kako је Ned Keli osuden па tri godine zatvora za prestup koji 
nije pocinio је ujedno i prica о korumpiranim pravosudnim organima i «surovanju» 
politicara, policije i bogatasa. Keli ih smatra «nedodirljivim lopovima» (239). Jedan 
takav lopov је gospodin Viti, bogati stocar, koji је bez ikakvih zakonskih posledica 
prisvojio drzavnu zemlju, а onda zaplenio stoku Kelijevih koja је tamo zabasala u 
toku pase. Zato, kada provaljuje и tor i oslobada stoku, Keli sebe dozivljava kao 
vrsioca pravde. Nepravda је опо sto Kelija najvise boli i razmislja kako Ы zivot и 
koloniji mogao doneti zadovoljsto «samo kad Ы bllo pravde» (152). On i mnogi drugi 
koji su prosli kroz isto tumace njegove prestupe kao cin pobune protiv nepravde. То 
objasnjava popularnost Neda Kelija, kao i to sto тије mnogo ljudi pomoglo kada se 
njegova banda skrivala od policije, narocito kada su pravili cuveni metalni oklop: 

Britanska Imperija nije mogla da mi uskrati kandidate јег to su blli 
ljudi kojima su oduzeli zakupnljenu [sic!] zemlju ni zbok cega drugog 
vec samo zato sto su nasi prijatelji Ijudi koji su morali da seju zito koje 
bi potom unistila plamenjaca ljudi koje su razvlacili ро trouglu Van 
Dimenove zemlje ljudi ciji sinovi behu и zatvoru Ijudi koji su gledali 
kako se njihova tesko stecena zemlja daje zemljoposednicima ljudi 
kojima se sudilo па osnovu krivokletstva i ljudi koje su trpa\i и zatvor 
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bez krivice ljudi kojima se smucilo neprestano apsenje iz dana u dan 
bez prekida. ( 449) 

Svaki put kada Kelijeva banda uspe da nadmudri po\iciju i umakne, siro
ma5ni narod se silno radovao da vidi «uzasnu sramotu ... ljudi od ug\eda i visokog 
obrazovanja ... sto nisu imali dovoljno mozga da poapse bandu sastavljenu od ljudi 
tako niskog obrazovanjю>. ( 417) Vlada mora da posalje рtш voz policajaca da se 
obracunaju sa Kelijevom bandom. Keli opisuje taj dogadaj i svoju nadmoc koristeci 
metaforu koja umesto na k\asnoj pociva na razlici u obrazovanju i pismenosti: «nisu 
ni sanjali da се oni Ьiti ukebani и drami koju sam ја rezirao». (457) Keli satiricno 
komentarise stav da neuki nisu u stanju da pisu istoriju, kako doslovno tako i meta
foricno, te kadaje gospodin Kernou, ucitelj, ug\edao rasprostrte papire na Nedovom 
radnom stolu «skoro је zaskiljijo od radoznalosti ko da је ugledo psa koji stoji na 
zadnjim nogama i govori» (460). 

Kelijevu pricu uokviruju dva opisa istog dogadaja- obracuna u Glenrovanu, 
kada је Keli uhvacen. Razlika izmedu njih pokazuje kako razliciti stavovi i tacke 
gledista mogu izmeniti pisanje istorije, to jest uticati na nacin па koji се neki dogadaj 
ostati zabelezen и istoriji. Prva beleska se naizgled cini neutralnom i nepristrasnom, 
ali и stvari odrazava tacku g\edista kolonijalnih vlasti: Keli «и seЬi nUe imao nista 
\judsko», on је «stvor» i «divlja zver koju su napokon ulovili» (11-12). Druga beles
ka, pretpostavljamo iz pera sveznajuceg pripovedaca, sadrzi objasnjenja Kelijevih 
postupaka, ра se utoliko moze smatrati da podrzava Kelijevu tacku gledista. U оЬа 
opisa istice se da је Keli drskom revolvera udarao ро metalnom ok\opu, а zvuk uda
raca u оЬа је identicno «odzvanjao jasno i zvonko poput kovackog cekica na svezem 
jutarnjem vazduhu» (11, 477). U prvom opisu se, medutim, ne objasnjava razlog 
takvog Kelijevog postupka i cini se da on to radi kako Ьi prkosio policiji; u drugom је 
sasvim jasno da Keli time pruza moralnu podrsku svom ranjenom bratu kome signali
zira da је jos uvek ziv i da се mu priteci и pomoc. Drugi opis humanizuje neljudskog 
stvora iz prvog opisa time sto dodaje emocionalni sadrzaj. 

Novinski isecci koji su inkorporirani u Kelijevu pricu nag\asavaju istu po
entu: iz suprotstavljenih kazivanja nastaju suprotstavljene istine. Posto је procitao 
sta novine pisu о njemu i video kako ga prikazuju и propratnim crtezima, Keli zarko 
ze\i da svet cuje i njegov sopstveni glas - «svatas li daje prava istina tajna koju samo 
ја znam» (276). Novinar је «od [njih] Iraca napravijo prave ludake», а autor crteza 
је «Ьiјо strasna kukavica ( ... ) njegov jedini poso Ьiјо је da ubedi ljude da mrze i da 
se pla5e coveka koga nisu nikad ni videli» (359). U novinskim izvestajima pljackasi 
banke и Dzerilderiju opisani su kao ruzni i glupi gruЬijani koji ulivaju strah и kosti. 
Komentari koje Kelijeva zena Meri ispisuje ро marginama dnevnih novina mogu se 
tumaciti kao pokusaj da pojedinac upise sebe i vlastite istine u glavni tekst zvanicne 
istorije. Isti poriv stoji iza Kelijevog pokusaja da objavi pismo и kome objasnjava 
motiv za pljacku banke i daje svoju verziju dogadaja. Keli је verovao da је moralna 
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obaveza stampara kome је dao pismo da ucini sve kako bi istina izas\a na videlo, ali 
kasnije uvida daje pismo predao u ruke neprijatelju. «Pokuso sam da progovorim al 
gadovi mi ukradose jezik», ka.Ze ogorceni Keli.7 

Vazno је uociti da u naslovu engleskog originala ne stoji ni neodredeni niti 
odredeni clan (True Нistory ој the Kelly Gang): od citaoca se ne ocekuje da Kelijevu 
pricu prihvati kao jedinu istinitu verziju dogadaja. S druge strane, to nije «bilo koja» 
niti «jedna od mnogih» verzija; onaje odredena utoliko sto potice od Kelija. Namera 
је da se Keliju da prilika da progovori и svoje ime, «jezik», koji mu «gadovi ukrado
se» za zivota. Ovim g\asom Keli doЬija priliku da postoji. «Moro [sam] da pisem da 
Ьi ti mogla da se rodis» (440), pise Ke\i cerki. То znaci da on moze da postoji samo 
ako postoji istinita prica о njemu i da bez nje ni njegova cerka ne moze da postoji. On 
zeli da ga ona prihvati, а ne da se stidi sto јој је on otac. 

Keli ne pise kao ozloglaseni bandit niti kao junak cije је nasilje narod zao
denuo и svetacku auru vec kao otac koji zeli da ga cerka upozna i razume. Njegova 
pripovest је svedocanstvo naЬijeno emocijama, jedino sto ima da ostavi svojoj cerki 
i zbog toga ga prevashodno treba shvatiti i doziveti kao ljudsko Ьiсе. Keri svoj ro
man zasniva na Kelijevom vlastitom objasnjenju za p\jacku banke i prosiruje ga u 
objasnjenje celokupnog Kelijevog zivota koje је namenjeno njegovoj cerki. Pri tome 
Keri poziva svoje sunarodnike da zamisle emocionalni zivot svog slavnog junaka. 
Dopusta mu da bude decak skrhan bolom za ocem: 

Tog dana mi је Ьi\о 12 god. i tri ned. i mada su mi noge Ьile ukaljane 
Ыatom debelim citav palac ruke ogrubele а moja tezacka kolena ranja
va i posecena i toliko prljava da ih nikakv sapun nije mogo oprati zar 
nisam i ја imo srce i zar mi nije darovo zivot bas on koji sad lezi ovde 
mrtav i izguЫjen? О осе sine moga srca dal si umro zbok mene dal 
sam te ја uЬijo осе тој? (52) 

Celokupna «istinita prica» potekla је «iz srca» s ciljem da prikaze ljudskost 
cuvenog, neljudskog stvora u metalnom oklopu. Svedoci smo njegove radosti i nez
nosti svaki put kada se u njihovom domu rodi novo dete. Kada mu је Ьilo jedanaest 
godina, cak је pomogao majci da se porodi - junacko de\o za jednog decaka. Ра 
ipak, do kraja ulancane klauze - u kojoj se opisuje dramatican porodaj u kucici sa 
zemljanim podom, dok prestrasena deca proviruju iza kreveta sa zavesama, а doktor 
kasni - taj podvig se okrece protiv njega. Ned Keli zna da је doktor «dovoljno vido 
da pocne da siri glasine i da svako dete и skoli и Ejvene\u stekne pogresan utisak da 
sam vido majcino go\o telo» ( 42). Dobre namere koje se okrecu i rade protiv njega је 
obrazac koji се ga pratiti celog zivota. 

Prica о tome kako је Keli postao Pauerov pomocnik, kako odlazi od kuce и 
bus, ispricanaje и trecem licu. То је prica о «decaku» i «coveku», cime se ukazuje na 
7 Pasus 11 kome se javlja ova recenica izostavljen је 11 prevod11. 
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to da odluka nije Ьila njegova vlastita i da nije znao nista о planovima koje su majka 
i Pauer imali za njega. Prvo lice se ponovo koristi tek kada Keli uvida da gaje majka 
doslovce prodala Hariju Paueru i da ga је Pauer na prevaru ubedio da је on (Keli) 
uЬio Bila Frosta. 

Boks тес iz koga Keli izlazi kao junak-pobednik је, isto tako, isprican u 
trecem licu i recima trece osobe, cime se ukazuje na Kelijevu distancu kako od samog 
dogadaja tako i od njegovog tumacenja. Keli samo zeli da se osveti coveku koji је 
odgovoran za prestup zbog koga је Keli osuden. Мес se, medutim, pretvara u pravi 
spektakl i poprima verske i klasne implikacije. Keliju se ne svida popularnost koju 
је stekao pobedom, svi mu se dive ali se cini da su zaboravili Kelijeve prave motive 
za tu tucu. 

Potreba i zelja za objasnjenjem motivacije i opravdanjem postupaka nagnala 
је Kelija da pise zivotopis. Uspeh и tome и krajnjoj liniji zavisi od snage jezika, а 
jezikje jedino oruzje koje mu је preostalo и borЬi za cerkinu ljubav i postovanje. Sta
vise, obracanje cerki jeste i obracanje buducim generacijama Australijanaca. Мо!Ьа 
cerki da ga prihvati zajedno sa osudenickom prosloscu moze se shvatiti i kao mо!Ьа 
Australijancima da prihvate i izbore se sa osudenickim korenima svoje zemlje. U 
Istinitoj priCi о Kelijevoj bandi jezik postaje vazan posrednik u procesu izmirenja 
proslosti i sadasnjosti. 
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LANGUAGE AND CHARACTERIZATJON: LIТERARY VENTRILOQUISM 
IN TRUE HISTORY OF ТНЕ KELLY GANG 

SUMMARY 

The paper explores the use of language as а means of characterization of the 
main protagonist of True Нistory of the Kelly Gang Ьу the Australian author Peter 
Carey, who has chosen to employ an uneducated narrative voice to render historical, 
social and cultural circumstances in nineteenth-century rural Australia as well as to 
add an emotional content to the well-known story about the famous bushranger Ned 
Kelly. The most prominent features ofKelly's Ianguage are run-on sentences, imag
ery and similes and the paper is largely concerned with their function in the novel. In 
addition, the paper deals with Carey's postcolonial concerns evident in his interest in 
alternative versions of official history. 

Кеу words: Peter Carey, language, characterization, postcolonialism, his-
tory. 
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Viktorija Krombholc 

ABSTRACT 

Chaгacteгization includes diffeгent procedures and techniques Ьу means of 
which the authoг cгeates а сhагасtег and descгiЬes his ог hег peгsonal traits. The paper 
provides an outline of Е. М. Forster's distinction between flat and round characters, 
based on whether the chaгacters are static ог dynamic, and whetheг they are аЫе to 
surpгise the readers with their behaviour. Most ofthe characters Rowling creates are 
flat, as they аге only there to propel the action or to create а setting for the develop
ment of the three main characteгs. The main characteгs, on the other hand, are the 
only ones that approach 'roundedness', most notaЫy, of course, Harry Potter himself. 
An important method of characterization in the series is the use of names. Rowling 
chooses hег characters' names, as in the case of certain minor characteгs, the name 
serves as the sole means of characterization. Finally, the paper deals with the relation
ship between Rowling's characters and the character types from the previous literary 
tгadition, such as Oliver Twist and different fairy tale characters fighting against evil, 
as well as the extent to which Potter can Ье said to fit the nineteenth-century notion of 
the Romantic child, which sees childгen as almost divine cгeatures, intгinsically good 
and incorrupt, and in connection with higher truths. Exploring diffeгent means of 
characterization employed in the Harry Potter books, the paper seeks to estaЫish the 
relationship of Rowling's characters to the previous tradition of children's literature 
and identify both traditional and innovative elements in the series. 

Кеу words: characterization, flat characters, round characteгs, names as а 
means of chaгacterization, Нагrу Potter, the Romantic child 
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INTRODUCTION 

"Не'!! Ье famous - а legend - Ј wouldn ~ Ье surprised if today was known as 
Harry Potter Day infuture - there will Ье books written about Harry- every child in 
our world will know his пате!" (Rowling 1997: 20) 

Professor McGonagall may well Ье right. Harry Potter has taken the world 
Ьу storm and the Potter mania does not seem to lose in force. Both children and adults 
seem entranced with this wor!d of magic and apparently, Harry himself has grown 
more popular than Terminator. However, on closer inspection, опе discovers that 
Rowling uses rather traditional methods and techniques to weave her magical world 
and to paint the picture of the Ьоу wizard. А mixture of fantasy, boarding school 
novel and adventure novel, the series employs characterization techniques rather 
typical of the given genres. "Rowling's books rely on the very assшnptions that are 
challenged Ьу postmodern attitudes." (Thacker and Webb 2002: 147). "Rather than 
carnivalizing the school story and the adventure narrative, Rowling pays homage and 
thus offers readers an escape from the experimental and the subversive." (Thacker 
and Webb 2002: 147). 

Characters in the Harry Potter series are developed accordingly. "[A]fter 
decades of parody, metafiction, frame-breaking, and other postmodern games, it may 
feel liЬerating for the readers, young and old alike, to know where to place their 
sympathies and antipathies" (Nikolajeva in Kayen 2005). The distinction between 
good and bad characters is rather obvious, and different means of characterization 
join in leading the reader to the same conclusions about the characters. Beside the 
characters' behaviour and what they say, Rowling successfully uses their appearance, 
their attire, and very extensively their names, to indicate what they are like. This on 
the whole adds to the vividness of her magical world and of the characters depicted, 
and effectively captures the readers' imagination. 

ROUND VS. FLAT CHARACTERS. DIFFERENT MEANS OF 
CHARACTERIZAТION 

The distinction between round and flat literary characters is proposed Ьу Е. 
М. Forster. Flat characters are what used to Ье called humours or types. As Forster 
explains, "they are constructed round а single idea or quality: when there is more than 
one factor in them, we get the beginning of the curve towards the round" (Forster 
1927: 75), and '·Љеу can Ье expressed in а single sentence" (Forster 1927: 76). They 
are also often referred to as two-dimensional. They do not represent deep psychologi
cal explorations, and are therefore "readily accessiЬ\e to readers" (Lazarescu, nd); 
they never surprise or shock the reader. They are static, which means that they do not 
undergo any changes in the course of а literary work. Forster jokes that they are very 
"useful to [the author], since they never need reintroducing, never run away, have 
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not to Ье watched for development" (Forster 1927: 76). "They are best when they are 
comic. ( ... ) lt is only round people who are fit to perform tragically for any length of 
time and can move us to any feelings except humour and appropriateness." (Forster 
1927: 80-81) 

On the other hand, round characters "often display the inconsistencies and 
internal conflicts found in most real people" (Lazarescu, nd). As Forster puts it, they 
аге not "moved through circumstances" like flat ones are, rather they are changed 
Ьу them; а round character develops, "waxes and wanes and has facets like а human 
being" (Forster 1927: 77). Round characters seem to lead а life of their own; they 
breathe with life and pulsate with energy and possibllity ofthe unexpected. 

Forster proposes what he calls а 'test' of а round character. "The test of а 
round character is whether it is сараЫе of surprising in а convincing way. lf it neveг 
surprises, it is flat. Ifit does not convince, it is а flat pretending to Ье round." (Forster 
1927: 85) As examples offlat characters, Forster, perhaps not surprisingly, lists Dick
ensian heroes and many others belonging to the earlier literary tradition. On the other 
hand, as grand examples of round characters, he lists such great literary heroes and 
heroines as characters of War and Реасе. Madam Bovary, and all the Dostoyevsky 
characters. 

The question arises, howeveг, to what extent this dichotomy is useful for 
children's literature. lt seems much closer to the needs and principles of children's 
literature to use types rather than psychologically convincing characters. This holds 
for several reasons. Quite often, literature for children borders on fairy tale, and char
acters in fairy tales are types, Ье it а brave knight or а beautiful princess, а just king 
or an evil sorceress. This is because it is much easier for children to recognize and in
terpret such characters, than those who аге amblguous and more difficult to classify. 
Naturally, this does not mean round characters do not appear in books for children, 
and а good example could Ье Тот Sawyer. His character is very viЬrant, and he con
stantly threads the line between being а rascal and а highly sensitive Ьоу, so that the 
reader can never know which will prevail. 

The Harry Potter series abounds in flat characters, as it is а kind of fantasy 
world, and often the name ofthe character ог his or her appearance is quite enough to 
conclude on their character and the role they will play. There is one significant excep
tion though. For the whole of The Philosopher s Stone, the image and the character of 
Professor Snape is built in such а manner that the inevitaЫe conclusion is that he is 
the principal villain, and Harry and the bunch jump to the same conclusion, whereas 
the true antagonist remains unnoticed until the very end. Snape always wears Ыасk, 
his hair is Ыасk, lank and greasy, his nose is hooked, his skin sallow, and his appear
ance and behaviour on the whole are unpleasant. In this way, Rowling leads both 
Нагrу and the reader up the garden-path, and they both discover, much to their sur
prise, that Snape's character is not clear-cut, and up to The Prisoner ој Azkaban his 
position and his role remain ratheг amblguous. 
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The Dursleys are highly caricatured, апd they get worse as the series pro
gresses. Dudley is associated with а pig, both оп the basis of his арреаrапсе апd his 
behaviour, апd receives а pigtail from Hagrid accordiпgly. Simply stupid апd iпseпsi
tive iп the first book, the Dursleys grow much more meпaciпg iп the later books iп the 
series. For iпstaпce, they are ascriЬed Ьigoted views оп certaiп serious issues, such as 
capital puпishmeпt, апd physical puпishmeпt iп school. As they hear the пews оп the 
escaped prisoпer of Azkabaп, Uпс\е Vеrпоп displays the fol\owiпg outburst: 

"'Wheп will they learn,' said Uпcle Vеrпоп, pouпdiпg the tаЫе with his 
large purple fist, 'that haпgiпg's the опlу way to deal with these реор\е?' 
'Very true,' said Auпt Petuпia, who was still squiпtiпg iпto пext-door's ruп
пer-beaпs." (Rowliпg 1999: 24) 

Similarly, Uпcle Vегпоп's sister, Auпt Магgе, has а disturЬiпg view оп physical puп
ishmeпt: 

"'Оо they use the сапе at St. Brutus's, Ьоу?' she barked across the tаЫе. 
'Er-' 
Uпcle Vеrпоп пodded curtly behiпd Auпt Marge's back. 
'Yes,' said Harry. Тhеп feeliпg he might as well do the thiпg properly, he 
added, 'All the time.' 
'Excelleпt,' said Auпt Магgе. '1 wоп 't have this пamby-pamby, wishy-washy 
пonsense about not hitting реор\е who deserve it. А good thrashiпg is what's 
пeeded in niпety-пiпe cases out of а huпdred. Have уои Ьееп beaten often?' 
'Oh, yeah,' said Harry, 'loads oftimes.' 
Auпt Marge пarrowed her eyes. 
'Ј still don't like уоuг tone, Ьоу,' she said. 'lfyou сап speak ofyour beatings 
in that casual way, they clearly areп't hitting you hard eпough. Petuпia, I'd 
write if 1 were you. Make it clear that you approve the use of extreme force 
iп this boy's case.' " (Rowling 1999: 32) 

As iп this case, the portrayal of most пegative characters is Ыown so out of 
proportioп that they become comical, and when the later description of Auпt Marge's 
druпkeп raпtiпgs is takeп iпto coпsideration, and the way she eпds up inflated and 
almost Ыоwп up, she turпs almost grotesque, as mапу negative characters in the 
series do. This is поt surprising. There exists а distinctioп betweeп characters who 
preseпt rea\ danger, апd who cause geпuine fear iп Harry himself, like Voldemort, or 
the Demeпtors iп The Prisoner ој Azkaban, апd those who are simply malicious, like 
the Dursleys, апd most ofthe Slytheriпs. 

The serious issue ofpure Ыооd serves as а kiпd ofa touchstoпe all characters 
seem to Ье measured agaiпst iп The Chamber ofSecrets. The пature ofthe characters 
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is reflected in their attitudes towards this issue. lt is small wonder theп, that the Sly
theriпs are the опеs who fee\ а distiпctioп should Ье drawп betweeп 'pure-Ыooded' 
wizards апd 'Muggle-born' ones. Even the password for their dormitory is 'pure
Ыood'. There are hiпts of this attitude even iп The Philosopher 's Stone, iп Malfoy's 
words: 

"'1 really doп't thiпk they shou\d let the other sort iп, do you? They're just 
поt the same, they've пever Ьееп brought up to kпow our ways.' " (Rowliпg 
1997: 89) 

This issue is a\so somethiпg that makes Hermione grow quite а lot. For the 
first time, she is personally affected Ьу something more than studyiпg. And when Ron 
and Harry have second thoughts about concocting the Polyjuice Potion to find out 
who the Heir of Slytheriп is, а new Hermione emerges: 

'"Well, ifyou two are goiпg to chicken out, fiпe,' she said. There were bright 
pink patches оп her cheeks апd her eyes were brighter thaп usual. '! doп't 
waпt to break the rules, you kпow. Ј thiпk threateпiпg Muggle-borns is far 
worse thaп brewiпg up а difficu\t potion. ( ... )'" (Rowliпg 1998: 181) 

Оп the other haпd, the iпtroductioп of this issue makes all the characters 
that are iп favour of it become much more пegative. The reader discovers that Draco 
is поt simply а malicious little Ьоу. His words iп the followiпg extracts souпd quite 
uпsettliпg: 

'"No опе asked your opinioп, you filthy little MudЬ\ood,' [Draco] spat." 
(Rowliпg 1998: 123) 

"'I'm quite surprised that the MudЬ\oods haveп't all packed their bags Ьу 
поw,' Malfoy weпt оп. 'Bet you five Galleoпs the пехt опе dies. Pity it 
wasп't Graпger ... '" (Rowliпg 1998: 288) 

It could Ье said that the оп\у rouпd characters are the three frieпds - Harry, 
Rоп апd Hermioпe, апd еvеп that does поt hold equally for а\1 three ofthem. They are 
the опеs who "curve", to use Forster's image, who grow up throughout the series апd 
who епd up wiser апd more mature after each book. The reader discovers that Rоп is 
поt simply Harry's sidekick, апd he or she \earns ofhis impulsiveпess, but also ofhis 
readiпess to defeпd his family from iпsults. Rоп too discovers iп himself а readiпess 
to sacrifice for others iп the game of chess iп The Philosopher 's Stone. Hermioпe 
grows iпto much more that just а s\ightly irritatiпg kпow-it-all, especially after the 
iпtroductioп ofthe issue ofpure Ыооd iп The Chamber ofSecrets. Iп The Prisoner ој 



758 Viktorija Krombholc 

Azkaban, she goes а step further, slaps Malfoy in defence of Hagrid, leaves а class, 
which was inconceivaЫe in the first two books, and goes to get the InvisiЬility Cloak 
when both Ron and Harry dare not. 

'"Hermione, 1 don't know what's got into you lately!' said Ron, astounded. 
'First you hit Malfoy, then you walk out оп Professor Trelawney-' 
Hermione looked rather flattered." (Rowling 1999: 352) 

Obviously, Harry is the опе to develop the most. Each time Harry discov
ers something more about his parents he is changed Ьу his discovery, and he makes 
another step away from the ignorance of childhood. In The Prisoner ој Azkaban, he 
has the opportunity to kill both Sirius Black, whom he believes to have betrayed and 
murdered his parents, and Peter Pettigrew, who turns out to Ье the true betrayer. In 
Black's case Harry hesitates, as it may Ье that murder and revenge present quite а 
difficult task for а young Ьоу, and Crookshanks, Hermione's pet cat, appears, shields 
Black's heart and points to Harry that he might Ье wrong about Black. 

However, in Pettigrew's case something else is at work. Once discovered 
for what he really is, and what he has done, Pettigrew begs everyone for mercy, first 
Ron and Hermione, and then turns to Harry. Black exclaims "How dare you speak to 
Harry?" (Rowling 1999: 402). It seems like а second chance for revenge. Black and 
Lupin feel Pettigrew should Ье killed, but Harry stops them, and explains: 

'"Get off me,' Harry spat, throwing Pettigrew's hands off him in disgust. 
'I'm not doing this for you. I'm doing this because 1 don't reckon my dad 
would've wanted his best friends to become killers - just for you. '" (Rowl
ing 1999: 404) 

That is sober reasoning for а young Ьоу, as he appears more collected than 
the two adults present in the scene, and this is very important, as in the third book 
the battle Harry fights is different from those in the previous books. Не does not fight 
Voldemort directly. Не fights evil Voldemort represents - his own impulse to kill in 
order to avenge his parents. 

ТНЕ IMPORTANCE OF NAMES 

Опе of the important means of characterization in the Harry Potter series is 
the use ofnames to indicate personal traits, often coupled with descriptions ofphysi
cal appearance. 

In some cases, this is all information the reader has on the character, and 
these characters аге either caricatures or make а single appearance and do not play 
that significant а role in the book. Such cases include most members in the Slytherin 
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house, for instance. Millicent Bulstrode is the girl Hermione fights in the Duelling 
Club iп The Chamber ој Secrets. The reader is giveп only her name, the short descrip
tion of her and the fact that she beloпgs to Slytheriп to judge her, but that is more 
thaп eпough. 

"Behiпd Malfoy walked а Slytherin girl who reminded Harry of а picture 
he'd seen in Holidays with Hags. She was large апd square and her heavy 
jaw jutted aggressively. Hermione gave her а weak smile which she did not 
return." (Rowling 1998: 208) 

As the author of the website DarkMark.com aptly notices, "Bulstrode coп
jures images of bullfrogs and toads, and Millicent sounds rather militant." (Name 
Origins, DarkMark.com) This character is rather comica\, and there аге а great many 
characters that are iпtroduced in this way. Rowliпg ofteп gives а character а пате 
and а surname begiпniпg in the same \etter, thus adding to the auditive richness ofher 
writing: Wendelin the Weird, Parvati Patil, Colin Creevey, Dudley Dursley, Minerva 
McGoпagall. 

Additioпally, the founders of the four houses of Hogwarts bear highly in
dicative names. The Gryffindor апd the Slytheriп houses р\ау the most importaпt 
ro\es in the series and are in direct opposition. "Godric Gryffindor shares his first 
name with Godric ofFinchale, and Anglo-Saxon saint. Griffin is а mythical creature 
with the body of а lioп апd ап eagle-like head, апd lion represents pride and courage 
апd is associated with royalty. In Freпch "d'or" means "of go\d", опе of Gryffiпdor 
House's colors." (Name Origins, DarkMark.com) 

Quite coпversely, Ant6пio de Oliveira Salazar was "the fascist dictator 
of Portuga\ for 36 years uпtil his death in 1686. Though пever officially an ethпic 
c\eanser, he was а co\onialist, who ruth\essly put down ethnic uprisings in his coun
try's colonies in Africa. His пате is perhaps used as а reference to the dictators past, 
such as Hitler, who believed in ethпic purity, just as Slytherin did." (Spencer 2000-
2005) Не was "а supporter of ethnic c\eansing, just as Slytherin was keen to bar entry 
to Hogwarts to mugg\eborn witches and wizards." (Name Origins, DarkMark.com) 
Additionally, the reference to 'slithering', the movemeпt а snake makes, is unmistak
aЬ\e, and is а perfect match to the house's emЫem, the snake, an animal that ofteп 
symbolizes wisdom and сuппiпg, but also deception and malice (Aпimal Symbolism, 
DarkMark.com). The al\usioп becomes perfectly clear iп the followiпg passage from 
The Chamber ofSecrets: 

"'Speak to те, Slytherin, greatest ofthe Hogwarts Four.' 
Harry wheeled arouпd to look up at the statue, Fawkes swayiпg оп his shou\
der. Slytherin's gigantic stoпe face was moviпg. Horror-struck, Harry saw 
his mouth openiпg, wider апd wider, to make а huge Ыасk hole. 
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And something was stirring inside the statue's mouth. Something was slith
ering [italics added] up from its depths." (Rowling 1998: 341) 

In other cases, the name adds to the total of the character's traits, and is 
simply in.keeping with the rest of it. For instance, Professor Snape justifies his name 
time and time again. His name is Severus, which implies that he is severe, and can 
also Ье related to 'to sever', to cut off. What is more, Lucius Septimius Severus was 
the name of а Roman emperor who "restored stabllity to the Roman Empire after 
the tumultuous reign of the emperor Commodus and the civil wars that erupted in 
the wake of Commmodus' murder." (MuggleNet.com) 'Snape', on the other hand, 
resemЬ\es 'snake', the emЬ\em ofthe Slytherin House. It is also similar to 'to snipe', 
which means "to assault with harsh sly criticism; to rebuke or censure sharply; to 
make а carping attack at (someone)" (OED). Finally, the obsolete verb 'to snape' 
means "to Ье hard upon; to harm, damage, or injure in some way" ( OED). It sti\I ap
pears in certain dialects, meaning, among other things, "to rebuke, or snub (а person, 
etc.) sharply or severely." (OED) 

Quite appropriately, the Dark Wizard, Lord Voldemort, has а name that 
contains the root '-mort'. MuggleNet.com provides exhaustive information on this 
name: "There was а dark wizard in medieval times 11amed Voldemortist. In another 
language, Voldemortist means "Lord of Evil" or "Dark Lord". Legend has it that 
Voldemortist once tried to destroy Merlin before the time ofКing Arthur ( ... ) Ьу be
witching good people and simply briblng those who already were evil. ( ... ) In many 
European languages, "mort" or "mord" refer to death or evil. In French, Voldemort 
means "flight from death" (meaning escaping death). Also in French, "vol" translates 
as "the act of stealing'', giving Voldemort's name the alternate meaning to "steal 
from death". In Norwegian and Danish, "vold" means "violence". In Danish, "vol
de" means "to cause" and could Ье derived from the Latin "valde'', meaning great, 
exceedingly, strongly, powerfully. Using these definitions Lord Voldemort's name 
would then mean "excessive, great, or extreme death"." (MuggleNet.com) 

Оп the other hand, DumЬ\edore is given the name AIЬus. In Latin 'alЬus' 
means 'white', but also 'wisdom', making it quite an appropriate name for Harry's 
mentor and advisor. Moreover, 'Alblon' is an old name for 'Вritain'. DumЬ\edore 
is Old English for 'bumЬ\ebee', and apparently Rowling has said that it "seemed to 
suit the headmaster, because on of his passions is music and I imagined him walking 
around humming to himself." (Spencer 2000-2005) 

Another example is Draco Malfoy. From the moment Harry sees him at 
Madam Malkins' he feels animosity. ("Harry was strongly reminded of Dudley." 
(Rowling 1997: 88) Malfoy's name is, not surprisingly, а useful hint about his char
acter. "Draco is а constellation that looks like а dragon but is а snake. In Latin, Draco 
means "dragon". There was also а Greek ruler named Draco who developed а system 
of severe punishment for the smallest of crimes. Draconian means harsh or cruel. In 
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Romanian, "drac" means "devil"." (MuggleNet.com) As fог Malfoy, "in Latin, "ma\" 
means "pale." "Ма\ foi" means "bad faith, and act with bad intentions, ог а malicious 
act" in French. "Mal de foi" means а "loss offaith". The similar phrase "Malfait" can 
Ье interpreted as "badly made" or "evil deeds". Similarly, in Portuguese, ( ... ) "Mal 
foi" means "was bad" or "is bad." In Arthurian legends, Lancelot (King Arthur's 
gгeatest knight and his betrayor [sic]) is sometimes cal\ed "Le Chevallieг Ма! Fait" 
(the "mal fait" knight)." (Spencer 2005) 

Finally, main chaгacters have names that do not give out much, as they are 
more rounded, and the information about them the гeader gets from their actions and 
behaviour in specific situations. These are namely Harry, Ron, and Hermione. 'Нarry 
James Potteг' seems distinctly uninteresting compaгed to 'Penelope Cleaгwateг', for 
instance. Harry's parents a\so have very "Muggle-sounding" names, although his 
motheг's name, Lily, points to her pure and innocent nature. 

Ron is appaгently а fairly uninteresting name, and Ron is supposedly named 
after а friend ofRowling, but it is "inteгesting when taken in conjunction with Arthur. 
Не is the advisor to the king. Comparisons can Ье made between Ron being an advi
sor to Harry on all his choices and adventures." (Mugg\eNet.com) 

Similaгly, if not common, Hennione is an existing English name; howeveг, 
it has not been chosen Ьу chance, and this гeveals the painstaking work Rowling has 
done in naming her characters. 'Hennione' "means "well-born" or "stone". [lt] refers 
to peony-type floweгs. [lt is the f]eminine version ofHennes. In Greek mythology, [he] 
was often known as the patron saint of high magic. No surprise our Hennione is so 
gifted. In Greek mythology, she was the daughter ofHelen ofТroy and King Menelaus 
of Sparta. Hennione is also а character in Shakespeare's А Winter Tale." (MuggleNet. 
com) In case ofthese chaгacters, Rowling \ets their actions speak for them, and that is 
why the readers do need theiг names to tell them what they are like. 

ТНЕ MAGICAL HARRY POTTER 

Undoubtedly, the most prominent character in the series is Harry, and he has 
been compaгed to many other heгo-like figures from legends and populaг culture, 
гanging from King Arthur to Luke Skywalker and Batman. Rowling uses certain 
гather traditional methods in introducing and developing Harry's character, and she 
does so very deftly. 

Нагrу is introduced as а little ЬаЬу Ьоу, orphaned and left to his aunt and 
unc\e's саге. "ln ordeг to set up what she herse\f sees as а blldungsroman (Pharr 58), 
Rowling has employed the c\assic - and very popular in nineteenth-century novels 
- oгphan device." (Kayen 2005) From the first time he appears, there is the sense that 
there is something special about him. Не is The Воу Who Lived, the Ьоу who some
how defeated the Dark Lord. "Early, in the first book, Rowling draws upon the Nativ-
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ity elements to encode her hero's significance - the three Magi, McGonagall, Dumb
ledore and Hagrid, recognise the infant Harry's importance." (Allsobrook 2003) 

Rowling appeals to the reader Ьу placing Harry in а very hostile environ
ment. In the second chapter of The Philosopher s Stone, \eaping ten years ahead, 
Rowling creates а sharp contrast to the g\orious introduction ofher character. It is in
deed c\ear in the first chapter that the Dursleys are narrow-minded and rather stupid, 
but their treatment ofthe orphaned Ьоу during these ten years turns intoleraЬ\e. This 
appeals to the reader's sympathy and he or she instantly sides with Harry against the 
Dursleys. In а very \oose parallel, he can even Ье compared to Cinderella: an orphan, 
who first lives with bullying relatives and а cousin who is favoured, but who eventu
ally discovers that he is special and receives atonement for his past miseries. Not only 
that he is а wizard, he is the most famous name among the wizards, the wizard who 
defeated the most feared wizard of а\1. His true identity comes as а reward for a\l the 
previous maltreatment from the Dursleys. This happens on his eleventh Ьirthday, оп 
the verge ој adolescence. and this is а well-known pattern, appearing in many other 
heroic tales, including The Lord ој the Rings and the legend of King Arthur. 

As Harry learns that he was somehow involved in the fight against the Dark 
Lord and hears the story ofhis parents' death and oftheir nоЬ\е and worthy life, does 
he have а choice but to fo\low in their footsteps? The Sorting Hat hesitates before 
sorting him, and he whispers: "'Not Slytherin, not Slytherin."' (Rowling 1997: 133), 
and is chosen into Gryffindor, "where dwell the brave at heart, / Their daring, nerve 
and chivalry / Set Gryffindors apart" (Rowling 1997: 130), an event which becomes 
extremely important in The Chamber ој Secrets. 

In The Chamber ој Secrets, there is а c\ear Arthurian reference. Не pulls а 
sword out ofthe Sorting Hat, Godric Gryffindor s sword, and DumЬ\edore later ex
plains that" 'Only а true Gryffindor cou\d have pulled that out ofthe Hat ... "' (Rowl
ing 1998: 358) This is an unmistakaЬ\e parallel with the scene in which King Arthur 
pulls the sword out of stone, the sword only а true king cou\d pu\I. Ву introducing 
such allusions in the books, Rowling gives depth to Harry's character and his battle. 

Draco Malfoy represents Harry's diametrical opposite, and he is given as а 
sort of anti-definition of Harry. It is no coincidence that he is the first Hogwarts stu
dent Harry ever meets. The opposition is nursed throughout the series, and even their 
physical appearance is opposite: Harry's hair is jet-Ыack, and Malfoy's is Ыond. (So 
is Dudley's.) They are both Seekers, so they fight against each other even literally, at 
the pitch. Malfoy is а stereotypical bully, and Harry's relationship with him turns into 
proper rivalry, only to cu\minate Ьу The Prisoner ој Azkaban in open war, in which 
Malfoy almost kills Harry with his impersonation ofthe Dementors. 

Harry can also Ье seen as the typica\ fairy tale hero who goes on а quest 
that will fight off evil, help him to prove himse\f and bring him а reward, in his case 
information about his parents. There is a\ways the sense that Harry is somehow dif
ferent, that he is the chosen one. Не is marked, both metaphorically and literally. The 
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final stages ofthe quests always !ау upon him to accomplish, and him alone, unlike 
for instance The Famous Five. In Blyton's series, there is Julian as the leader, but the 
group is more tightly connected and each person plays an important role in the adven
ture. Both Ron and Hermione play indispensaЫe roles in the Harry Potter books, yet 
it is always Harry who faces Voldemort in the final chapters. The final battle is always 
his. Не is the youngest Seeker in the century, and this also represents а link with his 
father, who was also а Seeker. Не is рrоЬаЫу the only Hogwarts student not afraid 
to utter Voldemort's name; he is the only опе who has а snowy owl; finally, when we 
learn in The Prisoner ој Azkaban that the madman from the news is after him, we are 
not in the least surprised - who else cou\d it Ье? 

There have been views that Harry corresponds to the image ofthe Romantic 
child. "According to Maria Nikolajeva, in "Harry Potter -А Return to the Romantic 
Hero'', Harry's "chief strength is the very fact that he is а child", and his "intrinsic 
goodness is his most momentous weapon", which has its ideological roots in the 
Romantic era's idealization of childhood. (Nikolajeva in Kayen 2005)" [Nikolajeva] 
speculates that part of the reason for the success of the Potter novels may Ье that it 
"reintroduce[s] the romantic character into children's fiction" (Nikolajeva in Kayen 
2005)." 

However, this view should Ье taken with caution. Harry is a\so а realistic 
hero. Не is not idealized, and his identity is not given. At the beginning of the series 
he is just а Ьоу, with no notions of good and evil. lt seems that he only begins to 
mature when he learns of his true identity. "Also noteworthy is the theme of choices 
that runs through all the books. Most prominent here is Harry's choice not to join the 
Slytherin house, symbol of ambition, but instead go for Gryffindor, symbol of brav
ery." (Nikolajeva in Kayen 2005) "Potter's theme of choices is explicitly formulated 
in Chamber Ьу DumЫedore: 'lt is our choices, Harry, that show who we truly are'" 
(Nikolajeva in Kayen 2005). Still, the choices he makes are in no way unexpected. Jt 
is disputaЬ!e whether it is "Potter's ultimate goodness [that] makes him beg the hat 
to Ье placed in Gryffindor" (Sartori, nd). Could it Ье а surprise that he cringes from 
Slytherin and is desperate not to Ье chosen into in, when he knows that everything 
associated with the murder of his parents originated from Slytherin? Then it is not 
simply his "ultimate goodness" that puts him in the р\асе of а hero fighting against 
evil; it may Ье true that "his intrinsic goodness is his most momentous weapon", but 
he has serious personal motivation to choose the side he actually chooses. 

Harry's character therefore does not clearly fit into the notion ofthe Roman
tic child, which sees the child as the redeemer, due to his ог her nearly divine nature. 
(Thacker and Webb 2002: 13-25) lt is he, а child, who holds the fate of the world in 
his hands. However, he is not intrinsically good because he is а child, and there are 
also evil children in the series, and not just Malfoy, but а whole 'houseful' of them, 
so to speak. What is more, the reader discovers that Harry is сараЬ!е of hatred in The 
Prisoner ој Azkaban: 



764 Viktorija Krombholc 

"The taunt about his father rang in Harry's ears as though Black had bel
lowed it. А boiling hate erupted in Harry's chest, leaving no place for fear. 
For the first time in his life, he wanted his wand back in his hand, not to 
defend himself, but to attack ... to kill." (Rowling 1999: 365) 

Не does not eventually decide against killing Pettigrew because he forgives 
him. Rowling has taken good care to give Harry а very strong motive for his hatred 
and his battle. This is very important, as he grows. and is allowed to gradually step 
out ofthe state of eternal childhood. Rowling herself said in an interview with Јеrешу 
Рахшаn ofthe ВВС: "1 find it quite sinister, the way that, looking back at the Famous 
Five books for example, 1 think 21 adventures or 20 or something, they never had 
а hormonal impulse - except that Anne was sometimes told that she would make 
someone а good little wife whenever she unlaid the picnic things." (Rowling on ВВС 
with Jeremy Paxman 2003) 

Finally, Harry both is and is not "Everychild'', as Roni Natov calls him (Na
tov in Kayen 2005). "The lasting achievement of Harry Potter as hero lies in the 
author's matching of his special powers (that children long to share) with the needs 
that make him so human." (Allsobrook 2003) Не does have ordinary flaws and can 
Ье easily related to, but he plays а role по other child in the series could play, and that 
is made very clear. The fact that he, а child, battles against the Dark Lord is indeed of 
extreme importance, yet even more important is the sense that he alone was predes
tined to do so, and that he shares some deeper connection with Voldemort. 

CONCLUSION 

There have been ш1merous controversies associated with the Harry Potter 
series, ranging from questioning its literary merit and accusations of plagiarism, to 
claims that it promotes non-Christian ideas. Nevertheless, it is indisputaЫe that the 
Harry Potter books have а fascinating following that perhaps even exceeds that of 
The Lord ој the Rings sоше 50 years ago, both due to their appeal and to clever mar
keting tactics, and that Harry has become а household hero. Natasha Walter of The 
Guardian rightly observes: "You could say that it is infantile of readers to enjoy them, 
but you also say that it is very grown-up ofthose readers to satisfy their infantile de
sires in children's books ( ... )." (Walter 2005) The reason we feel for him so strongly 
is that he ultimately fights а battle between good and evil, the formula that is ever so 
successful. This is the very reason why accusations ofpromoting Satanism and other 
anti-Christian views аге unfounded. The battle against evil is а very Christian battle 
in fact. 

Perhaps the popularity ofthe child wizard simply means that our age has had 
enough of anti-heroes of modernism and post-modernism. Nikolajeva has а point 
when she speaks of а sense of nostalgia that makes this work so appealing. Perhaps 
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contempoгary геаdегs аге tiгed ofthe mundanity ofthe contempoгaгy woгld, and they 
wish fог heгoes who аге аЫе to outgгow it. 
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SUMMARY 

The paper, Characterization in Harry Potter, aims to provide а coпcise over
view ofthe characterizatioп techпiques employed Ьу Ј. К. Rowliпg iп the Harry Pot
ter books, focusing оп the first three books in the series, пamely, Harry Potter and 
the Philosopher s Stone, Harry Potter and the Chamber ој Secrets, апd Harry Potter 
and the Prisoner ој Azkaban. 

The brief introductioп attempts to place the Potter books within а wider liter
ary framework. The Potter books seem to stand as а reactioп to the uncertainties of 
postmoderпism, aпdjudgiпg Ьу their worldwide popularity, it seems that the average 
reader appreciates the return to traditioпal, less demanding пarratives, where 'good' 
апd 'evil' characters are easily identifiaЫe. 

The followiпg chapter, 'Rouпd vs. flat characters. Differeпt meaпs of charac
terizatioп ', summarizes Е. М. Forster's distinction between rouпd and flat characters, 
апd applies it to the Potter series. Jt сап Ье sееп that the characters that appear are 
maiпly flat, while оп\у the three maiп characters approach 'roundedпess', and even 
they do so оп\у to а certaiп extent, naturally, Harry Potter the опе to develop the 
most. 

'The importaпce ofnames' deals with Rowliпg's use ofпames as а meaпs of 
characterizatioп. Iп а пumber of cases, the пames serve as а very picturesque piece 
of iпformatioп оп the characters, апd ofteп the оп/у iпformation that is provided. It 
is a\so notaЫe that the more а character comes closer to 'rouпdedпess', the more 
ordiпary his or her name is. 

'The magical Harry Potter', focuses оп the relationship betweeп Harry Pot
ter апd character types traditioпally preseпt in literature for childreп. Most impor
taпtly, this chapter discusses Harry Potter as а reworkiпg of fairy tale hero, connects 
him to previous literary characters like Oliver Twist апd Кiпg Arthur, апd explores 
the relationship between Harry Potter апd the пotion of Romantic child, prevaleпt iп 
пiпeteeпth-ceпtury literature for childreп. 

Finally, the conclusion summarizes the fiпdiпgs of the paper iп brief, апd 
returпs to the books' popularity апd the implicatioпs oftheir success for the coпtem
porary children's literature. 

REZIME 

Cilj rada Characterization in Harry Potter (Karakterizacija и Hariju Po
teru) jeste da se pruzi kratak pregled tehnika karakterizacije koje koristi Dz. К. Rou\
ing и kпjigama о Hariju Poteru, pri cemu se rad ogranicava па prva tri nastavka, tj. 
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Hari Poter i kamen mudrosti (Harry Potter and the Philosopher :S Stone), Hari Poter 
i dvorana tajni (Harry Potter and the Chamber ofSecrets) i Hari Poter i zatvorenik 
iz Azkabana (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban). 

Uvod ukratko pokusava da smesti knjige о Hariju Poteru u siri knizevni 
okvir. Cini se da su se te knjige javile kao reakcija na postmodernizam i nedostatak 
utvrdenih istina koji on podrazumeva, а sudeci ро popularnosti koju knjige о Po
teru uzivaju u svetu, prosecni citalac rado prihvata povratak tradicionalnim, manje 
zahtevnim nacinima pripovedanja, u kojima је "dobre" i "lose" likove jednostavno 
prepoznati. 

Naredno poglavlje, 'Round vs. Flat Characters. Different Means of Char
acterization' ('Skicirani likovi nasuprot reljefnim likovima. Razlicita sredstva kara
kterizacije'), daje kratak prikaz podele na skicirane i reljefne likove koju је uveo Е. 
М. Forster, а zatim је primenjuje na knjige о Hariju Poteru. Moze se primetiti da su 
likovi koji se pojavljuju и tim knjigama vecinom skicirani i dajedino tri glavna lika 
naginju "reljefnosti", i to samo do odredene mere, pri cemu је Hari Poter, naravno, 
lik koji se najvise razvija. 

'The Importance ofNames' (Znacaj imena) se bavi nacinom na koji Roul
ingova koristi imena kao sredstvo karakterizacije likova. U velikom broju slucajeva, 
imena pruzaju dodatne informacije о likovima, ј to na vrlo zivopisan nacin, dok је 
cesto ime ijedini podatak о odredenom liku. Takode treba zapaziti da sto је lik Ыizi 
"reljefnosti", to је njegovo ime manje upadljivo ili neoЬicno. 

'The Magical Harry Potter' (Carobni Hari Poter) bavi se pre svega odnosom 
izmedu Harija Potera i tipskih likova koji se tradicionalno javljaju u knjizevnosti za 
decu. Iznad svega, ovo pog\avlje se bavi Harijem Poterom kao nesto izmenjenim 
junakom iz bajke, povezuje lik Harija Potera s knjizevnim prethodnicima poput Oli
vera Tvista i kraljaArtura i istrazuje odnos izmedu lika Harija Potera i romanticarske 
predstave о detetu, dominantne u knizevnosti za decu devetnaestog veka. 

Konacno, zakljucak rada ukratko daje rekapitulaciju rezultata do kojihje rad 
dosao i jos jednom analizira popularnost knjiga о Hariju Poteru i posledice njihovog 
uspeha ро savremenu decju knjizevnost. 

Kljucne reCi: karakterizacija, skicirani likovi, reljefni likovi, imena kao sred
stvo karakterizacije, Hari Poter, romanticarska predstava о detetu 
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LA LIGNE GOTHIQUE DE FULVIO CACCIA OU L'EUROPE
PALIMPSESTE VUE PAR UN CANADIEN D'ORIGINE IТALIENNE 

Ljiljana Matic 

ABREGE 

Dans son premier roman La ligne gothique Fиlvio Caccia поиs offie ипе creation d'ип 
espace imaginaire tisse de mиltiples fils intertextиels inspire des soиvenirs de l'aиteur de son 
pays d'origine et proиvant t'ипiversalite de I'ecriture. А t'instar de son createиr, te heros priпci
pat dи roman est professeиr, qиi participe volontiers аих co\\oqиes. Mais, lors de son passage par 
\е pays, dont il est originaire, soиffiant soиs ип regime totalitaire, Jonathan Hиnt se confond et il 
est confondи avec son ami disparu pendant la gиerre, Dimitri, qи'i\ essaye а retroиver. Les per
sonnages feminins se ressemЬ\ent а se meprendre et dans certains moments l'on пе sait plиs qиi 
est l'hero"ine qие Jonathan rencontre а Ramontel : Ariane ои Lиcie. L'histoire racontee ressemЬ\e 
а иn reve eveille ои а иn caиchemar р\иtбt qи'а иn evenement veridiqиe. La ligne gothiqиe sepa
rant \'Orient et l'Occident, c'est al!ssi \а ligne invisiЫe unissant l'Ешоре et le Nouveau Monde, 
c'est \'art baroque apporte dans les bagages spirituels de l'emigre et \'art abstraite qui l'entoure 
dans sa noиvel\e patrie dans \aqиel\e il airnerait s'integrer. Тоиs ces elements coexistent dans le 

roman, ou le style poetique est mele avec une narration toиt aussi imagee qие sensuel\e. А \а 
fin, \'on ne sait р\иs qui raconte cette histoire extraordinaire, \е narrateur ou Dimitri, \а sreиr de 
celиi-ci ои \а rnapitresse de се\иi-\а. Demeler cet imbroglio volontaire dи rornancier rnaitrisant 

son art avec maestria, c'est l'aventure qlli invite \е lecteur а у ajoиter du sien. 
Mots-c\efs : litterature queblcoise, litterature migrante, guerre, Orient, Occident, 

identite, regime totalitaire. 

Dans son premier roman La lign.e gothique (Caccia 2004), FuJvio Caccia nous 
offre un espace imaginaire aux muJtipJes fiJs intertextueJs demontrant tout а Ја fois Ј' inter
ference des souvenirs de l'auteur dans son pays d'origine, les tendances du roman migrant 
queblcois contemporain et enfin J'universaJite de J'ecriture. Jonathan Hunt, Је heros du 
roman, est egaJement Је narrateur. Infographiste au chбmage, il se pique d'Histoire ; c'est 
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pourquoi il accepte de participer а uп co\loque coпsacre а uп episode de cette guerre doпt 
sоп pays а souffert. Mais voila que le пarrateur est coпfoпdu avec sоп ami disparu реп
dапt la guerre, Dimitri, qu'il essaye а retrouver. Les persoппages femiпiпs se ressemЫeпt 
а se mepreпdre et, а certaiпs momeпts, оп пе sait plus qui est l'hero"iпe que Јопаthап reп
coпtre а Ramoпtel : Ariaпe, Prudeпce ou Lucia. L'histoire ressemЫe а uп reve eveille ou 
а uп cauchemar pJutбt qu'a uп eveпemeпt reel. Et qui plus est, La ligпe gothique separaпt 
J'Orieпt et J'Occideпt est aussi Ја Jigпe iпvisiЫe uпissaпt J'Europe et Је Nouveau Мопdе, 
c'est l'art baroque apporte daпs Jes bagages spirituels de l'emigre et l'art abstrait qui 
l'eпtoure daпs sa пouvelle patrie а laque\le il veut s'iпtegrer. Tous ces elemeпts coexisteпt 
daпs le romaп, ou Је styJe poetique еронsе uпе пarratioп tout aussi imagee qне seпsнelle. 
А la fiп, оп пе sait pJus qui racoпte cette histoire extraordiпaire, Је пarrateur ou Dimitri, 
Ја sceur de celui-ci ou la maltresse de celui-la. DemeJer cet imbrogJio que le romaпcier 
maltrise avec maestria, telle est J'aveпture а Jaque\le Је lecteur est coпvie. 

Par sоп premier romaп La ligne gothique participe des « ecritures migraпtes » et 
sоп auteur de ces ecrivaiпs qui опt le privilege d'apparteпir aux plusieurs pays adoptifs. 
А titre d'exemple, citoпs Negovaп Rajic, auteur сапаdiеп d'origiпe serbe, qui reveпdique 
d'apparteпir а au moiпs trois villes du monde - BeJgrade, Paris et Тrois-Rivieres- et qui 
en 1988, de retour pour la premiere fois а Belgrade, declara devant ses pairs: 

II п'est pas surpreпaпt de voir Ја litterature ecJore daпs l'exil. II est etonnant 
que tous les exiles пе soient pas devenus ecrivaiпs, tant la vie de chacuп 
d'eux est deja uп destin, uп livre. (Rajic 1989 : 79) 
Sa coпtriЬutioп а la Jitterature, "cette beaute qui sauvera Је monde", comme 

disait Dosto"ievski, Rajic Ја doпne daпs ses oeuvres par uп aperyu iroпique des eve
пements historiqнes dont il est le temoiп et J'acteur еп accusaпt avec virulence "la 
Graпde Idee" repaпdue par des adeptes du "Graпd Serrurier". 

Na"im Kattaп, се Juif irakien et docteur es lettres de la Sorbonne, J'un des 
ecrivains les pJus celebres de la litterature queblcoise, сапаdiеппе, voire fraпcopho
ne, insiste Jui aussi sur ses appartenaпces muJtiurbaines: Bagdad, Paris et MoпtreaJ : 

Uпе ville est uп Jieu physique quand on doit braver Ја chaJeur ou Је froid. Elle 
пous haЬite autant que nous l'haЬitoпs. Des villes jalonпeпt notre passage, s'iпs
criveпt daпs l'itiпeraire de пotre existence. Nous les recoпnaissons par un mo
meпt qui пous а frappes, par Је bord d'un fleuve, Је rivage d'un ocean ou, encore 
davantage, par le rappel d'un visage, d'une rencoпtre. (Kattaп 2001 : 113) 
Оп retrouve egalement cette triangulation citadine chez Fulvio Caccia. Ne а 

Florence, ayant vecu trente ans а Montreal, il reside maintenant а Paris. De се fait, il 
rejoiпt ses comperes, "faiseurs de discours" comme Jes caricaturait Platoп et qu'il cite 
dans son article sur "Les ecritures migraпtes entre exotisme et eclectismeщ. Cepeпdant 
iJ ne faut pas ouЫier les facteurs sociaux qui ont une graпde influence sur Ја formation 
du reve de tout homme. Sartre insiste la-dessus dans sоп etude sur Flaubert: 

1 Voir dans D 'autre reves. Les ecritures migranles аи Quebec, Actes du Seminaire international dt1 CISQ а 
Venise (15-16 octobre 1999) sous la direction d'Anne de Vaвcher Gravili, Sвpernova, 2000, 59-82. 
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Un homme n'estjamais un individu; il vaudrait mieux l'appeler un universel 
singulier: totalise et, par la meme, universalise par son epoque, il la retotalise 
en se reproduisant en elle comme singularite. (Sartre 1983 : I, 7) 
Mais, pour elaborer des discours au niveau litteraire, l'ecrivain doit quitter le 

monde reel et subjectiviser les faits. Toute la complexite des etudes entre le subjectif et 
l'objectif est visiЬ!e а travers !а definition de Sartre dans ses Questions de methodes: 

Lapraxis en effet, est un passage de l'objectif а l'objectifpar l'interiorisation; 
le projet comme depassement subjectif de 1 'objectivite vers 1 'objectivite, tendu 
entre les conditions objectives du milieu et les structures objectives du champ 
des possiЬ!es, represente еп lui-meme l'unite mouvante de la subjectivite et de 
1' objectivite. Le subjectif apparalt alors comme un moment necessaire du pro
cessus objectif. Pour devenir les conditions reelles de \а praxis, les conditions 
materielles qui gouvernent les relations humaines doivent etres vecues de la 
particularite des situations particulieres. (Sartre 1960 : 136) 
En bon romancier, Fulvio Caccia s'inspire d'une histoire personnelle racon

tee par son реге, participant а un gгoupe de resistants de la region de Viaгeggio apres 
l'effondrement italien de 1943, pour universaliseг l'histoire et montreг, le cas echeant, 
les malheurs qu'un regime totalitaire peut causer. Jonathan Hunt part de Montreal, 
sa ville d'adoption; а la recherche de son ami Dimitri qui s'est engage dans un ong 
humanitaire au debut de Ја guerre et qui а disparu depuis. Dans les faits Ramontel 
dont le nom est invente, n'est pas sans rappeler Viareggio ou se deroule les aventures 
du pere du romancier. Ое plus il n'est pas depourvu de l'interet de savoir que sa cote 
fut bгievement fгaщ:aise au ХЈХ< siecle. Mais, Maгthe Robert insiste ajuste titre sur 
le fait que "le Prague de Kafka n'est pas plus reelle que le Londres de Dickens ou le 
Saint-Peteгsbourg de Dostoi"evski, les trois villes n'ont que la realite empiгique des 
livres ou elles sont crees": 

Le degre de realite d'un roman n'estjamais chose mesuraЬ!e, il ne represente 
que la part d'illusion dont le romancier se plalt ajouer. (Robert 1966: 21) 
Nous sommes donc autorises а у rajouter Је Ramontel de Caccia, vu le 

constat que, qu'il soit fonde sur un fait ou liЬrement invente, de toute fщ:on се n'est 
pas le sujet qui produit le roman et il ne faut pas s'efforcer а debгot1iller le « vrai » 
dt1"feint", саг nous entгons d'emЬ!ee dans la realite du roman et tout се qt1i s'y passe 
constitue la realite de la vie des peгsonnages. 

Pourtant, le heгos-narrateur de La ligne gothique, qui ressemЬ!e tellement а 
son createur, s'effoгce des le debut de brouilleг des pistes et de nous tгansposer dans 
un univeгs а part. Dans l'avion qui le transporte а rebours, vers ses oгigines et veгs 
la Vieille Europe, les hotesses sont d'un "age incertain" et ressemЬ!ent aux anges 
asexues servant Је heros dans le Paradis virtuel. Се monde clos differe beaucoup de 
l'espace cosmique dans lequel se meut l'avion: 

La tout etait calme, serein et feutre comme la clairiere des commencements. 
[ ... ] Dehors, les tenebres stroboscopiques hurlaient mes angoisses а mesure 
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que је т'arrachais а e\les, а \eur agenceтent de sensations contradictoires 
propulse а 700 kт/h vers cette nuit а reaction ou se devoilerait тоn passe. 
(Caccia 2004 :13) 
Le retour vers 1' ancienne patrie, vers \а ville natale et vers ses souvenirs 

d'enfance est accoтpagne par \е surgissement de l'inconscient. Le heros lutte contre 
\е sоттеi\, qui finit par jeter un voile noir sur son etat de veille. Dans son etat de 
conscience тodifiee, Jonathan Hunt se sent сотте un drogue, plus sensiЬ\e а \а lu
тiere et au bruit que d'haЬitude et c'est en се тотеnt precis qu'iJ se souvient de son 
атi Diтitri devant Ја тaison faтiliaJe. La тaison а Ја valeur syтboJique du foyer, 
de l'endroit sur, du port auque\ J'on rentre apres Ьien des aventures. Mais, du соир 
Jonathan avoue ne p\us comprendre de vraies raisons pour cet acte : 

Pour \а preтiere fois је те sentais deтuni. Mais aussi liЬre. De cette sorte 
de liЬerte qui nous transforтe en coтpteur Geiger, en radar. J'avais tous 
теs sens en eveil. QueJque chose en тоi etait dechiree et та тain droite en 
portait Је stigтate. (Caccia 2004: 14) 
Le heros se sent predestine а partir faire une enquete sur рЈасе pour retrouver 

des traces de Diтitri disparu, ni тort ni vivant et Ја faтiJJe aussi Ьien que les autori
tes ne s' interessant а son sort. 

Lors du colloque а Bordeaux en 2005, Piotr Sadkowski souligne \'importance 
du fait que le narrateur traverse !а Ligne gothique qui, "dans \е тonde reel departageait 
les fronts de Ја Seconde Guerre Mondiale en ltalie" et qu'en partant Је heros eтporte 
"un vieux Jivre surcharge de notes" а J'interieur duquel se trouve "glissee une Jettre" 
(20). La lettre constitue le lien раlраЬ\е entre le present et le passe et !а quete du vieiJ 
атi disparu est au fond une "partie d'un projet plus vaste dont \es ressorts se trouvaient 
loin, tres \oin dans \е passe." (20) D'apres Sadkowski, tout porte а croire que \е vrai ob
jet de cette quete est l'enigтe du тanuscrit, c'est-a-dire \а recherche de l'identite dans 
l'ecriture : soit !а difficile tentative de depasser, ou du тoins d'experiтenter, grace а \а 
syntaxe narrative les apories existentielles de l'exile confrontant son passe. 

Les iтbroglios et les quiproquos sont а !а base de l'histoire que le heros-nar
rateur nous raconte et \es va-et-vient, ainsi que de fausses pistes et les changeтents 
d'identite, font penser а !а phrase celebre dans \а tragedie Heraclius de Cornei\Je: 
"Choisis si tu реше/ Et punis si tu l'oses". 

D'abord, Jonathan doit тodifier sa fщ:on d'ecrire apres s'etre Ыesse а \а 
тain droite : се qui redouЬ\e \е рrоЬ\ете de Ја non-reconnaissance de sa propre ecri
ture, тarque indeniaЬ\e de son identite : 

De droitier, j'etais devenu gaucher. La preтiere fois que је те suis relu, је 
ne pouvais croire que cette ecriture treтЬ\otante, difforтe, etait Ја тienne 
[ ... ]Ма Ыessure etait une affirтation radieuse de тоn destin 'gauche' qui se 
тontrait au grand jour : е\\е avait valeur de stigтate. (Caccia 2004 : 19) 
Ensuite, а Raтontel, Jonathan ne reconnalt pas \е lieu de sa naissance, \а 

ville s'etant transforтee au point d'etre meconnaissaЬ\e. Finalement, Је heros est 
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confondu avec son атi Diтitri. C'est d'abord le vieillard du train, dont on saura pJus 
tard qu'il est le Professeш Valente, eтinent psychiatre dont Је rбle dшant \а guerre 
dетеша aтbigu et qui, celle-ci terтinee contiпue de tirer les ficelles; ensuite par 
Prudence, que Jonathan, croit etre Lucia; et а Ја fin par Је coтandant Marcovic . 

. . . Vous vous appelez Ьien Diтitri, n'est-ce pas? 
Nоп, је suis Jonathan Hunt. Vous те confondez avec тоn атi dont је 
cherche \а trace depuis \а fin de \а fin de \а guerre. Peut-etre le connais
siez-vous? [ ... ] 
11 est vivant! Dieu soit loue. 
D'autant que је puisse en juger (l'officier affiche un Jarge soшire en
tendu), il est effectivement Ьien vivant puisqu'il se trouve devant тоi! 

Је те rends сотрtе de l'iпcroyaЫe тeprise. (Caccia 2004 :70) 
Jonathan est force d'eтbrasser le rбle de Diтitri et devenir Је serviteur fidele 

de Marcovic. Mais, соmте initiation, en habltue de Gothic Club, il doit d'abord as
sister au spectacle de la streaptiseuse Lucia, qui est apparue тasquee а l'estrade. 

Le strip-tease а l'effet d'un signal. Cette soiree preпd des Jors des allшes de 
discretes bacchanales. La douceш exceptionnelle de Ја nuit nous у convie 
сотте l'alcool qui coule а ftots desorтais. (Caccia 2004 :85) 
La scene d'orgies accoтpagnees par la Ьоnпе chere тontre allegoriqueтent 

le lien du regiтe totalitaire de nos јошs avec des orgies et la tyrannie а Rome d'un 
Neron ou \'оп tenait le peuple oppriтe а laisse еп lui offraпt de teтps en teтps de 
s'adonner а \а liesse, d'apres \а devise antique: Рапет et circenses! C'est que le 
nouveau gouverneтent voulait se faire passer рош liЬeral. Ј1 facilite Је retoш des 
iттigres et iпvite Joпathan Hunt au Colloque scientifique doпt le coттendataire est 
l'Institut transcuJtшel de psychiatrie. Le сбtе baroque entre l'etre et Је paraitre dans 
се pays totalitaire est represente par l'effigie de dieu Janus sш \'affiche du colloque et 
c'est en vaiп que le h6ros ne cesse de repeter que son retour а Raтoпtel n'est que tres 
circoпstanciel (participatioп au colloque), tres interesse (\а quete de son атi Diтitri) 
et que sa visite ne doit pas depasser trois јошs au тахiтuт. 11 se savait etranger dans 
cette ville changee et тeconnaissaЫe de son enfaпce. 

C'etait en cela qu'il etait different des autres. L'expression "le та\ du pays" 
те laissait de тarbre; quant au discoшs sш l'appartenaпce, j'en avais hor
reш. (Caccia 2004 : 15) 
Pourtant, uпе fois sш place, le heros doit participer au Carnaval qu'il connais

sait de sajeunesse et que le nouveau gouverneтent reinstaure. Tout le тonde porte des 
тasques. Le carnaval Jui rappelle Је trio infernaJ, denoтination par laquelle les habl
tants de Raтontel d'autrefois appelaient Diтitri, Ariaпe et lui-тeтe et Jes souvenirs 
d'enfance ouЫies reтontent а sa conscience. Le defile du carnavaJ evoque Ја Danse 
тасаЬrе теnее par Ја Mort, car Jonathan court un grand danger et sa peur panique est 
apaisee рош queJque тoments, pendant qu'iJ fait \'aтour avec Lucia а J'iпterieur d'un 
char de carnavaJ. Les JiЬertes charnelles sont ici еп opposition avec des restrictions 
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legislatives et si Lucia incarne !а heta"ire antique, Ariane peut etre rapprochee de !а 

Pythie, qui predit l'avenir. Des le moment ou Jonathan decide de partir sш les pas de 
son ami, entreprise aussi mysterieuse que !а quete du Graal, il commence а s'eloigner 
de !а realite, voire du present. Plus tard, lorsqu'il revoit le film des evenements et se 
souvient de l'accident ou il se Ыesse !а main droite, il constate que !а transition se fait 
« en douceur ». Comme !а separation du couple Ariane- Jonathan apres Ьien des annees 
de vie en commun. L'imaginaire va prendre le desst1s sш le reel. 

Cette mesaventure avait servi de revelateш. L'invitation n'avait ete qu'un pre
texte. Ariane etait opposee а се voyage depuis le debut. Рош elle, Dimitri etait 
mort а !а guerre. Stupidement. Car les guerres sont toujoшs stupides. Connal
tre les circonstances de sa disparition, disait-elle, ne servirait qu'a ouvrir les 
Ыessures anciennes. Elle flairait "le piege auquelj'allais succomber", moi dont 
1' imagination sautait vite "aux conclusions". (Caccia 2004 : 1 О) 
En effet, comme dans La machine infernale de Cocteau, le blros tombe dans 

le piege dresse par les dieux. Ces dieux sont incarnes ici par Markovic, Zoran et 
VaJente. Jonathan est mis en prison et J'on Је force а imprimer un texte. La, Jonathan 
Hunt а Ьien des egards est proche de l'ecrivain dans le puits au.x: parois еп acier, 
dans !а piece de tblatre du meme nom de Negovan Rajic. Dans les deux cas, les 
blros ressemЫent а leur createur, dont !а vocation est l'ecritшe. On dirait que des 
auteшs migrants ont une prediJection рош les hбpitaux psychiatriques, саг, dans le 
roman Les Hommes-taupes de Rajic, on emprisoпne le heros daпs uп asile рош qu'iJ 
пе reveJe pas le secret coпfie au maпuscrit qui пе sera decouvert qu'apres !а mort du 
blros. Les blros de Caccia de meme ont des rapports similaires avec Ја psychiatrie : 
"Dimitri avait travaille а 1' iпstitut de psychiatrie traпscultшelle" (Caccia 2004 : 1 1) et 
Joпathan est iпvite а participer au colloque organise par le meme organisme. Comme 
dans !а litteratшe moyeпageuse, le fou est un persoппage Ьiеп utile рош dire la verite 
saпs que ceJui-ci еп suЬisse Jes coпsequeпces, vu le fait qu'il п'est pas respoпsaЫe 
рош ses actes, le heros caccien fait semЫant de ne pas compreпdre се qui se passe 
autoш de lui. Оп а J'impressioп qu'il descend daпs J'Empire des ombres en quete de 
sоп ami, pareil а Orpble, mais daпs се cas, се blros coпtemporaiп est еп quete поп 
de l'amoш (Eшidyce) mais de !а verite. C'est aussi l'uпe des raisoпs рош laquelle les 
persoппages de La ligne gothique, еп bons personnages baroques, porteпt des mas
ques. Ariaпe aussi veut croire que son frere а rejoiпt l'Empire des ombres. "C'etait 
une femme d'une extreme seпsiЬilite dont le caractere volontaire lui servait de de
fense, sinon de masqlle." (Caccia 2004 : 1 О) Lucia en porte une au Gothic Club et les 
habitaпts de Ramoпtel soпt tous masqlles pendaпt \е defile des chars a\legoriques, 
lors du carпaval. Le masque а нnе valeш symbolique et sert а cacher !а verite, de 
meme qu'a separer l'imagiпaire du reel, Је meпsoпge de !а verite, l'etre du paraltre. 
La \igпe gothique el\e aussi а une significatioп symbolique, car "le tblatre de l'ope
ration, sш cette famel!se 'ligne gothique' qui departageait пaguere \е front orieпtal 
de l'occidental" (Caccia 2004: 1 О) unit poшtant l'histoire racontee, qui ressemЫe, 



LA LIGNE GOTHIQUE ОЕ FULVIO CACCIA OU L'EUROPE ... 775 

par sa forme, а une comedie а tiroirs et par son reseau d'identites confondues а un 
palimpseste. Non seulement le heros est Је narrateur qui commente les evenements 
et Jes ecrits, mais Jes autres personпages еп foпt autaпt. Il у а Ја uп brouillage des 
perspectives et de poiпts de vue qui caracterise J'uпivers reJativiste de l'auteur. Sur Ја 
ligпe, Је preseпt et le passe, le vrai et le faux, le reel et l'imagiпaire echangeпt leurs 
sigпes; et се daпs la meilJeure traditioп de la litterature classique. Si Ariaпe preteпd 
que celui qui se fait passer pour sоп frere пе peut etre qu'uп usurpateur ou uп assas
sin, apres sоп auto-Ыessure Јопаthап, Jui se comporte comme uп heros cornelieп, 
coпscieпt de sоп hoппeur et de sоп devoir : 

Cette violeпce retourпee etait J'affirmatioп brutale de се que j'aurais vouJu 
etre, се que је devais etre. (Caccia 2004 : 12) 
Piotr Sadkowski propose uпе апаЈуsе miпutieuse de la constructioп du recit: 
La multiplicatioп speculaire сопсеrпе tout autaпt l'histoire que le recit par 

le Ьiais du Jivre comme objet diegetique, се qui est similaire au procede que l'on 
observe daпs Le grand cahier d' Agota Kristof. А uп premier пiveau le sigпifiaпt "La 
Ligпe gothique" reпvoie Ьien evidemment au livre reel de FuJvio Caccia. Mais, daпs 
la diegese le lecteur retrouve deux autres livres portant le meme titre (le roman du 
professeur Valente commeпte dans les chapitres epistolaires et l'ouvrage que le heros 
re<;oit pendant le carnavaJ а Ramontel) qui ne cessent de se dedouЫer ou coпfon
dre analogiquement aux relatioпs personnelles ou chaque iпdividu peut apparaltre 
comme uп masque, uп avatar, uп simulacre d'uп autre. Enfin la forme de l'ouvrage 
que Је heros edite, lors de son emprisonnemeпt dans l'atelier d'imprimerie, ressemЫe 
etraпgement а la poetique de Caccia. Les deux series de chapitres, le recit principal 
et les sequences epistolaires se commentent et se reftechissent mutuellemeпt еп iпfir
maпt la veridicite de leurs coпteпus. 

Donc, si au fil de la lecture le lecteur se demande qui racoпte l'histoire, le 
romaпcier ou le persoппage du romaп, que dira-t-il а la fiп ? Еп guise de coпclusioп, 
l'auteur iпtroduit uпе пouvelle eпigme: qui пous fait douter de la realite dt1 retoш 
de Јопаthап Hunt daпs sоп pays d'eпfance. Si l'оп se fie au derпier chapitre iпtitule 
"Priere d'iпserer", J'histoire tout eпtiere пе serait que Је dedouЫemeпt des persoп
пages. Le romaпcier Jaisse aiпsi la fiп voJoпtairemeпt ouverte et iпvite de Ја sorte Је 
lecteur а participer а la creatioп de l'a:uvre artistique. 

Lorsque ј 'ai soumis се documeпt pour puЫicatioп, ј 'avais deux buts еп tete. 
Compreпdre les causes du depart de Јопаthап, et, par cette iпitiative meme, 
trouver uпе piste qui me meпerait vers lui ou qu'il soit, quelle que soit la 
gravite de ses actioпs. Le lecteur qui lira ces lignes m 'у coпduira peut-etre. 
(Caccia 2004 : 141) 
Fulvio Caccia fait semЫaпt de vouJoir tout expliquer а sоп lecteur grace а 

Ariaпe, dont le preпom rappelle le fameux "fiJ d' Ariaпe". Mais plus elle expJique, 
moiпs Је lecteur suit le fil de l'histoire. Ariaпe - cette droguee qui traпsportait la 
marchandise pour le trafiquant Zoraп, et qui s'etait servie de Јопаthап еп le poussaпt 
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а devenir son chevaJier servant - apprend au lecteur que personne ne savait mieux 
que Jonathan \а mort de Dimitri avant, Ьien avant son depart pour retrouver son ami: 
lui-meme lui avait ferme les yeux dans une chambre d'hбpital de Montreal. Donc, 
en verite, c'est а Ја recherche de Jui-meme qu'il s'est lance et le fait qu'il avait refait 
la \ettre de Dimitri pour reparer une faute grave; qu'il se substitue а Dimitri disparu, 
qu'iJ desire se joindre au commandant UJysse; ou Ьien qu'iJs change des destinees 
d'Ariane, de Dora ou de Prudence, tout ces actes n'ont qu'un seuJ but: brouiller la 
piste entre la verite et Ја realite, entre Је passe et Је present, entre le passe europeen et 
l'avenir americain. Le texte envoyee aAriane contient une vague promesse du retour 
de Jonathan а son amante une fois sa quete terminee. 

Се n'est pas par hasard si le personnage principa\ s'appeJJe Hunt - la chasse, 
car c'est aussi le nom du romancier- Caccia. L'ecrivain, lui aussi, part а la recherche de 
ses racines. C'est pourquoi Је heros du roman rentre en ltalie, en tachant de reconciJier 
Jes deux cбtes de Ја Ligne gothique, Је сбtе occidentaJ et \е сбtе orientaJ. L'auteur tout 
aussi Ьien que Је heros ressemЬ\e а Ulysse et Је retour au foyer rappel\e l'Odyssee. La 
proЬ\ematique identitaire et Је retour symbolique а J'endroit d'ou J'on etait parti, се pays 
de souvenirs cristallises а l'aide de l'imagination creatrice, а Ја recherche d'un pays ideaJ, 
fiuit d'une fiction ont pour Fulvio Caccia la valeur tout aussi theorique que symbolique: 

Le metissage а deux significations. La premiere est profane: c'est cel\e du me
lange que tout le monde connalt ( ... ) La seconde acception est sacree et ren
voie au mythe: ceJui de la Metis, Ја ruse de J'intel\igence, Ја prudence, qui fut 
Ја premiere femme de Zeus. CeJui-ci J'avala parce qu'el\e menщ:ait Је pouvoir 
divin par l'enfant qu'eJJe portait en son sein. Се metissage-la est constitutif 
de J'individu dans sa voJonte de pouvoir, donc dans sa detennination comme 
homme JiЬre et souverain сараЬ\е de se constituer en tant que 'sujet', au sens 
freudien du terme. C'est pourquoi il participe pJutбt de l'ecJectisme qui, раг 
son etymoJogie grecque designe 'Је choix'. Or, choisir, c'est elire, separer: Је 
contraire de la confusion. (Caccia dans Giguaire, 2001 :35) 
Се n'est pas par hasard non pJus si une des blroi"nes s'appellent Prudence 

et J'autre Lucia, celle qui doit "ecJairer". Des personnages mascuJins portent des 
prenoms ou des noms sJaves: Dimitri, Zoran (celui qui est ne а J'aube), Marcovic, 
Starcevic. Dans Је texte du roman, iJ у а beaucoup de toponymes, qui reve!ent l'ori
gine sJave du romancier: Је Mont Slabor (\е mont de \'assemЬ\ement), avenue Ne
vretka (sans retour), Tujevac (etranger), pour ne mentionner que les plus frequents. 
Sans faire d'allusions ouvertes, J'ecrivain nous laisse deviner que le lieu d'action se 
situe queJque part en Europe de J'Est, probaЬ\ement en ex-Yougoslavie, car il est 
evident que Ramontel se trouve dans un etat ex-communiste (Caccia 2004 :45). Mais, 
l'equivoque est voulu et volontaire, le romancier denoщ:ant tout regime totaJitaire et 
prechant pour \а JiЬerte democratique. Metaphoriquement, Ramontel symbo\ise toute 
viJJe qui se Jiblre de J'oppression et Је message humaniste de J'ecrivain, c'est qu'iJ 
faut toujours apprecier et defendre les valeurs de Ја democratie, Је liЬre arЬitre, la di-
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gnite et les Droits de J'homme. Quant а l'histoire de Dimitri et de Jonathan Hunt, elle 
est de tout temps et pourrait etre le recit de la vie aussi Ьien de l'auteur, que des per
sonnages fictifs. Le rбle du Jecteur est important at1ssi, car iJ ne depend que de lиi de 
prendre l'histoire du roman comme veridique ои comme Је produit de J'imagination 
creatrice dи romancier. L'intention de Fulvio Caccia noиs est reveJee par Ariane: 

Mes propos, ј'еп ai peur, risqueпt de ne pas vraimeпt eclairer Ја 'compre
hension' de toute cette histoire. Tout se passe comme si J'avant et J'apres пе 
faisait qи'иn sеиЈ et meme present. Cette compressioп de diverses epoqиes 
et geпerations en ип Ыос uпiforme expJique peиt-etre cette fиsion des per
sonпages ou Ја faиte les contient tous comme autant de роирееs gigognes. 
[ ... ] Qui parJe maintenant? Ariane, Jonathan ои leurs divers avatars? А qиi 
s'adresse cette requete? А Јопаthап, а moins que се пе soit а toi, Jecteur. 
(Caccia 2004 :149). 
Pour ЬоисЈеr la ЬоисЈе et reveпir au preseпt, Је romancier reprend Ја portee 

cosmiqиe de la paroJe et de J'espace, sиggeree аи commencemeпt dи Jivre par Је voJ 
еп avioп: 

Le temps est venи. Cet espace Ыаnс dans leqиeJ tи viens d'entrer n'est pas 
се sommet dc moпtagne mais ип eпdroit que tи соппаis Ьiеп; iJ se troиve en equiJiЬre 
entre ciel et terre, sur Ја Jigпe gothiqиe. (Caccia 2004 : 151) 

FиJvio Caccia а choisi l'Europe pour scene d'action de son premier roman La 
figne gothique pour ГP,Ster fideJe а ses origiпes itaJiennes. Ii у donпe Jes preuves de sa 
cиlture cJassique, ou la mythoJogie grecqиe et J'histoire cбtoient Ја profonde pensee des 
phiJosophes de Ј 'Antiqиite, ayant forme sa vision dи monde. En tant qие philosophe mo
deme et poete qui se veиt etre Је temoin et J'echo de son temps, Caccia nous raconte une 
histoire mysterieиse en se servant de sa Jangue poetique pour attirer notre attention sur son 
message hиmaniste en elevant Је lecteur en tant qие complice, voir d'alter ego: 

Aиjourd'hиi, les masqиes tombent. Је suis а J'image de се pays dechire entre 
l'ancien et Је nоиvеаи, l'Orient et J'Occident. Tant d'annees de regime auto
ritaire Jaisse des traces. J'ai joue mon rб\е, mes rбles, devrais-je dire, pour Је 
meilleur et pour le pire. Pour toi. [ ... ] J'ai rempJi ma mission. А toi de rempJir 
Ја tienne. (Caccia 2004 : 153) 
L'histoire de La ligne gothique poиrrait etre celle de son auteur он celle-la de 

son реге. Mais, grace а la cristallisation dи processнs artistique et au brin du mystique 
et dи metaphorique, c'est нnе histoire atemporelle, qиi concerne toнt Је monde. C'est 
pourqиoi се roman s'insere tres Ьien dans Ја litterature migrante queblcoise de nos 
jours qие FиJvio Caccia enrichit par Jes soиvenirs mепtаих apportes dans ses bagages 
cиJtureJs en envoyant son message pacifiste non seнJement а ses noиveaux compa
triotes, mais aussi а toиt homme de bonne voJonte. Le premier roman de Caccia parle 
de Ја ligne gothiqиe, qui autrefois separait J'ItaJie. Mais La ligne gothique forme en 
meme temps des ponts et des Jignes de demarcation, en иnissant des valeurs ethiqиes 
et esthetiqнes de Ја VieilJe Europe а J'esprit oиvert et entrepreneиr des haЬitants dи 
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Nouveau Monde et en enseignant aux gens de Ьien faire la distinction entre le Bien 
et le Mal. C'est се qui fait la valeur fondamentaJe de се livre, qui invite Је lecteur а 
poser des questions et а se poser des questions sur le rбle de l'homme sur la terre et 
sur son devoir а accomplir au service de la paix et de Ја tolerance. 

Ljiljana Matic 

RESUME 

Dans son premier roman La ligne gothique (Caccia 2004), Fulvio Caccia noLJS 
offre un espace imaginaire aux multipJes fi.Js intertextuels demontrant tout а Ја fois l'inter
ference des souvenirs de J'auteur dans son pays d'origine, Jes tendances du roman migrant 
queblcois contemporain et enfin l'universaJite de l'ecriture. Jonathan Hunt, le heros du 
roman, est egalement Је narrateur. Infographiste au chбmage, il se pique d'Нistoire; c'est 
pourquoi il accepte de participer а un colloque consacre а un episode de cette guerre dont 
son pays а souffert. Mais voila que le narrateur est confondu avec son ami disparu pen
dant Ја guerre, Dimitri, qu'il essaye а retrouver. Les personnages feminins se ressemЫent 
а se meprendre et, а certains moments, on ne sait plus qui est l'hero"lne que Jonatl1a11 ren
contre а Ramontel : Ariane, Prudence ou Lucia. L'histoire ressemЫe а un reve eveille ou 
а un cauchemar pJutбt qu'a un evenement reel. Et qui pJus est, La Jigne gothique separant 
l'Orient et l'Occident est aussi Ја Jigne invisiЫe unissant J'Europe et Је Nouveau Monde, 
c'est J'art baroque apporte dans les bagages spirituels de l'emigre et l'art abstrait qui 
J'entoure dans sa nouvelle patrie а Jaquelle iJ veut s'integrer. Tous ces eJements coexistent 
dans le roman, ou le style poetique epouse une narration tout aнssi imagee qне sensuelle. 
А la fin, on ne sait plus qui raconte cette histoire extraordinaire, Је narrateur ou Dimitri, 
la sreur de celui-ci ou la ma'itresse de celui-Ia. Demeler cet imbroglio que Је romancier 
ma'itrise avec maestria, telle est 1' aventure а Jaquelle le lecteur est convie. 
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ОЧИНСТВО И СИНОВСТВО КАО "ПОКОЛЕЊСКО ПАМЋЕЊЕ" 

Богдан Косановић 

САЖЕТАК 

Овај рад покушава да испита однос категорија "памћења" и "заборава" са 

становишта битовања људских генерација, дијалектике њихових конфликата и смена. 

Илустративни материјал тражили смо најпре у Библији, затим у руској књижевности 

19. и 20. века, напосе у тоталитарној друштвеној стварности, првенствено у оној руској 
социјалистичкој. У појмовном категоријалном именовању проблематике као полазиште 

су нам послужиле неке идеје Михаила Бахтина и Сергеја Аверинцева, а у културолош

ком типолошком промишљању теоријски модели руске структуралистичко-семиотичке 

школе, понајвише Јурија Лотмана и Бориса Успенског. 

Кључне речи: очинство, синовство, памћење, заборав, Библија, поколења, 

тоталитаризам, руска књижевност. 

Најпре о категоријалном апарату из самог наслова. 

Биће да је категоријални статус појмова очинство и синовство мање

више јасан. Наш приступ подразумева схватање човека као биосоцијшzног бића, 

дакле оног духовног које живи у свету природе и друштва. Друго наше пола

зиште темељи се на схватању да је у традиционалним биолошким, психолош

ким, философским, социјалним, социолошким, и не на последњем месту - бар 

по значају - религиозним релацијама - у свим цивилизацијама улога оца посеб
но експонирана, не само са тачке гледишта генетског наслеђа, већ и прејемства, 

дакле духовне, "васпитне" и социјалне улоге на децу - наследнике. 

Што се, пак, тиче термина памћење, користићемо га у философско

културолошком смислу. Ту се умногоме ослањамо на идеје раног Михаила 

Бахтина, у чијем философском систему памћење (оно културолошко) заузима 

врло важно место. Ево неколико његових редукованих дефиниција које су нам 

служиле као путоказ: 
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"Памћење је приступ са становишта вредносне коначности; у извесном 

смислу памћење је безнадежно, али зато само оно уме да цени, осим циља и 

смисла, већ свршени, потпуно присутни живот".' 

У конспектима књиге о Раблеу (поглавље Рабле и Гогољ) налазимо ко-

ментар: 

"Напред се може кретати само памћење, а не заборав. Враћајући се ка 

почетку, памћење обнавља заборав".2 

Најзад, у књизи Проблеми поетике Достојевског срећемо сада већ чу

вени исказ о "памћењу жанра": 

"У жанру су сачувани неумрли елементи архаике. ( ... )Жанр живи са
дашњошћу, али увек памти своју прошлост, свој почетак. Жанр је представник 

стваралачког памћења у процесу књижевног развоја".3 

Бахтинов ученик Сергеј Аверинцев се последњих година свог живота 

бавио константама традиционалне руске свести (чланак - реферат Хоризонт 

породице, 2000)4 и "поколењским несугласицама'', у смислу дијалошких спо
рова, не и међусобица, разилажења.5 Управо његова синтагма "поколењске 
несугласице" (поколенческие несогласия) довела нас је до наше кованице "по

колењско памћење". 

Трећу тачку теоријског ослонца потражили смо код структуралисте Ју

рија Лотмана. Пре свега у његовом кратком, конспективном чланку Памћење у 

културолошком светлу.6 Инспирисала нас је његова прва теза, по којој:. 

"Са тачке гледишта семиотике, култура је колективни интелект и ко

лективно памћење, тј. надиндивидуални механизам чувања и предаје извесних 

информација (текстова) и разрада нових". 

Отуд се, по Лотману, простор културе може поимати као простор "неке 

врсте општег памћења", које чува опште информације (текстове) да би их у 

одређеном тренутку могло репродуковати, односно актуализовати као "смиса

ону инваријанту". 

Вратимо се сада генерацијским односима очева и деце, њиховим дија

лошким димензијама. 

Истраживачи архаичне свести свесни су велике улоге очева у првобит

ним људским заједницама и тотемских функција предака у раним религијама. 

Наравно, статус очева посебно је наглашен у архајско време патријархалних 

култура. Послужимо се једним речитим примером. Словени заједницу свог 

1 Текст: Аутор и јунак у естетичком деловању; М.М. Бахтин, С обр. соч. Т \, Москва 2003, стр. 181. 
2 М.М. Бахтин, Собр. соч. Т 5, Москва 1996, стр. 398. 
3 М.М. Бахтин, Собр. соч. Т.6, Москва 2002, стр. 120. 
4 Вид. Серrей Аверинцев, Горизонт семьи. "Новый мир", 2000, Њ 2, стр. 170175. 
5 С. Аверинцев, Солидарность поколений как фактор гра.жданской свобоl'Јы. http://www.yavlinsky. ru/ 

news/index 
6 Ю. М. Лотман, Пwwять в културологическом освещении. Избр. ст. Таллин 1992, стр. 200-202. 
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народа, која има корене у архајској широј породици, зову по оцу: Отаџбина 

(Срби), Отечество (Руси и Бугари), Ojczyzna (Пољаци), итд. 
Сазнања указују на то да је Божје Очинство од искони присутно у ве

ровањима свих народа. Континуитет поколења посебно је истакнут у Старом 

завету. По њему Господ је суштаствено Бог Отац. Он је врховни ауторитет. 

Нови завет јеванђељски сведочи да је Бог - Промислитељ васељене ( старосло
венски и црквенословенски Сый - Онај Који Јесте), истовремено нам казујући 

и о његовом једином Сину - Исусу Христу. Исус Христос има двојаки есхато

лошки смисао: он је истовремено и син Маријин и Јосифов, али и Син Божји. 

Ту двоструку ипостас Сина Божјег и Сина Човечјег, Богочовека, како га често 

именује Православна црква, као другог лица Св. Тројице, обзнањују нам сва 

Јеванђеља. 

"Верујте ми да сам ја у Оцу и Отац у мени, ако ли не, због самих дела 

верујте ми". (Јн. 14, 11 ). 
Истовремено, преко Сина Божјег остварује се Божје очинство над свим 

људима. Наравно, реч је о највишем духовном очинству, а не о некој земаљској 

крвно-телесној вези. Ако исправно видимо дату прејемственост, управо у том 

вишем смислу речи хришћански свештеници су оци - од највиших чинова - па

тријараха (односно папа) па све до оних најнижих. 

Од Јована Крститеља, преко Исуса Христа и апостолског наследства, и Св

.Тајна крштења има смисао духовног очинства и синовства, које није везано за расе, 

нити народе. Апостоли Петар (крстио Марка; 1Пт 5,13) и Павле (крстио Тимотеја и 
Тита; !Тим 1,2; 1, 18; 2Тим 1,2; Тит 1,4) називају крштене својим синовима. (Узгред, 
Руси кума на крштењу и данас зову Крсним оцем - Крестный отец). 

И у Старом и у Новом завету велика пажња посвећује се брачним 

заједницама и породичном моралу. Најсажетије речено, овим светим књигама 

заједничка је глобална онтолошка парадигма потребе неговања породичне хар

моније: проповед да отац треба бити близак сину, син - оцу. Дом и породица 

су за хришћане одувек представљали другу цркву. То проистиче и из поука Св. 

Јована Златоуста (IV век) о хришћанском браку: 
"Ни један савез међу људима нема тако велики значај као брак", - вели 

он. 

Владика Николај Велимировић је из емиграције проповедао о српској 

породици која треба да буде "освештани храм Господњи". 7 

Етичке породичне норме се, семиотички посматрано, панхронијски 

преносе на поколења путем механиизма културног, односно цивилизацијског 

памћења. У овом смислу Г. В. Флоровски пише о "прејемственим предањима 

људског рода". 8 

7 Из предговора књ. Влајко Влаховић, Породични живот код Срба, Њујорк 1954, стр. 9. 
8 Чланак О народах неисторических (Страна отцов и страна детей), у: Мир России - Евроазия. Анто

логия. Сост. Л. И. Новикова, И. Сиземская. Москва 1995, стр. 30. 
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Белодано је јасно да етичке породичне норме нису увек поштоване, 

односно да се увек не поштују, што се суштаствено може довести у везу са од 

Бога нам датом слободом избора, која код крхких људских бића води многим 

искушењима. На свој поетско-метафорички начин је то изразио и творац Зара

тустре (1883), дакако само нешто мало после Достојевског: 
"Поштовати оца и мајку и све до корена душе потчиљавати се њиховој 

вољи": ову таблицу превазилажења окачио је други један народ изнад себе и 

постао је тиме моћан и вечит". (Поглавље О хwьаду иједном цwьу). 

Пророк натчовека говори о Земљи отаца (Vaterland) и земљи деце 
(Kinderland) (О старим и новим таблица.ма, 28. глава), што је Флоровском 

послужило да га похвали за проницљиво ретроспективно и проспективно ку

лтурно-историјско поимање живота.9 Цивилизацијски развој не тече увек пра

волинијским прогресом. "Често прескачем степенице док се пењем - и то ми ни 

један степеник не опрашта", - каже Ничеов младић. (О дрвету на брегу, с. 76). 
У својој последњој књизи Јуриј Лотман доказује да су скоковите про

мене, дисконтинуитетни експлозивни процеси, те и бинарне структуре чести у 

руским културно-историјским кризама и ломовима. 10 

На трагу тих идеја сада ћемо дати свој осврт на одразе кризе породице, 

најпре у неким књижевним делима, будући да је управо књижевност најбољи 

репрезент руског националног духа, другим речима - да је руска култура у це

лини литературоцентрична. 

Дакле, у другој половини XIX века код "народа - Богоносца" запажају 

се снажни процеси распада породице и поколењских конфликата. Општепозна

то је да је о томе први на литерарно убедљив начин посведочио Иван Тургењев 

у свом роману Очеви и деца (1862). У њему је писац креирао лик "новог чове
ка", младог природњака, медицинара-анатома, заштитника материјализма, не

задовољника постојећим животом и претходним нараштајем. Базаров одбацује 

ауторитете, негира љубав, гнуша се романтике, одбацује уметност, јер она нема 

практичне користи. Одричући догме и све традиционалне погледе уопште, он 

долази у сукоб са генерацијом очева (вербално супротстављање Павлу Кирсано

ву доводи га до двобоја пиштољима). Занимљиво је даје Тургењев пустио свога 

јунака да иронијом судбине страда од обичне посекотине на прсту. Међутим, 

Базаров је послужио као инспирација руској револуционарно-демократској, 

односно радикално-идеолошкој мисли (Чернишевски, Доброљубов, Писарев). 

Наиме, њени су представници мислили да развој просвете и науке, уз радикалне 

политичке резове, могу решити нагомилане друштвене проблеме феудалне Рус

ије. Било како било, велика популарност романа, проистекла је и због прихва-

9 Исто. стр. 29. 
10 /О. М. Лотман, Культура и взрыв, Москва 1992. 
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тања главног јунака као типа нuxwmcme. 11 Тургењев је, тако, и нехотице посејао 

семе са далекосежним последицама за руско друштво: од почетног стихијског 

протеста револуционарних демократа, па све до најизоштренијих нихилистич

ких рушилачких захтева анархиста (Нечајев, Кропоткин и др.). Истовремено, 

руски писци сведоче о све актуелнијим процесима распада породице. После 

Тургењева - и Лав Толстој, Салтиков-Шчедрин, Достојевски ... Овај последњи 
је управо од својих Записа из подземља, преко Злочина и казне, Нечистих сила 

и Браће Кармазових, најжешћи противник нихилизма, који сматра разорним, 

будући да рушилачки утиче најпре на породицу, као основну ћелију друштва. 

У Нечистим CWlШvta ( 1872) мање се инсистира на отуђености очева 
и синова (Верховенских), а знатно више на инферналном Ставрогину, чија су 

духовна деца нихилисти авантуристичко-хазардерског типа, попут Шатова, Ки

рилова и Петра Верховенског. Ту је управо Достојевски показао како из система 

тајних организација генетски, органски проистиче култ тзв. великог вође и учи

теља. За тему којом се бавимо значајнији је, међутим, и илустративнији роман 

Браћа Каршwазови (1881 ). У њему је моделован свет традиционалне моногамне 
породице (дакле: муж, жена , деца), али оне "случајне", која је у потпуном ра
сапу, како физичком, тако и у духовном. Знамо: Фјодор Карамазов је нарушио 

Свете Тајне, оставши без жене којом се оженио из интереса, огрезао је у сладо

страшћу и аморалу; тако да нема ауторитет нити власт старешине породице кога 

би поштовала деца. И поколење деце је структуирана у три димензије (законити 

синови Димитрије, Иван и Аљоша), уз додатак хипотетичке четврте (Смер.цја

ков, за кога се претпоставља да је ванбрачни син). Виша заповест је љубав 

према ближњи.ма. Управо ње нема код Карамазова (символика је већ у самом 

презимену: црниiw намазани), разуме се, уз частан изузетак Аљоше. Рекло би се 

да наративни дискурс Достојевског указује на континуитет у наслеђе предатог 

"памћења" моралних грехова, физичког очинства, али и његово превладавање 

отклоном Аљоше, његовог везивања за старца Зосиму, као свог духовног, рели

гиозног оца. Другим речима - њихови подвижнички путеви васпостављају пре

кинуте духовне везе између очева и деце. Међутим, вреди обратити пажњу на 

једну другу породицу, ону капетана Николаја Иљича Сњегирјова, којаје такође 

у кризи. Али, његов деветогодишњи син Иљуша устаје "сам против свих - због 

истине и правде" . Он се жртвује за свога (иначе јадног, несолидног и раскалаш
ног) оца. (Код Карамазова је супротно: синови су жртве свог оца!). Дакле, идеја 

Достојевског могла би се формулисати овако: достојанство очева - биолошких 

(физичких), али и духовних - бране добри синови, Аљоша и Иљуша. (Није слу

чајно што их писац зове хипокористички, тј. именима од мила). 

11 Фредерик Коплстон је несумњиво у праву када каже: "Изворно, међутим, ов<\i термин се односи на 
оне који су тврдили да ништа не прихватају на основу ауторитета или вере. Они прихватају религиоз

на веровања, моралне идеје, или друштвене и политичке теорије само ако ум може да их докаже и ако 

се могу применити у смислу друштвене користи." (Фредерик Коплстон, Филозофија у Русији. Превод 

Б. Лубардић, Београд 1992, стр. 118). 
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Иљуша је бранећи част свог оца нападнут од стране шесторице дечака, 

био је каменован, погођен у груди - поред самог срца, што је убрзало његову 

смрт од туберкулозе. (Срце је символ живота, мистични центар душе). У равни 

чуда је то што се због овог малог јунака покајао и један такав грешник као 

што је Мића Карамазов. Остварује се мисао из мотоа романа: зрно што умире 

доноси вишеструке плодове (Јн 12, 24). 
Обратимо сада пажњу на завет Иљуше да буде сахрањен ван града, под 

велики ка.мен. Овај мотив има сакрални смисао, садржан најпре у семантици самог 

јунаковог имена. (Пуно име Илья - Илија =јевр. Мој Бог је Јахве, односно Бог

Отац је моја снага). Камен је ту у значењу црквено-саборног престоног олтара. 

Противници бивају обраћени, деца следе Аљошу, створена је дечја црквена зајед

ница. Насупрот томе, како су већ достојевисти запазили, - извршено оцеубиство 
над Фјодором Карамазовом није само појединачни злочин, већ и злочин пред Бо

гом. Истовремено, и одрицање од Бога је аналогно, ако не и једнако, оцеубиству. 

То ad hотiпет показују случајеви Смердјакова и Ивана Карамазова. 
Познато је: Достојевски умире док буквално у његовом суседству ново 

поколење нихилиста (међу њима и Александар Иљич Уљанов) припрема атен

тат на цара (Александра П), да би га убрзо и остварило. А цар је у Русији, како су 

то показали Б. Успенски и В. Живов, кроз историјски низ година сакрализован 

до упоређења са Богом и конституисања његове натприродне моћи. 12 Доиста, 

слике и фотографије монарха, доцније и генералних секретара партије, готово 

редовно су у Русији излагане са њиховим потписима, односно потписаним име

нима, имитирајући фреске / иконе светитеља. 
Сада стижемо до теогонијског третмана вођа у политичким покретима, 

посебно у тоталитарним друштвима. Властодршци као Лењин, Стаљин, Хи

тлер, Тито, Чаушеску, Туђман ... - су, према званично одређеним формулама у 

средствима масовне комуникације - очеви нације, проверени пријатељи мла

дих (деце), на којима свет остаје. Деци је, пак, колективна мајка - партија. Ево 

једног црнохуморног вица који то поткрепљује, говорећи о кандидату за члана 

Комунистичке партије кога анкетирају уобичајеним питањима: 

- Ко ва.м је мати? - Наша партија, КПСС. 
(- Врло добро!) 

Име вашег оца? -Наш славни вођа, друг Ј. В. Стаљин. 

(-Одлично!) 

-Шта је ваша највећа, заветна жеља? - Да што пре постанем потпуно 
сироче. 

(- ?!) 

О томе да се тоталитарно партијско друштво храни обрнутом наглавачке 

религиозном свешћу, која биполарна осцилира између канонизације и борбе против 

12 Вид. Б. А. Успенски, Избранные труды. т. 1, Москва 1996, стр. 208. 
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,јереси'', сведочио нам је Н. Берђајев - такорећи изнутра, из свог сопственог иску

ства. Уистину, семиотички посматрано, идеолошка концептивна матрица руских 

социјалистичких режима первер'I)'је библијске релације. Тако би се, на пример, 

без већег огрешења могло рећи да је Плеханов родио Лењина, Лењин - Стаљина, 

Стаљин - Хрушчова, Хрушчов - Брежњева, Брежњев - Горбачова, Горбачов - Јељци
на, Јељцин - Путина. Исто тако, да се парадигма Каина и Авеља огледа у односу 

Лењина према Плеханову итд. Лешек Колаковски је приметио да и стаљинистички 

Кратки курс историјеВКП(б), 1938, (а дужег, обимнијег није ни било!) у суштини 
има псеудорелигиозни карактер снажно митологизоване и демагошки сакрализоване 

властиУ Уопште узев, реално делање се тада (и не само тада!) замењује мистиком 

"новоговора" очева и деце. У совјетско време појачава се генерацијски дисконти

нуитет. Наиме, везе у породици су ослабиле због форсиране, строго контролисане, 

ритуализоване, могло би се рећи и театрализоване организације живљења. Породица 

бива скрајнута за рачун других ћелија, организација, као што су: партија, комсомол, 

пионири, синдикат, пролетерска удружења, групација "поштене интелигенције" и 

сл., али и због ригидног атеизма, отвореног, или прикривеног прогона Цркве. То се 

морало одразити и на уметност. Рана совјетска белетристика (рецимо приповетке И. 

Бабеља и М. Шолохова) пуна је оштрих, крвавих конфликата између очева и деце на 

идеолошкој основи. Гротескно исмевајући испретураност поретка ствари, Станислав 

Винавер је у једној својој скици из 1920. године (ушла у књигу Руске поворке) писао 
како су совјетска деца добила задатак да "васпитно делују на своје родитеље". Наш 

писац је овим својим оштрим репортерским запажањем предсказао једну такву ку

риозну инструментализовану акцију из 1932. године. Било је то сада по злу чувено 
денунцирање оца од стране једног сибирског дечака по имену Павлик Морозов. Он 

је потказао свог оца због тобожње заштите, односно непријављивања тзв. кулака. 

Отац Морозов је по овој пријави ухапшен, одведен у логор и стрељан. (Приметићемо 

овде упадљив контраст у односу на понашање дечака Иљуше Сњегирјова из Браће 

Карамазових, који је примио мученику смрт из љубави према оцу). Власт је убрзо од 

Морозова-сина створила култ "хероја - пионира СССР бр. 1 ". Он је глорификован 
као пионир који жртвује породицу отаџбини, као пример на који се треба угледати. 

И угледали су се! Уследила је права епидемија шпијунирања очева од стране своје 

рођене деце, одрицања од родитеља, њиховог прогона. Када су се исте те године Пав

ликови деда и стриц (у традиционалној руској породици супститути оца!) осветили 

дечаку, лишивши га живота у једној заседи, Павлик је "канонизован" као (псеудо) 
новомученик. Стаљин је намеравао да му дигне споменик при улазу на Црвени трг, 

испред места где је порушена Црква Иконе Богородице Иверске. (На том месту се 

сада налази спомник генералу Жукову). Споменик је и урађен, алије ипак постављен 

на другом месту, у некад радничко-бунтовничком рејону Красне пресње. 

Карактеристично је да је овај култ организован пред Први конгрес 

Савеза писаца СССР, припреман пуне две године и одржан уз велику помпу 
13 Leszek Kolakowski, Gl6>vne nurty marksi=mи, 111: Ro=klad. Londyn 1988, str. 865. 
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1934. године. На ову исфабриковано-идеализовану глорификацију насели су 
многи писци, међу њима: Горки, Бабељ, Сергеј Михалков ... Мање је познато да 
је Сергеј Ејзенштејн чак био снимио филм о Павлику Морозову, али је он остао 

у бункеру - оцењен као политички недовољно оштар. Настрану чињеница што 

сада знамо даје несретни дечак био бесоимани, да се оцу осветио због тога што 

је овај напустио дом и породицу и отишао код друге жене, најзад, да никад није 

ни био члан пионирске организације. Мит је још једном заменио стварност, 

експанзију је доживео надувани сукоб између тзв. "општих и личних интереса", 

тј. државе и породице. Док се "отац народа", преко великог механизма власти 

наметао као отац свих, совјетски колективитет је све више попримао облике 

изопачене саборности. У том смислу дати мит можемо схватити као тоталитар

ни култ очинства вође који захтева апсолутну послушност. 

Култура, схваћена у широком семиотичком смислу, већ по самој својој 

дефиницији "памти" прошлост. Ј. Лотман и Б. Успенски су дошли до закључка 

да су "нове историјске структуре у руској култури периода који је проучаван 

неизоставно укључивале механизме који су изнова успостављали културу про

шлости", често по њеном сасвим "изврнутом" (рус. перевернутом) структурном 

плану. 14 Надамо се да неће бити нескромно ако закључимо да то показује и овај 

наш прилог. 

Богдан Косанович 

ОТЦОВСТВО И СЫНОВСТВО КАК 

«КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» 

РЕЗЮМЕ 

В настоящей статье автор исследует отношение категорий "памяти" и 

"забвения" с точки зрения существования человеческих поколений, диалектики 

их конфликтов и смены. Иллюстративный материал автор находит прежде все

го в Библии, затем в русской литературе XIX и ХХ вв., а также в тоталитарной 
общественной действительности, главным образом - социалистической. В по

нятийной категориальной номинации проблематики автор опирается на неко

торые идеи Михаила Бахтина и Сергея Аверинцева, а в культурологических ти

пологических размышлениях на теоретическую модель русской структурально

семиотической школы Юрия Лотмана и Бориса Успенского. 

Ключевые слова: отцовство, сыновство, память, забвение, Библия, по

коления, тоталитаризм, русская литература. 

14 Вид. 10. М. Лотман, Б. А. Усnенский, Роль дуальных моделей в динамике pyccкoii культуры. в: Б. А. 
сnенский, Избранные труды. т.1. Москва 1996, стр. 339, 359. 
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