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MAGYAR KONYV UJVIDEKEN 

Ispanovics Csap6 Julianna 

1794-1918 

А bacskai magyar nyelvй nyomdaszat kezdete az 1794-es esztendбhoz kбt
hetб, elsб nyomai Ujvideken lelhetбek fel. Az йttorб Jankovits Pal (Pavle Jankovic). 

Erdujhelyi Menyhert szerint а nyomdaszat teren Ujvidek "elsбk kozt all 
D61magyarorszag varosai kozt" 1

• Az йjvideki szerbek mar koran kezdemenyezik а 
nyomdaszat beinditasat а varosban. Igy az 1707. evi kongresszus engedelyt ker az 
illetekesektбl egy nyomda felallitasara. Kerelmiik eredmenytelen marad. 1748-ban 
Ujvidek Maria Terezia j6voltab61 szabad kiralyi varosi rangra emelkedik. Kurzbeck 
J6zsef, becsi egyetemi nyomdasz hйsz eves idбtartamra engedelyt kap egy nyomda 
felszerelesere, de hiaba, hiszen "karl6cai nyomdaja elбrelathat6lag nem prosperalha
tott" - irja Erdujhelyi2. Kaulici es Stefanovics йjvideki polgarok 1790-ben engedelyt 
kernek а Temesvarott iilesezб kongresszust61 egy nyomda felallitasara. А kongresz
szus javasolja egy а magyarorszagi szerbek kozkoltsegen felallitand6 nyomda let
rehozasat, s ezt а javaslatot П. Lip6t 1793. aprilis 23-an j6vahagyja. А kervenyezб
ket utasitjak, lepjenek kapcsolatba Kurzbeckkel, aki viszont ekkor mar Novakovics 
erseki titkarra ruhazta szabadalmat. Kaulici es Stefanovics prбhalkozasa sikertelen 
marad. Novakovics 1796-ban eladja nyomdajat а pesti magyar egyetemnek. 

1789-ben Jankovics Emanuel3 (Emanuil Jankovic) megvasarolja а lip
csei Egon ТоiЫ nyomdajat, s miutan befejezi lipcsei tanulmanyait (а medicina mel
lett szabadidejeben elsajatitja а nyomdaszat fogasait is), 1792-ben Lorenz Kurz
beck becsi nyomdasz erбs befolyasa ellenere (az б privilegiuma а szerb konyvek es 
mas dokumentumok nyomtatasa) megalapitja az elsб йjvideki nyomdat. Jankovics 
konyvkereskedes nyitasaval kezdi йjvideki tenykedeset. Boltja а mai Zmaj Jovan es 
а Duna utca sarkan fogadja а vasarlбkat. Egy evvel kesбbb ugyanennek az epiiletnek 
az udvaraban mar egy nyomda all, а varos elsб nyomdaiizeme. Jankovics muhelye 
nemcsak az elsб ujvideki nyomda, hanem egyben az elsб vajdasagi nyomda is. 
Horvath4 kategorizalasa szerint Jankovicse az elsб szerb nyomda ezen а videken, az 
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elsб magyar nyomdat Bittermann Karoly inditja Szabadkan, az е\sб nemet nyom
damйhelyt pedig 1847-ben Pleitz Ferenc Pal alapitja Nagybecskereken. Ez igy nem 
fogadhat6 el, а nemzeti kriterium е harom esetben nem mukбdik, hiszen mindharom 
nyomdaban, s kesбbb а tбbЬiben is, egyarant kesziilnek szerb, magyar es nemet nyel
vй konyvek, amint azt а tulajdonos tizleti erdeke diktalja. Jankovics nyomdajanak 
1792-es megnyitasat mar nem erheti meg. Mйhelyet testvere, Jovan Jankovic бrбkб\i, 
aki 1793-ban szinten eltavozik az elбk sorab61. На\а\а elбtt megszerezi а Helytart6-
taшics j6vahagyasat, miszerint, tekintettel а tбbbnyelvй kбrnyezetre, а nyomdanak 
joga van szerb, magyar, nemet es latin kiadvanyok nyomtatasara. А nyomdat fia, Pal 
(Pavle) veszi at, es vezeti sikeresen 50 even at. Horvath szerint Jankovics nyomdaja
ban tбЬЬ Јар kesziil, nyomtat torteneti munkakat, egyhazi konyveket, imakбnyveket, 
az evangeliumot, ЬiЫiareszleteket, szentkepeket, abeceskбnyveket, francia, osztrak, 
nemet, olasz szerzбk szerb nyelvre fordftott muveit, szerbre forditott szindarabokat, 
utasitasokat, rendeleteket, plakatokat stЬ. 

Jankovics Pal miihelyeben magyar kisnyomtatvanyok, konyvek is ke
sziilnek, igy а bacskai magyar nyelvii nyomdaszat uttorбjenek is tekinthetjiik. 
Elsб magyar nyelvй kiadvanya 1794-Ьбl valб, s а bacsmegyei mesteremberek 
munkablret meghatarozб deputatio munkajarбl kesziilt szoveget tartalmazza, 
mely szбveget 1794 Ьбjt-masanak havaban а vannegye kozgyiilesen is fбlolvassak. 
1795-ben meg ket magyar nyelvй nyomtatvany hagyja el Jankovits nyomdajat Petrik 
Magyar Kбnyveszete p6tkбtetenek а tanйsaga szerint5

• Mindkettб felsб-pulyai Biiky 
Jбzsef (1758-?) orvostudor6 mukбdesehez fйzбdik. 

А Hivatal-blli oktatas а pestis alkalmatossagaval с. rбvid szбveg kis
nyomtatvany formajaban ad utasitasokat а megye orvosainak а pestisjarvany preven
ci6jat il\etбen. Fontos kiadvany ez, hiszen Bacska es Banat lakossagat tбЬЬ hullam
ban ritkitotta meg а fekete halal ( elбszбr а felszabadit6 haborйk eveiЬen, 1683-1699, 
majd 1708-ban, 1738-40-ben, 1756-ban, 1761-ben, 1770-ben es 1786-ban). Btiky 
ha\ad6an gondolkodik, hiszen, allapitja meg, tбbbet tehet az orvos а jarvany meg
elбzese teren, mint а k6r gy6gyitasakor. Ezzel бsszhangban az elhivatott orvosnak 
hivatalЬeli kбtelessege az emberek felvilagositasa, hogyan elбzhetik meg а szбrnyй 
k6r kitбreset es elharap6zasat. Btiky ket cikkelybe foglalja а jarvanymegelбzessel 
kapcsolatos teendбket. Az egyik: а kбznepet fel kell vilagositani, meg kell ismertetni 
а betegseg jellemzбivel. Minden embernek tudnia kell, hogy а pestis nem Ievegб 
йtjan terjed, hanem "egyediil az egyveledes altal ragad6, es terjedб Iegyen"7

• Azt is 
meg kell jegyeznitik, hogy а k6r sokaig Iappanghat meg egeszseges, de mar fertбzбtt 
emberekben, akikkel szinten nem szabad erintkezni: " ... ez az alnok ellenseg (tudni 
illik а pestis) amьar merges erejet sok megfertбsztetteken meg kinem nyilatkosztatta 
volna, es tбЬЬ napokig-is az egeszsegnek Ieg kevesebb valtozasa-nelkul azokban rejt
ve legyen, meg-is dogletes merget kбzli, es terjeszti."8 Ezert nem kell а szeremsegi 
emberekkel erintkezni, javasoUa Biiky, mert ott mar feliitotte а k6r а fejet. Biiky ma
sik cikkelye szerint а prevenci6 masik fontos feltetele а megyeszerte kozzetett orvosi 
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rendeletek betartasa. Az orvosok pedig kбtelesek hetente megvizsgalni а reajuk Ыzott 
telepiileseket, es betartatni az orvosi rendeleteket. Biiky szбvege nyilvan az 1710-es 
blcsi Pest-Patent neven ismert utasitas rendelkezeseire vezethetб vissza, amely " ... 
elrendelte а jarvany megjelenesenek nyilvantartasat, а fertбzott videk lezarasat, es а 
fertбzбtt videkek szigoru elkiiloniteset; tiltotta nyilvanos бsszejбvetelek, fбleg va
sarok megtartasat es az engedely nelkiili kбzlekedest, s ennek erdekeben lezaratta а 
veszelyes teriilet fele еsб hatarreszt, onnan pedig csak az elkiilбnitб karantinban szer
zett Ьiztosftekok utan lehetett atjбnni. Addig azonban, amig ez а rendszer tбkeletesen 
nem funkcionalt, а Balkanr61 es а Havasfбldrбl erkezб pestishullam ezrevel szedte 
aldozatait а Bacskaban es Banatban. "9 

Jankovits masik, 1795-ben kesziilt magyar nyelvii nyomtatvanya szinten 
Biiky szoveget adja kozre, s kapcsol6dik а hivatalЬeli oktatashoz, а cfme: А pestis
nek meg-ismertetб jeleirбl. Termeszetesen ez а kiadvany is а megelбzes erdekeben, 
а lakossag felvilagositasa celjab61 kesziilt. 

1834-ben nyomtatta es jelentette meg Jankovits Magoss Jбzsef verseit а 
Magany viraga cim alatt. А nemzet konyvtara а Szinhaztбrteneti Tarban, szinhazi 
zsebkбnyvkent tarolja. Irodalomtбrteneti adat is, habar nem igazan jelentбs, megis, 
verseskбtetkent is tudnunk kell r6la! 

1837-ben Jankovits egy kalocsai, ersek megyei aldoz6 рар, Szep Ferenc 10
, 

temerini kaplan eposzaval, tбrteneti munkajaval lepi meg а nagykбzбnseget. А verses 
kr6nika alkalmi munka, Rudics J6zsef fбispani helytart6va val6 kinevezesekor han
zik el 1837 szeptembereben Zomborban. Kalapis Zoltan 11 szerint Tolereczky Balint, 
bacsi apatplebanos Alagyai hangok с. alkalmi kбltemenye is resze az iinnepi miisor
nak, mely kбltemeny nyomtatasban is napvilagot lat 1837-ben Jankovits ujvideki 
nyomdajanak kбszбnhetбen. 

А Bacs-Varmegye ev-szazadai с. munka bevezetбjeben Szep а kovetkezб
ket frja: "Idvezlegy szep ter, aldott kanaanja Hazamnak, / ldvezlegy hбsбk' Ьбlсsбје, 
csatak helye, gazdag / Bacs-Megye! Hii fiad en, kej erzet telve kбszбntlek. / Lelkem 
бrйl, latvan mint oszlik szerte, borong6 / Felhбkent а' rezge homaly felseges egedriil, 
1 'S а diihodб szelvesz mint nyugszik el atkos бlеЬе. / Latvan а' viharok mehebiil 
hajnalod, es az / Aldott beke mikent csirazik boldog idбket. / Ter mezeid' csata zaj 
remiszte, ver patakokban / Fulladtak lakosid, 's бldokles nema tanuja / Voltal szaza
dokig: most edes csendnek бriilhetsz, / 'S en, Ev-szazadid' kepet tiikrбzve dalomban 
1 А' mult emleket el zengem, јоЬЬ fiaidnak." 12 А kбltemeny krбnikajelleget erбsiti а 
varmegye fбispanjainak leveltari adatokkal dokumentalt nevsora 1074-tбl Rudics J6-
zsefig, akinek egyben miivet is ajanlja а szerzб. А hexameterekben irt eposz nem Ыr 
kiilonosebb irodalmi ertekkel, s tбrtenelmi szempontb6l sem nevezhetб hiteles doku
mentumnak, inkabb а romantikнs tбrtenetir6i iskolahoz all kбzel, habar van egy-ket 
reszlete, amelyet "helyi szinei" okan talan erdemes fбlidezni. Kalapis Zoltan "buzg6 
lokalpatriotizmusnak"13 nevezi ezt а mozzanatot. Erdemes kiemelni azt az epiz6dot, 
amelyben Arpad es Zalan kiizdelmet, Arpad vezereinek а honfoglalasat irja le а szer-
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zб: "А' fбld es termeke jutott а' gondos apaknak / Osztallyal. Nyertek partjat а barna 
Tiszanak / Нбs Ada, es а' bajnok Zenta, s' Adorjan / Beljebb Zombornak juta resz. 
Foglalta Szabadka / Koztiik el а' nyert tert. Folytan а szбke Dunanak / Bezdan es Ваја 
osztoztak Bodroghgal. Utanok / Bacs а' harczban erбs rakatott varat ... " 14 А puszta
sagba veszб Bacska kepet is erdekesen rajzolja meg Szep, midбn а tбrok h6doltsag 
veget, а felszabadulast enekli: "Zentanal meg sziint а' fel hold biiszke hatalma. / Bacs 
Megye! Meg sziintek veszt hord6 Napjaid ottan. / Nem tapoda tobbe ellenseg Ьйја 
mezбdet; / Nem haborgata kar riadas, 's rohan6 csapatoknak / Vad zaja nem kбlte szi
lajon fol beke nyugalmad. / Pusztult telkeidet munkasnep szallta meg, es а'/ Harczos 
Apak ontott veretбl dus ugaridnak / Hantjait aldassal fizetб szep terre cserelte. ! Ott 
hol borzaszt6 vadonok siiri.ijebe tanyaz6 / Farkasok es medvek ordit6 hangja ijeszte 
1 Gyapjas nyaja nyoman hatran lepdelni az embert: / Most Ьй 's gond nelkiil ftityi.i
reszve terelgeti gбЬбl / Okreit а' jambor pasztor; Teli keЬli.i remenynyel / Sz6rja az 
elet ad6 magvat szantasa gorongyen / Munkas fбldmi.ivelб, s' edes dalolassal aratja 
/ 'S hordja csi.irebe vigan hasznos munkaja gyi.imolcset. / Ott hol remitб pusztaknak 
rengetegeben / А' felenk vandor siikertelen jara, kifaradt / Tagjainak nyugov6 szalast 
fбl lelni serenyen: / Most hй polgarok kenyelmes Iakjai allnak. / lgy kelt а" sivatag 
homokos pusztak kebelebбl /А' haza hй fiait nemzб nagy hirii Szabadka. / lgy Ваја, 
Ujvidek, es а' Megye szekhelye Zombor." 

Jankovits Pal ujvideki miikodese nem eredmenyez val6ban ertekesnek es 
nelkiilozhetetlennek tekinthetб szepirodalmi tematikaju nyomtatvanyokat, ilyen tar
gyu kiadvanyai inkabb miivelбdestorteneti, konyveszeti ertekkel Ыrnak. Halala utan, 
1842-ben ozvegye, Katarina бrokli а nyomdat. 1847 kozepen eladja а miihelyt es fel
szereleset. А nyomdat teljes felszerelesevel egyiitt еlбЬЬ Danilo Medakovic, zimo
nyi nyomdasz, j6nevii szerb ir6 veszi meg, tбle 1859-ben Platon Atanackovic vladi
ka vasarolja meg, aki vegiil 1865-ben az ujvideki szerb gimnaziumnak ajandekozza 
а nyomdat, amely piispoki nyomdab61 а gimnazium hazi nyomdajava degradal6dik. 
Munka es nyomdaszok nelktil marad, а gepek tбnkremennek. 

Az ujvideki Кaulici testvereknek еlбЬЬ csak konyvkereskedesi.ik van а va
rosban, tankonyveket es naptarakat adnak ki. 1843-ban nyomdat is alapitanak. 1843-
ban tehat mar ket nyomda miikodik а varosban: Jankovics Pal ozvegyee es Kaulicie. 
Az ut6bЬi 1861-ben Fuchs lgnac kezebe keriil, tбle Agoston fia veszi at а nyomdat. 
Az ujvideki Fuchs Agoston elsбkent Kotzebue eIЬeszeleseit adja ki 1879-ben. 

Pajevics Arzen (Arsenije Pajevic) megveszi, ujjaszervezi es j6nevii intez
mennye fejleszti dr. Szubotics Janos (Jovan Subotic) negyedikkent alapitott, mind
ossze par evet miikodб ujvideki nyomdajat. Pajevics nyomdaja magyar nyelvii 
megrendeleseket is vallal. 1877-ben keri.il az olvas6k ele elsб magyar nyelvii, 46 
oldalas nyomtatvanya. А munka Buday J6zsefnek, az ujvideki fбgimnazium tanar
nanak az elmelkedese Az egyeni halhatatlansagr6l. Pajevics ezen kivi.il kinyomatja 
egyebek kozt а Bacs-szeremi ev,шgelikus esperesseg lelkeszozvegyei es arvai se
gelyegyletenek az alapszabalyait (1884), Steltzer Frigyes: Panszlav vilag az Alfбldбn 
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(1887) с. munkajat. Nalajelenik meg ket ujvideki, szerb gimnaziumi tanar, Brancsits 
Blagoje es Derra Gyorgy Magyar-szerb sz6tara 1889-ben. А szerzбparos SzerЬ-ma
gyar szбtara 1894-ben lat napvilagot, az ujvideki irбk tarsulasa adja ki, а szerb ko
lostori nyomda nyomtatja. Pajevics erdeme Belohorszky Gabor Vallasoktatas kerde
sekben es feleletekben evangelikus konfirmandusok szamara ( 1890) с. munkajanak 
а kozreadasa. Ugyancsak б nyomtatja Tomics Њsа (Jasa Tomic) brosurait, vitairatait 
magyar nyelven ( 1891 ). 

А szerb szabadelvii. part nyomdaja 1871-ben indul Ье. Pajevics Arzen ve
zeti egy ideig, mig at nem veszi Szubotics nyomdajat. А szabadelviiek nyomdajanak 
az elere Dimitrievics Miklбs (Nikola DimHrijevic) kertil. Sikerrel vezeti az intez
menyt. А nemzeti erzes az б iizleti erzeket sem homalyositja el teljesen, hiszen ma
gyar nyelvii kiadvanyokkal is kereskedik. Кinyomtatja Buday Jбzsefket munkajat: А 
banati nemet telepitvenyesek es а Schulvereinok ( 1887) valamint az emlitett szerzб 
Az egyeni halhatatlansag ( 1887) с. miivet. 

1877-es keltezesiiAz йjvideki szerb olvasбkor alapszabalyai, amely a"Szerb 
nemzeti tarsulati nyomdaban" kesztil. 1880-ban а reszvenyesek dr. Miletics Szve
tozarnak (Svetozar Miletic), а Zastava szerkesztбjenek ajandekozzak а vallalatot, 
aki szerb konyvek mellett itt nyomtatja а Narod с. lapot, es magyar megrendelбk
nek is dolgozik. Кinyomtatja pl. Ujvidek szabad kiralyi varos tбrvenyhat6saganak 
szervezeti szabalyrendeletet ( 1885) valamint Tomits Њsа Nem vagyok tбЬЬе szamar! 
( 1906) с. magyarra forditott ropiratat. 

А magyar ill. magyar nyelvii konyveket is еlоаШtб nyomdaszok szama az 
1880-as evek masodik feleben hirtelen megszaporodik а varosban. Jelentбsnek te
kinthetjiik Pajevits Arzen, Dimitrievics Mara, Herger Agost, а Popovics testverek, 
Fuchs Emil es tarsa, Hierschenhauser Веnб es Ivkovics Gyorgy mйkodeset. "Ez idб 
szerint [1894] ... hat nyomda mii.kodik Ujvideken. Valamennyi јб erбvel dolgo
zik es reszint konyveket, reszint hirlapokat es tudomanyos folyбiratokat szaШt а 
konyvpiacra. Nyomdaszatunk fejlettseget legelenkebben illusztrallja а termeles 
szaporasaga, а betii.k szepsege es а nyomtatvanyok olcsбsaga, mely sok tekintet
ben vetekszik а fбvarosival. А mi kiiШnosen а termeles szaporasagat illeti: azt 
kell vallanunk, hogy Ujvidek nyomdaszata oly fejlett, melyhez hasonlбt nem sok 
provincialis varos mutathat fel hazankban." - allapitja meg Erdujhelyi Meny
blrt.15 

А kilencvenes evekben meg ket nyomda keletkezik Ujvideken, az egyik а 
Popovics testvereke, а masik Reitzere es Hirschenhausere. 

А Popovics (Popovic) testverek ugyancsak szolgalnak magyar kiadva
nyokkal az erdeklбdбknek.. 1889-ben nyugdijazasi szahalyrendeletet, 1894-ben va
rosi szahalyrendeletet nyomnak Ujvidek szabad kiralyi varos megrendelesere, 1892-
ben Goszpodincze kozseg ketnyelvii, kozsegi szahalyrendeletet bocsatjak az olvasбk 
rendelkezesere. Naluk keszi.il Erdйjhelyi Menyhert: Ujvidek tбrtenete (1894) с. vas
kos, ma is forrasertekkel Ыrб, nagybecsii helytбrtenete, amely az 1990-es evekben 
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reneszanszat eli, ket valtozatlan utannyomasa is piacra kerill 16
• Popovicsek erdeme, 

hogy elkesziilt Zork6czy Lajos: Ujvidek- es kбrnyekenek fl6raja с. 128 oldalas tanul
manya, 1902-ben pedig magyar-szerb iskolai sz6tart is nyomtatnak. А nyomda 1906-
ban adja az olvas6k kezebe az ujvideki r6mai katolikus nepkбnyvtar kбnyvjegyzeket. 
1907-ben Tapavicza Gyбrgy kozremйkodesevel jelenik meg naluk Ujvidek szabad 
kiralyi varos gazdasagi programja, а lakasviszonyok rendezese. 

Hirschenhauser Веnб mйhelyeben Pavle Sosberger17 adatai szerint tiz ma
gyar nyelvu (Ujvideki Hirlap, Ujvideki Ujsag, Ujvideki Sport, Ujvideki Szinhazi Uj
sag, Thalia, Nepszava, Hatarбr, Ujvideki Napl6, Ujvideki Hirlap, Ujvideki Hetfб) es 
egyetlen nemet nyelvй (Neusatzer Journal) idбszaki kiadvany keszill 1892-1918 kб
zбtt. Ilyen hatterrel а nyomda termeszetesen batran vallalhat egyeb megЫzatasokat 
is. Hirschenhauser nyomtatja ki Erdujhelyi Menyhert: Peter es Bank-ban osszeskilve
se (1893) с. 140 oldalas konyvet, amelyben az ismert tбrtenesz, helytorteneti kutat6 
azt igyekszik Ьizonyitani, hogy Gertrudis kiralyne egyertelmйen politikai merenylet 
aldozata lett, а szerelmi szalat Katona J6zsef krealta, nincs tбrtenelmi hattere. Itt 
jelenik meg Goldberger M6r А jatek az iskolaban (1894) с. 16 oldalas tanulmanya, 
amelyet а szerzб 1894 aprilisaban а Bacsmegyei tanit6egylet ujvideki jaraskorenek 
ujvideki, tavaszi kozgyйlesen is felolvasott. 1899-ben lat napvilagot Рар Dezsб: А 
zsid6k tбrtenete J6zsua korat61 а П. templom felepiteseig с. 40 oldalas, tanu16k sza
mara kesziilt munkaja. Kesziilnek шila hivatalos nyomtatvanyok is: Ujvidek szabad 
kiralyi varos eves koltsegelбiranyzata, Ujvidek eves reszletes leltarainak osszesitese. 
Hierschenhauser nyilvan gyorsan megteriilб beruhazaskent kezeli Popovits Rado
van: Szerencses korcsmarosat, amikor 1901-ben 112 oldalas kezikбnyvet nyomtat 
szeszes italok keszitesehez es borok gondozasahoz18

, ugyanebben az evben kerill ki 
muhelyebбl Ujvidek es kornyekenek Ieirasa es utmutatoja magyar es nemet nyel
ven (80 oldal). Ujvidek szabad kiralyi varos lakossaganak 395 oldalas nevjegyzeket, 
amely az 1900-as nepszamlalas adatai alapjan kesziilt, ugyancsak б nyomtatja ki. 
Hierschenhauser kesziti el Az Ujvideki Magyar Kaszin6 konyvtaranak а kбnyvjegy
zeket (1901). 1903-ban egy emlekftizetet nyomtat Deak Ferenc sziiletesenek 100. 
evfordul6ja alkalmab61, az ujvideki allami polgari leanyiskola nбvendekei szamara. 
1904-ben а nyomda Iljic Branko: А magyar kiil- es belpolitika tevйtjai с. ftizetes 
kiadvanyat adja az olvas6k kezebe. Ugyanebben az esztendбben keriil ki а sajt6 а161 
Rostofsky Jvan: Egy felЬen maradt epos с. regenyenek az elsб resze. 1905-ben Hir
schenhauser kinyomja az ujvideki magyar kiralyi allami polgari fiuiskola ifjusagi 
kбnyvtaranak а jegyzeket ( 1905), а Delmagyarorszagi Kбzmuvelбdesi Egyesiilet uj
videki nepkбnyvtaranak а jegyzeket ( 1906), Heimann Јеnб kozjogi munkajat ( 1906), 
Heller Margit kбltemenyeit (1906). 1907-ben az ujvideki magyar kaszin6 konyvta
ranak а jegyzeke, 1909-ben Piukovits Sandor Kossuth Lajos mйkбdese с. rбpirata, 
1910-ben Piukovits Sandor: А szerb nepkбlteszet с. tanulmanya, 1916-ban egy moz
donyvezetбi kezikбnyv hagyja el а nyomdat. 



MAGYAR KONYV UJVIDEKEN 11 

Fuchs Emil, Fuchs Agoston orokebe lepve szinten а kilencvenes evek ele
jen tunik fбl а varosban. Elsбkent Molnar Hug6 19 oldalas egyhazi beszedet nyom
tatja ki, amelyet Molnar 1890. majus 4-en tartott az ujvideki evangelikus reformatus 
egyhaz orgonafelavat6 tinnepsegen. 6 jelenteti meg а Brankovics Gyorgy, szerb pat
riarka, iigyes iizletember ( 1893) с. brosurat. Fuchs kesziti el az ujvideki munkasegyJet 
iinnepi ftizetet, amelyet Ziemietzki Karoly egyleti alelnok ir, az egylet 1898. evi, 25 
eves juЬileuma alkalmab61. А hivatalos nyomtatvanyok teren Ujvidek szabad kiralyi 
varos koltsegelбiranyzata с az 1901-1908-as idбszakra), Ujvidek varos zarszamadasa 
oregЫti Fuchs hirnevet. Kinyomtatja Berencz Mihalyt61 az йjvideki r6mai katolikus 
egyhazkozseg tOrtenetet (1903) valamint Tapavicza Gyorgy: А sajkas kerdes (1909) 
с. 207 oldalas monografiajat. 

Ivkovics Gyorgy (Dorde Ivkovic) nyomdaja is keszit magyar nyelvii 
nyomtatvanyokat. А szeremmegyei evangelikus egyhazkozsegek 1899-es rendkf
vtili kozgyUleserбl kesziilt jegyzбkonyv l 900-b6l, а bacsi evangelikus egyhazmegye 
kozgyбlesenek а jegyzбkonyve 1901-Ьбl, dr. Lбwy Samu brosйraja, egeszsegiigyi, 
felvilagosito munkaja, az Utmutatas а szajur es а fogak eszszeru apolasahoz (1900) с. 
kiadvany femjelzi а nyomda elбrehaladasat. Monografiat is nyomtat Ivkovics, Bierb
runner Gusztav: А Bacs-szeremi ag. hitv. ev. egyhazmegye ( 1902) с. 254 oldalas mo
nografiaja dicseri az iizem munkajat. Ivkovicsnal kesziil Kiraly Bela: Feslett Ьimb6k 
с. verseskotete 1902-ben, Р. Njegos: Hegyek koszoruja с. dramatizalt kбltemenye, 
Belohorszky Gabor: А theologiai rendszer ( 1903) с. szakmunkaja. 1904-ben Ivkovics 
jogi targyй konyvvel is kedveskedik vasarl6inak Jankovics Pal: А roman metropolita 
а szerb alapitvanyok ellen с. munkajanak а kozreadasa reven. Mindemellett tOrte
nelmi targyй ertekezest (Borislav Jankulov: Az ujkor vilaglelke es а keresztenyseg), 
m6dszertani йtmutat6t beszed- es ertelemgyakorlatok tanitasi anyaganak az osszeal
litasahoz (Sziiszner Ferenc munkaja) is forgalmaz. 1906-ban Piskarosi Szilagyi Lajos 
katonai zsebkonyvet (Az optikai tavjelzes elsajatitasa), 1907-ben Petrovics Milan 
nyelveszeti munkajat (А szlav 6-tavii hfmnemiiek nominativusa, tekintettel а hfm
nemu declinati6k fejlбdestOrtenetere) nyomja ki. 1908-ban Brancsits Blagoje szerb 
gimnaziumi tanar az Ivkovics nyomdat valasztja 156 oldalas Magyar olvas6kony
venek а megjelentetesere. 1909-ben а petrбci Gazdasagi egylet reszvenytarsasag 
altal kiadott Bacsbodrogh Varmegye kom\6 termesenek rovid vazlata az Ivkovics 
nyomdaban kesziil. Itt kesziil Brancsits Blagoje Magyar nyelvtananak (1909) 3 ., 4. 
( 191 О) atdolgozott kiadasa, s meg ugyanebben az evben а zsaЫyai kaszin6 egyesiilet 
konyvtarkezelesi szabalyai es konyvjegyzeke valamint 1910-ben а temerini kozsegi 
rnagyar katolikus polgari kor konyvtarjegyzeke, Thiering Oszkar Magyar-nemet es 
nemet-magyar textilipari sz6tara is Ivkovics nyomdajat dicseri. 1912-ben Stolz AI
fonz: А hiteleshelyek es azok jelentбsege а kozepkorban Magyarorszagon с. tanul
manyaval orvendezteti meg а bacskai magyar olvas6kozonseget. Haborйs idбkben 
is akad dolga а nyomdanak, 1915-ben Ivkovics nyomtatja ki а hadiЬeszolgaltatasr61 
rendelkezб megfelelб tOrvenycikkelyt. 
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А szazadfordulбtбl Trianonig fokozatosan alabbhagy az ujvideki magyar 
kiadvanyok nyomtatasa, ebben ketsegtelentil szerepe van а szerb onallбsulasi tбrek
veseknek (Ujvideket szerb Athenkent tartjak szamon) s termeszetesen az 1. vilagha
borunak is. Az alabЬi nyomdak а fentiek ellenere а magyar kultura, konyvkiadas, 
irodalom iigyet is szolgaljak. 

Urban lgnac mйhelyebбl keriil ki Ratvay Janos irodalomtбrteneti ertekeze
se А felismeres а gбrбg dramaban cimmel valamint az ujvideki DanuЬius evezбs egy
let alapszabalyai 1906-ban. А Natosevity Tanitбi Reszvenytarsasag Konyvnyom
daja 1909-ben kiЬocsatja а csurogi jбtekonysagi egyesiilet alapszaЬcllyait, Petrovics 
Gyorgy utmutatбjat tanitбk szamara magyar tбrtenelem es alkotmanytan tanftasahoz, 
Radits Dusan: Vitkovics Mihaly eletrajza с. munkajat. Innen valб az ujvideki cu
korkagyar rt. alapszaЬcllyai ( 191 О), 1912-ben pedig Radovan Popovits Vendeglбsбk 
kezikonyve с. munkajabбl (1916-ban ennek masodik, roviditett kiadasat is) keszft 
konyvet. А Branik nyomda 1912-ben Polit Vladislava: Petбfi а szerbeknel с. 50 ol
dalas tanulmanyat adja kбzre, а Gutenberg nyomda 1914-ben Fogl Janos: А Krassб
szбrenyi romanok kozott с. etnografiai tanulmanyat nyomtatja ki. Az Ognyanovics 
Nyomda Vajda Bela 8 darabbбl allб, nepszerй Шzetsorozataval (А vilaghaboru ese
menyei 1914) szeretne sikert aratni а kбnyvpiacon. А Szovetkezeti nyomda 1916-
ban 64 oldalas utmutatoval Iepi meg а varost megismemi бhајtб idegeneket Ujvideki 
setak cfmmel. Popovits Radovan Vendeglбsok kezikonyve с. munkajanak rovidftett 
kiadasa itt is megjelenik 1916-ban. Az Ujvideki Нirlap Irodalmi- es Nyomdavalla
lat kiadvanya 1917-ben Teleky Andor Hazank kialakulasa а haboru utan! с. Шzetes 

munkaja, 1918-ban Bors Laszlб: Sziv es szaj с. verseskotete, Mayor Jбzsef: Kik arul
tak el а videki ujsagirбkat? (1918) с. rбpirata nepszerйsiti а nyomdat. Szuppek Zs. 
Nyomdaja adja ki 1918-ban А Szemle emlekalЬumat. 

А fenti adatok egy ЬiЫiografiai kutatas 19 eredmenyei, mint ilyenek az uj
videki magyar konyv vonatkozб periбdusanak egy aranylag gazdag kepet tarjank 
elenk. А korpusz szepirodalmi, irodalomtбrteneti, kapcsolattбrteneti kozlemenyei 
kisszamuak, s nem tul jelentбsek, tobbszor pusztan helyi vonatkozasaik okan vagy 
mйvelбdestбrteneti szempontbбl erdekesek. 
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LA FEMME SUDSLAVE EXOTISEE 
Une vision romantique fraш;aise 

Dr Pavle Sekerus 

ABREGE 

La position de Ја femme dans Ја societe est un signe revelateur pour une civilisation. 
On nous dit que pJus celle-ci est decadente, plus Је rбЈе de la femme est important. Cet indi
cateur montre Jes Slaves du Sud dans Jes textes romantiques fraщais dans Jeur premiere jeu
nesse. Les femmes que rencontrent les voyageurs fraш;ais les faisaient rarement rever. Tout au 
Jong de J'epoque etudiee depuis Fortis jusqu'au BaJzac, on trouve des representations d'etres 
suscitant Ја pitie, observes comme objets de l'interet ethnographique, elles sont Jes ombres de 
leurs maris sans existence propre. Le destin de Ја femme sudsJave est la soumission, que се 
soit dans Је cadre de sa famille, sa triЬu, son village, ou dans Ја rencontre avec l 'etranger. SeuJs 
quelques rares individus de riches familles des villes ou de Ја famille princiere echappent а 
се schema. 

Mots clefs: femme, romantisme fraщais, Slaves Du Sud, exotisme 

La position de la femme dans la societe est un signe revelateш рош une civi
lisation. On nous dit que plus celle-ci est decadente, plus le rбle de la femme est im
portant. Cet indicateш montre les Slaves du Sud dans les textes romantiques fraш;ais 
dans leur premiere jeunesse. Les femmes que rencontrent les voyageurs fran9ais les 
faisaient rarement rever1

• Tout au long de l'epoque etudiee depuis Fortis, on trouve 
des representations d'etres suscitant la pitie, observes comme objets de l'interet eth
nographique, elles sont les ombres de leurs maris sans existence propre. 

Decrivant la societe Morlaque, Fortis donne une image fantaisiste de moeшs 
etranges, digne des descriptions des Hottentots et des Pygmees, рош epater ses lec-

1 La generaJisation qн'exige Је discoшs sш се sujet porte qнelqнes Jimitations importantes : il taut tenir compte 
de la division des SJaves du Sud entre les Empires ottoman et d'aнtricJщ et du tait que Ја pJupart des textes 
de J'epoque Ј838-1848 parlent des Slaves (\е Ја Тшqнiе. 

' 
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teurs : « Les meres allaitent leurs enfans, jusqu'a се qu'une nouvelle grossesse \es 
force de cesser: & si elles ne redevenoient enceintes pendant quatre ои six ans, elles 
continиeroient а les nourrir de leur lait. Cette соиtиmе rend сrоуаЫе се qи'on dit de 
\а longиeur de \eurs mamelles, qui leur rend possiЫe d'allaiter les enfants derriere Је 
dos, ои par-dessoиs les bras » (Fortis 1778: 119-120). Dans cette description Ја fem
me est totalement redиite аих fonctions corporelles: grossesse, allaitement, longиeurs 
des mamelles; elle n'existe pas comme etre social. La representation de femme mor
laque de Fortis fait que la proximite de l'autre сбtе et la traversee relativement facile 
de l' Adriatiqиe, en terme anthropologiqиe devient aиssi riche en decoиverte qие la 
traversee de l'ocean Pacifiqиe. Dans се sens, Fortis joue le rбle d'un nouveau capi
taine Cook qиi jиstement а la meme ероqие, entre 1768 et 1779 elargi les horizons 
et fascine 1 'Europe des lиmieres. Le voyage аи pays de Morlaques, toиt en etant plus 
banal et moins dangereux, sous la plиme de Fortis ne se montre pas moins pittoresque 
et exotiqиe. 

La femme sudslave n'est pas le jouet luxueux des harems turcs, ni la coquet
te des salons parisiens. C'est une paysanne qui travaille dur et n'a pas pour habltude 
de s' occuper de son corps : 

Les femmes Morlaques prennent qиelqиe soin de leиrs personnes pendant qи'elles 
sont liЬres: тais, apres Је тariage, elles s'abandonnent tout de sиite а la plus grande тalpro
prete; сотте si elles vouloient justifier le тepris avec lequel leurs тaris les traitent. 11 ne faиt 
pas s'attendre, cependant, а des eтanations douces а l'approche des filles Morlaques: elles ont 
la соutите d'oindre leurs cheveux avec dи beurre, qui, devenu rance, exhale, тете de loin, 
l'odeur la plиs detestaЫe. (Fortis 1778: 101) 

Debarrassee des fantaisies et du pittoresque de Fortis, l'image qu'on decou
vre а l'epoque de Louis-Philippe ne differe pas dans l'essentiel. 

Les feтmes serbes sont de тете реи jolies dans les villages, ои dи тoins leur beaute 
se fletrit deja, lorsque celle de nos paysannes est epanoиie; тais 9а et la dans les villes, et surtout 
chez les gens aises, on rencontre nombre de feтmes, si се n'est d'tшe beaute grecque, dн тoins 
tres jolies. ["] Elles etaЫissent иn passage entre la lourdeur et la strиcture pelotonnee de leurs 
congeneres, les Slovaques et les Boheтes, et l'elegance des Grecques et des Valaques. Elles sont 
dи reste la plиpart doиces, bonnes тenageres et bonnes тeres de famille. La sceleratesse est si 
loin de leur caractere, qие теs demandes а cet egard ont toнjours surpris. [."] 11 faиt ajoиter а 
la louange des Slaves que si les femmes aident leurs тaris dans leurs travaux, les hommes ne 
тesиsent jamais des forces de leurs coтpagnes[".] Dans les тontagnes au contraire, [".] les 
fеттеs sont soитises а des ouvrages trop rudes pour elles; ainsi elles portent des fardeaux enor
mes, et on voit arriver а Cattaro des charges de bois а dos de fеттеs. Cinq femmes se chargent 
presqиe d'une toise de bois. (Воие 1840: 67) 

Le mythe de Ја beaute grecque а en Ami Boue son adepte encore. La majo
гite de ses contemporains se comportent en philhelenes frustres qиand ils decoиvrent 
qне les Grecs du XIXe siecle ne ressemЫent pas аих statues de Phidias. L' absence 
de continuite entre les Grecs anciens et leurs heritiers modernes, l'aЫme entre les 
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attentes des gens des salons et la realite grecque du XIXe siecle est cause pour de 
noтbreuses deceptions. 

Neanтoins, 1' aisance et le Ьien-etre тateriel laissent decouvrir de jolies 
fеттеs dans les villes, plus proches par leurs valeurs des norтes europeennes que 
les villageoises. Un dur labeur tue Ia feтinite. La fетте ouvriere n'est pas dans les 
reves des europeens сотте en teтoigne Cyprien Robert, racontant се qu' i l а vu au 
Montenegro : « Les transports se font а dos de тulet, et plus souvent, helas ! а dos 
de fетте; ces тalheureuses re9oivent а peu pres un centiтe par livre pour tout се 
qu'elles colportent ainsi entre Kataro et Niegouchi, deux centiтes quand les deux 
terтes de la course sont Kataro et Tsetinie. » (Robert 1844: 205) 

La sceleratesse est loin du caractere des fеттеs sudslaves dira Атi Boue. 
Dans les pays sudslaves la vertu des fеттеs est Ьien protegee, et les jeux aтoureux 
sont dangereux. Les Slaves de Turquie sont aniтes par des passions fortes. Ils sont 
prets а tuer pour leurs aтis, les Montenegrins а s'iтpliquer тете dans des vengean
ces, а тourir aussi pour leur honneur. L'aтour pur est protege par l'oтbre benefique 
de la тort. 

Adolphe Blanqui etait, d' apres certains signes, aтateur de la beaute feтi
nine. 11 rencontre а Vienne le prince Milos, banni de la Serble depuis plusieurs an
nees, et son frere Jevreт. Le сотtе de Saint-Aulaire fils, qui reтpla9ait son pere а 
l'aтbassade de France, arrangea la rencontre. Au cours de sa visite au frere de Milos, 
Jevrem, un des artisans de sa chute, Blanqui tout au long de la conversation convoite 
le comte de Saint-Aulaire qui s'entretient avec la princesse Anka, « niece de Milos, 
jeune et charmante fille de vingt ans, d'une rare et sauvage beaute. » Encore une fois 
la beaute est, quoique sauvage, plus facile а apprecier quand elle est apprivoisee par 
la richesse et le luxe, touchee par la vie citadine de Vienne. 

Cyprien Robert repete l'image d' Атi Boue, ajoutant que les тoeurs des 
femтes Montenegrines sont iтpregnees forteтent de leur etat social. Elles sont les 
coтpagnes assidues des guerriers, leurs тaris. Mais l'etonnante energie dont sont 
pourvues les femтes tsernogortses «n'est pour leurs belliqueux epoux qu'une raison 
de plus de les ассаЫеr de travaux. On les voit, portant des fardeaux enormes, che
тiner lestement au bord des precipices; souvent, сотте si elles ne sentaient pas le 
poids qui les charge, elles tiennent а la main leurs fuseaux, et, tout en filant, causent 
entre elles.» Nerval utilisera les inforтations sur la femme participant а la guerre, 
trouvees chez le colonel Voutier et Merimee, pour son opera de 1849, creant une 
image idyllique, plus roтanesque et moins reelle. Respectees par les hоттеs qui 
ne veulent pas etre souilles par le meurtre d' une fетте, ses Montenegrines peuvent 
impunement servir d'espionnes en temps de guerre. 

Cyprien Robert completera le portrait de la femme тontenegrine qui attire 
le plus d'attention. Elle n'est point moraleтent le jouet de l'hoтme au Tsernogore, 
comme elle l'est trop souvent dans les pays civilises, dira-t-il. « Ici elle est vrai
ment inviolaЫe: c'est pourquoi elle se confie sans crainte тете а l'inconnu, certaine 
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qu'el]e n'a а craindre de lui aucune action deloyale; et, en effet, s'i] osait tenter sa pu
deur, la mort de l'un ou de l'autre s'eпsuivrait certainement. Uпе belle Tsernogortse 
пе coщ:oit point 1' amour sans le mariage, ou saпs ]е meurtre du seducteur. » Encore 
une fois la protection dans l'ombre de Ја mort purifie efficacement Ies moeurs. 

Les voyageurs fraщ:ais поtепt d'autres moeurs, tres romaпesques, caracte
ristiques des Slaves du Sud. С' est 1 'otmica, 1 'eпlevemeпt des filles, usage pa"ien seloп 
Cyprien Robert. Cette pratique rencontre plusieurs formes; dans Је cas le plus odieux, 
elle pouvait se faire contre la volonte de la fille. Une fois contrainte а vivre avec son 
ravisseur, elle perdait toutes chaпces de se marier avec un autre homme et acceptait 
nolens volens de passer sa vie avec son ravisseur. Mais deja а l'epoque de Fortis ces 
cas etaieпt exceptionпels: « Il arrive raremeпt qu'un Morlaque deshoпore une fille, 
он l'enleve coпtre sa voloпte. Daпs uп cas sеmЫаЫе, elle ferait suremeпt une belle 
defense, puisque daпs ces pays le sexe faiЫe, cede de реи aux hommes en force & 
en courage. Presque toujours uпе fille fixe elle-meme l'heure & le lieu de son enle
vemeпt. » (Fortis 1778: 101). Le plus souvent dопс, c'est la maniere de contourner 
les parents qui fait obstacle а la volonte des eпfaпts. Оп orgaпisait тете parfois 
des fausses otmicas avec la complicite de la famille pour se soustraire aux frais du 
mariage. 

Que font donc Ies Iitteraires de ces iпformations? Ils soпt епсоrе dans Ies 
Proviпces illyrieппes. La premiere caracteristique de la femme sudslave de Balzac 
est sa pretendue sauvagerie, ses traits sont orientalises а outraпce, тете quaпd elle 
а du sang bourguigпon : son heroi"ne, Pechina, а« des grands yeux armeniens », « un 
poete lui aurait dоппе l'Yemeп pour patrie, elle teпait de 1' Afrite et du Geпie des 
coпtes arabes ». Sa mere, la Moпteпegriпe du romaп les Paysans, amoureuse d'uп 
officier fraщ:ais, suit la garnisoп apres son depart de Zadar. Daпs les trois cas d'uпe 
reпcontre amoureuse litteraire2 entre un fraш;ais et une femme sudslave, c'est tou
jours la femme qui tombe amoureuse du vaillaпt, brave et domiпant шаlе fraш;ais. 
Ces hommes sont des officiers de l'armee napoleonienпe et apres avoir conquis le 
pays ils conquierent les femmes. La fin de la liaison amoureuse est toujours la тете. 
Elles sont soit delaissees car les homшes partent, soit elles les suiveпt sur les routes 
de France. Le scheтa de Ја doшination ne change pas. 

Aiпsi, le destiп de la femme sudslave est la soumission, que се soit dans le 
cadre de sa famille, sa triЬu, son village, ou dans Ја rencontre avec 1' etranger. Seuls 
quelques rares individus de riches faтilles des villes ou de la faшille princiere echap
pent а се schema. 

La civilisation des Slaves du Sud reste pour les observateurs franyais un 
сhашр multicolore difficilement reductiЫe а une nuance generale. Quand ils tentent 
d'effacer les influences europeenпes pour atteindre l'esseпce sudslave, ils penchent 
pour ces moeurs et haЬitudes qui leur sешЫепt Ies moins conпus, les plus pittoresques 

2 Chez Balzac dans les roinans Ип debut dans /а vie ( Ј 842) et Les Paysans ( 1844) et chez Nerval dans son 
livreto рош l 'opera les Montenegrins ( 1849). 
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et les plus exotiques. Ils les proclament authentiques et vrais, esperant avoir trouve 
quelque chose de general et applicaЫe pour tous, eviш;ant l'id~e que la complexite de 
cette civilisation avec toutes ces influences melees etait son essence тете. 
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Dr Pavle Sekerus 

EGZOТIKA JUZNOSLOVENSКIH ZENA 
Francuska romanticarska vizija 

Rezime 

Polozaj zene u drustvl1je jedan od znakova koji govori о razvitku neke civili
zacije, kazu antropolozi. Ako prihvatimo ovakvu generalizaciju, mogli Ьismo izvesti 
sledece pravilo: sto је civilizacija rafiniranija i razvijenija, uloga zene је znacajnija. 
Ovaj indikator Juzne Slovene u tekstovima francuskih autora epohe romantizma po
kazuje kao drustvo rusticne jednostavnosti. Zene koje francuski putnici srecu na putu 
ро Balkanu nisu predmet erotskih mastarUa, vec objekt opservacija antropoloskog i 
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etnografskog tipa, u kojima se konstatuje njihova zavisnost i podredenost muskarcu, 
porodici, plemenu ili strancu (citaj Francuzu), kojeg srecu. Kada pokusaju da pro
nadu karakteristike i sustinu te civilizacije, traze elemente koji su najdudaljeniji od 
evropskih, najzivopisniji i najegzoticniji tvrdeci da su upravo to oni elementi koji је 
Ьitno odreduju. 
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ODJECI APOLINEROVIH ESTETICKIH RAZMISLJANJA О 
NOVOJ UMETNOSTI U ESEJIMA RASTКA PETROVICA 

Diana Popovic 

SAZETAK 

U likovnoj kritici koju је Rastko Petrovic pisao pocetkom dvadesetih godina ХХ 
veka, nalazimo esteticke stavove Ыiske onima koje је Gijom Apoliner iznosio u svojim broj
nim likovnim kritikama i clancima, pre svega u Slikariтa kublstiтa. 

Кljucne reci: Gijom Apoliner, Slikari kublsti. Esteticke тeditacije, Rastko Petrovic, 
umetnost ХХ veka. 

Umetnost koja se u prvim decenijama dvadesetog veka afirmisala u evrop
skom kulturnom epicentru, Parizu, umnogome se razlikovala od dotadasnje. То је 
period burnih umetnickih zЬivanja, prekretnica i raskida, koje su dosle kao plod jake 
duhovne fermentacije, i zeUe za revizijom umetnickih vrednosti. Neumorni likovni 
kriticar, pesnik i pisac GUom Apoliner (Guillaume Apollinaire) dao је znacajan do
prinos toj uzavreloj atmosferi, tom kljucalom loncu u kome се nastati neki drugaciji 
umetnicki ukusi. Тај specificni period on је nazvao novim duhom vremena (l 'esprit 
nouveau). U tom periodu nastalaje nova umetnost (l 'art nouveau)1

, cija se koncepcija 
temeljila na preplitanju estetike vise razlicitih umetnosti, na sinkretizmu. Apoliner је 
s posebnom paznjom pratio tokove savremene umetnosti, kako Ьi pronikao u njihovu 
sustinu i uvideo njhov znacaj. Medu brojnim kritikama, clancima i esejima izdvaja
ju se Savremeni pesnici (Les Poetes d'aujourd'hui, 1909), Slikari kuЫsti. Esteticke 
meditacije (Peintres cuЫstes. Meditations esthetiques, 1913) i Novi duh i pesnici2 

(L 'Esprit nouveau et les poetes, 1917). Apolinerov kreativni duh, silna energija i 
ma5ta koja је - kako је ocenio mladi pesnik Pjer Reverdi (Pierre Reverdy) - imala 

1 Apolinerov termin. 
2 Na~ poznati apolinarista Mihailo Pavlovic ocenioje ovaj Apolinerov tlanak kao "knjizevni dogadaj" (Pavlo

vic 1992: 320). 
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тос da krci nove puteve i otvara nove vidike (Apollinaire 1984), ucinice da njegova 
razmisljanja о шnetnosti nadahnjuju tadasnje, ali i buduce generacije umetnika i kri
ticara, kako domacih, tako i stranih, medu kojima се Ьiti i nas knjizevnik Rastko Pe
trovic3. On је, dosavsi u Pariz na studije, imao kontakata sa tamosnjom umetnickom 
elitom kojaje vec Ьila pod uticajem apolinerovskih estetickih stavova4• 

Kritikom umetnosti Rastko Petrovic se bavio u prvoj polovini trece i prvoj 
polovini cetvrte decenije dvadesetog veka, i to su ujedno dve faze njegovog kritickog 
rada (Trifunovic 1989: 119-137).5 Prvi period bavljenja umetnickom kritikom Ьiо је 
pod uticajem "pariskih" ideja, i tu spadaju tekstovi Izloihe и Parizu ( 1921 ), Izloiha 
BijeliCa, Dobrovica i MiliCica (1921 ), Sava Sumanovic i estetika suvise stvarnog и 
novoj umetnosti (1921 ), Izloiha Mila Milunovica i Sretena Stojanovica (1922), Petar 
PalaviCini (1923), Izloiha "Cvijete Zuzoric" (1914) i drugi. Petrovic је nove, napredne 
ideje iznosio ne samo na stranicama umetnicke kritike, vec ih је uneo u svoje knjizev
no stvaralastvo, pre svega u zЬirku Otkrovenje (1922), koja ро sadrzini, izrazu i foгmi 
potvrduje autorovu privrzenost novoj estetici (Grdinic 1998: 123-126). Ти estetiku Pe
trovic је godinu dana гanije vec izlozio u eseju Sava Sumanovic i estetika suvise stvar
nog и novoj umetnosti ( objavljen и Savremeniku pod glavnim naslovom Konstruktivno 
slikarstvo ), Cime је otvorio put drugacijoj likovnoj kritici na naSim prostorima, jasno 
utemeljenu naApolinerovim stavovima. Apoliner је za Petrovica, kao sto је to Ьiо i za 
mnoge druge umetnike i knjizevnike, Ьiо istinski spiritus movens. 

Petroviceva obavestenost о Apolinerovom zivotu i delu Ьilaje na zavidnom 
nivou. О tome svedoce tekstovi Dvadeset godina povratka poezije и iivot (Misao, 
1922), Savremeno francusko slikarstvo па izlozЫ "Cvijete Zuzoric" (SKG, 1926) ili 
Na raskrscu dveju sudhina: Koreao i Mikelanaelo ( objavljen na engleskom jeziku 
1945. u Gazette des Beaux-Arts). Todor Manojlovic u pismu Mihailu Pavlovicu opi
suje Rastka Petrovica kao "idejno i covecanski Ыiskog Gijomu", о kome је "uvek 
sa iskrenim divljenjem i simpatijom govorio", izraZ:avajuci sumnju da su se dvojica 
pesnika poznavala. Bilo kako Ьilo, Petrovic је, kako ocenjuje Manojlovic, brzo usao 
и mlade intelektualne krugove gde se "formirao literarno i umetnicki", и "atmosferi 
saturiranoj duhom Apolinera- ра, razume se, i Pikasoa [sic!][Picasso ], Andre Salmo-

3 Radovi Mihaila Pavlovica t1kazuju na cinjenict1 da је Gijom Apoliner Ьiо znacajna figшa t1 procesu tormi
ranja jedne nove generacije srpskih pesnika koja се delovati izmedu dva rata, medt1 kojima је Ьiо i Rastko 
Petrovic. 

4 Porodica Petrovic, cijaje kuca u Beogradu Ьila steciste poznatih umetnika, i u novoj sredini је nastavila da 
okuplja ljude iz sveta umetnosti, ovoga puta i strance. Rastko Petrovic је posecivao i izlozbe, odlazio u Bato
Lavuar, zdanje na Monmartru u kome su se okupljali slikari i pesnici da Ьi raspravljali о umetnosti. 

5 Prvi tekst о likovnoj umetnosti Rastko Petrovicje objavio u Zenitu 1921. godine, alije zbog neslaganja s 
uredivackom politikom Ljubomira Micica prekinuo tu saradnjt1. Objavljivanje clanaka о шnetnosti је, po
tom, nastavio t1 raznorodnim casopisima (Radikal, Savremenik, Misao, Kritika, Raskrsnica, vreme, Srpski 
kщEevni glasnik). Druga faza njegovog kritickog rada vezt1je se za saradnjн tl Politici, gde је, nakon Sretena 
Stojanovica, preuzeo stalnн rt1brikt1 о нmetnosti. Clanke је potpisivao inicijalima N. Ј. ("nisam ја"). Nakon 
pt1nih pet godina svakodnevnog istrajavanja tl pisanju kritickih clanaka, Petrovic је "izrastao н najat1toritativ
nijeg kriticara u beogradskoj sredini" (Kщ·i=.evno dela Rastka Petrovica 1989: 131 ). 
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па [Andre Salmon], Maksa Zakoba [Мах ЈасоЬ], Koktoa [Cocteau] i ostalih slavnih 
novih pesnika i slikara koji su onda zaista sacinjavali duh i genije Pariza." (Pavlovic 
1968: 252). Petrovicev esejisticki opus - koji, svakako, nije bogat kao Apolinerov, ali 
је, nesumnjivo, znacajan za izucavanje nase posleratne umetnicke kritike - najvise 
dodirnih tacaka ima sa Apolinerovim Slikarima kuЫstima. 

Knjizica и kojoj nam Apoliner otkriva svoja razmisljanja о plasticnim umet
nostima (slikarstvu i vajarstvu), nosi naslov Slikari kuЫsti. Na insistiranje izdava
ca, prvobltno zamisljeni naslov Esteticke meditacije, potisnut је и drugi plan, da Ьi 
podnaslov, koji је trebalo da uputi na konkretan vid estetickih razmisljanja (о kuЬi
stickom slikarstvu), zauzeo znacajniju poziciju. U prvom odeljku, pod naslovom О 
slikarstvu, autor navodi odlike modernog slikarstva. Medutim, kako је ono poslu.Zi
lo kao pokretac razmisljanja о estetickim kategorijama, koje, dakako, vaze za sve 
vidove umetnosti, mozemo zakljuciti da је ovde rec о modernoj umetnosti uopste. 
Medutim, nacin na koji Apoliner definise modernu umetnost i kako је dozivljava, 
ima svojih specifiCnosti. One su brojne, ali ovom prilikom сето se zadrzati na pro
Ыematici odnosa umetnika prema tradiciji, na poimanju stvaralackog procesa, na 
razgranicenju onoga sto је novo od onoga sto је moderno. Pojedine esteticke stavove 
koje nalazimo u Apolinerovim spisima о umetnosti mozemo pronaci и Petrovicevim 
esejima i clancima. 

TRADICIJA I NOVINA 

Apoliner i Petrovic и svojim teorijskim tekstovima, kao i и knjizevnom 
opusu, pokazuju privrzenost tradicionalnim vrednostima. Та privrzenost, medutim, 
iskljucuje slepo podrazavanje postojecih formi i sadrzaja6

• Nova umetnost, prema 
ovoj dvojici kriticara, ne temelji se na podrazavanju, nego, naprotiv, podrazumeva 
traganje za novim oЫicima i sredstvima izra.zavanja i drugacфm uglovima posmatra
nja. Naime, moderni umetnik mora Ьiti dobar poznavalac istorije umetnosti kako Ьi 
svoje umetnicko delo mogao da odene u novo rul10. Iz ovoga sledi da moderna (nova) 
umetnost nastaje preradivanjem, modeliranjem starih ideja, oЬ\ika i sadrzaja. Da Ьi 
postao deo umetnickih tokova (mozemo reci istorije umetnosti), modernom umetni
ku је potrebna originalnost, Ьilo na polju forme ili umetnickih sredstava. (Popovic, 
Т. 1999: 165-184). 

Apoliner naglasava da se knjizevna tradicija шоrа poznavati i postovati, jer 
је to jedini pravi put kojim nova umetnost treba da ide (Apollinaire 1991: 6). Autor 
slikovito kaze da umetnik ne moze svuda za sobom da vuce les sopstvenog оса, а 
kada i sam postane otac, neka ne ocekuje da се dete imati zelju da zivi na istovetan 
6 Savremenici sн se podelili kada је Ll pitanjt1 vrednovanje Apoliпerovog stvarala~tva. Опi koji su ga sшatrali 

lнcidnim pesnikom, novatorom, нzc\izali sн ga i stvarali legende, c\ok sн ga dn1gi (koji 11 nјешн nisн prepoznali 
"glavн modernog duha", kako ga је nazvao kriticar Andre Bili [Andre Billy]) odbacivali, negirali njegovн 
erвdicijн, cak sн ga proglмavali imitatorom. Ovi drugi nisu razшneli Apolinerovн ЬогЬн protiv svake vrste 
podral:avanja, koja ide do toga daje bezao od svakog svrstavanja u ~kole ili pravce (Apollinaire 1984). 

' 
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nacin kako је ziveo otac (Apollinaire 1991: 6). Apoliner smatra da nova umetnost tre
ba da ima kriticki odпos prema prethodnicima, da od njih pozajmljuje, niposto da ih 
slepo podraZava. 1 Rastko Petrovic govori о oslanjanju na tradiciju, podrazumevajuci 
pod tim izvesnu "eksploataciju", i primecuje da је и modernoj umetnosti izguЫjen 
renesansni odnos ucitelja i ucenika: 

"Nikada jedan umetnik ispunjen osecanjem novoga doba i zeljom da 
ostvari nove sinteze umetnosti nUe pravednije osetio potrebu da eksploatise 
tradiciju nego sto је to danas ili се Ьiti tek sutra. Nikako nije to ni pozajmica 
ni ugledanje (renesansni odnos izmedu ucitelja i ucenika sasvim se izguЬio); i 
sadasnje obziranje na majstore nije jedino radi pozitivnih rezultata umetnosti 
и apstraktnom, koliko i radi sigurnijeg razvijanja umetnickih individualпosti." 
(Petrovic 1974: 24). 

Iz cinjenice da ne treba negirati tradiciju proistice da nije moguce otrgnuti 
se и potpunosti od nasleda predaka. Govoreci о savremenim umetnicima, Apoliner 
kaZe: 

"Ali, nasa stopala se samo uzalud odvajaju od tla koje sadrzi mrtve." 
(Apollinaire 1991: 6). 

Isto tako, moze se zakUuciti da ta vezanost za prethodnike, istinskom umet
niku pruza mogucnost da nadzivi svoje doba, da postane besmrtan: 

"Da Ьi cisti umetnik umro, moralo Ьi Ьiti kao da nisu ni postojali oni 
iz proteklih vekova." (Apollinaire 1991: 6)7

• 

Za razliku od "cistih" umetnika, oni koji jure za modom, bez sustinskog oslonca u 
proverenim vrednostima, neminovno padaju u zaborav. 

Kada је rec о umetnickim pravcima, iako su locirani u odredenom vremenu 
i priznata im је vrednost, ne mogu se ponoviti u nekom drugom vremenu, jer kon
tinuitet umetnickog razvoja podrazumeva njihovo menjanje, postepeno utapanje u 
nove umetnicke teznje. Nemoguce је ocekivati da se ponovi isti pravac, ali је moguce 
oziveti neke njegove segmente, uklopiti ih u nove forme novog pravca, koji mora Ьiti 
siri od prethodnog. Petrovic navodi: 

"Da Ьi izvestan pokret koji nije roden samo modom propao, morao 
Ьi se pojaviti kakav drugi, valjda siri i podesniji. Nemogucaje stvar vratiti se 
impresionizmu zato bas sto njegove tekoviпe nisu оdЬасепе, по samo upotre
Ыjene za dalje stvaranje." (Petrovic 1974: 7). 

Petrovic је, takode, na stanovistu da se stari i novi oЫici umetnickog izra
fuvanja пе moraju medusobno iskljucivati, vec da mogu paralelno da postoje. Sled
stveno tome, umetnik ne mora nuzno da pripada samo jednom umetnickom pravcu. 
Ekspresionizam i kuЬizam medusobno se ne iskUucuju, smatra Petrovic, а kao primer 
navodi Pikasa koji se "seta s najvecom lakocom kroz оЬа [pravca]" (Petrovic 1974: 
8). Slikara Sezana (Cezanne) vidi kao "poslednjeg nuznog impresioпistu i prvog ne-

7 Тај svoj stav Apoliner iznosi i tl pesmi Povorka (Cortege), iz zЬirke Alkoholi (Alcools), konstatatвjuci daje 
on kao pesnik nastao zahvaljвjвci generacijama pesnika koji su mu prethodili (Apollinaire 1999: 75-76). 
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umitnog ostvarioca novih teznji" (Petrovic 1974: 11), а za radove Petra Palavicinija 
kaze da ih је "tesko opredeliti i zatvoriti u samo jedan pokret" (Petrovic 1974: 35). 

1 Apoliner i Petrovic, dakle, smatraju da је kontinuitet u umetnosti moguc 
jedino ako је umetnicki pravac stvoren iz istinskog estetskog osecanja, koje је plod 
istrazivanja vec potvrdenih vrednosti. Svako posezanje za modom, koja је sama ро 
seЬi prolazna, vodi umetnicko delu ka zaboravu. Da Ьi se to izbeglo, odnosno da Ьi 
nadzivelo svoje vreme i postalo ono sto се za buduca pokoljenja predstavljati potvr
denu vrednost (tradiciju), umetnicko delo treba da poseduje odredene kriterijume, а 
oni su u strogoj vezi sa novim umetnicki izrazom i novim uglovima posmatranja i 
dozivljavanja. Jedino tako novo шnetnicko delo vrsi nadgradnju starih temelja. 

Jedna od postavki Apolinerove estetike је, dakle, da је tradicija nesto sveto, 
da је treba postovati i slediti, ali ne putem obnavljanja starih oЫika i sadrzaja, nego 
istrazujuci nova sredstva izrazavanja, sto angazuje umetnikovu mastu i traZi origi
nalnost. U jednom intervjuu koji је dao za novine Javnost (PuЬ!icidad), Apoliner 
zakljucuje da se nova estetika temelji na proucavanju tradicije, ali da uvek ima onih 
шnetnika koji to uporno rade na pogresan naCin (imitacijom), te zato ne razumeju, 
cak odbacuju, one koji iako "strastveno vole tradiciju", na kreativan nacin grade svo
ju, novu estetiku (Apollinaire 1991: 993). 

Apoliner је Ьiо izuzetan poznavalac francuske knjizevnosti, od srednjove
kovnih misterija i faЫioa - о сети svedoce radovi poznatog medijevaliste Mise\a 
Zenka [Michel Zink], koji u Apolinerovoj poeziji pronalazi onu diskurzivnost i au
todiskurzivnost koja је svojstvena francuskoj srednjovekovnoj poeziji (Zink 1972) 
- do savremenih knjizevnih ostvarenja. Upravo iz tog razloga Apolinerovo pesnis
tvo oЬiluje reminiscencijama na oЫike ili motive srednjovekovne poezije. Medutim, 
Apoliner је pesnicke forme pozajmljene iz ranijih perioda (prisetimo se, na primer, 
kaligrama u vidu krsta ili kvadrata) obogatio raznim drugim oЫicima, medu kojima 
su krajnje moderni, kao sto su oЫik Ajfelove kule ili gramofona (о kaligramima v. 
Popovic, D. 2006). Na polju sadrzaja i izraza, takode је uneo znacajne novine (pome
nimo samo upotrebu do tada za poeziju neuoЬicajenog vokabulara, zatim razЬijanje 
sintakse, odsustvo interpunkcijskih znakova, takozvane simultane pesme i slicno), 
sto navodi na zakljucak daje u svom pesnistvu sprovodio postavke za koje se zalagao 
u teorijskim spisima. Dakle, na starim temeljima vrsio је nadgradnju novim oЫicima 
i sadrzajima. Slicno је i sa Petrovicevom zЬirkom Otkrovenje, u koju је autor uneo 
mnostvo inovacija u formu i u sadrzaj, sto vodi zakljucku da se i Rastko Petrovic u 
pesnistvu zalagao za ideje koje је iznosio u teoЩskim clancima. 

О STVARALACKOM PROCESU: IMПACIJA 1 JMAGINACIJA 

Jedna od konstanti Apolinerovog razmisljanja о novoj umetnosti је, videli 
smo, da ona ne sme da podrazava svet oko nas. Autor navodi da moderni slikari ne Ьi 
trebalo da imitiraju prirodu, odnosno realni svet, na nacin kako su to radili umetnici 

' 
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ranijih perioda. Apoliner navodi da "previse modernih slikarajos uvek obozava Ьilj
ke, kamenje, talase ili ljude" (Apollinaire 1991: 5), drugim recima segmente prirode. 
"Previse", jer za novu umetnost size vise ne ig1-a primarnu ulogu. Као valjan primer 
nove umetnosti autor navodi kuЬizam koji "nije шnetnost imitacije, vec umetnost 
koncepcije koja tezi da se uzdigne do kreacije" (Apollinaire 1991: 16). Dakle, nova 
umetnost se konceptualno razlikuje od umetnosti prethodih perioda. 

U govoru pod naslovom Savremena skulptura (La sculpture d'aujourd'hui), 
odrzanom uAkademiji moderne skulpture u Parizu 1913. godine, Apoliner naglasava 
da se и estetici dogodio svojevrstan preokret: mimeza vise nije jedini osnov umet
nosti. "Оа је bog stvarao coveka u ХХ veku, ne Ьi ga stvorio prema svom oЫicju", 
izjavio је (Apollinaire 1991: 594 ). Autor odbacuje svaku vrstu slepog podrazavanja. 
Imitacija sama ро seЬi ne oplemenjuje, ona је nepozeljna, cak stetna ро umetnost. 
Apoliner smatra da је upravo imitiranje "osakatilo" kinesku knjizevnost i "ucinilo је 
nemocnom" (intervju za Javnost, 24. VII 1918, Apollinaire 1991: 992). 

Proces stvaralastva vise ne pociva na podra2avanju prirode, vec osmisljava
nju novih svetova putem imaginacije. S tim se i Rastko Petrovic slaze, cak navodi 
isti primer - totografiju koja pruza Iaznu sliku, buduci da prikazuje samo deo spo
ljasnjosti. Slikar, medutim, treba da se bavi unutrasnjim odnosima. Оа Ьi pojasnio 
tu misao, Petrovic govori о primitivnom coveku, koji nije opterecen civilizacijskim 
tekovinama, niti navikama: 

"[ ... ] moderan covek sasvim razlicito vidi neki objekat no primitivan 
- fotografija cak svojim mehanickim i jednostavnim reprodukovanjem sasvim 
lazno predstavlja stvar, jer ne daje samu stvar ро seЬi, no, arhitektonskim pla
nom, jednu jedinu njenu fasadu: samo rutinom mi naucimo da se obavestava
mo pomocu fotografije, а crnac kome је to prvi put ne moze da pozna svog 
sina." (Petrovic 1974: 14). 

Stvaranje umetnickog dela podrazumeva, dakle, stvaranje novih svetova, 
koji su odraz realnog sveta jedino ро svojim unutrasnjim zakonima, а ne ро svojim 
spoljasnjim manifestacijama. 

Za umetnicko stvaranje potrebnaje maSta, ali onaje vazna i prilikom stvara
nja neumetnickih predmeta. Apoliner ide dotle da poistovecuje svaku vrstu stvaralas
tva koje pociva na otkricu, kreaciji, podsticaju osecanja (Apollinaire 1991: 950), sto 
vodi ka zakljucku da је шnetnost neogranicena, odnosno da su sredstva kojima ras
polaze mnogo raznovrsnUa nego sto је to Ьiо slucaj do pojave nove umetnosti. Na taj 
nacin dolazimo do proЫema granica izmedu onoga sto је umetnicko i neumetnicko. 
Ovo narocito ima znacaja za razumevanje plasticnih umetnosti ХХ veka (upotreba 
predmeta iz svakodnevnog zivota и izradi kolaza, instalacija i slicno), ali i moderne 
poezije, kojaje и stalnom traganju za novim, "nepoetskim" izrazajnim sredstvima. 

Ook Apoliner uopstava, Petrovic se uduЫjuje u proЫematiku samog stvara
lackog procesa i pokusava da obrazlozi njegove etape. On smatra, poput Apolinera, 
da slika (ili neko drugo umetnicko delo) predstavljajedan poseban svet nastao putem 
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maSte, ali, naglasava Petrovic, uz koriscenje elemenata iz realnog sveta (Petrovic 
1974: 20). Те elemente treba najpre dekomponovati (dematerijalizovati - Petrovicev 
izraz), da Ьi se ponovnim komponovanjem (materijalizacijom) doslo do umetnickog 
ostvarenja: 

"Elementi prirode, da Ы Ыli sto naturalisticnije reseni и ramu slike, 
izguЫli su svoju saЫonsku realnost za jednu sadriajniju, koja је slikarska. 
Graditi sliku znacilo Ьi ponovno materijaliziranje jednom vec dematerijalizi
rane prirode, dematerijalizirane jedino zato da Ьi mogla proci kroz slikarsku 
realnost, neophodnu i uslovnu." (Petrovic 1974: 14). 

Petrovic s ushicenjem govori о "avantшi prvoga odnosa, prvoga originalno
ga odnosa" koja se prepoznaje u slikama Mila Milunovica. (Petrovic 1974: 29). 

Stvaranje slike, proces koji pociva na estetici izraiavanja, podrazumeva i 
odredeni dinamizam (Petrovicevi termini). Izraz nije cilj umetnickog stvaranja, vec 
"samo alatka slikarska kojom se umetnicko delo moze produziti do savrsenstva" (Pe
trovic 1974: 13). Govoreci о razЬijanju sаЫопа koji vladaju u prirodi, umetnik mora 
nesto da preduzme kako Ьi dosao do onih elemenata prirode koji се mu posluziti za 
stvaranje sadrzajnijih svetova, odnosno umetnickih dela. Citav postupak Petrovic po
jasnjava na sledeci nacin: elementi u prirodi su u stalnom pokretu; da Ьi nastalo umet
nicko delo, treba ih najpre izdvojiti, razmestiti, а zatim ih preurediti, ponovo spojiti i 
smestiti. Prvu fazu naziva procesom dekristalizacije, drugu procesom kristalizacije. 
Ovaj postupak, bez kojeg nema umetnicke kreacije, autor naziva dinamizmom. (Pe
trovic 1974: 13). 

U tom kontekstu Petrovic govori i о prvom odnosu medu elementima, od 
kojih dalje zavisi kristalizacija slike: 

"Nije potrebno drugo no dati samo prvi odnos и slici, dva naspramna 
elementa koja su osnovna i oplodavajuca, ра се se velikom intelektualnom 
snagom, i velikom senziЬilnoscu slikara, svi ostali sredivati, tako snazno i 
neumitno da се se slika iskristalisati samo na jedan nuzan nacin, i ni na koji 
drugi. Od toga kakve се prirode Ьiti prvi postavljeni elementi zavisice razne 
mogucnosti slikarskih svetova [ ... ]." (Petrovic 1974: 18). 

Na drugom mestu, govoreci о slikama Save Sumanovica, Petrovic navodi 
sta umetnik (treba da) radi u procesu stvaranja: 

"Uzece elemente iz prirode i snagom svoga temperamenta dace im 
prvi odnos prema kome се se onda urediti neizbezno svi ostali elementi, za
hvaljujuci njegovoj akumuliranoj moci modernog naucnog stvaraoca." (Petro
vic 1974: 21). 

Nacin na koji се se dalje vrsiti uredivanje elemenata, zavisi od same licnosti 
umetnika, ili od rezultata umetnikovih stvaralackih napora. (Petrovic 197 4: 21-22). 
Vazno је daje umetnik "naucni stvaralac", odnosno da se na naucni nacin (precizno, 
validno) uduЬljuje u unutrasnje odnose. 

' 
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Apoliner Ьi ovome mogao da doda da stvaranje ne zavisi samo od umetni
kove licnosti, nego i od duha vremena ( otuda ideja da Ьi bog u ХХ veku drugaci
je stvarao svet, v. supra). Medutim, Apoliner se ne ogranicava samo na stvaralacki 
proces, on govori i о licnosti onoga koji stvara. Umetnici moraju Ьiti jedinstveni, 
neponovljivi, mogu se porediti sa bogom kao vrhovnim tvorcem8

, jer niko od njih ne 
reprodukuje realni svet (to rade jedino fotografi, v. Apollinaire 1991: 8), nego, ruko
vodeci se sopstvenom vizijom, kreira potpuno novi, neponovljivi svet. 

Kadaje rec о umetnickom stvaralastvu, mozemo zakljuciti da su Petroviceva 
razmisljanja и saglasju s Apolinerovim: odbacuje imitaciju i istice ulogu maste, koja 
Ьi trebalo da se bavi unutrasnjim odnosima. Petrovic ide i korak dalje, govori о eta
pama stvaralackog postupka, uvodeci nove pojmove i definicije. 

NOVO 1 MODERNO 

Оа Ьi se jos bolje razumeo Apolinerov i Petrovicev odnos prema tradiciji i no
vini, neophodno је razjasniti sta oni podrazumevaju pod pojmovima novo i moderno. 

U А polinerovim kritickim tekstovima mnogo је cesci pridev nov od prideva mode
ran: on brani nove slikare, novu falangu pesnika, novi duh. Ako pogledamo naslove njegovih 
clanaka, uoCicemo specifitnu upotrebu prideva "nov" (nalazi se tamo gde Ьismo ocekivali 
pridev "moderan"): Novi slikari (Peintres nouveaux, 1913); Nova muzika (Musique nouve
lle, 1914); Cetiri novafrancuska umetnika (Quatre nouveaux artistesfran9ais, 1914); Novi 
slikari (Nouveaux peintres, 1914); Novi duh i pesnici (L 'Esprit nouveau et les poetes, 1917) 
i tako redom. U ovim tekstovima rec је о savremenim umetnkima. Apoliлerova upotreba 
ovih pojmova, dakle, razlikuje se od uoЬicajene. Apoliner и novim umetnickim delima vidi 
mnogo vecu "smelost" i "snagu" (Apollinaire 1991: 723). Distinkcija koju pravi Apoliner, и 
isti mahje terminoloska i konceptualna. Onmoderno shvata kao sinonim msadaJnje (actu
el), odnosno savremeno (contemporain), drugim recima kao suprotnost Zд ono sto је staro, 
proSlo (ancien) u hronoloskom smislu.9 Apoliner ne suprotstavlja staro - novo, nego staro 
- moderno. А pod novim podrazumeva samo ono sto sadrzi nijanse iznenadenjaю, smelosti, 
inovatorstva, sto Ьismo mi nazvali modernim. (Сатра 1996: 68-69). Novo se nadovezuje 
na staro, na tradiciju. Zato Apoliner govori о izvesnoj klasicnosti novih slikara. Dakle, novo 
nije u opoziciji sa starim, ono је njegov produze~ nastavak. 

1 Rastko Petrovic cesce upotreЫjava pridev nov od prideva moderan. Koristi 
ga u apolinerovskom smislu: da oznaci neku inovaciju, nesto sto је originalno, pre 
svega smelo, а sto se temelji na istorijski potvrdenm vrednostima. Novo iznenadu-

8 U Petrovicevim esejima nema poredenja шnetnickog stvarala~tva sa bozanskim stvaranjem. 
9 U cuvenoj pesmi Zona (Zone) Apoliner suprotstavlja staro (ancien) i moderno (moderne). Jedino za religijн 

i za industrijsku ulicu koristi pridev nov (nouveau). (Apollinaire 1999: 39-44). 
10 Iznenadenje је н Apolinerovoj poeziji cesto. Јо~ srednjovekovni pesnici su davali nova znacenja recima i 

sintagmama, ali Apolinerova originalnost lezi u smelim sklopovima koji sн cesto spoj starog i novog. Takav 
је, na primer, stih iz pesme Zona, ll kome је Ajfelova kula opisana kao pastirica (Apollinaire 1999: 39). 
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је, jer nije mimetickog karaktera, dok moderno koristi kao sinonim za savremeno, 
sadasnje, danasnje (u opoziciji је prema starom, tradicionalnom). U naslovima Ras
tkovih kritickih tekstova nalazimo оЬа prideva sa jasnim terminoloskim razgranice
njem: Sava Sumanovic i estetika suvise stvarnog и novoj11 umetnosti, ili: Ро crkvama, 
izbama i kolibama stvarala se jedna nova umetnost (rec је о originalnoj i smeloj 
umetnosti), ili: Savremeno francusko slikarstvo па izlozbl "Cvijete Zuzoric" (rec је 
о modernom francuskom slikarstvu). Buduci naklonjen novim umetnickim trendovi
ma, Rastko Petrovic sa zadovoljstvom konstatuje da "svet nas sa najvecom simpati
jom docekuje borce nove umetnosti" (Petrovic 1974: 11 ). 

Apoliner је iskazivao neskriveno odusevljenje za masine i najnovija tehnic
ka dostignuca, za ono sto је novo. U vremenu koje је, ocigledno, u mnogim aspekti
ma zivota uznapredovalo и odnosu na prethodni vek, novi umetnici se nadahnjuju i 
stvaraju radikalno drugacije od svojih prethodnika. Apoliner zato uvodi termin novi 
duh, koji oznacava sveukupnost tendencija u stvaralastvu s pocetka ХХ veka, а koji 
podrazumeva ne samo novatorstvo, vec, prevashodno, dozu smelosti i iznenadenja. 
Тај novi duh nije mogao zaoЬici ni samog Apolinera. On о njemu govori, ali u tom 
duhu i stvara svoja knjizevna dela. 

U novom duhu vremena stvara i Rastko Petrovic. On је "novator i preteca", 
kako ga је nazvao Dordije Vukovic, on је pesnik koji iznenaduje, koji krsi ustaljene 
sheme. Medutim, kada Petrovic unosi u svoja knjizevna ostvarenja ono sto iznenadu
je, njegov motiv је nesto drugacije prirode nego kod Apolinera - pesnika, sustinski, 
neosimbolisticke orijentacije. Petroviceva poetikaje u ovom smislu u saglasju s ek
spresionistickim tendencijama: upotreЫti smele obrte, nespojive spojeve, neuoЫca
jene, "neknjizevne'', cak u tradicionalnom smislu odbojne teme za jedno umetnicko 
delo, i slicno. 

Mozemo zakljuciti da је Petrovicev odnos prema tradiciji i novini, prema pi
tanj ima usko vezanim za stvaralacki proces, kao i prema novom i modernom u svetu 
umetnosti, и savrsenom skladu s Apolinerovim poimanjem pomenutih pojmova. 

* 
Boravak mladog knjizevnika i kriticara umetnosti Rastka Petrovica u Parizu 

Ыо је kljuc za formiranje njegovih estetickih stavova, koji su se temeUili na napred
nim idejama likovnog kriticara, pesnika i pisca Gijoma Apolinera. Те nove, smele 
ideje Petrovic је, docnije, preneo u nasu sredinu, sto је Ыlо od izuzetne vainosti za 
dalji tok ne samo nase umetnicke kritike, nego stvaralastva uopste, narocito slikar
stva i poezije. (Knjizevno delo Rastka Petrovica 1989: 120). Srpska knjizevnost је, 
tako, doЫla pokretaca novih stremljenja u umetnosti, i njihovog istinskog branitelja. 
Apolinerova snaina intuicija kojom је uspevao da pronikne u sustinu savremenih 
zЬivanja и umetnosti, rezultiralaje estetickim razmis\janjima koja su obelezila citavo 

11 Podvнkla D. Р. 

' 
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jedno vreme i koja su uspela da predu granice domovine. Njene odjeke nalazimo i и 
tekstovima Rastka Petrovica koje је posvetio umetnosti. 
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Diana Popovic 

А PROPOS DE L'ART NOUVEAU: LES MEDIТATIONS ESTHEТIQUES DE 
GUILLA UME APOLLINAIRE ЕТ LEURS ECHOS DANS LES ESSAIS DE 

RASTKO PETROVIC 

RESUME 

Les ecrits sur l'art de Rastko Petrovic, poete, conteur et critique d'art serbe 
qui s'est installe а Paris apres la Premiere Guerre mondiale, sont Ьien impregnes de 
1 'esthetique apollinarienne. En analysant les meditations esthetiques des deux ecri
vains, on peut у constater une certaine unanimite des positions quanta l 'art nouveau; 
surtout parraport aux questions concernant la tradition artistique et le processus de la 
creation artistique. 



Годишљак Филозофског факултета у Новом Саду. Књига XXX!ll (2008) 
Annual Re11ieи; ofthe Faculty ој Philosophy. Novi Sad. Vo/ume ХХХП! (2008) 

UDK 821.112.2.09 George S. 

РОЈАМ "NOVOG CARSTVA" KOD STEFANA GEORGEA 

Nikolina Zobenica 

SAZETAK 

Stefan George [Stefan George, 1968-1933], pesnik пemackog simbolizma, јеdап је 
od oпih pisaca za koje se kaze da su "pogresпo shvaceпi". Georgeovo pesпistvo је dugo pos
le Drugog svetskog rata Ьi\о zaпemarivaпo jer је njegovo "поvо carstvo" previse podsecalo 
па "Trece carstvo", odnosno "Treci Rajh" пemackog nacioпalsocijalizma. Cilj ovog rada је, 
s jedne strane, da se analizom pojma "novo carstvo" utvrde znacenja koja је ono imalo za 
Stefaпa Georgea u okviru suprotпosti izmedu stvarnosti i ideala, kao i da se, s druge strane, 
па osпovu te analize utvrde ona proЫematicпa mesta za tumacenje koja su uticala i па takvu 
recepciju Georgeovog stvaralastva и datim istorijskim okolпostima. 

Kljucne 1·eci: Stefan George, Novo carstvo, analiza pojma, ideal i stvarnost, recep-
cija. 

ANALIZA РОЈМА 

"Analiza pojma" ili "konceptualna analiza", odnosno "pojmovna analiza" 
(engl. "conceptual analysis", nem. "Begriffsanalyse") је postupak u okviru anali
ze sadrzine teksta (engl. "content analysis"). PrvoЬitno proizisla iz filozofije jezika, 
ostalaje metoda u okviru nastave filozofije ("Begriffsanalyse"), kao formalna analiza 
pojmova uslaje i u matematiku, dok se u novije vreme koristi kao metoda za analizu 
sadrzine svih vrsta tekstova, cak i politickih (USA). 

Kod naziva ove analize variraju dva termina od kojih оЬа postoje u srpskom 
jeziku: "pojam" (nem. "Begriff'), odnosno "koncept" (engl. "concept"). U srpskom 
jeziku rec "pojam" ima vise znacenja, ali prvo i osnovno znacenje је: "misaona sin
teza Ьitnih, zajednickih obelezja jedne grupe predmeta". Druga znacenja reci "po
jam" odnose se na "osnovno znanje о cemu", zatim na "shvatanja, poglede, nazoгe 
na sto" i, na kraju, to је "mis\jenje о kome ili cemu, predstava, p1·edodZЬa, s\ika" 
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(Recnik srpskohrvatskoga knjiievnogjezika 1971: 613). Analiza nekog pojma, dakle, 
podrazumeva izdvajanje osnovnih obelezja koja tvore pojam о nekoj "stvari", ona 
treba da otkrije kako neko shvata, predstavlja, gleda na nekoga ili nesto, odnosno sta 
misli i zna о nekome ili necemu. S druge strane, rec "koncept" prvoЬitno se odnosila 
samo na "prvi nacrt" (Recnik srpskohrvatskoga knjiievnogjezika 1967: 837), dokje 
danas jedno od njenih prihvacenih i uoЬicajenih znacenja i "ideja, pojam, predstava" 
(Кlajn; Sipka 2006: 656), stoga se rec "koncept" moze posmatrati kao delimicni si
nonim za rec "pojam". 

Reci vrlo cesto, kao i sama rec "pojam", imaju vise znacenja. Na koje zna
cenje govornik/ pisac misli kada koristi neku rec, moze da se sazna tek kada se ana
lizira upotreba te reci. Analiza pojma upravo i polazi od toga da reci nemaju "pravo 
znacenje", vec ga doЬijaju tek u datom kontekstu, tako da se tom analizom ne trazi 
jedno konkretno znacenje reci, vec njena razlicita znacenja u razlicitim kontekstima. 
Za razliku od cinjenica i sudova, pojmovi su utoliko neoЬicni, jer ne znamo tacno 
kako da ih definisemo. Pojmovi i njihova znacenja ne nastaju u isto vreme, cak su i 
podlozni slucajnim (cesto vrlo individualnim i licnim) asocijacijama, tako da pojam 
pored svoje logicke, ima i vrlo izra2enu psiholosku stranu (Wilson 1984: 13-19, 56-
59, 133). 

U zavisnosti od toga kakav se tekst i s kojim ciljem analizira, razlikuju se i 
tehnike koje se koriste pri analizi pojma. Analiza pojma u uzem smislu podrazumeva 
da treba samo da se utvrdi da li se neki pojam pojavljuje u tekstu i koliko cesto, pri 
cemu se paznja moze usmeriti i na eksplicitne kao i na implicitne pojave tog pojma 
(sinonimi, parafraze i sl.). Medutim, ako је Cilj da se istraZe odnosi izmedu odredenih 
pojmova u tekstu, onda to prelazi и "analizu odnosa" ( engl. "relational analysis"). 
Kad se analizira odnos medu pojmovima pristup moze da bude lingvisticki ili ko
gnitivni, u zavisnosti od toga da li је interesovanje prevashodпo usmereпo па jezik u 
upotreЬi ili па meпtalпe procese koji se odigravaju tokom upotrebe pojediпih pojmo
va (Writing Guides 2008). 

Aпaliza pojma kao filozofski metod је daleko sofisticiraпiji i ima za cilj пе 
samo da utvrdi pojavu jednog pojma u tekstu, vec i da utvrdi sta se podrazumeva pod 
tim pojmom, pri cemu se sluzi sledecim tehnikama: 

• pojmovi se izdvajaju od ostalih pitaпja (pitaпja о ciпjeпicama, vredпosпim 
sudovima i sl. ), 

• daju se moguCi odgovori na pitanje sta је taj pojam, s obzirom da ne postoji 
јеdап "pravi odgovor". 

Radi ogranicavanja pojma i njegovog razgranicavanja od drugih pojmova, treba da se 
nadu i drugi slucajevi s kojima dati pojam moze da se poredi: 

• uzorni (поsе jezgro znacenja pojma), 
• suprotni (pojam nema пista zajedпicko s ovim slucajem, ali ро principu kon

trasta osvetljava dati pojam i daje informaciju о tome sta pojam nije), 
• slicni ( odreduju mesto pojma и polju zпacenja), 
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• granicni (nije sigurno da li pojam spada u ovu kategoriju ili ne) i 
• izmisljeni (van naseg uoЬicajenog iskustva). 

Sledeci korak је ispitivanje 
• socijalnog okruienja u kojem se rec u svakodnevnici pojavljuje, 
• osecanja i raspoloienja koja је prate, kao i 
• prakticni ishodi i posledice ро jezik (Wilson 1984: 27-41). 

U ovom radu se predstavlja zЬirka pesama Stefana Georgea Novo carstvo, iz 
koje se izdvaja centralan pojam "novog carstva". Pitanje koje se postavljajeste: koja 
obeleZJa cine pojam "novog carstva" Stefana Georgea, odnosno, kako Stefan George 
shvata i predstavlja ovaj pojam. Kod izdvajanja ove sintagme u zblrci posmatra se 
kako njena eksplicitna, tako i njena implicitna pojava. Radi ogranicavanja pojma 
"novo carstvo", utvrdice se njegov odnos prema suprotnom pojmu "stvarnost" i slic
nom pojmu "ideal". Na kraju се se ispitati socijalno okruzenje, osecanja i raspoloze
nja koja prate upotrebu ove sintagme, kao i prakticni ishodi и vidu njene recepcije. 

STEFAN GEORGE: "NOVO CARSTVO" 

Pod uticajem francuskih simbolista, narocito Stefana Malarmea, George је 
razvio svoju formu larpurlartizma u nastojanju da stvori jedan pesnicki svet u potpu
nosti izdvojen od stvarnosti, pesnicki svet koji ne reaguje na tu stvarnost i stoga је 
apsolutno autonoman. Medutim, i teorija umetnosti radi umetnosti predstavlja izves
nu reakciju na stvarnost i na drustvene odnose, jer pokusaj stvaranja sopstvenog sveta 
umetnosti, nedimutog od stvamog sveta је samo jedan vid bega od tog istog sveta 
(Schtitz; Vogt 1977: 112). U drustvu masovnih medija i postepenog pretvaranja umet
nosti u trzisnu vrednost, pesnici na prelazu iz 19. u 20. vek cesto su se osecali gumuti 
na rub javnosti i defenzivno su stvarali svoj krug nadmocne elite. Tako је i George 
kao reakciju na moderno drustvo stvorio svoju "estetsku opoziciju", izmedu ostalog i 
u zelji da radikalno obnovijezik i kulturu (Kimmich; Wilke 2006: 95; 89-90). Pritom 
је kao vid svoje opozicije stvorio i poseban poetski jezik, cesto razumljiv samo ma
lom broju posvecenih. Na taj nacin pesnik postaje stvaralac jezika, а njegova poezija 
hermeticna i autonomna u odnosu na sirujavnost (Fahnders 1998: 117). 

George је i и svom pesnistvu i и zivotu negovao posebnu vrstu elitizma и kru
gu izabranih ucenika ("George-Kreis"). Njegove pesme stampane su u ekskluzivnim 
privatnim izdanjima i и casopisu Вlatter fйr die Kunst, koji је izlazio od 1892. do 1919. 
godine. U dvobroju iz 1917. godine obrazlate se nepopustljivi stav kruga. Uprkos mno
gobrojnim opomenama da је u tim raspustenim vremenima bez vode neophodno da 
se obrate najsirim krugovima, pesnici Georgeovog kruga insistiraju na tome da је to 
uzalud, jer se Uudi ne vode razumom i plemenitim strastima, а uzroke zla koje је snaSlo 
Nemacku ionako пе mogu da spoznaju savremenici, nego tek oni koji се doCi. Na kraju, 
о "znacima vremena" i о "onome sta se и svetu stvamo desava" cesto moze da se sazna 
vise iz pesama nego iz novina (Der George Kreis 1965: 297). 
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Georgeova poslednja zЬirka pesama Novo carstvo izisla је 1928. godine, ali 
neke pesme nastale su i mnogo ranije, posle 1908. godine, а nisu Ьile objavljene u 
njegovoj prethodnoj zЬirci Stern des Bundes 1914. godine. Posle 1921. godine Geor
ge је napisao mali broj pesama, sto је delimicno uslovljeno njegovom svescu о sop
stvenom neznanju kao i svescu о postojanju podrucja nedokucivog. Ovaj iskljucivi 
esteta postao је poslednjih godina svestan da је ignorisao ne samo socijalna pitanja, 
vec i revoluciju umetnosti, psihologije i fizike. Sve vise је kod Georgea jacala svest 
о nedostatnosti jezika u odnosu na stvarnost, а ta svest dovela је i do krize njego
vog pesnickog izraza. Na krajuje nastupila i rezignacija zbog ogranicenog delovanja 
njegove lirike, а George је pred kraj zivota shvatio da su ga cak i njegovi ucenici 
pogresno razumeli (Тitzmann 2001 ). 

S obzirom na dug period u kojem su nastajale pesme ove zЬirke, nije neo
Ьicno sto је ona ро sadrzini i formi manje koherentna od prethodnih. NeoЬicno jeste 
za ovog poklonika stroge forme da u ovoj zЬirci ima i nekoliko pesama bez rime, 
kao i daje zastupljen veliki broj razlicitih lirskih formi. U okviru zЬirke razlikuju se 
formalno i sadrzinski tri dela. Prvi deo (14 "Gesange") pocinje s pesmom о Geteo
voj poslednjoj noci u Italiji, uglavnom se odnosi na rat, govori о pesniku i njegovoj 
prorockoj ulozi, kao i о jednom mladom vodi ("Fi.ihrer") u Prvom svetskom ratu. U 
drugom delu (13 Spri.iche) George se obraca svojim ucenicima koji su ucestvovali u 
ratu - i zivima i mrtvima, dok poslednja grupa ( 12 "Lieder") obuhvata pesme koje 
nalikuju baladi i jednostavne strofe, pesme u kojima nema poze i probranog izraza 
koji su karakteristicni za Georgeove rane pesme. Umesto zapovednickog stava ovde 
preovladuju skoro ponizne izjave dubokog dozivljaja i uvida u sustinu stvari, pri 
cemu pesnik koristi jednostavan jezik i jednostavnu formu (Prang 2000, 96-962). 

Za temu "novog carstva" od prevashodnog znacaja su pesme prve grupe 
("Gesange"), mada se rec "carstvo" pojavljuje, ali u drugom znacenju, i u drugom 
(dva puta) i u trecem delu zЬirke Uedanput) - u delovima koji su daleko licniji. Vec 
na osnovu toga moze da se zakljuCi daje teziste znacenja pojma "carstvo" za Georgea 
daleko vise na opstem nego na licnom nivou, kao i da postoje razlicite upotrebe reci 
u samoj zЬirci, а time verovatno i vise znacenja. 

РОЈАМ "CARSTVO" 

Iako cela zЬirka nosi naziv Novo carstvo, sama sintagma pojavljuje se ek
splicitno samo jedanput, u pesmi Der Dichter in Zeiten der Wirren. Medutim, rec 
"carstvo" pojavUuje se samostalno cetiri puta u zЬirci (u Goethes letzte Nacht in 
Italien, Hyperion, Der Krieg, Die Winke), zatim, u komЬinaciji s drugim recima: 
kao "carstvo mira" ("Friedensreich", u pesmi Der Krieg) "poslednje carstvo" i "ne
besko carstvo" ("das letzte Reich", "Нimmelreich", u Gesprach des Herrn mit dem 
romischen Hauptmann), kao "vecna carstva" (,Ewige Reiche' u pesmi Du allein van 
Buiten), kao "тоје carstvo" ("mein reich", Walter W) i kao "sopstveno carstvo baste 
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iz bajke pretkinje" ("[das] eigenste reich/ Des marchengartens der ahnin", Das Lied). 
Dakle, rec "carstvo" se eksplicitno pojavljuje ukupno deset puta u zЬirci. 

Ocigledno se rec carstvo dovodi u vezu s konkretnom istorijskom situacijom 
rata (Prvi svetski rat), s opsteljudskim pitanjem vere i religije ("poslednje carstvo", 
"nebesko carstvo", "vecno carstvo"), kao i s licnim dozivljajem carstva ("moje car
stvo", "sopstveno carstvo"). Tri znacenja "novog carstva" izdvaja i Georgeov uce
nik i cuveni nemacki istoricar knjizevnosti, Fridrih Gundolf, koji је, izmedu ostalog, 
imao i zadatak da slavi svog uCitelja u spisima koje је on prethodno odobrio; ta 
tri znacenja su zivotno stanje samog pesnika ("Lebenszustand des Dichters seЉst"), 
novo lice prostora ("ein neues Raumgesicht") i culno-moralne sile (,sinnlich-sittli
che Gewalten') (Gundolf 1968: 270-271). Delimicno poklapanje kod ove dve podele 
moze da se uspostavi ako se rat dovede u vezu s novim izgledom prostora za vreme 
i posle rata, ako se religija poveze s culno-moralnim silama, а licno carstvo sa zivot
nim stanjem samog pesnika. 

"Novo carstvo" u pesmi Der Dichter inZeiten der Wirren pominje se u pos
lednjem stihu kao carstvo koje се u svetloj buducnosti osnovati Covek kog се roditi 
novo, mlado pokolenje, u trenutku kad se skoro sva nada ugasi. George navodi i oso
Ьine tog mladog pokolenja koje се pravom merom meriti ljude i stvari, lepo i ozЬilj
no, radujuci se svojoj posebnosti, ponosito pred stranim, ali ipak bez uobrazenosti, 
pokolenje koje се odbacivati sve sto је trosno, kukavicki i mlako, i koje се iz snova 
iznedriti delanje i trpljenje i jedinog koji pomaZe: Coveka. Тај Covek се skinuti oko
ve, poterace one koji su odbegli da se vrate kuci u vecito pravo, tamo gde се veliko 
ponovo postati veliko, gospodar ponovo gospodar, а uzdrzanost ponovo uzdrzanost, 
i taj Covek се voditi s pravim simbolom na narodnom barjaku kroz oluju i strasne 
znake ranog crvenila svoje verne na delo budnog dana i zasadice Novo Carstvo (Ge
orge 1983: 198). Usmereno ka buducnosti, ovo "novo carstvo" predstavlja utopiju 
sveta koji treba da dode, da se posadi - kao Ьiljka koja treba da raste i da se neguje. 
Vreme dolaska novog carstva prikazuje se metaforicki kao pocetak novog dana, kao 
svitanje koje stoji u kontrastu s maglom i tamom оЫаkа pomenutim ranije u pesmi. 
Pateticna slika tog carstva, svetla nakon tame, podrazumeva sklad, harmonUu, red, 
lepotu, pravicnost, odanost, ponos i snagu. 

Granica carstva ("grenze des Reichs") u pesmi Goethes letzte Nacht in Ita
lien razdvaja i spaja nemacko carstvo i Italiju, zemlju sunca, snova i zvukova, zem
lju iz koje Gete donosi zivi zrak svetlosti (George 1983: 181-183). Carobno lice 
buducnosti obecava spajanje zanosa i svetla, punoce i stroge forme, mermera i ruza 
(Gundolf 1968: 274). Carstvo u ovoj pesmije stvarno i postojece, iako proslo,jer Ge
teov povratak iz ltalije odigrao se 1788. godine. Novo sto dolazi је pocetak nemacke 
klasike, u kojoj је Gete utiske i iskustva iz ltalije pretoCio u dela koja predstavljaju 
vrhunac nemacke knjizevnosti. 

U pesmi Hyperion (ПЈ), titanu i bogu Sunca koji mora da nestane u tami 
dato је obecanje da се se ostvariti san, а ostvarice ga buduci naslednici Sunca, san о 
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Carstvu koje оп nece doziveti, drugo doba ljubavi koja се ponovo roditi svet (George 
1983: 185-186). Iako nema prideva "поvо", carstvo koje se пajavljuje smesta se u 
buducnost i tek treba da dode па pocetku novog dana. 

U pesmi Der Krieg savet mudrog starca spasava carstvo koje је dovedeno do 
ruba propasti. Glasiпe о vaskrsnucu imaju ukus trulog ploda, пiko ne primecuje slabo 
svetlo jutamjeg crveпila. Lafna nada о "carstvu mira" ("Friedensreich") се se ipak 
jednom ostvariti, kad dode podmladak koji се pozvati bogove: boga oluje (Zevs/ Ju
piter) i boga koji је visio па drvetu spasenja (Odina), aпticki i germaпski bog svetlo
sti, Apolon i Balder, najavljuju dolazak svetla, ali ne sa istoka. Gospodar buducnosti 
је onaj ko moze da se preobrazi, kafe pesnik (George 1983: 193-195), zato i carstvo 
mira donose mlade generacije, oni koji се promeпiti stvari, koji се umeti da spoje 
anticki i germanski svet, а svetlo koje се doneti ne dolazi s istoka- da li onda u spoju 
severa (germansko) i juga ( anticko )? 

Implicitno se carstvo podrazumeva u pesmi Einem jungen Fйhrer im Ersten 
Weltkrieg, u kojoj se mladic vraca u domovinu posle Prvog svetskog rata, tuzan zbog 
protracenih godina zivota. Medutim, njegova iskustva treba da ga ojacaju za ono sto 
dolazi, jer pesnik predvida da се na njegovoj glavi sUati kruna (George 1983: 199). 
U ovom kontekstu podrazumeva se i carstvo kojim се mladi voda da vlada, jer prvo 
се na njegovoj glavi da sija krug (kraljevska kruna u oЫiku kruga), а zatim i carska 
kruпa. 

Carstvo и pesmi Die Winke је postojece carstvo u kom svi leze u dubokom 
snu. Odabrani, prvo jedan, zatim troje, ра sedmoro, salju dah Gospodnj i kroz to car
stvo, паkоп sto im је Оп poslao zпak da је cas kucпuo: а taj znak је Njegovo svetlo 
(George 1983: 200). U ovoj pesmi, pored koпstaпtпog prisustva svetlosti i пајаvе 
promene, religiozni (hriscaпski) aspekatje vec izrazeпiji i aпticipira pesme u kojima 
carstvo doЬija izrazitu religiozпu koпotaciju. 

Vec и пaslovu pesme Gesprach des Herrn mit dem romischen Hauptmann 
vidan је susret hriscanstva s Rimskim carstvom, razgovor izmedu Gospoda i rimskog 
kapetana smesta se и daleku proslost. Кареtапа razdiru sumnje i on postavlja Gospo
du citav niz pitanja. Uvek је ciпio sve sto је Gospod zahtevao da ucine oni koji zele 
da dospeju u "carstvo nebesko" ("Himmelreich"), otkrivene su mu tajne Gospodara 
Suпca, Majki i Trojstva, ali zeli da zпа da li se posveceпi varaju kada kafu da se samo 
voda kola ("des reigeпs ftihrer") sjedinjuje s bozanstvom. lsto tako, kapetaп zeli da 
zпа da li Gospod doпosi "poslednje carstvo" ("das letzte Reich"), ali On to kaze i ne 
kafe. Кареtап mora da ode bez odgovora, jer пjegova retka limfa ("diiпne lymphe") 
ne moze da podпese Bozju snagu (George 1983: 213-214). Spasenje ne dolazi spolja, 
vec iz zara covekovog sopstveпog Ьiса (Gundolf 1968: 280), а carstvo i ovde tek 
treba da dode, iako njegovo ostvareпje ostaje neizvesno, jer covek ne moze da dokuci 
tajnu njegovog nastanka. 

U ovoj prvoj grupi pesama, и odama nastalim ро uzoru na Getea i Helder
lina, George donekle uspostavlja vezu s istorijom ili stvarnoscu, ali to је pogled koji 
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prelazi od juce i danas na vecnost, jer se stvarni dogadaji posmatraju kao dokaz vec
nog preobrazaja (Gundolf 1968: 272). "Novo carstvo" George zamislja kao carstvo 
koje се tek и buducnosti stvoriti mlada generacija, snaZ:na i energicna, s odabranim 
vodom na celu koji се pokrenuti stvaranje novog doba. Za Georgea ono predstavlja 
vladavinu harmonije i mira, pomirenja severa i juga, sadasnjosti i proslosti, а njegov 
dolazak simbolicki prati dolazak svetla, pocetak novog dana, novog doba. 

U pesmama posvecenim onima koji zive (Sprйche ап die LеЬепdеп) i koji 
su umrli (Sprйche ап die Тоtеп), George se obraca "Svojima", manje i vise Ыiskim 
ucenicima na lican nacin (Gundolf 1968: 272-273). "Novo carstvo" ovde vise ne igra 
znacajnu ulogu, jer se ove pesme odnose na pojedinacno, ne na opste. 

U pesmi Du alleiп VAN виппн George se obraca Van Buitenu kao jedinom 
koji је tacno uvideo da slika "vecnih carstava" ("der Ewigen Reiche/ Bild") samo 
"ovde ne Ыedi". Drugi krugovi ne slusaju ,о njegovim uzvisenim stvarima' i zato је 
njegova mrznja, bezanje i propustanje kratkotrajno kao svada izmedu brace (George 
1983: 229-230). "Ovde" se odnosi na Georgeov krug i samo pripadnicima tog kruga 
su poznate slike о vecnom carstvu, о novom carstvu koje on i njegovi ucenici neguju, 
cime te slike postaju privilegija posvecenih, а nedostupne mnostvu. 

Licno carstvo, "тоје carstvo" ("mein reich"), opeva se и pesmi posvecenoj 
Valteru V. (Walter W) koji је poginuo и ratu. Njegovo carstvo је Ьilo, lezi daleko iza 
- dakle и proslosti. Lirsko "ја" slutilo је svetlo, videlo prag, zvalo i lupalo na vrata, 
ali rec i znanje nisu pomogli, nisu Ьili dovoljni. Nije podneo da poznaje Ыаgо i da 
ga se zauvek odrekne i stoga је utonuo u talas (George 1983: 236). "Моје carstvo" 
је zivot koji је vodio u potrazi za svetlom putem znanja i reci, licno carstvo koje је 
izguЫjeno. 

Poslednja slika carstva и zЬirci ne smesta se u buducnost, vec u proslost, 
и "sopstveno carstvo baSte iz bajke pretkinje" ("[ das] eigenste reich/ Des marchen
gartens der ahnin", Das Lied), и uspavani gustis predanja, и koji stize rog budenja 
(George 1983: 241 ). Ovo је carstvo maste i mitskih prica, carstvo koje se u prici uvek 
nanovo ozivljava ("budenje"), cime опо postaje vecno. Georgovo carstvo od samog 
pocetka stoji и vezi sa snom, sa svetom maste i vizije, smesta se и buducnost, sto ga 
cini irealnim, utopijom, ali time sto se smesta U maStU, U san i viziju, ОПО uvek nano
VO moze da se ozivUava i da bude i stvamo i vecno. 

POJMOVI "STVARNOST" I "IDEAL" 

George nigde nije opisao svoje carstvo, vec samo nastoji da ga razgranici 
od stvarnosti, kod njegaje daleko jasnije sta to carstvo пiје, nego stajeste. Stvarnost 
kod Georgea, "ovde" i "sada", ima dve dimenzije: prostornu (Nemacka) i vremensku 
(danas). Idealni svet koji George suprotstavlja stvarnosti, ako postoji, udaljen је ili 
vremenski (proslost/ buducnost) ili prostorno (preko mora), а ponekad cak i prostor
no i vremenski. 
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Vec u prvoj pesmi zblrke, Goethes letzte Nacht in ltalien, George suprot
stavlja jug severu. Na severu (Nemacka) su crna krila, mracni tonovi preovladuju, 
magla i tuga, oci su zatvorene i ne vide car stvari i dela, Ijudi se opiru radosnoj vesti. 
Nasuprot tome, jug је svetlo, zemlja snova i tonova, Sunce i ziv zrak dolaze odatle, 
radosno osecanje preovladuje (George 1983: 181-183). 

Tmurna sadasnjost, ali ne Nemacke, vec mitska sadasnjost titana Hiperiona 
(1) prikazanaje u sledecoj pesmi. Ipak, to је samo fiktivna slika nemacke zalobltnosti, 
mlitavosti i bezoЫicnosti (Gundolf 1968: 275). Hiperion se obraca svom narodu, koji 
је zapleten u cula, rasplinut и tonovima, obraca se mlitavim ljudima koji placu, zale 
se, ne uce da se raduju plesnim korakom, Ijudima koji su sami cak i kad su u dvoje, 
kao s ogledalom (George 1983: 184). Nasuprot tome, Hiperion (П) oplakuje savrseni 
svet koji mora da propadne: svet dece ostrva, svet Ijupkosti i uzvisenosti, mladosti, 
uzivanja i obrazovanja, svet izabranika srece, uzor covecanstvu, svet koji је rodio bo
gove. "Avaj !": sve to mora da propadne, zivot mora da umre, svet svetlosti mora da se 
surva u noc na zapovest Sirijca (George 1983: 185), kako u ovoj evokaciji Helderlina 
George naziva Hrista (Osthoff 1989: 169). Medutim, u snu Hiperion (Ш) vidi carstvo 
koje се doci. Tri pesme, Hyperion /, 11, ПЈ, predstavljaju stoga tri aspekta sveta: ruznu 
stvarnost, idealni svet koji propada i idealni svet koji се doci - novo carstvo. 

Ап die Кinder des Meeres 1-IV sastoji se od cetiri slike: prva izrazava ceznju 
za morem, za talasima koji nose и zemlju prica, na putu avantura kriju se zabranjeni 
san i carolija; u drugoj pesmi na obalama mora u radosti i sjaju crna mrlja narusava 
duboko plavetnilo: ceznja za domom, koja ipak ne moze da obavije obale radosб i 
zaborava; и trecoj pesmi putnik unosi utehu i smeh и zimsku noc, daje radost i uskoro 
odlazi u neku novu zemUu, na neko novo more. Na kraju, decak slusa pesmu mora, 
gledajuci u daljinu (George 1983: 186-189). Ceznja za morem, za nekim drugim da
lekim svetom radosti, topline i svetla, tema је ove pesme. Idealni svet postoji negde, 
ali је dalek, cudesan, kao da postoji samo u masti onoga ko za njime zudi. 

Stvarnost rata George tematizuje u vise pesama, cime se Ыize nego inace 
okrece potresnoj sadasnjosti (Gundolf 1968: 276). Reci kojima se opisuju strahote 
rata su: jeza, nevolja, strah, vatra, plakanje, nesreca, bes, kamenje, zlocin, maska, 
ublstvo, kuknjava, krivica, nasilje, krv, propast, kraj, nered, zrtve, trulez, laz. Iz tog 
uzasa treba da se rodi novo pokolenje koje се da stvori carstvo mira (George 190-
193). Isto tako, u pesmi Der Dichter in Zeiten der Wirren, George slika stanje nereda 
kao zla vremena u kojima niko ne slusa upozorenja mudraca, vec vladaju otimacina 
i pozar, bes, jad i sramota, tuga, prevara, pogrda, magla, tamni оЫасi, а onda dolazi 
nova generacija ijedan medu njima koji се zasaditi Novo carstvo (George 1983: 196-
198). Znak od Gospoda u pesmi Die Winke dolazi u vreme bezbojnog neba, mrtvog 
vazduha, и rusevine, u zidove gde svi leze и dubokom snu (George 1983: 200). 

U pesmama koje slede, u sadasnjosti se uspostavlja veza s uzornom proslo
scu koja daje smernice za buducnost. Georgeova utopija "novog carstva" okrenutaje 
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prema unazad (Schiitz; Vogt 1977: 117) i predstavlja beg u predkapitalisticku proslost 
(Fahnders 1998: 263), Cime је njegov ideal konzervativan i regresivan. 

U pesmi Gebete /, IJ, ЈП lirsko "ја" seca se proleca, svetlosti i slavljenja zi
vota, а zatim је noc odjeknula preklinjanjem. Jz divljih nereda, strasnog iscekivanja, 
rusevina, suza, zova mrtvih, lirsko "ја" zeli da pobegne kako Ьi slobodno slavio, ali 
nedostaje mu vodstvo svetla. Medutim, svetlo ipak svice s planina, s juga u sivilo, 
senke i noc, i to svetlo donosi radost u slutnji zore (George 1983: 201-202). U pesmi 
se, dakle, smenjuju svetla proslost, mracna sadasnjost, i na kraju nagovestaj svetle 
buducnosti, novog dana. 

U pesmi Burg Falkenstein pesniku se svetlo vecnog strujanja smesi iz pros
losti, u detinjstvu mirnog vremena, plavetnila i srece. Sadasnjost је u rusevinama, 
propadanju, pustosi, bez radosti, а pesma koja odjekuje samo tuZЬalica. Medutim, 
nova pesma se cuje: zlatni ton obecanja predaka, prica о krvi i radosti, zaru i sjaju, 
raskos cara, buka boraca (George 1983: 203-204). Zajedno sa sledecom, ova pesma 
spada u Georgeove velike ode о "Nemstvu" ("Deutschtum"). Verujuci u dozivotnu 
zajednicu, George se okrece u svet duhova, u car tuznog umovanja i pevanja, u sve 
sto kao romantika, kao senka proslosti i kao atmosfera takvih mesta mami i slaЬi 
nemacku dusu. Zatim iz te iste domovine George Ьаса pogled unapred i oko sebe и 
buducnost, kako Ьi umesto duhova prizvao radanja (Gundolf 1968: 279). George и 
ovoj pesmi pominje ЬогЬu u ime slavne proslosti, sto је neoЬicno ako se imaju u vidu 
njegove pesme и kojima predstavlja strahote rata. Buducnost, ipak, pripada borЬi, а 
kakvoj, George ne govori. I u ovoj pesmi је proslost svetla i inspirativna za buducnost 
u mracnoj sadasnjosti. 

Geheimes Deutschland naslov је pesme и kojoj se lirsko "ја" nalazi na rubu 
provalije u kojoj preovladuju neutaziva pozuda, ruznoca, Iudilo, otrov - to је svet 
daleko od juga. U drugom delu pesme duh ("Mittagschreck") prilazi lirskom "ја" na 
obali juznog mora i podstice ga da se vrati na izvorno tlo domovine, ali to је samo 
suncani san daleko od stvarnosti (halucinacija?). Тreci deo: usred fosfornih оЫаkа 
noci, kao usred zemlje и dimu pгopasti, и buci borbe, liгsko "ја" srece demona koji 
је napustio bogove, Ыistavog, mirnog, vedrog, nasmesenog, miljenika srece. U cet
vrtom delu pesnik upozorava na lazne vrednosti onoga sto uzdize i naoko se cini 
vrednim, а и stvaгi је samo trulo lisce na jesenjem vetru, prostor kraja i smrti. Samo 
u snu, samo ono sto miruje nedirnuto и duЬinama zemlje, cudo koje је danas nejasno, 
postace sudЬina dana koji dolazi (George 1983: 205-208). Mitoloska Ьiса juga nose 
svetlo i radost, nadu, dok је stvarnost mracna i strasna, na rubu propasti iz koje samo 
san moze da је spasi. U pesmi se pominje borba, ali опа је deo stanja u kome se pes
nik nalazi na rubu provalije. Tumacenje moze Ьiti dvojako - da li се se poboljsanje 
razviti iz te borbe ili posle nje? Nejasnih mesta и ovoj pesmi ima, а tumacenje је 
prepusteno citaocu. 

U pesmi Der Gehenkte poguЫjeni zlocinac govori о ljudima i njihovoj vrli
ni. Oni koji bacaju kamenje па njega, proklinju ga, preziru i sazaljevaju, и sebl krijн 
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isti taj zlocin, samo manji ili ukrocen strahom. Ljudi nisu svesni da njihova vrlina 
moze da Ыista tek kada on gresi, kao i da njegova slika ulazi u njihove umove i tako 
u njihovom semenu deluje kao junak о kome se pevaju pesme, kao bog, i pre nego 
sto postanu svesni, on се krпtu gredu da savije u tocak (George 1983: 209). Gundolf 
tumaci ovu pesmu и vezi s Georgeovom prethodnom zЬirkom и kojoj је George vec 
iskazao veru u obnavljanje sveta iz onoga sto је najudaljenije. U ovoj pesmi svemu 
sto izgleda kao vrlina, red, тос, potreban је neko ko u pozadini uklanja, neguje i 
obnavlja, neko ko nosi buduce lice Boga (Gundolf 1968: 279). Da li to znaci da се 
se iz zlocina roditi novo carstvo? Ili pesma moze da se tumaci kao aluzija na Isusa i 
njegovu smrt, njegov "zloCin" i njegovo carstvo koje се doci, а greda na kraju pesme 
опа u oku "pravednika" koji је manje primecuju od truna u oku Ыiznjega? Tocak 
ponovnog povratka, vaskrsnuce i seme и srcu nagovestaj su novoga, ali na koji nacin, 
to ostaje otvoreno. 

U pesmi Der Mensch und der Drud covek razgovara s Ьicem iz maste, Mo
rom 1, Ьicem koje upozorava coveka na granice njegove mudrosti, na posledice raski
danja veza sa svetom magicnog, jer samo uz pomoc carolije zivot ostaje budan (Ge
orge 1983: 210-212). George u ovoj pesmi izrazava napetost izmedu duha i zivota, 
pretacuci је и dijalog izmedu istraZivackog duha coveka koji unistava zemlju radi 
svoje koristi i tajanstvene zivotne snage koja hrani i stvara (Gundolf 1968: 280). Na 
individualnom planu se ovaj sukob destruktivnog i stvaralackog ogleda и opasnosti 
od racionalizacije zivota koja ima za posledicu potiskivanje maSte i gusenje kreativ
nog dela covekovog Ьiса. 

U poslednjoj pesmi prvog dela zЬirke, Der Brand des Tempels, dramski ele
ment је narocito izraZen. Ovde takode propada jedan svet, nastaje novi, s novim 
hunskim kraljem na celu koji u jednom danu unistava ono sto је godinama gradeno, 
s kraljem koji odrzava red i disciplinu, bez saZaljenja, bez ljubavi, bez milosti, hlad
no i neumoljivo, kao da nije covek. Hram gori i pola milenijuma mora proci dok 
novi nastane (George 1983: 215-220). Opisani odnosi kralja prema ljudima oko njega 
predstavljaju vecne ljudske odnose (Gundolf 1968: 280), а njegovo odsustvo emocUa 
i racionalnost praceni su razornom snagom. I и ovoj pesmi George lepotu nalazi и 
proslosti koju је odmenila mracna sadasnjost, ali u poslednjim stihovima najavUuje 
se novo vreme kada се hram ponovo nastati. 

U Georgeovim pojmovima stvarnosti i ideala postoji jasna opozicija tama
svetlo, tuga-radost, racionalnost-masta, propadanje-nastanak, razaranje-stvaranje. 
Ideal је smesten ili daleko preko mora, ili daleko и proslost kao izguЫjeni ideal koji 
pokazuje put и svetlu i radosnu buducnost, и Novo carstvo koje се doci s novom 
mladom generacijom, s novim vodom, u borЬi. 

1 Drud је jedan od naziva za (nocnu) Моп1 (pored "Trut", "Mahr(t)", "Nachtmahr", "Walriderske", "Alp", 
"Schrattele"), demona koji se и оЫikн zivotinje ili predmeta поен нvlaci н kнсе, seda na grudi нsnн\oga, 
cime mt1 otezava disanje i izaziva rнzne snove ("Alptraнm" = "nocna mora"), а ро nekim verovanjima Мога 
sisa i krv iz bradavica onoga koji spava, najce~ce zena i dece (Gottschalk 1996: 455; Drud, Trut, Nachtmahr, 
Walriderske). 
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RECEPCIJA GEORGOVOG "NOVOG CARSTVA" 

Posledпja Georgeova zЫrka Ьila је presudпa i za пjegovu buducпost, пе samo 
za пjegova zivota, vec i posle пjegove smrti. Novo carstvo odredilo је recepciju пjegovog 
celokupпog stvarala5tva u deceпijama koje dolaze2

• Јеdпа od velikih iroпija Georgeovog 
zivota Ьila је da је, iako је imao za cilj da stvori poeziju okrenutu od drustva, опа postala 
upleteпa u пajrU.Zпije tvoreviпe tog istog drustva (Schiitz; Vogt 1977: 120). 

Georgeova objava novog carstva smatra se proЫematicnom zbog njenog 
dvosmisleпog odпosa prema istorijskoj situaciji, jer Georgeovo поvо carstvo se, 
protiv autorove volje, moglo shvatiti kao ideoloski preteca Treceg Rajha. Nacioпal
socijalisti Ьili su fasciпiraпi Georgeovim "пovim carstvom" i idejom vladajuce eli
te (Geheimes Deutschland) i slavili su u пjemu proroka Treceg Rajha. Omiljenost 
kod пacioпalsocijalista doпelo mu је prizivaпje buducпosti па osпovu пacioпalпih 
germaпskih mitova (Schtitz; Vogt 1977: 110-111 ). ProЫematicпa је, па primer, пе 
samo upotreba sintagme "поvо carstvo", vec i роmiпјапје mladog "vode" - "firera" 
("Fiihrer"), kako се se kasпije пazivati Adolf Hitler. Pored toga, pomiпjanje borbe i 
пastanak velike poпosite Nemacke kakva је nekoc Ьila, u potpunosti su odgovarali 
propagaпdi пacioпalsocij alista. 

U zЬirci ima pesama koje zbog nejasпih znacenja mogu da se primene па 
vrlo razlicite situacije. Ovakva visezпacпost posluzila је kao povod razlicitim tuma
ceпjima, od kojih su mпoga Ьila krajпje jednostraпa. Pogresno razumevaпje је nuzna 
posledica teksta koji је пamerno pisaп tako da bude zagonetaп, nedokuciv, hermeti
can, razumljiv samo odabraпim pojediпcima, ali tragedija Georgeovog pesnistva Ьila 
је daleko duЫja nego sto se u prvi mah cinilo: nisu ga razumeli ni njegovi ucenici 
niti citaoci. Na primer, George је smatrao da је "Sveti rat" preduslov za poпovno 
politicko rodenje, ali na pisma ucenika, koji su mislili daje taj rat vec dosao, George 
је reagovao sasvim suprotno: tvrdio da to vreme nije doslo i da zeli da se besmisleno 
uпistavanje sto pre zavrsi (Titzmaпn 2001 ). 

Ticmanovo tumacenje teksta је reprezentativno, jer on smatra da George niti 
је cenio niti razumeo industrijsko doba i socijalne proЫeme koji su nastali kao posle
dica promena, vec и ovoj zЬirci postulira jedan feudalпo-aristokratski junacki etos. U 
njegovom pesnistvu naziru se nagovestaji pre-fa5isticke mitologije о narodu i domo
vini, on "prorice" da је nU.Zno da dode vreme и kojem се vladati nehumanost i despo
tija neprijateljski пaklonjena duhu. Novo carstvo koje objavljuje vec и naslovu zЬirke 
podrazumeva i pozitivno vrednovanje razornih iracionalnih zivotnih snaga (Titzmann 
2001). Medutim, па osnovu pa.zljivog citanja teksta ne vidi se daje George zastupao 
пehumaпost i despotiju, пiti daje visoko vredпovao "razome" iracioпalne sпage. 

2 Recepcijom Stefana Georgea na srpskohrvatskomjezickom podrucjtt bavio se profesor dr Tomislav Bekic t1 

radu objavljenom u Zborniku radova lnstituta za strane Je=ike i knjizevnosti Filozofskog fakttlteta u Novom 
Sadu 1981. godine, u svesci 3. Tekst је tt celosti pre~tampan 2001. godine u zbirci radova prof'. Bekica pod 
naslovom Germanoslavica !. Na osnovtt istra.Zivanja profesora Bekica na ovomjezickom podrttcju se pesma
ma iz zblrke Novo carstvo ne poklanja posebna pa.Znja. 
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Vec Georgeovi savremeпici Ьili su podeljeпi u svom stavu prema njemu. 
Njegov zahtev za bezuslovnom odanoscu ucenika пailazio је na neodobravaпje i iza
zivao је zlobnu kritiku, jer је u mnogome podsecao па germansku instituciju vojпill 
druzina ("Gefolgschaft") u kojoj se vodi iskazivala neprikosпovena verпost, а nega
tivпo svetlo па takav odnos s uceпicima Ьаса i cinjenica daje i Adolf Hitler zahtevao 
od svojih podaпika bezuslovnu vernost. Medutim, mnogi savremeni intelektualci su 
ga ceпili (Georg Simmel, Georg Lukacs), а i muzicari su komponovali muziku za 
пjegove pesme (Arnold Schбnberg, Anton Webern). Ipak, nakon 1945. godine dolazi 
do naglog prekida njegove recepcije upravo iz politickih razloga. Iako se George jos 
za zivota distancirao od nacionalsocijalizma i iako је пapustio Nemacku i otisao u 
Svajcarsku, iako је njegovo delo bez njegove dozvole i protiv njegove volje kanoni
zovano u Trecem Rajhu, iako је neuspeo pokusaj atentata па Hitlera 20. jula 1944. 
Ьiо delo jednog od Georgeovih uceпika, nad njegovim pesпistvom је stalпo lebdela 
senka suпшје daje ipak fasisticko upravo zbog kulturпo i nacionalno konzervativnih 
tonova koji provejavaju njegovim pesnistvom. Tek od devedesetih godina 20. veka 
doslo је do pojacanog i manje ideologizovaпog bavljenja Georgeovim delom, ра se, 
na primer, vise paznje poklanja strukturi njegove lirike, strategijama njene ritualiza
cije, а proucava se i u kontekstu istorije medija (Kimmich; Wilke 2006: 90). 

Na osnovu analize pojma "novog carstva" u Georgeovoj zЬirci jasno је da 
njegova predstava tog carstva ima zajednicke crte s pojmom "Treceg carstva", ali 
sustinska ideja Georgeovog "novog carstva" nUe imala nikakve veze s Hitlerovim 
carstvoш. Medutiш, povrsinske slicnosti izazvale su, sjedпe strane, odusev\jenje kod 
nacionalsocijalista, а, s druge strane, iz istog razloga, odЬijanje kod citalaca posle 
Drugog svetskog rata. Upotreba ovog pojma postala је (i ostala) tabu, iako је nakoп 
50 godina postalo moguce da se о Georgeu ponovo pise i govori uprkos negativnim 
reminiscencijama. 
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Nikolina Zobenica 

DER BEGRIFF DES "NEUEN REICHES" BEI STEFAN GEORGE 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Das Beispiel von Georges Lyrik zeigt, dass die Rezeption eines literari
schen Werkes nicht immer auf dem wirklichen Verstandnis des Textes gegriindet ist, 
sondern sich aus der Zusammenwirkung bestimmter Textelemente und der aktuellen 
gesellschaftlichen Zustande ergeben kann. Aufgrund der Analyse des Begriffs "das 
Neue Reich" in Georges Gedichtsammlung wird es ersichtlich, dass seine Vorstel
lung von diesem Reich manche gemeinsame Ziige mit dem "Dritten Reich" hatte, 
dennoch hatte die Grundidee von Georges Reich nichts mit Hitlers Reich zu tun. 
Doch eben diese oberflachlichen Ahnlichkeiten riefen einerseits Begeisterung bei 
den Nationalsozialisten hervor, anderseits aber AЫehnung bei der Leserschaft nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Der Gebrauch dieses Begriffes wurde (und ЫiеЬ) ein Tabu, 
obwohl es nach 50 Jahren trotz der schlechten Reminiszenzeп moglich geworden ist, 
sich wieder mit George zu beschaftigen. 

SchlUsselwбrter. Stefan George, Das Neue Reich, Begriffsanalyse, Ideal und 
Wirklichkeit, Rezeption. 
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OSVRT NA ITALIJANSKU KNJIZEVNOST U ISTRI 
POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA 

Christian Eccher 

SAZETAK 

U ovom radu analizirana је italijanska knjizevnost u lstri posle Drugog svetskog rata. 
Italijani su vladali u Istri vekovima. 1 od 1918. do 1945. Istra pripada Italiji, ali u tom periodu 
pocinje nesporazum izmedu Italijana i drugih manjina koje su zivele u Istri. Kriva је Ьila fa5istic
ka vlast (1922-1943), ро prirodi imperijalisticka i netolerantna prema svima koji nisu Italijani. 
Posle Drugog svetskog rata i posle dolaska komunista па vlast u Jugoslaviji, najveci deo Italijana 
koji su ziveli и Istri napusta poluostrvo. Neki su ostali iako nije Ьilo lako preziveti и tadasnjim 
uslovima: Italijani su smatrani za nosioce fasizma. Zanimljivo је da su neki italijanski komunisti 
dosli u Pulu i u RUeku u tom periodu bas iz ltalije: Ьili su intelektualci koji su zeleli da doprinesu 
gradenju komunisticke vlasti. Medu njimaje Ьilo romanopisaca i pesnika; Ьili su vami zato sto 
su imali funkcUu mosta izmedu hrvatske i jugoslovenske vlasti i Italijana koji su ostali u Istri. 
Tek pred kraj sesdesetih i sedamdesetih godina ХХ veka, autohtoni istarski Italijani se pojav
ljuju kao pisci: njima је Ьilo potrebno da kafu sve sto im se desilo posle Drugog svetskog rata. 
Knjizevnost postaje mesto и kojem је Ьilo moguce sacuvati pamcenje ali i traZiti, bez ideologije, 
razloge etnicke mrznje. Kroz knjizevnost, Italijani su nasli "modus vivendi", nacin da mirno zive 
sa slovenackim narodom, da pretvore mrznju и zajednicki zivot. 

Кljucne reci i sintagme: Drugi svetski rat, iseljenje ltalijana, lstra, knjizevnost kao 
razgovor. 

Pariskim ugovorom, potpisanim 1947., zemlje pobednice и Drugom svetskom 
ratu kaznile su Italiju zbog njene podrske Hitlerovoj Nemackoj. Italijaje tada izguЬila 
Zadar, Lastovo, Palagruzu, Istru i Rijeku. Odmah posle oslobodenja, и najvaZnijim me
stima и kojima su vekovima ziveli ltalijani, tokom таја 1945. godine, Hrvati su poceli 
da se svete za zlocine koji su nad njima izvrseni dokje Istra Ьila pod faSistickom domi
nacijom (1922-1943). Naime, od 1920. godine, iste godine kadaje Ьiо zapaljen Narod
ni Dom и Trstu, Ьilo је zabranjeno govoriti jezik koji nije Ьiо itaЩanski. Slovenska pre-
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zimena su Ьila prevodena na italijanski ("Tomic" је na primer postao "Tomizza"). Od 
1947. godine, kada su shvatili daje Istra definitivno pod nadzorom drzave Jugoslavije, 
oko ЗОО.ООО Italijana је napustilo Istru. Ovaj dogadaj је poznat pod imenom "esodo" 
(iseljenje) i ostao је do danas deo kolektivne svesti Italijana koji su ostali u Istri. Mnogi 
ljudi nisu hteli ili пisu mogli da napuste svoje kuce: cesto nova narodna vlast nije dopu
stila da se oni koji su Ьili Italijani, ali su imali slovensko prezime, ukrcaju u "Toscanu", 
veliki brod koji је plovio svakog dana iz Pule do Venecije. 

Italijani koji su ostali u Istri se secaju daje prvih dana posle iseljenja njihovih 
sunarodnjaka Pula izgledala kao prazan grad, gde su vladale samo macke i rusevine, 
ostaci гаtа koji se nedavno zavrsio. U Istru i Rijeku su se polako naseljavali ljudi iz 
Slavonije i SrЬije, а tokom 1949. godine i vojnici Markosa Viafadisa koji је u Grc
koj izguЬio partizansku borbu protiv generala Papagosa. Svi ovi iseljenici su zauzeli 
kuce koje su do tada pripadale Italijanima. Oni koji su ostali, osecali su se izguЫjeno: 
slovenski пarodi koji su ziveli u Istri su ih mrzeli, zato sto su mislili da su Italijanijos 
uvek fasisti. ltalijanska vlada se nije brinula о onima koji su ostali u Istri: videla је u 
njima komuniste koji nisu hteli da napuste zemlju u kojoj је vladao Tito. Italijanska 
komunisticka partija nije htela da brani Italijane koji su ostali zato sto se plasila da ne 
uvredi Тita i Jugoslovenski narodni front, а osim toga, nije htela da pripadnici partije 
koji su ziveli u ltaliji saznaju da komunisticke zemlje nisu Ьile zemaljski raj. Situacija 
se pogorsala posle juna 1948., kada је StaUin osudio Tita а Jugoslavija Ьila oterana 
iz Kominforma. Italijanska komunisticka partijaje podrzala Staljina i desilo se da su 
mnogi Italijani koji su Ьili komunisti i koji su ratovali sajugoslovenskim partizanima 
zavrsili u zatvoru ili na Golom Otoku, а nisu ni znali zasto: Tito i njegovi kadrovi 
se nisu trudili, barem na pocetku, da objasnjavaju razloge zbog kojih Rusija vise 
nije Ьi la model sovjetskog komunizma. Tih godina, Ьili su prisutni u Rijeci mnogi 
Italijani koji su гatovali sajugoslovenskim partizanima ili koji nisu hteli da ostanu na 
Zapadu posle zavrsetka rata, zato sto su zeleli da pridonesu stvaranju socijalistickog 
drustva, kao na primer 2000 radnika iz brodogradilista u Monfalkoneu koji su se pre
selili u Rijeku, kako Ы гadili u brodogradilistu "3. Мај". ISli su u Jugoslaviju, mnogi 
su, bez sumnje, verovali u Staljina, i posle 1948. kada su videli da ih је vlast gonila, 
mnogi su se vratili kuci. Drugi su ostali, oni koji su razumeli Titove razloge, а neki od 
njih Ыli su pisci. Jedan od najpopularnijh је sigurno Eros Sekvi (Eros Sequi): on se 
pridruzio partizanima dok је Ыо profesor italijanskog jezika u Zagrebu. Tokom rata 
је napisao dnevnik objavljen па italijanskom jeziku 1953. godine. Ovaj је dnevnik 
zanimljiv zato sto autor ne prica samo о zivotu partizana, nego zeli da objasni seЬi 
zasto је odlucio da se usprotivi Italijanima i nacistima: kao Jtalijan i kao ''Ьorghese" 
("burzuj") on se oseca krivim. 

Tokom ХХ veka, intelektualac је izguЬio svoju ulogu u drustvu: vise nije, 
kao u proslosti, ideolog, znaci onaj koji stvara mitove i ideje 1

• U drustvu u kojem 
vladaju mass media, vlast је uspela i uspeva i danas da stvori mitove i ideologije 

1 Dt1zepe Verdi је pritner intelektt1alca koji је izнzetno doprineo stvaranjв mita nacije н Italiji. 
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zahvaljuci novinama, radUu i televiziji. Eros Sekvi је tada mislio da је suprotstav
ljanje neprijateljima socijalizmajedini naciп da iпtelektualac postaпe vazaп elemeпt 
drustva: verovao је da samo u socijalistickom drustvu intelektualac moze da bude 
vazan, neophodan, kao pevac velicine naroda i radnika. Naravno, varao se, i drugi 
roman, Le case di Pothia (Kuce н Potiji), koji је objavio 1957. godine, vec је "roman 
guЬitka iluzija". Eros Sekvi је imao рuпо proЫema i sa istarskim Italijanima, koji su 
u njega sumnjali zato sto је imao dobre odnose sa institucijama i sa komuпistickim 
sefovima koji nikad nisu potpuno verovali u njega zato sto је Ьiо Italijan. Osпovao 
је odsek italijanskog jezika i Ьiо profesor kпjizevпosti па Uпiverzitetu u Beogradu. 
Dok se ltalijaпi koji su rodeпi u Istri пisu usudili da pisu ili da imaju drustveni zivot, 
Ьili su uplaseпi i пjihov је meпtalitet Ьiо drugaciji od zivota sloveпskog staпovпistva, 
Italijaпi koji su stigli u Rijeku iz Italije, рuпо su pisali. Alesaпdro Damijani (Alessan
dro Damiani), Dаkопю Skoti (Giacomo Scotti), Mario Skijavato (Mario Schiavato) 
пajvazniji su pisci i iпtelektualci pedesetih i sedamdesetih godina. Јеdап od najzna
cajпihje sigurno Lucifero Martini (Lucifero Martini), kojije diplomirao ekonomiju u 
Firenci i koji је u svojim romanima, na primer u La scelta (Izbor), odlicno analizirao 
ljudske i ekonomske razloge sloma socijalistickog sistema u Jugoslaviji. Svi ovi pisci 
su imali vaZ:nu ulogu zato sto bez njih italijanska kultura ne Ьi prezivela u Istri. Oni 
su doprineli, zahvaljujuci svojim dobrim odnosima sa hrvatskim i beogradskim po
liticarima, osпivaпju EDIТ-a, italijanske izdavacke kuce и Ьivsoj Jugoslavф i dnev
nih novina na italijanskom La voce del popolo, koje jos uvek izlaze. Polako, tokom 
sedamdesetih i istarski ltalijani pocinju da pisu i da pricaju sta se njima desilo posle 
Drugog svetskog rata: imali su potrebu da пе zaborave svoj jezik koji su godiпama 
govorili samo kod kuce ili nisu uopste govorili zbog straha. Osim toga, JugoslavUaje 
vremenom postala najotvorenija zemlja и socijalistickom svetu: odnosi sa Rusima su 
se poboljsali posle 1955., kadje Tito otputovao u Moskvu da se sastaпe sa Hruscovim 
i kad је pocelo "odmarzavanje" u politici i u diplomatiji. Elido Zanini (Eligio Zanini) 
i Dusto Kurto (Giusto Curto) poceli su da pisu pesme na najstarijem dijalektu u Istri 
koji se zove istrioto i kojim daпas govori jos samo dvadesetak osoba. U Vodnjanu 
(Dignano) Aпita Forlani, pesnikinja, uciteljica u osnovoj skoli, ucila је svoje dake 
da pisu poeziju: Loredana Boljun (Loredana Bogliun), Adelia Bijasijol (Adelia Bia
sol), Lidija Delton (Lidia Deltoп), najvazne spisateljice и tom periodu, Forlanine su 
ucenice. Do kraja sezdesetih i pocetka sedamdesetih, Italijani su pisali samo pesme 
ili su slikali. Zasto? Zato sto su poezija i slikanje forme umetnosti koje vlast tesko 
moze koпtrolisati. u pesmi, moze da se sakrije politicko znacenje i kad se govori о 
prirodi: Elido Zanini ujednoj pesmi napisanoj 1968. godiпe kaze: 1 moussouli xi stati 
/ massadi а miere / sensa un parchi ... 1 puochi rastadi / uo trova riparo ... / par ancui: 
/ che рiап рiап / la гifulada valiпusa / sta pasaпdo / е la malvasia / scumeiпsa, cussei 
/ а viuп Ьin bucato. (Muslje su / pogiпule / bez razloga ... / malobrojne preostale / 
sklonile su se .. / danas: / kada se otrovni vetar / gasi / i malvasija / iznova pocinje / 
da doЬija lep miris/, (prev. Christian Eccher). Naravno, и ovoj pesmi па istriotu, ти-
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slje (vrsta skoljke) su alegorija italijanskog naroda koji је preziveo politicke teskoce 
cetrdesetih i sedamdesetih: и stvari, pisci su pricali и stihovima о teskim dogadajima 
koji su se desili. 

Tek pred kraj sedamdesetih pocinje se sa objavljivanjem prvih romana. Bio 
је to pravi "boom" romana. Najznacaniji romanopisci tog perioda su Nelida Milani, 
Кlaudio Ugusi (Claudio Ugussi) i Ester Barlesi (Ester Barlessi). Njihova dela kao 
stalnu temu imaju "esodo". Pripovedaju о tom dogadaju iz razlicitih perspektiva. 
Prica о necemu tragicnom је vaina zato sto omogucava da se savlada zalost. Piscima 
је Ьilo potrebno da razgovaraju о tome, da pisu kako Ьi sacuvali svoje pamcenje. Ali, 
kako kaZ:e Predrag Matvejevic, dolazi trenutak и kojem postaje potrebno spasiti sebe 
od pamcenja. Istarski pisci otvaraju i razgovor sa Hrvatima koje su do tada videli kao 
neprijatelje. Knjizevnostje topos, znacijavno mesto, u kojemje moguce da se sretnu 
kulturne razlike, mirno, i и kojem је moguce naci dogovor. u tom smislu, vazan је 
Ьiо casopis "La Battana", koji se i jos danas objavljuje u Rijeci i koji је Ьiо i jos uvek 
jeste most izmedju italijanske i srpske i hrvatske knjizevnosti. 

U italijanskim romanima и Istri, prisutan је ovaj ogroman napor na razume
vanju razliCitih misljenja. Mnogi intelektualci prihvataju ideju da Нrvati i jugoslo
venska vlast nisu jedini krivci zbog onoga sto se desilo posle drugog svetskog rata, da 
је to Ьila osveta i da svi narodi koji zive u Istri moraju da se pomire. Кlaudio Ugusi, 
na primer, napisao је pripovetku vado а Rота, vieпi апсhе tu (Ideт и Rim, dodi i 
ti). Glavni junak, Italijan koji studira u Zagrebu, doЬio је stipendiju da ide u Rim da 
uci svoj jezik, zato sto Istrani, kao i on, uvek govore samo dijalektom. Naravno, ne 
odlazi sam: vlast salje sa njim ijednog spijuna koji se zove Rip. Obojica poCinju kurs 
italijanskog jezika i nas junak ne zna da li је vise Italijan ili Jugosloven. On shvata 
da postoji velika razlika и mentalitetu izmedu njega i Italijana koji su uvek ziveli u 
svojoj zemlji. Na kursu, na8 junak upoznaje lepu devojku, cerku sluzbenika danske 
ambasade. Kad na kraju uspe da se nade nasamo sa njom u soЬi, dolazi Rip koji po
kvari trenutak intimnosti. Narednih dana, devojka nestaje: u ambasadi su saznali da 
ona ima vezu sa momkom iz JugoslavUe i to moze da bude opasno. Danska је tada 
Ьila и zapadnom svetu, Jugoslavija и sovjetskom: nije Ьilo moguce da ova dva sveta 
komuniciraju. Kad shvati da vise nece videti devojku u koju se zaljuЬio, Enjo smatra 
da је Rip kriv. Ide kuci, ljut, sa zeljom da se osveti, ali njegovo raspolozenje se pro
meni cim ude u sobu: 

Ogпi taпto peпsava а Rip. Соте avrebbe dovиto coтportarsi соп lиi? Fargli 
ипа scenata? Lasciarlo partir da solo? Avrebbe deciso sиl тотепtо. 

La sera !о trovд а casa che se пе stava traпqиillaтeпte preparaпdosi ипа 
liтoпata. Da ипа теtа di !iтопе aveva tagliato ипа sottile fetta е !а stava spreтeп
do соп сиrа iп ип graпde Ыcchiere d 'acqua. Era gia ипа settiтaпa che иsava qиel 
!iтопе е tиtta !а sиа atteпzioпe era rivolta а spreтere qиello spicchio fiпo all 'иltiтa 
goccia. Еппiо l'osservava atteпtaтeпte е seпti che il rancore si stava dilиeпdo соте 
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qиelle gocce пell 'acqиa del blcchiere. Апсhе lиi avra provato le sие, репsд. Quaпti 
sacrifici sиoi е della sиа famiglia, secoli di privazioпi е иmiliazioпi . ... 

"Passami ип sorso di limoпata - disse а Rip - Oggi ho cammiпato molto. 

Katkad је mislio па Ripa. Kako Ы trebalo da se ропаsа prema пј ети? Da 
ти пapravi sсепи? Da ga ostavi da ode sam? Odlиkи Ы dопео и treпиtku. 

Uvece је паsао Ripa koji је mirno pripremao limиnadи. Od pola liтипа 
isekao је taпko parce i iscedio ga pazljivo и јеdпи velikи саsи za vodи. Koristio је 
ovaj liтип vec nedeljи dапа i пastojao је da iscedi i poslednje kapi iz ove kriske. 
Епјо ga је gledao pazljivo i osecao је da se пjegova mrzпja razЬlazila kao ove kapi 
и casi vode. 1 оп је sigиrno Ыо иvredeп, mislio је. Koliko zrtve za njega i za njegovи 
porodicи, vekovi liSavaпja i иvrede". 

"Daj mi malo limипade - rekao је Ripи- Daпas sam рипо hodao. "(Ugussi 
1994: 81-82, prev. Christian Eccher) 

Enjo, na kraju, razume situaciju i vise ne zeli da kazni Ripa. Cela knjizevnost 
sedamdesetih i osamdesetih је pokusaj da se ne izguЬi pamcenje о cinjenicama koje 
su se desile Italijanima, ali i pokusaj razumevanja, bez mrznje i bez ideologije. 

ltalijanska istarska knjizevnost је omogucila da se razlicita tumacenja istori
je, i razlicite kulture sretnu i pocnu da razgovaraju medu sobom. 

Stvari se nisu puno promenile ni tokom devedesetih, madaje Tudman, novi 
predsednik samostalne repuЬlike Hrvatske, pokusavao da promeni izgled istarskog 
drustva: preselio је na poluostrvo iz Bosne i iz SrЬije mnoge Hrvate koji nisu Ьili 
naviknuti na interkulturalizam i koj i su Ьili jako zatvoreni. lstra је podeljena izmedu 
Hrvatske i Slovenije; ltalijani su Ьili ponovno zbunjeni, najveci deo njih је ziveo u 
Hrvatskoj i izguЬio је, na primer, televiziju na italijanskom jeziku, Telekapodistriu, 
koja ima kancelarije i studio и Kopru i koja је postala slovenacka televizija. Mnogi 
ltalijani su ponovno poceli da napustaju Istru i da se sele и Trst ili и Veneto. Zene su 
cesto povremeno radile и ltaliji kao negovateljice starih ili bolesnih ljudi ili sa malom 
decom da skupe para taman koliko је trebalo da njihove porodice mogu da prezive. О 
tome је puno pisala Ester Barlesi. U njenim kratkim pricama је moguce razumeti ko
liko su se ltaЩani koji su stanovali и Istri osecali izguЫjeno: ziveli su и inostranstvu 
i u Italiji su ljudi mislili da su Sloveni. U stvari, posle 40 godina trajanja и Jugoslaviji, 
Italijani и Istri su se ponasali vise kao Sloveni nego kao Italijani: "Vidis koliko su 
dobre ove zene, i cini mi se da nisu ni Slovenke", kaZe, и Cosifaп tutte, Ester Barlesi, 
jedna zena svom muzu о zeni (Italijanki) iz Istre koja pazi njihovog starog dedu. 

Uprkos svim teskocama, ltalijani su nastavili da pisu i najmlada generacija 
nudi zanimljive primere. Rijekaje ponovo postala centar italijanske kulture. Od mno
gih autora, ovde spominjem samo Vladu Akvavitu (Vlada Acquavita), Mauricija Tre
mula (maurizio Tremul), Lauru Markig (Laura Marchig), sada glavnog urednika ca
sopisa La battana, i Kenku Lekovic, najznacajniju spisateljicu и poslednjih dvadeset 
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godina. U interesantom romanu-pod naslovom La strage degli anatroccoli ona ka.Ze: 
Se dovessi scegliere ипо stile architettonico per il тiо scrivere, lo vorrei eclettico е 
grottesco соте l 'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, о la sua versione danublana, la 
Gradska kиса del '903 а Sиbotica. (Lekovic 1996: 52,) 

(Kad bih morala da izaberem jedan arhitektonski stil za svoje pisanje, htela 
bih da bude ekleticki i groteskan kao Hotel Excelsior u Lidu Venecije, ili kao njegova 
dunavska varijanta, Gradska kuca iz 1903. u Subotici, prev. Christian Eccher). 

Novi pisci nisu zaboravili svoju proslost, nisu zaboravili bol koju im је na
nela istorija, ali gledaju u buducnost. Romani i zЬirke pesama koji su Ьili napisani to
kom ceterdeset godina pomogli su Jtalijanirna da prezive kao narod i to је i najvaznija 
u svemu, omogucili su celom istarskom narodu da raste i da, uprkos пesporazumima 
i teskoj politickoj situaciji, prepozna vrednosti u drugim kulturama. Ј ita\ijanska knji
zevnost se obogatila, kako se vidi u romanima Kenke Lekovic, gledajuci iskнstva 
hrvatskih, srpskih, madarskih pisaca. Italijani н Istri su pokazivali koliko knjizevnost 
moze da bude vazna u savremenom svetu i koju va.Znu ulogu moze da igra u nasem 
drustvu. 
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Christian Eccher 
ABSTRACT 

This paper analyses the Istrian literature post World War II. Istria has always 
been а multicultural peninsula where ltalians, Croatians, Slovenians, Hungarians, 
Romanians, Roma and AlЬanians have all found hospitality for centuries. 

Part of this multicultural richness has been destroyed during the second and 
third decades ofthe 20th century from the colonialism ofltaly. In fact, Italians started 
to rewrite the history and reshape the life oflstria Ьу following / imposing the Italian 
experience overall. Later, during the fifth and seventh decade of the same century, 
many Italians left Istria, with а massive exodus. The few remaining, in а rather con
fused and scared status, had to рау all the consequences ofwhat Fascism had done. In 
this context the literary production was limited and only few writers attempted to pro
duce something. However, at the same time, а counter-exodus ofltalian intellectuals, 
who left Italy towards Istria with the specific intent of participating at the realisation 
of the Communist society in the former Yugoslavia, took place. 

The Intellectuals ofthe Counter-exodus, as they are better known, played an 
important rule in maintaining the Italian culture alive. Because oftheir ideals they es
taЫished good relationships with both the Croatian and the Yugoslavian authorities. 

During the sixties and the seventies, the Italian writers of Istria, thus started 
producing literature primarily to save their memories and prevent the extinction of 
their cu\ture. It is always important for а society to remember of its past, even if, at 
the same time, it is looking forward to the future: in the Balkans the past is always 
ап imperative. 

In the seventies and in the eighties, Italian writers liЬerated themeselves 
from the hard eredity of their past analysing it with the rationality of historian: so, 
they succeeded in saving their memories and in the same time in saving themselves 
from their memories. 

An immediate consequence ofthis is а new generation ofwriters who do not 
fee\ any necessity anymore of descriЬing the past, but is embarking in new literature 
experiments, rather driven Ьу the European streams. 

Кеу words: Second World War, exodus, Istria, literature like dialogue. 
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ABREGE 

Vu le fait que \а censure represente un point de vue а part, mais par се fait non point 
insignifiant pour la reception d'une reuvre Jitteraire, dans J'anaJyse d'un phenomene aussi 
complexe il faut tenir compte de son rapport а l'ideologie, telle qu'elle apparalt dans sa di
mension critique de Ја signification. Depuis 1947, dans Ја Yougoslavie titiste, officiellement 
Ја censure n'existait pas et tout Је monde jouissait de la liЬerte de s'exprimer d'apres ses 
propres gouts. Mais, en pratique, les choses se presentaient tout а fait autrement. Deux pieces 
de theatre illustrent Ьien les chemins sinueux de la censure ou 1' identite des personnages ne 
correspondait pas а l'ideal ideologique. Du vivant de Tito, la piece Quand les courges etaient 
еп fleur а ete interdite sous l' ordre direct du createur du systeme unipartiste et, dans les annees 
'90, J'histoire s'est repetee avec la piece La Grotte аих coloтbes, attestant qu'au fond les re
gles de l'ideologie n'avaient nullement changees avec J'ecoulement du temps. 

Mots-clefs : liЬerte de la creation, censure, theatre politique 

Vu le fait que Ја censure represente un point de vue а part, mais par се fait 
non point insignifiant pour la reception d'une reuvre litteraire, dans l'analyse d'un 
phenomene aussi complexe il faut tenir compte de son rapport а 1' ideologie, telle 
qu'elle apparait dans sa dimension critique de Ја signification. Depuis 1947, dans Ја 
Yougoslavie titiste, officiellement la censure n'existait pas et tout le monde jouissait 
de la liЬerte de s'exprimer d'apres ses propres gouts. Mais, en pratique, les choses se 
presentaient tout а fait autrement. Deux pieces de theatre ilJustrent Ьien Jes chemins 
sinueux de la censure ou l' identite des personnages ne correspondait pas а 1' ideal 
ideologique. Du vivant de Tito, la piece Quand les courges etaient еп fleur а ete in-
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terdite sous \'ordre direct du createur du systeme unipartiste et, dans Jes annees '90, 
l'histoire s'est гереtее avec Ја piece La Grotte аих colombes, attestant qu'au fond Jes 
regles de \'ideologie n'avaient nullement changees avec l'ecoulement du temps. 

Des moments politiques, economiques, techno-technologiques et autres, 
dans \es societes contemporaines de "J'abondance communicative" actualisent de 
nouveau Је phenomene de Ја censшe en Ја renouveJant d'une certaine maniere. En 
tant que proЫeme philosophique, Ја censure а des aspects socio-politiques et une di
mension juridique, or cela explique son influence majeure sur \' identite des ecrivaiпs 
qui ont ose se revolter dans \а periode 1945-1990 dans \а SerЬie d'apres-guerre. Cette 
periode que J'ex-Yougoslavie а vecue sous son president Tito merite qu'on jette une 
nouvelle lumiere sur le reJief spirituel de се miJieu de l'epoque. En regardant de pres 
се qui s'est passe autour des deux pieces de theatre parmi les quinze interdites dans 
Ја periode en question, nous al\ons examiner Jes chemins du developpement culturel, 
les moyens de \а politique culturelle, des monopoJes politiques et des limites de la 
liЬerte creatrice. Donc, l'objet de notre interet, c'est "le fruit interdit" et les produits 
"veneneux" de la creation dont Platon parJait dans son Etat. 

L'identite de tout createur est intimement liee avec sa Jiberte d'expression 
artistique et c'est justement cette JiЬerte qui preoccupe la censure. Le proЫeme de 
\а censure est lie aux proЫemes philosophiques Jes pJus complexes, voire aux ques
tions de Ја verite, de Ја Jiberte, de l'ethique (du bien) et de J'esthetique (du beau). 
Dans \ 'histoire de la pensee humaine, maints philosophes importants (PJaton, Saint 
Augustin) consideraient qu'aucun homme ne peut etre liЬre s'il agit maJ, sous l'in
fluence des passions, des pulsions associatives ои d'idees fausses. Lorsque l'on sait 
се qui est Ьien et veridique, alors се qui viole ou се qui met en danger ces vaJeurs en 
question doit etre soumis а un contrбle. Donc, dans son Etat PJaton pJaide qu' "on 
rejette tout се qui pourrait etre nuisiЫe а J'Etat", voire се qui donne Ја preference а 
la verite artistique par rapport а la verite etatique. L'autre courant phiJosophique, dont 
Је representant Је plus eminent est Aristote, pose que l'homme est liЬre autant que la 
liЬerte de son expression est grande. Si le choix est restreint par la decision d' autrui 
sur се qu'est Ја vertu et la sagesse - la liЬerte est perdue. Par consequent, \а censure 
est incompatiЫe avec la foi democratique d' Aristote en la valeur de Ја recherche per
sonnelle de sa propre qualite par l'individu, voire avec son engagement pour l'action 
liЬre de J'individu, ensemЫe avec d'autres, au profit du Ьien collectif. 

D'une part, \а censure tend а sauvegarder \а liЬerte en affermissant се que 
ses adeptes considerent etre de vraies vaJeurs et croyances. D'apres ces "apбtres de 
l'ordre" elle est, d'autre part, aussi Ьien un moyen pour agir contre J'usurpation des 
vaJeurs individuelles, des standards culture\s et Ја democratie. Pourtant, Jes adver
saires (les "apбtres de Ia IiЬerte") Ia considerent dangereuse pour la liЬerte et Ia de
mocratie. Les objectifs finals des deux conceptions mentionnees sont les memes : \а 
democratie, voire Ја liЬerte, Је perfectionnement de l'individu et de Ја communaute, 
l'accomplissement du bien commun. Les differences dans la maniere de voir ces 
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deux conceptions concernent Jes moyens, c'est-a-dire les methodes pour atteindre 
cet objectif. Aussi Ьien le rejet de Ја censure que le plaidoyer рош Ја restriction de la 
liЬerte de communication se justifient par un principe absolu. 

Du point de vue phiJosophique, Је proЫeme de la censure pourrait etre faci
lement resolu s'il etait possiЫe d'etaЫir incontestaЫement quelles idees sont nocives 
et, de тете, que, en tant que telles, elles exeryaient directement une inftuence nega
tive sur Је comportement humain et sur son activite. Pourtant, dans les deux cas, cela 
n'est pas possiЫe. Les valeurs sont relatives et dynamiques, voire changeantes, en 
consequence des circonstances socio-historiques. Le Jien entre les pensees et 1 'acte, 
c'est-a-dire la constatation de J'inftuence d'un contenu ideologique sur le comporte
ment concret d'un individu est, du moins, proЫematique. D'ou la revolte contre le 
systeme des valeurs impose que l'on voit chez certains ecrivains liЬeraux en Yougo
sJavie dans Ја periode 1945-1990, a\lant de la fin de la Deuxieme guerre mondiaJe а Ја 
mort du president Tito, lorsque - en apparence - les citoyens vivaient dans le meilleur 
des systemes possiЫes. 

La fin de Ја Deuxieme guerre mondiaJe avait apporte de nombreux chan
gements en Yougoslavie, devenue une repuЬlique intronisant le socialisme comme 
doctrine de Ја classe ouvriere au pouvoir. Sa premiere Constitution de 1946 avait 
sanctionne les resultats de Ја guerre et de la revoJution en introduisant Је systeme 
du socialisme etatique avec un pouvoir fort et la propriete sociale sur les moyens de 
production. Le conflit avec l'Inform-bureau et Staline а pour consequence l'intro
duction en 1953 de l'autogestion ouvriere en tant que modele specifique yougosJave. 
La Constitution de 1963 et ses annexes de 1971 incorporent les droits de l'homme 
et du citoyen de la Charte de L'ONU, tout en insistant sur J'autogestion en tant que 
forme Ја pJus democratique de Ја gestion dans J'Etat. Mais, en pratique, pour Је Parti 
communiste, se posait la question de Ја limitation de Ја liЬerte de ceux qui pensaient 
autrement. С' est pourquoi 1 'on pratiquait "le contrбle social» sur les moyens de la 
communication et de l'expression verbale dans les livres et les journaux. Pourtant, 
comme iJ n'existait plus ni agitprop ni institutions autorisees par l'Etat а contrбler (la 
censure en tant qu'institution) et vu Је fait que le systeme politique devait etre amene 
еп rapport harmonieux avec J'autogestion declaree (le parti ne pouvant pas ouverte
ment agir comme censeur), l'appareiJ poJitique et les organes etatiques se procJament 
"la societe» et- au nom du contrбle social - ils se donnent Је droit de Jimiter J'auto
nomie des medias. СеЈа а pe1·mis une forte manipulation et Ја condamnation de tous 
ceux qui n'etaient par "sur la ligne du Parti". 

Dans son article "La liberte trop protegee: L' Analyse de Ја parole politique 
sur les liЬertes et les droits de J'homme dans Ја societe yougosJave" (Pesic 1985) 
Vesna Pechitch (Vesna Pesic) cite quatre conceptions ideologiques fondamentales 
de l'entendement de la liЬerte creatrice. D'apres la premiere des conceptions de la 
liЬerte creatrice, celle-ci est сош;uе en tant que residu du passe, elle est rarement 
mentionnee et Је citoyen est reduit а un eleve du Parti, qui forme sa conscience. La 
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deuxieme conception de la liЬerte de forme et du contenu de la creation artistique 
date des annees 50. C'est Kardelj qui avait plaide pour la liЬerte de la forme et pour 
la restriction du contenu de la creation artistique. 

Le developpement de l'autogestion а travers la lutte contre Је bureaucratisme 
(le stalinisme) et le democratisme politique (l'anarcholiЬeralisme) eut pour conse
quence Ја creation de Ја conception de Ја JiЬerte creatrice reelle de Ј' ecriture dans les 
annees 60. Cette conception sous-entend Је rejet de Ја reduction pragmatique de Ја 
science et de 1' art а des outils des interets politiques quotidiens et de Ј' Association 
des communistes en tant qu'arЬitre, mais non pas en tant que combattant contre "des 
theories" qui, "au nom de conceptions abstraites de Ја liЬerte, suppriment Ја JiЬerte 
vraie de la creation scientifique et artistique, en Је subordonnant pratiquement aux 
tendances politiques reactionnaires" (Pesic 1985 : 179-180). L' action de plaider pour 
les buts sociaJistes est implicite dans toutes les formes de creation, et J'etaЫissement 
de la liЬerte pour tous "est possiЫe а accomplir seuJement par J'abrogation de Ја 
liЬerte pour J'oppresseur, c'est-a-dire pour les forces tendant а la restauration de l'op
pression". (Pesic 1985: 124) 

La meme annee ou Tito proclame Ја liЬerte d'expression des ecrivains, Dra
goslav Mihailovic ecrit la piece Quand les courges etaient еп fleur, d' apres son ro
man portant le тете titre. En 1967, Mihailovic avait obtenu le Prix d'octobre pour 
son ouvrage Воппе nuit, Fred, се qui а fait de lui un auteur consacre dont les reuvres 
etaient appreciees et approuvees aussi Ьien par le milieu artistique que par les auto
rites politiques. Mais, il а choisi comme devise de son roman Quand les courges 
etaient enfleur la phrase d'un disciple de Danile, du ХШе siecle : "Voici, depourvus 
de notre gloire, dans notre grande humiliation, nous nous tenons, menes par Ја force, 
la ou nous ne voulons pas aller." Donc, il fait comprendre des le debut qu'il allait par
ler de ceux qui ne sont pas d'accord avec le systeme communiste et qui ont preferer 
s'exiler que de suЬir le joug unipartiste tout puissant. Lorsque le heros principal de 
son ouvrage prononce Ја premiere phrase : "Non, је ne vais pas у retourner" - il dit 
quelque chose de definitif; en faisant de Ја sorte, iJ determine sa destinee, sa defaite, 
"sa grande humiJiation" dont parJait Ја citation du disciple de DaniJe figurant comme 
devise de cette histoire sur la vioJence et sur le malheur. Се Ljuba, dit Је Moineau, an
cien boxeur ayant grandi а Douchanovatz, Је quartier populacier de Belgrade, ou il ne 
veut et ne peut pJus retourner, c'est un authentique heros tragique d'apres Ја definition 
d' Aristote. Installe en Suede, marie а une Suedoise Jaide et boiteuse, mere d'un en
fant naturel qui finira par tenir рЈасе de son propre enfant а Ljuba, Jui, ancien coureur 
de jupes beJgradois, iJ n'arrive pas а trouver sa place sous Је SoleiJ et iJ parle avec 
nostalgie de son pays nataJ. Le lecteur а beaucoup de sympathie pour се personnage 
incompris, dont la vie est impregnee des evenements d' avant la Deuxieme guerre 
mondiaJe, dont la jeunesse se derouJe pendant cette guerre et dont Ја destinee est 
marquee par Ја periode de J'lnformbureau. Mais, en ajoutant de nouveaux passages 
lorsqu'iJ adaptait son roman pour le theatre, Mihailovic а franchi la frontiere du ro-
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man social, ассерtаЫе par les autorites politiques, et il est passe au theatre politique, 
en s'attirant des critiques et des condamnations des membres du Parti communiste. 

L'engagement politique du theatre en Yougoslavie n'etait pas une nouveaute. 
L'autogestion socialiste avait change les conditions sociales. Le changement du cli
mat politique, du cliтat de la vie intellectuelle et de la creation artistique, est caracte
rise tout d' abord par la liЬerte creatrice. Mais, се fait represente en тете teтps une 
responsabllite sociale plus тanifeste pour l'artiste; се n'est pas seuleтent le droit, 
тais aussi, et davantage encore, l' oЬligation de la societe а la critique. Les liens mu
tuels entre la pratique, des idees, des theories, de l'art et de l'esthetique sont incon
testaЫes. En se realisant dans les circonstances d'une amЬiance sociale determinee, 
l'oeuvre d'art у vit et l'artiste et la societe ne peuvent ле pas en etre conscients. Dans 
le theatre engage, la question priтordiale c'est son contenu ideologique, son orien
tation philosophique, esthetique et politique, ainsi que le message du texte dramati
que. Le theatre politique veut exercer une influence politiqueтent suggestive sur le 
spectateur, le persuader et le convertir en tant qu'etre reflexif-eтotionnel, en tant que 
porteur du changement pratique de la societe et du тonde. Le contenu ideologico
politique et les objectifs du theatre engage deterтinent ses forтes sceniques, ses 
composantes expressives, la technique et l'esthetique de la scene. 

Dans le theatre politique, c'est le rapport de la piece draтatique envers les 
forces de la societe qui ont forтe 1' epoque, la societe en question et ses conceptions 
qui а l'iтportance proтordiale. La societe yougoslave s'etait opposee aux pressions 
de son propre passe et du monde exterieur pour pouvoir developper son avenir, sa 
richesse et sa liЬerte. La piece de Dragoslav Mihailovic Quand les courges etaient еп 
fieur suscite de fortes reactions dans l'opinion puЫique, dans la presse, au theatre qui 
l'avaitjoue et surtout chez les adeptes du Parti coтmuniste. Mihailovic situe sa piece 
dans les annees decisives pour l'avenir socialiste, des annees allant de 1949 а 1953. 
11 n'a pas ecrit un draтe d'avant-garde et l'on ne trouve pas un brin de syтbolique. 
Au contraire, la facture est realiste. Au premier abord, on avait l'iтpression que le 
draтaturge racontait objectivement et d'une maniere desinteressee, presque froide, 
l'histoire d'un eтigrant. 11 se sert du jargon des voyous belgradois, en insistant sur 
le naturalisтe rude, deplaisant, depourvu de sens. Comme s'il insistait sur l'aprete et 
1' inutilite de 1' existence humaine en nous peignant des hommes rudes, forts, menes 
par les instincts les plus bas. Peu а peu, nous decouvrons que le heros vient d'une fa
тille d'ouvriers metallurgistes, de l'arriere-grand-pere au pere de Ljuba. Le pere An
dra etait greviste et luttait pour les droits des ouvriers deja avant la Preтiere guerre 
mondiale, activiste et incarcere. Le frere aine Vlada fut un activiste dans 1' illegalite 
et partisan. En 1948, lors du conflit avec Staline, Andra prononce Ја phrase que l'ac
teur wa pas pu terтiner sur la scene : "Ils sont pires que les Alleтands." Il dit aussi 
а l'ancien colonel partisan Perichitch, apres avoir cite maintes fautes comтises par 
celui-ci : "Мете si tu avais trois vies, tu n'arriveras pas а te laver." А Ја difference 
de son roman, dans Ја dramatisation MihaiJovic insiste а dessein sur Jes moments 
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poJitiques excJusifs. L'ecrivain а tres Ьien demontre de quelle maniere, en renversant 
Jes rбJes des acteurs representatifs dans le drame de Ја vie, dans une piece de theatre 
Ј 'on peut changer Је courant de la sympathie et falsifier Jes verites historiques. Ое 
Ја sorte, mutatis mutandis, MihaiJovic pourrait faire du heros nationaJ MiJoch OЬi
Jitch - Је meurtrier du suJtan Mourad Jors de Ја Bataille aux Champ des MerJes en 
1389- un traltre. 11 faut dire qu'iJs sont rares, Jes exempJes ou J'on gJorifie Ја trahison 
dans une reuvre artistique. СеЈа est d'autant pJus rare dans J'histoire du peupJe serbe 
qui, depuis toujours luttait contre la trahison, en payant le prix fort avec le sang des 
victimes. C'est pourquoi DragosJav MihaiJovic а Је merite douteux d'avoir gloribl 
la trahison dans Је conflit decisif de notre histoire ou nos peupJes avaient remporte 
Ја victoire, grace а Jeur sagesse, Jeur creur et Ја creativite passionnelle aux yeux de 
J'humanite progressiste. 

Le drame Quand les courges etaient enfleur se derouJe aux moments deci
sifs du deveJoppement de notre societe et ces evenements se refletent а Jeur tour sur 
J'action dans le drame. Aussi Ьien en 1948 qu'en 1968 le drame fondamental de la 
societe yougoslave c'etait vers ou orienter le developpement de Ја societe sociaJiste 
et, avec e\le, J'avenir de J'homme, da sa vie en general et de sa creation tout particu
lierement. Grace а 1' audace de son createur, le drame de MihaiJovic pose brutalement 
Ја question des rapports de notre litterature et de notre theatre envers Ја revoJution. 
Dans son Jivre Аи thedtre, Douchan Popovitch (Dusan Popovi6) affirme : "Је ne suis 
pas contre la revolution, elle а ete trahie aussi Ьien par ceux qui la transforment en 
icбne." (Popovi6 1973), mais iJ souligne que notre revoJution, тете si еЈЈе avait ete 
provisoirement defaite, serait restee vivante, puisqu' on ne peut pas deraciner des 
races et des nations, Jes rapports de cJasse et de nation, J'ideoJogie progressiste de 
Ја cJasse ouvriere et l'homme avec ses aspirations а une vie meilleure et а Ја JiЬerte, 
ces raisons Jes pJus profondes ayant cree Ја revolution, et qui sont constamment en 
train d'y diriger la population ouvriere. Le critique ne met pas en question le droit 
de Ја Jitterature et du theatre а critiquer Jeur propre societe et Jeur vie, au contraire, 
c'est leur devoir; mais il ajoute - en bon adepte du Parti - qu' "а cette communaute 
et а son homme, а leur liЬeration commune appartient cet art dont la critique est 
fidele aux tendances fondamentales de la grande revoJution JiЬeratrice, socialiste et 
autogestionnaire qui dure sans rien perdre de sa ferveur, en apportant toujours de nou
velles decisions devant son propre peupJe, devant Је monde et devant J'avenir". Cette 
phrase Jui а servi de pretexte рош critiquer vioJemment MihaiJovic et ses semЫaЫes, 
personnes inconscientes du fait que la litterature et le theatre qui ne comprennent 
pas Ја continuite de notre revoJution dans le moment actuel de Јеш creation, courent 
Је risque, en se declarant contre Ја revolution, d'opter contre l'homme et contre ses 
tendances les plus valaЫes. Donc, iJ faut comprendre qu'une telle litterature et un tel 
theatre ne peuvent etre consideres que comme antihumanistes et qu'ils passent aJors 
dans un espace ou ils cessent d'etre litterature et theatre, vu le fait qu'iJs ne tiennent 
pas compte des faits que Ја creation artistique ne doit pas etre destructrice, inhumaine 
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et proche de Ја reaJite. 11 faJJait en deduire que Је theatre politique de Dragoslav Mi
hailovic reflete dans Је drame Quand les courges etaient enfleur n'etait pas ne des 
courants authentiques de la vie theatrale, mais qu'iJ etait importe d'un "espace hors
-theatraJ et hors-artistique". La censure n'existait pas officielJement а cette epoque, 
mais Је message etait claiг et la cгitique orchestree contre Ја piece de MihaiJovic 
s'etait decJanchee de plus belle dans les quotidiens, dans les revues Jitteraires, Jors 
des seances de membres du Parti communiste. Le signaJ de la "chasse aux sorcieres" 
avait ete donne par le President yougoslave. 

Le 25 octobre 1969, Тito s'etait rendu а Zrenjanin, une ville industrielle et 
agricoJe du Banat, pour у parler aux representants des groupements d'activistes sur le 
besoin de faire des economies pour disposer de plus de victuailles pour les exporter. 
Lors de son discours, Tito commence а parler d'autres proЫemes, "des proЫemes 
sociaux" et des "conceptions des elements etrangers". Par exemple, dit-iJ, vous avez 
pu voir recemment "une piece, certaines courgettes de theatre" et- en feignant de пе 
pas connaitre le titre du drame - le President en profite pour comparer la tete de son 
auteur avec une citrouille pourrie, parait-il. А lire : l'auteur est ignare, puisqu'il ne 
veut pas du socialisme, il veut "autre chose". Sans nommer le personпage du drame, 
Tito Је designe comme un ancien prisonnier de l 'iJe nue, ou l' on envoyait les parti
sans de Staline еп 1946-57. La plupart des gens, des "mecoпteпts qui parleпt tres fort, 
qui parle coпtre nos ideaux, qui crachent sur пotre pays, sur поs victimes» пе foпt pas 
partie de notre societe, disait Tito. Sans les пommer, il parle de ceux qui ne sont pas 
"dans Ја ligпe du Parti». Mais, en bon dirigeant, il пе veut rien faire personnellement, 
il dit s'attendre а се que les communistes reagissent. Pour eviter la critique de J'Ouest 
qu'il ne respecte pas la liЬerte d'expression et du liЬre arЬitre, le President envoie le 
message поп voiJe а un million des communistes : "Nous пе devons pas maintenant 
prendre des mesures administratives. Nous devoпs demander aux communistes ... 
ParЫeu, nous sommes un million, un million de communistes ... Mais, пous devons, 
d'еп bas il faut que ces choses ... il doit etre empeche. Је ne demande pas mainteпaпt 
а се que, que sais-je, nous Је mettioпs еп prisoп, et aiпsi de suite, mais - au contraire 
- que la voix de l'opinioп puЫique soit celle qui les empechera de s'occuper de cette 
activite.» (Pasic 1990 : 212, 214, 233) 

L' alternance des proпoms personnels "Је» et "Nous» montre Ьien Ја revolte 
du premier homme du Parti et son desir que cette revolte se propage sur ses adeptes. 
L'empJoi equivoque de "nous» п'est pas поn plus sans importance : cela va de Ја 
coпstatatioп qui exclue Ја регsопnе qui parle : "Vous avez vu uпе piece», еп passaпt 
par le modeste et persoпneJ "Је пе demaпde pas", continue par "Nous devoпs", ой le 
President s'incorpore а la collectivite, en terminant par un "eux» dissimule: "Jes com
muпistes" et "la voix de l'opinion puЫique". Nous voici confrontes aux proЫemes 
de l'ideпtite: Moi, votre chef, votre Chef d'Etat ou votre camarade, combattant de Ја 
guerre contre Jes fascistes ; пous, еп tant que pluralia maestetica ои un nous signalaпt 
que је suis Ј'uп de vous ; vous, avec le message "Се п'est pas moi, mais vous." ou 
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"Је m'en lave les mains! Faites comme vous voudrez!" 11 va sans dire que dans се 
milieu clos et dans le climat ou tous ceux qui pensaient autrement etaient suspects, la 
piece Еп atteпdant Godot а ete interdite, mais que le drame de Jean-Paul Sartre Huis 
clos etait accueilli tres Ьien. La celebre phrase: "L'Enfer, c'est Jes autres!" est Ьien а 
propos quand on parle de la critique qui avait suivi apres le discours de Tito. 

Oscar Davitcho (Oskar Davico), l'un des ecrivains communistes reconnus, 
n'etait pas а Belgrade lors de la premiere de la piece Quaпd les courges etaieпt еп 
fieur ni au moment ou Ia majorite des employes communistes du Theatre Dramatique 
Yougoslave avaient vote pour l'бter du repertoire. Mais, cela ne Ј'а pas empeche 
- d'apres la phrase connue : "J'ai entendu dire par mon parent ... " - de commenter 
"cet evenement triste". Pour Jui, moins triste est Је fait que c'etaient Ies membres du 
theatre en question qui en avaient decide ulterieurement, vu le fait qu'auparavant 
l'equipe des acteurs et des metteurs en scene croyait que la piece pouvait etre jouee. 
Davitcho developpe son analyse а partir de la phrase "Vous etes pires que les Alle
mands" (Davico 1969), que l'acteur ne pouvait pas terminer, pour faire l'apologie de 
la resistance des partisans communistes contre les nazis, tout en critiquant ceux que 
les opposants du Parti appellent les "gedanistes" et les communistes les "informbu
roi"stes", les traitres de lajuste cause de Ја Jutte liЬeratrice. Davitcho doute qu'il etait 
suffisant de discuter au theatre au sujet de "La culture et Је socialisme", en faisant aJ
lusion que Jes autogestionnaires communistes devaient s'engageaient plus а condam
ner cette piece assez "nomen-omeniste" et staJiniste. Le porte-parole du Parti elargit 
le sujet en critiquant la remarque d'un participant а Ја reunion qui pretendait qu'en 
SerЬie il у avait plus de liЬerte aux temps des Obrenovitch et des Karageorgevitch 
qu'a l'epoque actuelle, en terminant son expose par l'affirmation que les communis
tes n'ont jamais eu J'idee de mettre queJqu'un en prison seulement par се qu'ils ne 
pensent pas comme ceux-ci ; qu'iJs Juttent toujours pour les verites du progres et de 
la liЬerte qui sont les Jeurs et de се peuple. Donc, а son avis, iJ est par consequent 
comique d'employer les liЬertes formelles bourgeoises avec les liЬertes actuelles et 
fondamentales du proletariat. La piece de Dragoslav Mihailovic Quaпd les courges 
etaieпt еп fieur est devenu un bon pretexte pour parler contre les ennemis du peuple 
et de l'Etat et рош gJorifier Jes valeшs et les liЬertes du socialisme autogestionnaire 
dans la Yougoslavie titiste et unipartiste. 

Le journaliste Dragoslav Adaтovitch explique Ьien les raisons рош lesquel
les Ја piece ne peut тете pas etre consideree сотте 1 'adaptatioп du roman, тais est 
en fait une reuvre пouvelle, les parties ajoutees changeant fonciereтent aussi Ьien Је 
caractere que le profil du texte. Dans son article, il condaтne surtout "certaines ques
tions d'ordre тorale"(Adaтovic 1969) et n'arrive pas а coтprendre coтment il etait 
possiЫe qu'un theatre tant estiтe que le Theatre Draтatique Yougoslave se conver
tisse en triЬune ou "un heros ulterieurement encoшage disqualifie а un teJ point notre 
societe sociaJiste en affirтant puЫiquement qu'elle est inhumaine", qu'elle est тете 
plus cruelle que l'ancien bourreau de Ја Gestapo, Becarevic. L'action de Ја piece 
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remonte au temps de la lutte sans merci contre "obscurite appelee le stalinisme et 
contre sоп expression la plus sombre, que l'histoire avait reteпue comme la periode 
de l'informbureau". Bien sur, le journaliste exprime son mecontentement que la piece 
represente une tentative de rehaЬilitation de cette epoque tumultueuse pour laquelle 
on n'a que des mots de mepris daпs les ecoles primaires. Officiellement, l'on disait 
que le peuple avait liЬrement fait son choix pour uпе forme du socialisme qui lui etait 
propre. Donc, si l'on admettait que certains individus avaieпt commis des fautes, par 
la suite desquelles leurs vies s' etaient transformees еп tragedies persoппelles, le jour
naliste rejette avec iпdigпation la possiЬilite qu'oп en parle au theatre еп se servant 
des demies verites. Le jeune metteur en scene Boro Drachkovitch (Boro Draskovic) 
est violemment critique pour sоп gout pour le "theatre de la brutalite", се qui lui а 
fait montrer sur la scene uп ageпt de police (dопс, le represeпtaпt du peuple) еп train 
de battre а l' aide de sa propre bequille, uп ancieп invalide de la guerre. L' article se 
termiпe par uп appel "aux organes dirigeaпts du theatre" pour qu' ils se pronoпcent 
sur les liЬertes artistiques daпs la piece Quand les courges etaient enfleur et la chasse 
aux sorcieres etait declenchee. 

Au commeпcemeпt, le metteur еп scene, le directeur du theatre et les acteurs, 
tout communistes qu' ils etaieпt, пе pouvaieпt pas imagiпer que cette piece, ou, du 
moiпs, certaiпes de ses parties, seraieпt comprises comme une provocation politique. 
Le directeur du theatre Војап Stupica disait еп vaiп que "Ljuba dit le Moiпeau parle 
еп taпt que boxeur et поп pas comme membre du Comite Ceпtral". (Dukic 1969) Les 
bons commuпistes, еп suivant les coпseils de leur Parti, quittaieпt la salle еп signe de 
desapprobatioп. (Krelius 1969) Оп а fiпi par admettre que Dragoslav Mihailovitch 
peigпait dans sa piece la defaite, la debacle et la mort а travers ипе destiпee humaiпe. 
"Mais, il n'y s'agit pas d'uп melodrame avec jeux et pleurs de Douchanovatz, пi 
d'uпe tragedie basee sur ипе pure reflexion philosophique sur le tragique de la desti
пee humaiпe et sur le triste ecoulemeпt du moпde; il s'agit d'uп pamphlet, formel
lemeпt base sur le materiel "factitif", "authentique", presente avec intention de faire 
uпе attaque sur la verite historique (voire artistique), de faire une "critique globale 
de notre etat actuel" (Krstic 1969), c'est-a-dire contre la revolutioп daпs uп moment 
tres importaпt de son histoire. 

Slobodaп Glumac n'est qu'uп des maiпts journalistes qui critiquaient Dra
goslav Mihailovitcl1 pour avoir ecrit une piece qui est au foпd une ceuvre contre-re
volutioппaire et une teпtative de condamпation de l'eпgagement primordial de notre 
revolutioп. Il п'est, dопс, pas surpreпaпt qu'il termine sоп article par Ја question : 
"А quoi bon, donc, de telles Courges?" А la suite du sigпal donne par Tito et apres 
une critique orchestree dans des jourпaux, s'en suivirent des seances interminaЫes 
des acteurs communistes, qui rivalisaient, а qui mieux mieux, pour condamner la 
mise au repertoire de la piece Quand les courges etaient еп .fieur. Ils ont fini par 
voter que l'on retire la piece provocatrice du repertoire. Et Ја vie а continue d'ecrire 
des romans : l'auteur а miraculeusement perdu l'appartement qui lui etait promis ; 
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le metteur en scene п'ajamais plus travaille daпs се theatre; le directeur est mort uп 
ап plus tard d'une crise cardiaque ; et les acteurs qui avaient ose defendre la piece au 
nom des qualites esthetiques et de Ја liЬerte d'expression artistique- ont eu beaucoup 
de difficuJtes а obtenir de nouveaux rбles. Pourtant, Ја censure n'existait pas officieJ
lement dans la Yougoslavie titiste. 

La piece de Jovo Radulovitch est ecrite а une autre epoque, elle parle d'une 
autre region de l' ex-Yougoslavie, et elle est tres differente de la precedente et par le 
style et par le message. Pourtant, nous trouvons Ьien des ressemЫances aussi Ьien 
dans leurs creations que dans leur destinee et surtout par les consequences qu'elles 
ont eues sur Ја destinee des personnes impliquees dans Jeurs histoires de pieces inter
dites dans un Etat ou toutes les liЬertes etaient solennellement proclamees. Radoulo
vitch s'est signale dans la litterature serbe au commencement des annees 60 par ses 
contes, soigneusement elabores et rassemЫes dans le recueil llistak. Mais се n'est 
que dans les annees 80, grace а son deuxieme recueil des contes La Grotte аих Co
lombes, qu'il s'est assure un cercle important de lecteurs. Fascine par l'histoire de sa 
region natale, la Zagora Dalmate, l'ecrivain ne se laisse pas entrainer dans l'emploi 
excessif des regionalismes. Et pourtant, J'histoire tumultueuse de sa region natale, 
riche en esclavage, en guerres et en fratricides, se manifeste aussi Ьien dans !а force 
de J'expression verbaJe de ses habltants, qu'en leur sens pour la grace et l'humour. 
L'ecrivain sait en profiter et donne une perspective d'observation de la realite quo
tidienne - la perspective de l' oeiJ enfantin, dont la limpidite de la vision n' est pas 
detruite par l'experience. Radoulovitch peint Је drame plus profond d'une histoire 
precise, la mentalite des montagnards et maints conflits causes par la tradition, la foi 
et la pauvrete de Ја region. Sur un tel terrain historique - sur Jequel Jes contemporains 
de l'ecrivain, en parlant d'eux-memes, pouvaient dire avec une lapidarite effrayante: 
"La moitie de nous est en bas, dans !а grotte, et l' autre moitie, с' est се que vous voyez 
ici." et ou Jes cruautes des rapports mutuels des enfants se deroulent entre "les mo
numents" de l'histoire recente - dans Jes contes en question, se derouJait une histoire 
differente imaginee par l'ecrivain. Au fait, il s'agit de l'histoire parlant de la maniere 
а Jaquelle, des incertitudes enfantines devant les secrets et Jes mefaits des adultes, 
naissait Ја conscience des valeurs humaines dans се monde cruel regi par la raison. 
Les garvons de La Grotte аих colombes mettent en relief le point de vue qui allait lier 
leurs experiences monotones aux faits importants de Ја vie humaine en general, avec 
toutes les choses qui, d'haЬitude, donne une forme а la destinee hшnaine. L'auteur а 
oЬtenu le Prix des "Sept secretaires du SKOJ" (de L'Association Communiste de la 
Jeunesse Yougoslave) pour ces contes, !а television de Belgrade ajoue deux de ses 
drames et Ја Radio Belgrade а diffuse sept drames de RadouJovitch, mais, lui, il пе 
se rendait plus dans son village natal, vu Је fait que tous ceux qui s'etaient reconnus 
dans ses ouvrages lui jetaient un regard de Ьiais. 

Оп avait commande а cet auteur jeune et reconnu, laureat du Prix de "Sept 
secretaires du SKOJ (1' Association Communiste de la Jeunesse Yougoslave) de faire 



LE ТНЕА TRE POLIТIQUE ЕТ LA CENSURE: QUAND LES .. . 63 

Ја dramatisation de ses contes La Grotte aux colombes et la piece devait ouvrir Ја 
sсепе pour Jajeuпesse du Theatre d'eпfants "Bochko Buha". Il en а profite pour ecri
re une piece dans laquelle l 'enfance est ип mal indispensahle, ou des enfants gran
dissent infortunes, mal aimes et daпs Ia misere, tandis que des adultes - Jes parents, 
I'instituteur, le cure et Ie heros de Ia guerre - п'ont pas d'autorite et пе representent 
pas un modeJe а imiter. Parler de laguerre fratricide et de tout се qui s'est passe par la 
suite, c'etait inevitaЫement etre etiquete comme "un grand Serbe" et etre accuse de 
provoquer un malentendu ideologique parmi les peuples yougoslaves. Donc, 21 de
cembre 1981, de Conseil du theatre charge de creer Ја politique de repertoire - refuse 
le drame de RaduJovitch. Le compte-rendu de Ја Seance 1 montrent que Ies membres 
du Conseil critiquaient la piece а qui mieux mieux: Vesna Venisnik-BaЬic pretendait 
que "ceci n' est pas du realisme, mais du naturalisme drastique, caricatural"; Snezana 
Pavlovic est "choquee" par Ја suggestion de jouer се texte sur Ја scene pour Jes jeu
nes; LjuЬisa Djokic desapprouve Је choix du texte "dans lequel tout est obscure, 
пoir, ou iJ ne s'agit qне d'uп cercJe clos de la haine"; Svetozar Rapajic, professeur а 
1' Academie de l'art dramatique, affirme qu' "il est plus gene par l'aversioп reJigieuse, 
demontree dans La Grotte аих colombes comme la partie de la personnalite humaine, 
que par des jurons et par la sexualite exageree". Radmila Dragovic, choquee elle 
aussi par le drame, ne voit dans Је texte rien d'artistique et pense que "J'auteur у 
parJait absurdement, et non pas de l'absurde. S'il voulait presenter d'une maniere 
authentique certains evenements des annees 60, c'etait plutбt le cas pour les onto
Jogistes, specialistes рош des triЬus sauvages." Elle pose que tout est decrit d'une 
maniere negative dans le texte de Radoulovitch : sodomie, polygamie, perversions 
sexuelles ... et lesjurons sont hors du contextes. Le proЫeme devenait de plus en pJus 
poJitique : vu le fait que le livre а ete couronпe par le prix prestigieux et, pourtant, 
qu'il а des tons nationalistes, il faudrait savoir qui et pourquoi Jui а decerne се prix. 
Persoпne ne doutait de bonnes intentions des membres du Conseil artistique, mais 
Ј' оп iпsistait sur Ie fait que Је message attirant Ј 'attention sur nos defauts pourrait 
avoir des echos nefastes. 

Vingt cinq jours plus tard, Radoulovitch envoie une lettre au directeur du 
Theatre, Mihailo Farkitch, dans laquelle il exprime son indignation sur Jes commeп
taires des membres du Conseil а propos de son texte. En rejetant toutes les accusa
tions, 1' auteur refuse toute conversation avec les persoпnes ayant mal lu son texte et 
ауапt par cet acte demoпtre qu',,iJs savent tres peu de Ја Jitterature, du theatre et de 
J'art en general" et RadouJovitch n'est plus pret а confier son texte а се theatre. Dans 
1 'hebdomadaire NIN, du 11 avril 1982, les lecteurs ont pu lire toute cette polemique а 
l'arriere-plaп politique, ainsi qu'ils ont pu lire le texte du drame, puЫie dans la revue 
La Scene (mars-avril 1982) de Novi Sad. Le 18 avril 1982, toujours а NIN, LjuЬisa 
Djokic, membre du Conseil, doпne son opinion la-dessus et affirme hypocritemeпt 

1 Le compte-rendt1 est pt1Ьlie in extenso dans Је пumero 2-3 de Ја Revt1e de J'art theatral "Scena" (La Scene), 
mars-jt1in Ј990, 155-Ј58. 
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que la piece n'etait pas бtее du repertoire, par le fait тете qu'elle n'etait pointjouee. 
Donc, le texte n'etait pas "defendu" : il peut etre joue ailleurs; l'auteur ne peut pas 
etre identifie avec son texte et "il ne s'agit pas ni de l'inquisition ni de la censure; 
tout simplement, quelqu'un doit decider quels textes peuvent etre jouees et lesquels 
non". 

Еп effet, La Grotte аих colombes avait eu sa premiere sur Ја scene du Theatre 
National Serbe а Novi Sad le 1 О octobre 1982; elle etait joue neuf fois et alors, Је 

Parti communiste s'etait prononcee contre "cette piece de la haine et contre cet auteur 
nationaliste serbe" : le conflit entre les Serbes et les Croates ne pouvait pas susciter 
les passions entre les ethnies dans un milieu multiconfessionnel. Les conclusions de 
la 22е seance de la Presidence du Comite municipale du Partie Communiste de Novi 
Sad, du 7 decembre 1982, ont justement provoque les reactions que l 'on pretendait 
vouloir eviter : les villageois de Мо\ exigeaient qu'on \eur donne des fusils pour 
qu'ils aillent tuer les acteurs de La Grotte аих colombes. Le Centre dramatique du 
theatre de Novi Sad а organise les seances des membres du Partie Communiste qui 
duraient jusqu'a 5 heures du matin et au commencement, les presents ont ete avise 
"qu'ils ne quitteront pas la salle avant d'avoir condamne le message de la piece et 
ceux qui avaient decide de la mettre au repertoire. Tout le monde etait oЫige de 
se prononcer sur les conclusions du Comite municipal qui representent 1' exemple 
livresque de la censure motivee par les raisons politiques. Dans le document officiel 
N° 371/82 du 7 decembre 1982, les juges tout-puissants accusaient les phenomenes 
au theatre, le comportement des membres du Partie envers 1' action ideologico po
litique; les rapports autogestionnels non developpes, l'irrealisation d'une influence 
sociale organisee; la passivite et l'opportunisme des communistes au theatre de Novi 
Sad envers les devoirs dans le domaine de Ја lutte ideologico politique; le manque 
des criteres elementaires pour tout membre du Partie par rapport aux evenements 
inacceptaЫes pour le Comite. Tout cela etait propice "pour la creation d'un climat du 
manque de la vigilance politique et du comportement critique, et, par се fait meme, 
l'on а permis l'ouverture de \'espace pour l'intrusion des contenus et des tendan
ces etrangers а notre societe, grace а la politique du repertoire theatral". Bien sfir, 
l'exemple en est La Grotte аих colombes! L'un des reproches les plus serieux, c'etait 
que "dans cette piece, aussi Ьien que dans les evenements lies а elle, etaient exprimes 
les approches, les tendances, les messages politiques et les buts opposes aux options 
ideologiques et politiques du Partie communiste qui amenent а douter des resultats de 
la Guerre liЬeratrice, de la revolution socialiste et de la construction de notre societe 
socialiste et autogestionnaire". Dans les Conclusions, 1' on oЫigeait les communistes 
travaillant au theatre а prendre une attitude critique et а commenter leur comporte
ment qui, grace а leur opportunisme, avait permis une action ideologiques et politi
que, en faisant une pression en manipulant l'opinion puЬlique par la propagation des 
on-dit, tout en desavouant les actions du Partie. La responsaЬilite individuelle devait 
etre affirmee pour tout communiste qui, а force de пе pas faire son dй, avait demontre 
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son attitude liЬerale et anti-communiste. Tout соuраЫе devait etre condamne et puni 
et dorenavant 1' action etait menee par la Presidence du Comite municipal du Partie 
communiste. Quant aux qualites artistiques de La Grotte аих colombes, une distinc
tion nette se faisait entre le recueil des contes - ou le monde en general et le monde 
des adultes en particulier sont vus par le regard enfantin - et Ia piece - ou 1' auteur se 
saisit de toute occasion pour mettre en evidence de la haine nationale des Serbes en
vers les Croates. Tous les porteurs historiques du neuf et du progressif - du socialiste, 
du fratemel et du commun - sont representes d'une maniere caricatural du regime 
et en les desavouant. L'eglise, dans sa stabllite est objectivement representee comme 
la force Ia plus organisee. Donc, au-dessous des images et des personnages, 1 'on 
decouvre un message anti-communiste. А l'epoque, c'etait Ie crime du Iese-majeste, 
voire le cas pendaЫe. Au service de la confrontation nationale et de Ia revitalisation 
de Ia conscience "serbe" ("orthodoxe"), certaines scenes tres solennelles sont mise 
en relief par Ie dramaturge, par exemple Ie dejeuner Iors de Ia fete du Saint Sava, Ie 
patron des ecoliers, ou Ьien 1' office des morts pres de la Grotte aux colombes. L' ideal 
romantique et national de Ia "grande Serble" est soup9onne dans la reminiscence du 
Kosovo, ainsi que dans Ies paroles du cure pretendant que les meilleurs Serbes se 
trouvent au fond de Ia grotte. Le gar9on serbe menace Ie gar9on croate de le tuer si 
celui-ci ne dit а haute voix: "Је suis oustacha!" Ое тете, les bergers serbes chatrent 
le belier du troupeau croate et le jette vivat dans la grotte car le fait d'avoir sauter sur 
des breЬis serbes leur est inconcevaЫe. Le message special est envoye par Radoulo
vitch а travers le personnage du Pale Damien, l'ancien partisan et I'homme perdu, 
non adopte au temps dans lequel il est en train de vivre. 11 est la risee de son entourage 
et cela ne pouvait qu'etre intentionnel aux yeux des communistes fervents. D'apres 
les autorites, on ne pouvait en tirer qu'une conclusion : tout cela est toume contre le 
communisme et contre l'ideal sacro-saint de Ia Yougoslavie titiste sur la fraternite et 
l 'unites des peuples vivant dans се pays, qui est souvent represente comme le Pays 
de cocagne socialiste, fruit de la Guerre de liЬeration des capitalistes exploiteurs de la 
force ouvriere et de la paysannerie brute et sauvage. Au dire des autorites, "tout cela 
est dit dans la piece d'une maniere suggestive, perfide, plus ou moins camouflee, avec 
une bonne mise en place et un bonjeu d'acteurs". 

Apres l'interdiction de Ia piece а Novi Sad, La Grotte аих colombes etait 
jouee а Belgrade, au Centre Culturel Estudiantin, avec des acteurs et des enfants de 
Novi Sad. 11 у avait environ cinquante representations devant la salle bondee, mais 
sous la menace du directeur d'ecole de mettre а la porte les eleves jouant dans la 
piece. L'un des acteurs principaux, Miodrag Petronje, attendait les enfants apres la 
fin des cours pour les transporter clandestinement dans sa voiture au theatre de Bel
grade. Le puЫic s'y rendait pour voir се qu'il у avait d'aussi destructif pour meriter 
l' interdiction de la part du Comite du Partie communiste. La piece etait још~е avec 
un grand succes а Nova Gorica et а LjuЫjana, ou elle а eu Је Premier prix au Festival 
du theatre. En fevrier 1983, а Belgrade, il у avait eu six representations dans trois 
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jours et dix au mois de mars. Puis, La Grotte аих colombes de Jovo Radoulovitch ne 
figurait plus au repertoire : la censure non existante en Yougoslavie titiste а fini par 
remporter la victoire - Ј 'on ne jouait plus la piece faute des spectateurs ... 

Malgre Је fait que Ја piece La Grotte аих colombes etait jouee а une autre 
epoque, les simiJitudes avec sa destinee et les evenements facheux avec Ја piece de Dra
goslav Mihailovitch Quand les courges etaient enfieur ont beaucoup de ressemЫances. 
Apres J'interdiction de la piece La Grotte aux colombes, son auteur Jovo RaduJovitch 
n'a jamais obtenu J'appartement qui Jui etait promis; Је metteur en scene Dejan Mi
jatch а quitte le Theatre NationaJ Serbe de Novi Sad et n'y est pJus revenu travailler; et 
Nikola Petrovitch, directeur du Centre dramatique (avec seuJement Jes sept empJoyes), 
lui aussi, iJ а quitte Novi Sad рош aller travailler а Zagreb. Mais, Jes evenements Jies а 
La Grotte аих colombes ne sont pas passes sans Jaisser de traces : Petrovitch est mort 
des suites d'une crise cardiaque, Је 27 mars 1983, Ја veille de la Journee internationaJe 
du theatre. Le hasard vouJait que ses amis amenent son cadavre le soir du 28 devant le 
theatre de Novi Sad, mais le directeur de J'etaЫissement dans lequel le metteur en scene 
travaillait pendant des annees - n'avait pas permis qu'on Jui рауе Је respect par une 
minute de silence ou par J'applaudissement. L'influence de Ја defense politique etait 
toujours en vigueur chez les fonctionnaires communistes. 

Comme nous avons dit а plusieurs reprises, officielJement, il n'y avait pas 
de censure en Yougoslavie titiste; pourtant les exemples de ces deux pieces interdites 
dont nous parlions en sont Ја preuve de son existence tacite mais efficace. Tandis 
qu'on ne cessait de repeter que le pays socialiste et autogestionnaire respecte Jes 
droits de J 'homme et les liЬe11es artistiques, la Jongue liste de pieces interdites du 
vivant de Tito et plus tard, apres sa mort, denonce l'hypocrisie du regime. Mais, cela 
n'est pas typique seulement pour Ја YougosJavie apres Ја Deuxieme Guerre mondiale. 
La censure, cette inquisition dans le domaine de la creation litteraire, existait partout 
et c'est un phenomene de tout temps. Le regime au pouvoir ne permettait pas qu'on 
Је critique dans les ~uvres d'art et Jes chefs d'Etat savaient haЬiJement donner Је 
signal Iьrsqu'il voulait qu'une piece soit interdite. Ensuite, la machine administra
tive se mettait en inarche et, tres souvent, un simple document qui ne disait jamais 
de vraies raisons pour l'interdiction, changeait Ја destinee de toutes Jes personnes 
que l'interdiction officielle ou conseillee concernait C'est pourquoi Laurent GoЫot 
commence son Jivre sur Apologie de la censure2 en precisant а qui iJ adresse son 
ouvrage : c'est pour Jes hommes de politiques les pJus puissants de son temps qu'iJ 
sera Је pJus utile: 

Је ne dedie се Jivre aux ecrivains, journalistes, poёtes, penseurs, sa
vants et chansonniers, qui ont ete victimes de Ја censure. Ils n'en ont pas be
soin. 

2 Laшent GoЫot : Apologie de /а censure, Editions Subervie, 1960, 340. 
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Је dedie се livre au General Eisenhower, ан General de Gaule, а Mon
sieur Khrouchtchev, et а quelques autres, а qui cela pourra servir, pour le gou
vernement de leur pays. (GoЫot 1960 : 7) 

IncontestaЫement, nous pouvons ajouter а ces "quelques autres" le nom du 
celebre President de la Yougoslavie, cet homme qui avait ouvert la porte de \а cen
sure sans la mentionner, mais qui lui а donne carte Ыanche en critiquant \а piece de 
Dгagoslav Mihailovitch Quand les courges etaient enfieur. La destinee de la piece de 
Radulovitch La Grotte аих colombes ressemЫe а se meprendre а celle des Courges. 
Nous pouvons en conclure que les pieces de theatre inspirees par des evenements et 
des situations aux connotations politiques n'avaient pas droit а l'existence dans le 
regime totalitaire. La censure savait comment proceder pour defendre la societes de 
tout auteur qui etait persoпa поп grata car il а ose pretendre que lui et ses compatrio
tes ne vivaient pas dans "le meilleur des mondes" et qui ridiculisait les adherents du 
partie au pouvoir. Mais, c'est justement grace а l'intervention de la censure que les 
pieces interdites deviennent celebres et l'on on parle tres souvent, en bravant l'inter
diction officielle. 
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ПОЛИТИЧКО ПОЗОРИШТЕ И ЦЕНЗУРА :КАД СУ ЦВЕТАЛЕ ТИКВЕ 

ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА И ГОЛУБЊАЧА ЈОВА РАДУЛОВИЋА 

РЕЗИМЕ 

Имајући у виду чињеницу да цензура представља посебно, али нипо

што безначајно, гледиште за рецепцију неког књижевног дела, у анализи тако 

сложеног феномена треба водити рачуна о њеном односу према идеологији, 

онаквом какав се појављује у критичкој димензији значења. Почев од 1947, у 
титоистичкој Југославији, цензура званично није постојала и сви су имали сло

боду да се изражавају према сопственом укусу. Али, у пракси, ствари су стајале 

сасвим другачије. Два позоришна комада добро илуструју вијугаве путеве цен

зуре када идентитет ликова није био у складу са идеолошким идеалом. За Ти

това живота, комад Кад су цветале тикве био је забрањен непосредном наред

бом творца једнопартијског система а, деведесетих година ХХ века, прича се 

поновила са комадом Голубњача, потврђујући да се, током времена, идеолошка 

правила у суштини нису променила. 

Кључне речи: слобода стваралаштва, цензура, политичко позориште 
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ORIZONT FILOZOFIC IN OPERA LUI NICHITA STANESCU 

Ofelia Meza 

ABSTRACT 

Daca in general se poate spune despre poezie са este о iтago типdi, despre Nichita 
Stanescu se poate spune са а atacat frontal ideea de existenta. Daca Nichita а trait in prezent 
cu nostalgia trecutului ~i cu crediЩa in configurarea perfectiЬiliЩii viitorului poeziei, atunci 
El а trait etern. uvitele devin concepte, vehicule ale unei viziuni grandios atemporale а caror 
desta~urare se produce simultan. Cuvantul este argument in spatiul infinit; el desemneaza о 
multitudine de stari posiЬile intr-un periplu al formelor originare, cum numai Brancu~i а reu~it 
intr-un alt registru artistic sa desemneze. Imagine а inceputurilor, pre-existenta, infinitate de 
natura inфatica in inveli~uri sensiЬile. 

Cuvinte-cheie: poezie, filozofie, literatura romana 

Orice resurectie in poezie incepe cu aruncarea peste bord а limbajului poetic 
tradфonal, care devine la асеа data, paradoxal, antipoetic prin el insu~i. In 1966 cand 
se lumineaza in noi litera celor 11 Elegii, Nichita Stanescu devine liantul suЫim intre 
timpul poetic trecut ~i cel viitor, scara de aur ре care poezia romaneasca de la origini 
pana in prezent se contempla ре sine. ImposiЬil, ~ocant poate, dar inefaЬil oricum. 

Nichita nu experimenta de dragul experimentului. Avea con~tiinta valorii 
nelimitate а cuvantului devenit existenta. Era altfel spus un inventator. Се este acela 
un inventator? О spune undeva chiar el insu~i: "un inventator este cel care izbute~te 
sa reproduca inca ceva din сееа се exista." 

Daca in general se poate spune despre poezie са este о imago mundi, despre 
Nichita Stanescu se poate spune са а atacat frontal ideea de existenta. Daca Nichita 
а trait in prezent cu nostalgia trecutului (vezi fп dulcele stil clasic) ~i cu credinta in 
configurarea perfectibllitatii viitorului poeziei, (vezi Operele imperfecte) atunci El а 
trait etern. Cuvitele devin concepte, vehicule ale unei viziuni grandios atemporale а 
caror desla.~urare se produce simultan. Cuvantul este argument in spatiul infinit; el 
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desemneaza о multitudine de stari posiЬile intr-un periplu al formelor originare, cum 
numai Brancu~i а reu~it intr-un alt registru artistic sa desemneze. Imagine а inceputu
rilor, pre-existenta, infinitate de natura inфatica in inveli~uri sensiЬile. 

Nu s scris poezie ci s-a lasat scris de еа рапа Ја identificare: "Noi credem са 
nu exista poeti, ci moa~e ale poeziei ~i са este о trista confuzie асееа care s-ar putea 
face sperand in meritul poetului, iar nu in miracolul poeziei.'' 

Serile de poezie de la Struga au omagiat ре unul dintre cei mai mari poeti din 
literatura romana contemporana: Nichita Stanescu. 

In insemnarea finala la volumul "Nichita Stanescu ", Amintiri din prezent, 
Gheorghe Tomozei nota cu un fin simt de obsevatie са puЫicistica poetului ar fi de 
fapt cheia cu care putem descifra poezia moderna а acestuia. "Preceptele amatorului 
de dizerta(ii ре teme filozofice calchiaza .firesc (~i in expresie, пи doar in intenfie, in 
ton) temele propriei poezii". (Stanescu, 1985: 390) 

Descifrarea sensurilor poeziei cu ajutorul puЫicisticii se poate realiza atat 
printr-o lectura par~lela, cat ~i printr-un act de inфere anticipata. De aici nu trebuie sa 
rezulte concluzia са poezia lui Nichita Stanescu, in special ееа filozofica, este criptica 
~i are nevoie de "chei lesnicios descifratoare de sensuri". In schimb "еа conduce 
in tunelul oranj" al amarelor sale "respirari" de inceput de batranete ~i inceput de 
1110arte (posteritate), dar ~i in alte tuneluri". 

Predileфa poetului spre meditatie filozofica, creeaza un spatiu amplu atat in 
poezie cat ~i in eseistica, conceptia despre lume ~i viata rezultand din actul cunoa~
terii. 

Gandirea tradфonala face distinctie intre sihastrul refugiat pentrн а staЬili 
un dialog cu dumnezeirea ~i maestrul care se retrage deoparte, intovara~it de mai 
multi discipoli, sfar~ind intotdeauna prin а alege unul caruia ii incredinteaza gandirea 
sa ееа mai secreta. Sihastrul cauta perfectiunea pentru el singur, filozoful lucreaza 
pentru perfectionarea altora. 

ЕЈ transmite о imagine а lumii propunand calea pentru а о atinge. Iata de се, 
chiar din departare, continua sa aфoneze. Absenta lui este de fapt prezenta. Din gan
direa metaforei se ive~te о galaxie de sensuri legate de concretul prim. Asemanatoare 
ni se pare singuratatea creatorului care trebuie sa marginalizeze pentru а se implica 
ре calea lmplinirii sale creatoare. (Ignjatovic, 1988: 13) 

La Nichita Stanescu se intampina о con~tiinta netulЬurata de perspectiva 
gravitarii in jurul caii de acces spre dincolo, unica so!Щie prin care poetul poate an
ticipa cu ajutorul instrumentelor sale de cunoa~tere infrangerea limitelor existentei. 
Poetul ne aduce intr-un spatiu tranzitoriu, uneori temporal cronologic, alteori atem
poral, static. ln orice situatie poezia lui transmite ordinea, in primul rand de dinainte 
de haosul final. 

In orice poezie sau poem Nichita Stanescu aduce cititorul in fata unor exer
cфi de claritate а spunerii prin care autorul reclama implicit renuntarea la orice te
oretizare а actului postice. Daca in creatia sa nu exista о meditatie asupra poeziei 
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ln spirit textualist, se deta~eaza ln schimb oЬiectivismul trairii sale. Poetul uneori 
deliricizeaza poezia, alteori lntoarce spatele oricarei expresivitati metafizice, poezia 
sa lntoarce realul lnlauntrul propriei sale condфi. Decantarea realiЩii de posiЬile 
aluviuni meta-reale este surprinsa pas cu pas, vers cu vers. 

Elegiacнl, cand apare, este cautat ironic, sau de-a dreptнl resemnat. Erosul 
contine nuante filozofice ln masura ln care este strabatut de aceea~i dorinta de а trans
gresa о stare vremelnica. 

Omul la Nichita Stanescu este un homo- faber ~i omul estetic, omul care 
danseaza ~i cel care iube~te, omul care lucreaza, dar ~i un homo-religiosus, de fapt 
omul а~а сшn este, avand о experienta, о imaginatie ~i о conceptie de structura reli
gioasa. Numai prin intermediul omului religios omul, existenta umana l~i dezvaluie 
dimensiunile sale spirituale cele mai profunde ~i cele mai creatoare. Sacrul sta la 
baza existentei sale ln lume. Poezia nu desacralizeaza ci, asemeni religiei, care face 
posiЬila transcendenta, une~te sufletul omului cu marele spirit. Toate artele au fost la 
lnceput religioase. Treptat ele s-au deta~at de rit, s-au desacralizat. 

Nichita Stanescu repune ln drepturi forme ancestrale, uneori acestea devin 
suport ~i suЬiect de mit. Cand ineditul ideatic nu mai poate fi invocat, miza princi
pala, justificarea aфunii ~i valoarea imaginii se concentreaza ln continut ironic, ln 
aspectul ei pictural, in capacitatea de а transforma stereotipul ln suportul unor calitЩi 
expresive autonome. 

Privita ln ansamЫu mo~tenirea poetica lasata de Nichita Stanescu nu ar putea 
fi partajata tematic - ln sens strict- izollnd роеше de factura filozofica sau cicluri cu 
о tematica specifica са atare. Chiar daca critica literara а Ia.cut trimiteri in special la 
"ЈЈ Elegii" (1966) ~i "Oul ~i sfera" (1967) iar, ulterior, "Noduri ~i Semne" (1982), 
un deшers critic l~i propune о introspectie prin toata poezia ordonlnd analiza ре ca
tegorii filozofice, ре notiuni ~i idei care, ln final, se grupeaza ln "obsesii" sau "respi
rari", ln "necuvinte" explicate, cum meЩionam mai sus, ~i prin eseistica poetului. 
Pentru aceasta se cere lamurita ~i о \ata conceptie се frizeaza suЬiectul textului de 
fata: intrebarea fundamentala а filozofiei, nu este асееа "daca viafa merita sa.fie tra
ita". Intrebarea fundamentala а filozofiei, de asemenea, nu este de natura nationala. 
Act de suprimare а absurdului - aceasta este temeiul ~i cauza diversificarii celei mari 
de seama activiЩi glnditoare а umaniЩii: filozofia. А fi lntelept lnseamna а stabl\i о 
ordine ln mijlocul absurdului. Totul е absurd; iata postulatul, dar nu in notiunea sa. 

Despaфrea de absurd coincide cu revelatia moфi. Descoperirea lucida ~i 
dezasperata а moфi semnifica sfir~itul condifiei barbare. Adica а absurdului. Adica 
а firescului. Nimic nu este mai firesc decit absurdul. Orice act de logica este profund 
nefiresc. Niшic mai artificial declt logica.A~a l~i concepe poetul filozofic cunoa~terea 
vietii, iar filozofia lui este de о factura aparte. "Nu filozofie (hegeliana sau de alta 
sursa) face Nichita Stanescu in poezia lui, cum s-ar crede la о privire superficiala. 
Poetul face parte numai din categoria acelora care se emotioneaza in fata e\ementelor 
primordiale ~i in mod egal ln fata descoperirilor celor mai noi din domeniul ~tiintelor 
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~i tehnicilor, Ie infelege ~i mai ales Ie simte cu intreaga sa fiiЩa. Poezia de acest gen 
na~te dintr-un patetism sui-generis, acela al fuziunii perfecte dintre puterea de jude
cata ~i afect, dintre rafiune ~i sentiment, evenimentul avind Ioc sub un unghi de mare 
deschidere generalizatoare". (Rotaru, 1987: 277-178) 

Un al doilea aspect al hermeneuticii poeziei lui Nichita Stanescu ar viza 
raportul dintre gindire ~i cuvant, dintre cuvant ~i Iimbajul propriu numai poetului. 
lщelesul cuvintelor la Nichita Stanescu deriva dintr-o convenfie pur artificiala sau 
din natura lucrurilor, potrivit teoriei "despre dreapta potrivire а numerelor". Logosul 
este simbloza dintre gand ~i cuvant. Cuvantul nu este doar un ve~mant, о expresie 
exterioara а gindului, ci este, in primul rind, modul interior de constituire а gindului. 
Chiar in intimitatea noastra, atunci cind nu avem alt interlocutor decit ре noi in~ine, 
noi gindim prin cuvint, limba avind ~i о funcfie de constituire а gindului, inainte de а 
se manifesta funфa ei de comunicare. Limba nu poate fi redusa Ја un simplu sistem 
" de comunicare", ~i, deci, la un sistem de semne, alcatuind toate о semiotica sau 
semilogie, cum о nume~te F. Saussure, singura care ar putea sa confere lingvisticii 
statut de ~tiinfa. Desigue, nu se poate nega са limba este ~i un ansamЫu de forme ~i 
structuri, un sistem de simboluri. Cuvintul dispune de о imensa energie spirituala, el 
are parca puterea de а edifica sau de а desfiinfa. 

La Platon gasim са foarte interesanta ideea celor doua nume (in dialogul 
Cratylos), primul fiind un fel de nume sacru, care ramine in permaneЩa tainic neros
tit, са о lume а tacerii care se desachide spre homo sapiens dar nu-1 constituie inca ре 
acesta ~i nu-1 deschide spre sine ~i spre altul, iar prin cel de-al doilea se face intrarea 
in cultura. Prin cuvant ne constituim са oameni, se constituie fiinta noastra spirituala, 
comunicam cu aproapele, dar ~i си departele nostru. 

La N. Stanescu constituirea unei lumi de infelesuri prin cunoa~terea ~i iden
tificarea naturii lucrurilor este о condфe а comunicarii ~i invers, prin comunicare 
cu receptorii poeziei sale poetul devine un imЫinzitor de lucruri, un "magician" al 
verbului. 

Istoria а sedimentat in cuvinte о bogata zestre de intelesuri care au evoluat 
adesea intr-un chip enigmatic ~i derutant. Chiar daca nu i se poate atriЬui cuvintului 
insщirea de а fi adevarat sau fals in sensul aristotelic, decit in unitate cu nofiunea, 
cuvintele nu sint pur exterioare ~i superficiale, ci participa la statornicia lucrurilor, iar 
la N. Stanescu intra in intimitatea fiinfei proprii. 

Cum е ~i firesc poetul Nichita Stanescu n-a fost iЩeles de catre unii critici 
literari mai ales in prima etapa а creatiei. А fost considerat "un compozit care nu ~i-a 
desracut ре deplin materia intenfiilor, un poet caruia ii absenteaza acoperiarea in rod 
liric, сееа се duce la un impas al recepfiei". (Grigurcu, 1989: 314) 

Criticului Gheorghe Grigurcu ~i altpora са el le raspunde insu~i, poetul, la
murindu-i ре toti acei care nu pot accepta inovatia in poezie, originalitatea in creatie: 
"Au confundat, vai lor, starea de ecou а poetului cu repetarea mereu mai transformata 
а cuvintului. S-a confundat talentul си munca, inteleasa in sensul transportarii, ре 
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umeri, de saci incarcati cu vorbe ~i cuvinte. Nici pomeneala de о atare munca, talen
tul nu este munca, ci revelatie, el nu rezida din timpul investit monoton, ci din durerea 
monotona izbucnita in strigat". (Stanescu, 1985: 53) 

Poetul viseaza adevaraul unei realitЩi fizice totale, misterul ultim ~i cauza 
prima а cosmosului. Са ~i anticii, el vede sacrul in existenta materiei universale, in 
miracolul unui principiu fizic unic. Un stfel de adevar antologic este insa apanajul vii
torului: el, daca exista, ne a~teapta undeva la capatul superbului efort tragic al omului 
de а intelege. Cunoa~terea este о tensiune semantica intre сееа се exista deja ~i сееа 
се nu exista inca, sensul operind intotdeauna in echiliЬrul dintre prezeпfa $i abseпfa. 

Funфa euristica а gindirii inventeaza ipoteze alergand catre viitor са ni~te 
mesaje interogative ale prezentului. (Stanescu, 1985: 13) 
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Ofelija Meza 

FILOZOFSКI HORIZONT U KNJIZEVNOM OPUSU NIKIТE STANESKUA 

REZIME 

Rad predstavljapoetskodelo Nikite Staneskua,jednogodnajreprezentativnijih 
pesnika savremene rumunske knjizevnosti insisitirajuci se na pesmama filozofske 
meditacije. Odatle proizilazi uloga pesme и cinu saznanja kao i pesnikova koncepcija 
о sveti i zivotu. Prva osoЬina poezije ove vrste rada se iz spoja moci rasudivanja 
i afekta, izmedu razuma i osecaja. Drugi aspekt analizirane poezije је fokusiranje 
odnosa izmedu misli i reci, izmedu reci i jezika koji је svojstven samo pesniku. 
Filozofski horizont Staneskuovih meditacija ne potice iz ucenosti velikih sistema 
ideja, nego pesnik izgraduje takav horizont preuzimanja pesnickih iskustava koja 
sacinjavaju kulturu Evrope. Nikita Stanesku dejstvuje na energiju i na moc reci i 
do Ьiја sasvim nove nepostojece misli i ideje. Kroz paradoks Staneskuova pesnicka 
metafora koncentrise se na spoznaju identiteta stvari u njihovoj raznolikosti. Metafora 
dakle izmislja mogucnosti stvarnosti. Umetnik osuduje sebe na pakao nemira, jer ne 
zna da li се ikada pronaci tajanstveno mesto sa kojeg Ьi se mogao kontemplirati 
celokupni univerzum. 

Eklatantne su napomene samog pesnika koji se trudio da kriticarima 
objasni novu lingvisticku pojavu koja је unapredila novu poetiku - poetiku Nikite 
Staneskua. 

Svojim је neгecima Stanesku dehermetizovao lingvisticki kompleks, 
pomerajuci tananost recenice ka tananosti tenzije osecaja. Jedino se na taj naCin moze 
objasniti Staneskuovo «filozofiranje» kroz poeziju. Za Staneskuovu filozofsku poeziju 
dominantno је iskusavanje kosmickih ustrojstva, isticanje iskonskih elemenata -
jednostavna i snazna imena pomocu kojih stih i rec postaju izraz koji tezi privrzenosti 
velicanstvene prirode. 

Kljucne reCi: poezija, filozofija, rumunska knjizevnost 
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Ofelija Meza 

PНILOSOPHIC COMPONENT IN РОЕТIС WORK OF NICHIТA STANESCU 

SUMMARY 

The study presents the poetic works of Nichita Stanescu, one of the most 
outstanding poets in modern Romanian literature, concentrating on the poems of 
pl1ilosophical meditation, because that is where the poet's concept ofworld and life, 
as well as of the role of poetry in the process of cognition spring from. The first 
characteristic of this kind of poetry tems from the link between the judgement ability 
and sensitivitz, between reason and emotion. The second aspect ofthe analzsed poetrz 
is the focussing on the relation between thoughts and words, between words and the 
language typical only for а poet. 

The poems and esseyes are studies side Ьу side in order to discover the key 
for every foreseen phase of the phi losophy of the world. Therefore, the ontological 
path is Ьipolar: the poet's gnoseology is reached through transcedence, when the 
poet, while observing the totality of universe, feels as its tiny part. 

The poet' s verses emphasize the idea of the sphere as а form of universe, 
as а genetic code which is at the basis of the evolution of the living matter. In his 
poetry, Nichita Stanescu deciphers the proЫems of the world through words, trough 
their interna1 energies. If а notion has no counterpart in а word, the poet resorts to а 
non/word, creating а short poem out of it. Thus, the understanding of the universe is 
connected with the relation between notions and words. 

Кеу words: poetry, philosophy, Romanian literature 
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DRAMSKO DELO BORISLAVA PEKICA: 
SUSRET KULTURA I IDEOLOGIJA 

Vladislava Gordic Petkovic 

SAZETAK 

Dvadeset sedam drama Borislava Pekica nevelik su opus и odnosu na njegovo monu
mentalno prozno delo, ali piscu sluze kao svojevrstan literarni odusak, kao mogucnost dajasnije 
predoci sukobe i susrete kultura i identiteta. U sredistu interesovanja ovog rada su drame koje 
ukazuju na korelaciju Pekicevog stvaralastva sa pozoristem groteske i apsurda s jedne, i anglo
fonim teatarskim nasledem sa druge strane. 

Кljucne reci: Borislav Pekic, drama, kultura, identitet. 

Opus od dvadeset i sedam izvedenih drama tesko da pisca moze svrstati и 
diletante, izuzev ako on sam ne odluci da sebe medu njih smesti. Smatrajuci sebe 
tek tvorcem "organizovanih belezaka", Borislav Pekic nije krio da drame stvara na 
marginama svojih romana, alije i bez eksplicitnog priznanja ocito da se pisanju za ra
dio, televiziju i pozoriste posve6ivao sa zeljom da jasnije artikulise likove i situacije 
ponikle и prozi, da ih ogoli и verbalnom suceljavanju, ali i dajasnije predoci sukobe 
i susrete kultura i ideologija. 

Drame Borislava Pekica efektno olicavaju grotesku i apsurd kao tendencije 
srpske drame sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog veka, i to se stanoviste 
ne cini spornim, uprkos cinjenici da sumarni teatro]oski pregledi veliku ve6inu nje
govih komada ne ukljucuju и svoj korpus. Tematski_i stilski, Peki6ev dramski opus 
logicno se uzgloЫjuje и kontinuitet gorkog apsurdizma, uocljiv и poetikama novUe 
srpske drame od Ljubomira Simovica i Mihiza do Milice Novkovic ili Deane Lesko
var. lpak, groteska i apsurd kao poeticka i politicka obelezja drame jednog doba cine 
se nedostatnim za anatomiju pojedinackog opusa ukoliko se ne pomenu elementi 
farse i burleske: и vidokrug Pekiceve apsurdisticke poetike dospeva ideologija, njen 
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nasilni optimizam, matrice ponasanja i delanja koje namece pojedincu, а ne granicne 
situacije opsteljudske egzistencije. No nasilje i slucaj, kosmar i indiferentnost otvara
ju nove mogucnosti tumacenja: u vecini za zivota objavljenih drama Pekic slika svet 
udavljen u dogmi iz koje је jedino izbavljenje nistavilo - samo sto to nistavilo nije 
smгt, kukavicja ili heюjska, vec zamrzavaпje svih intelektualnih i moralnih funkcija 
и stanje nemog prkosa. 

Pominjati argument Pekiceve plodnosti u koпtekstu dramskog stvaralastva i 
nije najcelishodnije. Najproduktivniji srpski pisac dvadesetog veka oseca naklonost 
prema drami kao prema nekoj vrsti literarnog oduska, а ne monumentalnog projekta. Ne 
nalazi u njoj pravi izazov, ali motivacija ne izostaje, jer upravo neko "sporedno nebo" 
moze efektno posluziti da se и пjemu doprica i razresi nedopricano i nerazreseno. 

Kad se podsetimo Pekiceve kritike realisticke drame, otpora pukom podra
zavanju zivota, otpora naturalizmu i verizmu, seticemo se da је iz sinjela slicnog kro
ja iskoracio i jedan Љzen, dramski autor u cijim se zagusljivim svetovima uzaludno 
grca za istinom i slobodom bas kao i u Pekica- s tom razlikom sto Љzen anatomizuje 
sumu burzoaskih predrasuda i privida, doCim se Pekic usredsreduje na analizu kul
tшe, meпtaliteta i ideologije и socijalizmu. Zanrovski, Pekiceve drame mozda su 
najЫize farsicnoj tragikomediji, ali nose i uocljiv pecat groteske: one ukazuju na izo
Ыicavanje i dehшnanizaciju Ijudskih akcya i situacija, uvodeci onu atmosferu soka i 
pometenosti koja је neotudivo obelezje groteske. 

Osnovne koordinate za istrazivanje celokupnog Pekicevog dramskog opusa 
su teme identiteta, groteske i meduodnosa stvarnosti, igre i umetnosti 1• Iako se ovim 
pristupom iscrtava sasvim uverljiva kartografija Pekiceve dramaturgije, njegovo 
delo moze se uzgloЬiti u posve drugacije okvire. Moguci konteksti citanja Pekica Ьili 
Ьi kulturne razlike, zatim knjizevne parafraze (pohvalne ili podrugljive) ili pak uvek 
atraktivna perspektiva popularnih, ра cak i paraliterarnih zanrova i njihovih uticaja. 

Na ludom, belom kamenu ili builenje vampira, "komedija u tri vracanja, s jed
nim dovracavanjem", је parabola о rekonstrukciji identiteta, izriCito smestena "u nase 
vreme, а ne u ranom srednjem veku, u тојо} zemUi, ne u Patagoniji". Uporiste politicke 
satire ovde је amnezija, ne Ьа§ onaj romantizovani borhesovski zaborav kao dubok oЫik 
pamcenja (sto citira epigraf drame), nego poremecaj licnosti koji pastorcad komunizma 
postavlja pred logicki рюЫеm: kako izgraditi identitet na cinjenicama а ne na parolama, 
na osoЬinama а ne na floskulama, а sve to u svetu gde su parole i floskule postale su
verena obelezja licnosti, druga priroda? Uш sudije Andrije Pavlovica sacuvao је samo 
komunisticke fraze i zadatak njegove porodice i prijateljajeste da ga prisilno vrate u staгe 
okviгe njegovog identiteta. Medutim, da parafraziramo jednog junaka, ako covek nema 
izbora u zivotu - tj, zivi u svetu koji porice pravo na izbor - za§to Ьi ga imao u svojoj 
kuci? Tako Andrija nema izbora do da se vrati starome seЬi, i taj se povratak па staro 
iskazuje kao najgroteskniji motiv drame. Tri cina su tri ocajnicka pokusaja da se ozivi 
zaboravljeni i pokopani identitet, no svem tom ocajanju ne manjka dogmatizma, uskogru-

1 Borislav Peki6, I::.abrane d1·ame. Novi Sad, Solaris, 2007, izbor i pogovor Lidije Mt1steda11agi6, str. 361 
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dosti, rigidnosti, policijski nemilosrdne porodicne prismotre. Pekic se ocito gorko sali na 
racun Nusiceve Oialoscene porodice u kojoj је, seticemo se, oziveli pokojnik primoran 
- uz svesrdnu pomoc institucija sistema - d.a ponovo nestane, jer politike lati uspesno 
ukidaju istinu njegovog postojanja. No, sa druge strane, atraktivnost amnezije kao stalnog 
motiva popularnih funrova podsetice i na sve ono uslovno receno futuristicko, trilersko i 
distopijsko u Pekicevoj prozi. Junak koji se ne dopada sеЫ onakav kakav је Ыо, ali mu se 
nimalo ne svida ni ono sto се postati, osuden је na uzaludan otpor i tvrdoglavo negator
stvo, а njegova pobuna moze se citati uvek iznova u drugaCijem kljucu: od kafkijanskog 
do pinterovskog, od tragickog do trilerskog. 

Svi Pekicevi junaci igraju se prividima: u drami Kako zabavljati gospodina 
Martina zabavljaci konstruisu paralelne zivote iz fragmentarnih opisa ljudskih situa
cija, u drami Generali ili srodstvo ро oruiju geneгali-saЫasti vode svoj rat uporno i 
posveceno kao gгoteskne emanacije kaplara Trima i ТоЫја Sendija, onih u ratnickoj 
strasti ogrezlih igraca olovnom vojskom iz nezaboravnog romana Lorensa Sterna. 
Pekicev dug anglofonoj knjizevnoj tradicUi ogleda se i u brizljivom negovanju ek
scentricnosti kao karakternog i kulturnog modela - s tom razlikom sto u likovima 
пjegovih generala, sudija i zabavljaca ekscentricnost i osobenjastvo postaju tek za
losni znak otpora dogmatizmu i instrumentalizaciji, no isto tako i kraljevski put u 
apsurd, grotesku i satiru. 

Sistematsko filtгiranje aktuelne realnosti kroz univerzalizujuci i zamalo ba
nalizujuci kod groteske podsetice nas na dramske i nedramske, hotimicne i slucajne 
paralele Pekicevog dela: na americkog prozaistu Servuda Andersona, u cijoj se prozi 
termin "groteska" koristi da oznaci junaka koji zivi svoju odabranu istinu sve dok 
ona ne postane susta lat, i Tenesija Vilijamsa, velikog portretistu likova dobrovoljno 
zatocenih u grotesknim izoЫicenjima svog uma. 

Jedan od opsesivnih rituala Blans DiЬoa, junakinje dгame Tramvaj zvani 
ielja, Ыlо је kacenje papirnih lampiona: nije se radilo samo о zelji da se oplemeni 
suпюran prostor, nego i о pokusaju da se prigusi svetlost koju golo grlo sijalice Ьаса 
na Blansin ne vise mladalacki svez ten. 

Prica о Blans DiЬoa nije samo prica о tome kako se grubost stvarnosti uz po
moc sitnih trikova cini podnosljivijom: njena igra papirnim lampionima groteskni је 
pokusaj da se stvarnost promeni. Usamljena i neznosti zeljna nastavnica engleskog 
koja ima proЫema sa alkoholom i promiskuitetom moze dramskom piscu odlicno da 
posluzi kao metafora one ugodne lazi koju umetnost plete oko zivota, predstavljajuci 
ga ne samo lepsim i uzbudljivijim nego sto jeste, nego i mnogo intenzivnijim i nape
tijim. S pravom vise puta sagledavana iz prizme Vilijamsove rane fascinacije О. Н. 
Lorensom i romanticarskim idejama, Blans DiЬoa postavlja ne samo egzistencijalna, 
vec i cisto poeticka pitanja о tome gde је granica izmedu bezazlenog ulepsavanja 
stvarnosti i grube obmane. Kad cestiti radnik Mic sazna ponesto о proslosti svoje 
krhke izabranice, strgnuce papirni lampion sa sijalice, uneti se Blans u lice i gorko 
konstatovati da је ona starija od njega. Mica пе tiste njene godine, nego sistematsko 
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prepravljanje istine. Junakinja Tenesija Vilijamsa ostalaje negde na granici bezazle
ne iluzije о vecnoj mladosti i grube manipulacije istinom о starenju. Medutim, njen 
pokusaj prevare nije za Vilijamsa eticki proЫematican - Blans nije la.Zljivica, njena 
manipulacija stvarnoscu ima visi, umetnicki cilj. 

Jos junaci najstarijeg anglosaksonskog ера Beovulf govore о "odvratnoj sta
rosti" kao krajnjem ponizenju za hrabrog ratnika; za Sekspira starost је "drugo de
tinjstvo" i "susti zaborav". Sekspirovi su komadi, uostalom, prepuni staraca gladnih 
laskanja koji brane dogmu i autoritet, zahtevaju rigidno postovanje zakona i grcevito 
se drze vlasti. Pored najeklatantnijeg slucaja, Kralja Lira, gde - da parafraziramo 
naslovnog junaka - ne samo da starost gresi nego se gresi i protiv nje, ima primera i 
tamo gde ih najmanje ocekujemo: cak i и leprsavoj komediji kakvaje San letnje noCi 
nad и Ьiti bezazlene ljubavne komplikacije nadvija se senka zakona i senka smrti 
- pozivajuci se na zakon, Egej trazi smrt za svoju kcer Hermiju koja ne zeli da se 
uda za onog koga јој је otac namenio. Starost se пе poziva uvek na zakon, nego i na 
sopstvenu musicavost: Lir se odrice Kordelije zbog nedostatka leporekosti, Gloster 
Edgara zbog falsifikovanog dokaza. Као slike nemilosrdnog Kronosa koji guta sop
stvenu decu da Ьi mogao vladati vecno. 

U Pekicevoj drami Сај и pet deca su ta koja gutaju roditelje: generacije kceri 
i sinova preteci se nadvijaju nad ocevima i majkama, braneci im pravo na prostranu 
kucu, slobodno kretanje i cokoladu, straseci ih ulicnim nasiljem i bolescu, svim 
zlima i nepravdama savremenog sveta. "Za vas је sada spretan stancic и suterenu 
modernog Ыоkа, sa spavacom sobom 10 puta 10 stopa ( ... ) i eventualno - nekim 
kutkom za bolnicarku", ka.Ze kupoprodajni agent Parkinson svojoj klijentkinji, staroj 
gospodi Hotorn. "Zamislite da vam ovako samoj pozli ... ", "U kucu vam mogu pro
valiti crnci".". U iznenadnoj poseti starackom domu, Noru njena kcer ispituje kakva 
to poslajedna stara zena ima nocu и gradu i zasto је pojela "deciju cokoladu". "Zasto 
deciju? Cokolada је Ьila moja", mirno odgovara Nora. Тај sabrani, logicni odgovor 
jasno predocava njeno odЬijanje da postane starica cijaje svrha egzistencije jos samo 
udovoljavanje generacijama snaznih, zdravih i mladih. 

Pekiceva kratka televizijska drama moze da se cita kao parabola о starosti 
koja se bori da sebe ucini podnosljivom i uzbudljivom, kao basna о mentalitetu, ali i 
kao ironicni moralitet о generacijskomjazu. Njenijunaci Nora i Jirzi su, naime, dvoje 
ljudi koji su se upoznali и starackom domu i tamo zavoleli, odlucujuCi da svoju poznu 
ljubav prozive u iluziji lagodnog bracnog zivota. Godinama koriste usluge agenta 
za nekretnine Parkinsona, nemajuci nameru da kupe kucu, raspituju se о turistickim 
aranzmanima i automoЬilima koje seЬi nece moci da priuste. Jednog dana, Parkinson 
ih dovodi kod gospode Hotorn, svoje dugogodisnje klijentkinje koja takode nema 
nameru da prodaje kucu, vec је zeljna druzenja. Njihovo tek zapoceto druzenje Ьiсе 
prekinuto Jirzijevom iznenadnom smrcu. 

Nora i Jirzi su dvoje ljudi razlicitog etnickog i kulturnog porekla koje је zdru
zila usamljenost и, kako Pekic ka:le, "dobrotvornim rezervatima starackih domova". 
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Jirzi је "izbeglica iz ceske", dzeпtlmeп "stare koпtinentalпe skole" koji ima "ponesto 
ceremonijalne manire" i "govori sa naglaskom"; Nora "govori kao spikerka ВВС-ја", 
pripadnica је srednje-srednje klase, lepo odgojena i ,jednostavnih" manira. Njihova 
novostecena prijateljica Helen Hotom pripada visoj srednjoj klasi i kao Engleskinja 
koja је dugo zivela и inostranstvu odnegovala је "simpatican i neposredan ekscen
tritet". Dok Jirzija Pekic opisuje kao "sasvim oblcnog stranca", а Noru kao "sasvim 
oblcnu udovicu", Неlеп Hotom је - "пeoblcna udovica". Ljude iz razlicitih socijalnih 
okruzeпja spaja starost kao pozornica па kojoj se ukidaju razlike i nerazumevanje. 

Ne sasvim kao и romanu Voje Colanovica Zebnja па rasklapanje, gde starci i 
starice osnivaju teroristicko udruzenje, usvajaju konspirativna imena i pripremaju ak
cije koje mlad i energicni svet treba da zadive i preplaSe, Pekicevi junaci reseni su da 
situaciju uzmu u svoje ruke tako sto се promeniti svet( от) na malo neoblcan nacin. 
Oni kreiraju svoj virtuelni svet i imaginarni identitet, ne samo na temeljima proslosti 
nego i - mogucnosti. Nora i Jirzi kao fiktivni bracni par ulaze и fiktivnu realnost puto
vanja na Kanarska ostva, kupovine bentlija i lepe stare kuce. Сај и pet ne govori, ipak, 
о sporazumnoj iluziji: kad Ьi dvoje ljudi uzivali u samoobmani koju ostatak sveta пе 
prepoznaje kao la.z ili zavaravanje, radnja ove kratke drame svela Ьi se na eksponiranje 
engleske ekscentricnosti. Medutim, mi saznajemo da se radi о organizovanom frontu 
delovanja koalicije starih, izolovanom univerzumu koji poprima obelezja paralelnog 
sveta. Preduzima se citav niz aktivnosti, od fiktivne prodaje kuce do lafuih poziva tele
apelu, kako Ьi stari ljudi sebe oslobodili usamljenosti i prekratili vreme; и razgovoru sa 
prijateljicom Meri, Helen Hotorn kaZe da su "ljudi iz Agencije za borbu protiv samou
Ьistva" zanimljiviji od "dosadnih antialkoholicara": "kad sam onomad imala onaj tezak 
napad kostobolje, pricali su mi celu noc. Kad sam se ujutru probudila, oni su jos prica
li ... ( ... ) 1 onda, njih ne moraS ubedivati da ces se ublti. Oni ti uvek veruju". Paralelni, 
pinconovski "sistem Tristero", ali na nacin Ezena Joneska: svet starih umesno koristi 
neke pogodnosti savremene civilizacije, alije nedvosmisleno prikazan kao dimenzija и 
kojoj konvencija prerasta u apsurd, а apsurd postaje konvencija. 

Сај и pet nosi podnaslov "prvo TV pismo iz Engleske". Ne samo podnaslov, 
nego uvodna pisceva rec, dramatis personae i didaskaIUe, sve to otkriva da se radi о 
ironicnom citanju britanske kulture i oblcaja koji u sebl sadrze jednu va.znu protivrec
nost: to је zemlja "starih oblcaja, starih ideja i starih Uudi" u kojoj vlada "androidska 
ravnodusnost" upravo prema oblcajima, idejama i ljudima. Та protivrecnost opravdava 
Pekicevo terminolosko odredenje "tragikomedije". Ocito је da on, kao i Jonesko kojije 
tvrdio da "nikada nUe razumeo razliku koju ljudi prave izmedu komicnog i tragicnog", 
insistira na poistovecivanju suprotnosti na kojima se tragikomedija i temelji. Gospoda 
Hotom i bracni par Jermolenko delovali Ьi komicno u svom preklapanju fantazija samo 
kad se na kraju komada ne Ьi pojavila smrt kao indiferentna i пeumitna sila. No pre 
nego sto smrt dode, u lepom druzenju ovo troje ljudi uz ftaSu serija i pUanino mi pre
poznajemo komicni sporazum: la.Zni prodavac kuce sreo је Ia.zne kupce, i proces prego
vora se prometnuo u druzenje koje odla.ze kako trenutak definitivnog sklapanja posla, 
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tako i trenutak razotkrivanja pravih namera. Otkrivaju se korespondencije: gospodin 
Jermolenko је Ceh iz Praga, gospoda Hotornje zivela u Pragu pet godina sa suprugom 
koj i је Ьiо prvi sekretar poslanstva. Dok agent Parkinson kao kontrolna sila realnosti 
ocajnicki traga za "pravom kucom" i "pravim kupcima", njegovi Ia.zni klijenti otkri
vaju podudaгnosti i saglasja и svojim Ьiografijama, pevajuci uglas jednu staru cesku 
pesmu. Parkinsonova realnost, sazdana na materijalnim interesima i egzaktnim poda
cima, kraj ljudi koji kriju i prave namere i pravi identitet predocava se kao groteksna i 
besmislena, i on Ьiva otpravljen iz kuce. Parkinson је i glasnik smrti, hor koji podseca 
ла krhkost zivota i na opasnosti koje vrebaju u svakodnevici, nehoticni filozof zaoku
pljen dimenzijama vremena i prostora u okviru svog monotonog, ali neizvesnog posla 
гazmeravanja kvadrature kuca i konstruisanja njihovih la.znih istorija. Zato је njegova 
uzrecica "aproksimativno": ljupki ornamentalni bazeni iz sedamnaestog veka, pogled 
na udoljicu и kojoj је Elizabeta Prva prvi put upotreЬila engleski klozet, crvenkasta 
cigla i durasno rusko dгvo beznadno su pomesani u ocajnickom pokusaju da se prive
de kraju bar jedan od dva nemoguca posla koji ga godinama pritiskaju. Parkinson је 
komican zbog upornog automatizma s kojim konstruise Iazne istorije kuca od gomile 
beznacajnih i netacnih, ali uhu privlacnih detalja. Ne treba, medutim, smetnuti s uma 
daje Parkinson i metafora: njegovo ime је ime jedne od najtezih starackih bolesti, te је 
on i metafizicka smetnja kreiranju staracke iluzije. 

Neistra.zeni sloj ove Pekiceve drame svakako pripada Parkinsonu kao nepre
poznatom junaku koji ima svoje ciljeve i ideale - Ьiо on metaforicka opomena о trosno
sti starackih iluzija ili oznacilac objektivne realnosti svakodnevice, prakticnih poslova 
i obaveznih zaduzenja, Parkinson је papucica za gas koja ubrzava satiru i grotesku. 
Parkinson sa svojim pompeznim istorijama vlaznih i mracnih kuca otvara prostor piscu 
da se naruga engleskoj tradiciji i istoriji, ali i 01nogucuje podsmeh onoj vrsti afektacije 
kojaje predmet engleske komedije osamnaestog veka kod Kongгiva i Seridana. Dok su 
izvestacenost i ekscentricnost dozvoljene, ра cak i primerene bogatoj i uglednoj gos
podi Hotorn, u Parkinsonovom srednjeklasnom izdanju deluju nakaradno i neprirodno. 
Tako је agent za prodaju delimicno i andeo destrukcije koji nagovara duse smrtnika da 
kupe kucu ako vec nece da prodaju dusu, delimicno ј komicno-satiricni lakmus klasne 
stratifikacije u engleskom drustvu, delimicno i slika neшnoljivih materijalnih interesa 
bez cijeg ostvarenja nema ni sveta iluzija. Jedino Parkinsoп poznaje realпe dimenzije 
vremena, prostora i novca, а tragikomedija njegovog polozaja ogleda se н piscevom i 
gledaocevom osecaju da је ovaj junak zabasao u pogresan svet, zalutao u dramu koja 
ni njemu ni njegovoj verziji sveta пе daje pravo glasa. 

Odnos gospode Hotom i Jermolenkovih zanimljiv је na vise nivoa i iz vise 
razloga. Njihove istorije otkrivaju razlicite razmere pouzdanosti. Vrlo brzo postaje ja
sno da su Jirzi i Nora izmislili svoju zajednicku proslost, ali ne mozemo znati koliko su 
verodostojne sve one anegdote о plovidЬi Indijskim okeanom, Iovu и Keniji i gladnom 
tigru iz Pendzaba koje gospoda Hotorn ne uspeva da isprica do kraja, ometana reali
jama bolesti (Par·kinson koji је prekida) i otudenja (bolnicarka i komsinice koje uvek 
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nekuda zure ). Potreba troje junaka za fiktivnim identitetom i virtuelnim kontaktom pre
docena је i nemogucnoscu komunikacije sa okruzenjem: gospoda Hotorn nema s kim 
da popije сај, jer је i bolnicarka i komsinice vesto izbegavaju, а Nora svoju kcer drzi 
na distanci - ocigledno zato sto је ta distanca ranije nametnuta. Dok Hotornova uporno 
uspostavlja kontakt sa strancima cak i kad oni beze od toga, Nora bezi od intimizacije 
sa Ыiskima: оЬе zene su dosledno i nemilosrdno odblle da olaksanje starosti tra2e medu 
krvnim srodnicima. "1 ја sam imala decu", ka2e Helen ljutito bracnom paru Mils koji 
smatra da njena kuca nije podesna za decu koja rastu. Nori nije jasno zaSto јој kcer 
dolazi u posetu; "ра videli ste me vec ove godine", ka2e Nora svojoj kceri, odbljajuci 
da se preseli kod nje zato sto - ide na Kanarska ostrva. U tom trenutku poverovali Ьi
smo daje senilnost mozda nadvladala Norinu zelju za igrom: medutim, nakon sto Jirzi 
umre, prvo sto се Nora uciniti jeste da pozove Helen i otka2e sutrasnju posetu zbog -
putovanja na Kanarska ostrva. Tako se staracka iluzija nece okoncati uplivom realnosti, 
nego fantazijom о odlasku. Zajedno sa Jirzijem koji је promenio svetom, jedno novo 
prUateljstvo seli se u dimenziju zamisljene geografije. 

Pekicev Сај и pet i Vilijamsov Tramvaj zvani ielja nisu podudarni onoliko 
koliko Ьi sam pocetak nase analize nagovestio: no ipak је ocito da se оЬа komada 
bave iluzijom koja nadrasta zelje i potrebe onoga ko је stvara, ali govore i о uglade
nosti koja se lako pretvara u grotesknu silu prevrata. U оЬе drame mali privatni rituali 
la2i koriste se da ukinu starost i odloze smrt. Groteskna razdesenost sveta pracena је 
tragickom motivacijom i varljivim efektom komicnog. 

Pekicevi autopoeticki spisi stalno naglasavaju da mimeticka slika stvarnosti 
nastaje samo zato da Ьi nestala, i samo zato da Ьi taj nestanak uzdrmao stvarnost. 
Pekic smatra da knjizevnost stupa u korelaciju sa svim duhovnim disciplinama stoga 
sto sa ravnopravnom snagom i efikasnoscu odgovara na pitanja ljudske egzistencije: 
knjizevnost је, ро njemu, "filozofija u svom estetickom korelatu'', "primenjeni mo
ral" i "moralna sugestija". Sa tih pozicija Pekic pise drame koje ne mogu do kraja da 
se obreknu Beketu i Jonesku, ali ni da se do kraja odreknu Љzena i Pirandela. Drama 
Obesenjak, medutim, otvara mogucnost citanja и apsurdisticko-skepticistickom kodu 
Harolda Pintera. 

Za razliku od Саја и pet koji је utemeljen na komicnom sporazumu i do
govornoj iluziji, drama Obesenjak pociva na obaveznoj Pekicevoj hiperbolizaciji 
ljudske situacije: junak se priprema punih dvadeset i sedam godina za neki apsurdni 
"skok vere", za vesanje koje ne vodi u smrt ni posthumno herojstvo, nego vise deluje 
kao ostvarenje velikog cilja koje coveka ostavlja na nedefinisanoj i nemogucoj tro
medi oЬicnog zivota, istorije i mita. Istini za volju, ро dimenzijama apsurdne nemo
tivisanosti vesanje podseca na "godisnji cin ludosti" koji junak Tomasa Pincona Zojd 
Viler treba da izvede и direktnom televizijskom prenosu kako Ьi sacuvao redovne 
izvore finansiranja, to jest dobru volju drzave i medija za stipendiranje slicnih proje
kata. Zojd, inace, skace kroz prozorsko okno od secera, sto ne cini njegov poduhvat 
manje apsurdnim i manje avanturistickim od Pekicevog vesalackog performansa. No 
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Obesenjakova aristotelovski zaokruzena drama Ьitka podseca i na mnogo davnijeg 
Miltonovog Samsona borca ро defileu najЫizih i najdrazih koji glavnogjunaka ube
duju ili ucenjuju, njegov zivot na svoj nacin postuliraju ili rekapituliraju. 1 samo 
obesenjakovo ime asocira na groteskni nestasluk koji prelazi u patnju. Obesenjak, ро 
recima svog sluge, "menja cud kao politicar" jer izneverava sve prethodne pripreme 
za Cin vesanja, а svacije oci su uprte u njega s nemim iscekivanjem: da li се ustati iz 
kreveta i obesiti se? 

Obesenjakje, kako saznajemo, prilegao posle Velikog Кlanja, istorijskog pe
rioda nakon kog njegov otac cuvajedan kais kao dragu uspomenu. Vesanje је zamena 
za zivot, sazrevanje, saznavanje: Obesenjak се se obesiti zato sto to stari roditelji 
ocekuju od njega, zato sto је to cin vernosti zeni koju voli, vid iskazivanja postovanja 
prema ucitelju omcologije. 1 bas stoga sto cini nesto za druge, s njim se, kako sam 
kaze, vesaju petorica: ljubavnik, ucenik, gospodar, sin, on sam. 

Iznenadna pojava Islednika pretvorice dramu u satiricnu ЬiЫijsku parabolu: 
Obesenjak, cije је samouЬistvo manje od smrti а vise od vaskrsnuca, mozda се Ьiti 
pobeden i ukrocen ali ne i izbrisan iz secanja. Jer, ne znamo sta se zЬiva sa obesenja
cima, tvrdi Islednik; "ali ima ih koji nastavljaju da zive medu nama parazitski kao 
bud- u nasim uspomenama, osecanjima, knjigama i pricama". Та sveprozimajuca 
bud koja dovodi u pitanje svaku dogmu, svaku ideologiju i svaku strategiju mental
nog sakacenja opstaje kao Kainov znak na Pekicevim junacima: znak razlicitosti u 
nepreglednom i nepobedivom Apsurdistanu. 

Vladislava Gordic Petkovic 

BORISLAV РЕКIС AS PLAYWRIGHT: 
CULTURAL AND IDEOLOGICAL MEEТING POINTS 

Abstract 

The paper aims at reading plays written Ьу Borislav Pekic, the most prolific 
SerЬian writer. His dramatic opus consisting of twenty-seven plays adresses the is
sues of culture, ideology and identity. Our reading focuses upon three plays which 
demonstrate various literary influences, such as absurd drama, tragicomedy or mod
ern American drama. 

Key-words: Borislav Pekic, drama, culture, identity. 
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ISTORIJA U MREZI FIKCIJE - ROMANI VAGA 1 PODZEMLJE 
DONADELILA 

Mirna Radin-Sabados 

SAZETAK 

Rad se bavi analizom pristupa istoriji u okvirima postmoderne teorije i narocito pri
menom toga pristupa u analizi novog modusa istorijske proze u romanima Dona DeLila Vaga 
i Podzemlje, kao i ogranicenjima ili prednostima predstavljanja istorije u okruzenju zasicenom 
vizuelnim medijima i slikama, znakovima i tekstom. 

Юjucne reci: istorija, metaistorijska fikcija, istoriografska metafikcija, Don DeLilo, 
Vaga (roman), Podzemlje (roman) 

Cinjenice su tek Igracke pravnika, - Odozgo, Odozdo, vecito izvrtanje ... Avaj, 
Istoricar se ne moze predavati takvoj besposlenoj Vrtnj i. Istorija nije Hro
nologija, jer to је prepusteno pravnicima, - niti је ona Secanje, jer Secanje 
pripada Narodu. lstorija se nimalo ne sme pouzdati u Verodostojnost jednog, 
kao ni и Мос drugog, - njeni Istra.zitelji, da Ьi preziveli, rano se moraju nauciti 
vestinama speltkarenja, uhodenja i Kafanskih Dosetki, - da bi za svagda do 
Proslosti sezalo vise od jednog spasonosnog uzeta, mi svakoga dana rizikuje
mo da и vecnosti izguЬimo svoje pretke. - nije to Lanac pojedinacnih Veza, 
jer kod pucanja samo jedne Karike, Svi Ьismo Ьili izguЫjeni, - pre се to Ьiti 
veliko zamrseno Кlupko Uzadi, dugih i kratkih, slaЬih i jakih, sto nestaje и 
DuЬinama Pamcenja, а samo im је Odrediste zajednicko.- 1 

(Tomas Pincon, Mason & Dixon str. 349 
citirano и Elias 2001) 

1 Facts аге but the Play-thiпgs ot· \awyeгs,- Tops апd Hoops, Љг-еvег a-spiп .... Alas, the Нistoгiaп may 
iпdulge по sнch idle Rotatiпg. History is поt Chroпology, fог that is left to lawyeгs,- пог is it Remembгance, 
fог Remembгaпce beloпgs to the People. Нistory сап as little ргеtепd to the Veгacity of'the опе, as claim the 
Роwег of'the otheг,- hег Pгactitioпeгs, to survive, must sооп lеагп the arts ofthe qнidпuпc, spy, and Taproom 
Wit,- that theгe may еvег coпtiпue mоге thaп опе lite-liпe back iпto а Past we risk, each day, losiпg ош Љге
Ьеагs iп Љгеvег,- поt а Chaiп ot· siпgle 
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ISTORIJA/FIKCIJA 

Otvarajuci debatu о odnosu istorije i fikcije u postmodernom okruzenju, 
Hejden Vajt (Up. White 2005: 147-157) zapocinje diskusiju razvijajuci tezu Misela 
Dessertoa о tome da је fikcija "potisnuto drugo istorijskog diskursa", jer se istorijski 
diskurs u potpunosti usmerava na podrucje "istinitog", dok se diskurs fikcije bavi pr
venstveno onim sto pripada realnom, kojem pristupa posredstvom domena moguceg 
ili zamislivog. Vajt smatra da jednostavni, istiniti prikaz sveta, zasnovan na rezulta
tima diskusije о vremenu i mestu i za njih vezanim dogadajima (dok је diskusija ba
zirana samo na arhivama dokumenata) sacinjava veoma mali deo onoga sto zovemo 
stvarnoscu (Up. White 2005)2

• Medutim, kao sto su deo podrucja stvarnog i svi oni 
segmenti Delezovog virtuelnog univerzuma koji imaju potencijal da postanu stvarni, 
tako i Vajt smatra da u domenu realnog pored onoga sto је dokumentovano kao istini
to, nalazimo i sve опо sto se moze smatrati istinitom tvrdnjom о aktuelnoj stvarnosti, 
kao i sve опо sto је istinita tvrdnja о tome kakva Ьi aktuelna stvarnost mogla Ьiti (Up. 
White 2005: 14 7). Vajt tako smatra da је "za prizivanje proslosti u istoj meri potreb
na umetnost kao i informacije" (White 2005: 149) i da postmodernizam sam ро seЬi 
nije doveo do krize proucavanja istorije, vec da se to dogodilo stoga sto istorija nije 
postala nauka u smislu u kome se to ocekivalo u devetnaestom veku kada se prestalo 
sa dotadasnjom praksom ро kojoj је istorija Ьila Ыisko povezana sa knjizevnoscu i fi
lozofijom, а narocito sa retoгikom, i kadaje njena uloga Ьila da edukuje i da sluzi kao 
vrelo znanja u drzavnoj upravi i drugim drustvenim ijavnim podrucjima. Definisanje 
istorije kao nauke, podrazumevalo је prekidanje veza sa poetikom i retorikom, ali i 
sa filozofijom, а narocito sa lepom knjizevnoscu. Medutim, kako navodi Novi recnik 
istorije ideja [New Dictionary Ој'Тhе Нistory ОЈ Ideas] (lxxvi), jedan od najznacaj
nijih preokreta u pristupu proucavanju istorije u dvadesetom veku i njenom shvatanju 
kao specificne discipline uopste, oznacilo је delo Benedeta Krocea (Benedetto Croce 
1866-1952), koji је odbacivsi Rankeov istorijski metod i naucni pozitivizam, tvrdio 
da istorija mora Ьiti nezavisna od nauke i nerazdvojna od zivota - odnosno da podaci 
i dokшnenti imaju znacaja samo onda dok ljudi imaju nacina da о njima prosuduju ili 
da isto tako о zivotu zakljucke mozemo donositi jedino ako razmisljamo istorUski. 

Istorija ideja, Geistesgeschichte, preraslaje sjedne strane u kulturnu istoriju, 
а sa druge u traganje za znacenjem teksta u lingvistickom i drustvenom kontekstu, а 

Links, for опе broken Link coнld lose us AII,- rather, а great disorderly Tangle ofLiпes, long and short, weak 
апd stroпg, vanishiпg into the Mneшonick Deep, with опlу tlleir Destination in сошшоп.-Тhоmаs Pynchon, 
Mason & Dixon 

2 Brajan Mekhejl (McHale)( 1987: 90) navodi tri pravila klasicnog istorijskog roшana- da se stvarni likovi пе 
mogt1 uvoditi ako njihovo prisнstvo protivreci zvanicnim dokшnentovanim izvoriшa, da se izbegavaju aпa
hronizшi t1 vernoш prikazivanju materijalne kultшe iz pro~losti, i da svet romana nt1zno шоrа biti realistican 
- koja postшoderпa fikcija vеоша cesto neposredno kr~i. О Mekhelovoш shvataпju odnosa postшoderпog 
romana рrеша istoriji vidi dalje. 
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potonja dalje u istoriju politicke misli, istoriju politickih i drustvenih pojmova, Be
griffsgeschichte, i u "Novi istorizam" i "kulturni materijalizam", pokrete iznikle na 
temeljima knjizevne kritike. Trend koji је u ekspanziji od sredine sedamdesetih godi
na dvadesetog veka, i koji se temelji na knjizevnoj kritici i kontinentalnoj filozofskoj 
misli (posebno na poststгukturalistickoj teoriji, Fukou i Deridi, kao i Gadameru i 
Hajdegeru), obelezava takozvani lingvisticki zaokret u istoriografiji, koji se istovre
meno identifikuje sa promenom perspektive u postmodernoj teoriji uopste, olicenoj u 
pravcima razmisljanja koje su uveli Rolan Bart, Misel Fuko i Zak Lakan, i filozofi Ро! 
Riker kao i Valter Benjamin. Pristup americkih istoricara Hejdena Vajta i Dominika 
La Kapre (Dominic La Capra) odbacivao је post-kolinvudovsku filozofiju istorije 
i postojanje uzrocno-posledicne veze, te је predlagao povratak tekstu. Usvajanjem 
lingvistickog modela, predmetom proucavanja istorije postaju sekundarni izvori; 
objavljene i najcesce klasicne pripovesti о kljucnim tekstovima i proЫemima istori
ografije. Ovaj је pomak, najizгazeпiji u delu Нејdепа Vajta, predstavljao povratak па 
staru retoricku tradiciju istorijskЉ spisa, ali i па staru tradiciju citanja istorije. Citaпje 
istorije iz tekstova, jednako је citanju istorije kao teksta, sto nas u svakom slucaju 
udaljava od gledista ро kome se istorijom smatra пеkа prosla stvarnost, i опа prerasta 
u feпomen knjizevпosti, u tekst umesto u kontekst. Istorija se stoga, sa stanovista 
"novog istorizma", ne moze smatrati okoncaniш procesom koji је potrebno objasniti, 
vec predstavUa domen pisanih belezaka cije se znacenje шоzе protumaciti samo tu
macenjem tragova, najcesce onih jezickih. Moguce је postavljati pitanja i utvrdivati 
uzrocno posledicпe veze, ali nije ih moguce ustanoviti sa apsolutпom sigurnoscu, isto 
kao sto је moguce о proslosti ispredati mnostvo prica, ali nikada nije moguce ispricati 
jednu pricu, koja Ьi obuhvatala celu istinu, metapripovest, kako su to cinili zastupnici 
ideja о istoriji kao disciplini okvalifikovanoj kao nauka, filozofija ili teologija. 

Svakije trenutak autonoman ... Kaiu mi da sadasnjost, psiholoski specious pre
sent, traje od nekoliko sekundi do minijaturnog fragmenta sekunde; isto је i 
sa istorijom univerzuma. Drugim recima, takva istorija ni ne postoji kao sto 
nema ni ljudskog zivota ... svaki trenutak koji iskusimo postoji, ali ne i njihova 
zamisljena komЬinacUa. (J.L. Borges, "Nueva refutacion del tiempo", New 
Refutation of Time р. 176, Madrid 1981. Citirano u Heise Chronoschisms str 
32, 1997. CUP) 

Iz te је perspektive ideja о istoriji transformisana posredstvom razlicitih dekon
struktivistickih, poststrukturalistickih ili postmodernistickih videnja humanistickih nauka. 
Istorija stoga nije stvar proslosti, vec је mnogo vise stvar sadaSnjeg trenutka; tu pripadaju i 
ostaci proslosti na kojima se zasnivaju istorijska tumacenja, kao i koпteksti koje u procesu 
tumaceпja istoricari nastoje da rekonstruisu sa sopstvenih stanovista. Ne moze postojati 
jedinstvena sustinska istina о proslom vremenu, vec tek mnostvo pripovesti u kojima se 
odaЬiraju i роmпо slaiu beleske iz proslosti, svedocanstva i artefakti, koji tako tumaceni 
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sa odredenog polazista dobljaju svoje jedinstveno znaeenje,jer kako kaZ:e Dzonatan Kaler 
(Culler 1982:80), "Dekonstrukcija nije teorija koja definise znacenje da Ьi vas uputila u 
naCin kako da do njega doprete." Naprotiv, svojim metodom dekonstrukcija naglaSava 
poteskoce na koje Ьi naisla svaka teorija koja Ьi znacenje definisala jednoznacno, Ьilo 
da је znacenje uslovljeno namerama autora, konvencijama ili citaocevim ocekivanjima. 
Strukturirajuci tako stvamost i istinu oko viseslojnih jezgara znacenja, istorija i fikcija 
nalaze zajednicko polje izraza oliceno u istoriografskoj metafikciji ili metaistorijskom 
romanu (Elias 2005) i njihovim varijetetima. U knjizi Poetika postmodernizma, jednoj od 
najuticajnijih studUa koja se bavi proЬlemima istoriografije и postmodemom okruzenju, 
Linda HaCion redefinise odnos izmedu knjiZevnosti i istorije preispitujuci argumente pu
tem kojihje uspostavljena razlika izmedu ova dva diskursa. Hacionova smatra da istorija 
i fikcija ne mogu Ьiti suprotstavljene jedna drugoj, s obzirom na to da је citalac istorio
grafske metafikcije istovremeno svestan nerealnosti fikcije, ali i Cinjenice da је roman 
nekim svojim delom ipak zasnovan na stvarnim dogadajima. Istoriografska metafikcija 
nastaje kao produkt prekretnice и odnosu knjiZevnosti i istorije koja је opet posledica 
promene gledista и pristupu istoriji kao disciplini i opsteg nepoverenja и jednoznacne i 
konacne verzije istorije. Interesovanje knjizevne teorije za istoriju, potice od koncepta da 
је istorija zasnovana na pripovedanju, ра је preispitivanje istinitosti istoriografskih spisa, 
istovremeno znacilo i preispitivanje istinitosti proznog teksta odnosno knjiZevne proze. 
Ono sto predstavlja temelj rasprave о odnosu i zajednickim polazistima teorije istorije i 
narativne teorije, jeste upravo delo Hejdena Vajta i njegov stav da је ljudska percepcija 
stvamosti ро prirodi diskurzivna, а da samu stvamost odlikuje haoticnost koja rusi sve 
modalne i genericke obrasce istorije kojima se nastojalo tu stvamost obuhvatiti. Istorio
grafska metafikcija preispituje pretpostavke romana realizma i narativne istorije, cime 
obara stavove zasnovane na pretpostavkama о saznanju ili poznavanju istorije u apsolut
nom smislu, utemeljenom na autoritetu objektivnog znanja i istorijsko znanje oznacava 
kao relativno i zasnovano na kontekstu. Postmodema misao tako podrfuva stavove novog 
istorizma ро kojimaje uloga istoricara da preispituje modele predstave i nacine misljenja 
(о) proslosti, ali i status istorije na rubu izmedu poetike i retorike, koja и sebl objedinjuje 
predstavu i prikazivanje, odnosno istraZ:ivanje i pisanje. Ро shvatanjima savremene kriti
ke, istoriografija i fikcija cesto se i ne mogu smatrati odvojenim kategorUama, buduci da 
dele isuvise mnogo zajednickih karakteristika; naime, sjedne strane stoje pretpostavke da 
istoriografija i fikcija za osnov imaju objektivnu istinu, а s druge, opet, stav da su i jedna 
i druga ukorenjene и jeziku i da predstavljaju lingvisticke intertekstualne konstrukte. 

Za istinu и umetnosti spoljasnja stvarnost nema znacaja. Umetnost stvara svo
ju sopstvenu realnost, u kojoj је istina i savrsenost lepote sama za sebe nesa
merljiva rafiniranost. Istorija је nesto sasvim drugo. То је empirijsko traganje 
za istinama spolja, i u najboljim, najkompletnijim i najduЫjim spoUasnjim 
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istinama do najvece moguce mere korespondira sa apsolutnom stvarnoscu 
proslih dogadaja. 3 (Hutcheon 1988: 109) 

Medutim, zadatak postmodernog romana podrazumeva drugacij i odnos pre
ma namerama istorije i istoriju definise kao neprekidnu napetost izmedu pripovesti 
koje su ispricane u onih koje Ьi to mogle Ьiti, ра prema tome, pretpostavke koje se 
zasnivaju na savremenoj postmodernoj misli istoriju i fikciju stavljaju u kategoriju 
nestabllnih zanrova time sto se suprotstavljaju paradoksima tradicionalno ustanovlje
ne granice izmedu predstava, istorijskih ili onih okvalifikovanih kao knjizevna pro
za, i istovremeno se suprotstavUaju povlacenju jasne granice izmedu pojedniacnog i 
opsteg, sadasnjeg i buduceg. Hacionova smatra da izmedu tradicionalnog istorijskog 
romana i postmodernizma postoji jasno definisan jaz. Namera postmodeme proze 
jeste da istovremeno preispituje istoriju i drustvo, ali i da sve vreme razvija svest 
о sopstvenim formalnim strukturama i procesima generisanja pripovesti; medutim 
isto se tako moze reci da kontradiktorne teznje postmodernizma u pristupu istoriji 
ruse stara verovanja, ali za uzvrat ne nude alternativu (Up. Elias 2001: 89). Nasuprot 
Hacionovoj, Brajan Mekhejl smatra da postoji kontinuitet i odredeni razvojni put 
koji spaja klasicni istorijski roman i postmodernisticku prozu koja se bavi istorijom 
- uz koriscenje postupaka izmestanja (ponovnog ispisivanja istorije) ili nadomestanja 
(onoga sto је izguЫjeno ili potisnuto), postmoderni istorijski roman prakticno revi
dira zvanicnu verziju istorije narusavajuci ogranicenja klasice istorijske proze, tako 
sto jasno protivreci dokumentovanoj zvanicnoj istoriji, razmecuci se anahronizmima 
i sa.zimajuci istoriju i fantastiku (Up. McHale 1987: 90 i Elias 2001: 89). Trecu struju 
reprezentuje glediste Fredrika Dzejmsona (Jameson), zasnovano na tezi Derda Lu
kaca, i potkrepljeno analizom Doktorovljevog romana Regtajm. Naime, Dzejmson 
smatra da је postmoderni istorjski roman oЫik pastisa koji ne poseduje "istorijsku 
duЬinu" (Elias 2001: 89). 

U svim navedenim slucajevima, za odnos prema postmodernoj istoЩskoj 
prozi kljucno је stanoviste koje se zauzima u odnosu postmodernizma prema kla
sicnom istorijskom romanu, te је s tim u vezi, pojava studije Linde Hacion, oznacila 
prekretnicu i u pristupu DeLilovoj prozi. Roman Vaga objavljen је 1988. godine, 
kada i studija Hacionove, а kritika ga nije dobro prihvatila, u prvom redu, jer је tema 
romana uЬistvo Dzona Kenedija, sto је mozda najveca kolektivna trauma americke 
kulture dvadesetog veka (Jedanaesti septembar је milenijumski dogadaj iste katego
rije) i pripoveda о "sedam sekundi koje su slomile kicmu americkog stoleca" (Up. 
Lihra: 181), dokje s druge strane, DeLilov pristup tekstu predstavljao ogroman iza
zov nacelima tradicionalnog istorijskog romana. Pristup Hacionove, podrazumevao 

3 "То the truth of art, external reality is irrelevant. Art creates its own reality, within which truth and the 
pertection of beat1ty is the infinite refinement of itsett·. History is very different. It is ап empirical search Љr 
external trt1ths, and Љr the best, most complete, and most proЉund external truths, in а maximal correspon
ding relationship with the absolute reality ot'the past events" 
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је primenu postпюderne i poststrukturalisticke teorije u analizi novog modusa istorij
ske proze; ona је isticala jasan raskid postmodernizma sa tradicionalnim istorijskim 
romanom u delima Dzona Barta, Doktorova, Kuvera ili Pincona, i tu је novu vrstu 
proze nazvala istoriografskom metafikcijom - prozom koja preispituje istoriju i drus
tvo, istovremeno ne gubeci iz vida sopstvenu strukturu konstruisanu и jeziku - istori
ografskom jer se u prvom redu odlikuje "samorefleksivnom spoznajom о konstrukci
onom postupku u pisanju istorije" (Up. Wilcox 2005), i metafikcijom, jer tekstovi ove 
vrste "preispituju uslove i mogucnosti sopstvenog cina reprezentacije" (Up. Wilcox 
2005). Istorijska metafikcija cesto likove definise kao konstruisane unutar mreza je
zika ili ideologije, odbacujuci, kao sto to cini i poststrukturalizam, autoritet individu
alne svesti, odnosno neograпicenu kontrolu nad pripovesti generisanu iz jedinstvene 
perspektive ili sredista znacenja. Razaranjem potencijalnih jezgara interpretacije i 
promenom perspektive, istorijska metafikcija unistila је tradicionalno poimanje isto
rije kao "ne-kontradiktornog koпtinuiteta" (Up. Wilcox 2005) zbog cega је postalo 
ocito da se proslosti ne moze prilaziti neposredno i da је prostor istorije ispunjen 
medijima proisteklim iz razlicitih kulturnih, jezickih, drustvenih i politickih diskursa 
(Up. Hutcheon 1988: 111 i 146). Tekstualni modeli HaCionove isticu ironiju i paro
diju kao metode uz pomoc kojih savremena proza proslost sagledava kao oznaceno 
izvan iskustvenih kategorija, а diskurs smatra uvek uslovljenim ideologijom i пюсi. 

Prema Lenardu Vilkoksu (Wilcox 2005), studija Hacionove se pokazala vi
talnom za interpretaciju DeLilove proze, u prvom redu za romana Vaga, s obzirom 
na to da gaje kritika, Frenk Lentrikija (Lentricchia 1991) kao mozda najistaknutiji 
medu njima, prepoznala kao autora koji nastupa sa novih epistemoloskih stanovista, 
i sluzi se odredenim aspektima savremene teorije, ра teme svojih romana predstavlja 
u skladu sa njima. Lentrikijin је clanak uslovio pomeranje fokusa kritike DeLilove 
proze, jer је otvoreno izlozio da validna kriticka procena njegovih dela zahteva po
znavanje poststrukturalisticke i postmoderne teorije. Posebno kada је rec о romanu 
Vaga, tumacenje i kritika su, ро Lentrikiji, podrazumevale poznavanje teorije pos
tmoderne istorije. Istorijska licnost, Li Harvi Osvald, u romanu nije koncipiran kao 
definisan identitet vec је predstavljen kao fragmentirano sopstvo coveka koji poseze 
za razlicitim medijskim predloscima da Ьi odredio sopstveni identitet. Osvaldov је 
lik sagraden kao produkt ili posledica razlicitih ideoloskih i diskurzivnih stгuja, i 
stoga је istorijska referencUalnost znacajno proЫematizovana. s druge strane, kada 
dogadaji пе upucuju na svoje ishodiste, vec tek svedoce о sopstvenoj tekstualnoj 
priгodi ili se sнprotstavljaju svakom pokнsaju tumacenja, tada је odnos dogadaja i 
istorijske naracije dovede~ do kriticne tacke (Up. Wilcox 2005). Roman Vaga, u prvi 
plan postavlja proЫeme vezane za predstavljanje istorije и okruzenju zasicenom vi
zuelnim medijima i slikama, znakovima i tekstom, te dovodi и pitanje samu moguc
nost stvaranja istorije и postmodernom okruzenju. Medutim, iako se roman s jedne 
strane bavi tekstualnom prirodorn istorijskog referenta, s druge strane, roman Vaga 
је veorna slozene viseslojne strukture, i daleko premasuje modele tekstualnosti koje 
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analizira Hacionova, jer DeLilo stupa u podrucja koja iako imaju dodirnih tacaka sa 
proЫemima tekstualnosti, zapravo istrazuju granice same predstave. U romanu Vaga, 
Delilo se bavi odnosom izmedu potresnog dogadaja i nacina njegovog predstavljanja, 
i stvara "metaforu istorijskog projekta" (Up. Wilcox 2005) gde је s jedne strane svaki 
poduhvat ciji је cilj belezenje istorUe unapred osuden na propast, jer svaki pokusaj da 
se neki dogadaj dokumentuje ipak nece obuhvatati celu istinu, vec се samo proizvesti 
mnostvo novih pitanja koja се zahtevati odgovore. Medutim, s druge strane, roman 
Vaga је i svedocanstvo о vrednosti svakog preduzetog podнhvata ove vrste i potrebe 
da se proslost neprekidno ponovo prikazuje da Ьi se iz tih prikaza uvek iznova na
slucivala sadasnjost (Up, Wilcox 2005). Generisuci na taj nacin prostor istorije kao 
jedan od prostora posredovanja, roman Vaga mozda najupecatljivije od svih DeLi
lovih romana, demonstrira postupke formiranja i reformulisanja identiteta licnosti, 
koje pored toga sto u jednom smeru pretenduju da budu deklarisane kao istorijske, 
u povratnom procesu prolaze postupak u kome se referncijalnost njihovog identiteta 
preusmerava na dogadaj i njegove implikacije onako kako ih se tumaci u razlicitim 
kulturnim kontekstima, ра tako i identiteti pretpostavlejnih glavnih aktera i sami po
staju ikone popularne kulture, Ыjesak u vrtlogu beskrajnog proticanja slika. 

Roman kojim DeLilo zaokruzuje sopstveno videnje postmodernog pristupa 
istoriji, u kojem u odredenoj meri nalazi zadovoljstvo u isticanju paradoksa u tome 
sto se izmedu beskrajnog mпostva dokumentovanih podataka i price о proslom vre
menu ili dogadaju nikada nece moci staviti znak jednakosti, jeste roman Podzemlje, 
koji је ро mnogima DeLilovo kapitalno delo. Brizljivo odaЬirajuci fragmente Ame
rike i slaZuci ih u pripovest о nekom proslom vremenu, DeLilo pronalazi izvore i 
korene onoga sto sacinjava sadasnjost i gradi jedan vreme-prostor u kome politika i 
dogadaji koje smatramo istorijskim, sluze tek kao okvir za citavu jednu kнlturu koja 
buja ispod povrsine svoje "zvanicne verzije" i obuhvata ljude i dogadaje koji su в 
vrtlogu dvadesetog veka ostali nevidljivi iako ne nuzno i nezabelezeni. 

GLASOVI IZ PODZEMLJA- ZAMOR JEDNE KULTURE 

UoЫiciti proslost u istorijskom smislu ne znaci priznati је "onakvom kakva је 
zaista Ьila". То znaci zaroЬiti secanje koje se nacas javi и trenutku kad zapreti 
opasnost. (V. Benjamin 1989: 681) 

Polazeci od teze Hejdena Vajta daje sav istorijski diskшs posledica retoricke 
konstrukcije, DeLilova proza predstavlja jedno sveobuhvatno istrazivanje principa 
ро kojima funkcionise proces razmene informacija izmedu onoga sto је istorija i ono
ga sto је fikcija, i tako potkrepljujuje tezu daje i istorija sama "nacin istrazivanja pri
rode fikcije". Za interpretaciju istorije u romanu Podzemlje, ipak, neophodno је istaci 
i argumente u prilog Mekhejlovoj tezi daje postmoderni istorijski roman evouluirani 
oЬ\ik klasicnog istorijskog romana, s obzirom na to da se tretman istoгije u postmo-
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dernom romanu neophodno vezuje za klasicnu tradiciju estetike zapada, odnosno za 
diskurs uzvisenog (Up. Elias 2001: 89). Elajasova се istaci da metaistorijska proza, 
nedvosmisleno ispoljava pristup istoriji koji је karakteristican i za period moderniz
ma, te da је taj detalj od kljucnog znacaja za interpretaciju, u istoj meri kao i mesto 
koje се metaistorijska proza zauzimati u odnosu na klasicni istorijski roman. 

Roman Podzemlje, govori о vremenu i prostoru Amerike od juZпog Bronksa u 
Njujorku do Votsa u Los Andelesu, od 3. oktobra 1951. godine do sredine devedesetih go
dina dvadesetog veka, kroz mnostvo raznorodnih, cesto suprotstavljenih glasova i pripo
vesti. Naizgled, ta је istorija Amerike razlomUena u fragmente vremena i prostora, prica 
о svetu ispod onoga sto jeste svet na povrsini ili njegova zvanicna verzUa, koja progovara 
kroz kakofoniju glasova Cije postojanje nije omedeno kategorijama linearnog vremena 
ili jedinstvenosti prostora, buduCi da se te kategorije iz perspektive vremena u kojem 
roman nastaje vise ne mogu smatrati apsolutnim. U clanku "Мос istorUe" objavljenom u 
Njujork Tajmsu kao prigodni tekst prireden povodom objavljivanja romana Podzemlje, 
DeLilo govori о saiimanju vremena, nastalom kao posledica uticaja "spektakla savreme
nog zivota" na proces pisanja. Dominantna karakteristika "kultume drame" koja se odvija 
u okrиZenju medija, ро njemu jeste ubrzavanje potrosnje i trenutno stvaranje otpada koje 
se odnosi i na vreme i prostor u kome se nalazimo i koji postaju integralni delovi procesa 
potrosnje (ali i recikliranja). Sada§njost dozivljavamo kao niz trenutaka koji dokumento
vani i okovani u vremenu Ыjesnu i nestaju - u tom kontekstu, rekonstruisanje proslosti 
u prozi govori о procesu "intimizacije i recentriranja" sagledavanjem javnih dogadaja 
iz "anonimnog ugla iskustva malog coveka", jer tako preoЫikujemo sopstveni dozivljaj 
vremena i drustvene stvamosti Ciji smo deo. 

Roman Podzemlje u izvesnom smislu, sledeci tradiciju modernizma, prati 
potragu jednog od glavnih junaka, Nika Seja, za izguЫjenim vremenom, suprotstav
ljajuci se svojom strukturom linearnoj predstavi njegovog proticanja. Vreme se u 
romanu krece unapred i unazad, i suceljava dogadaje i fragmente prostora koji se u 
linearnoj matrici vremena nikada ne Ьi mogli dovesti u vezu. Zaplet romana је zbog 
tog dvosmernog kretanja vremena, mozda paradoksalno veoma razlicit od zivotnih 
pripovesti glavnihjunaka, dok н obrnutom ili isprepletanom redosledu dogadaja, De
Lilo istovremeno u njihovom zivotopisu kreira napetost iscekivanja koju Ьi Ьilo 
nemoguce stvoriti ako Ьi se prica ispricala hronoloskim redom. Istovremeno, takav 
sled vremena nije samo odraz dogadaja i njihovh uzrocno posledicnih veza kakvim ih 
vidi DeLilo, vec је i tehnoloski proces proizvodnje prostora koji Kastels naziva pro
storom tokova, u kome pisac odablra i povezuje cvorista, ukazujuci na to da је takva 
postavka samo jedna od mogucih, i ravnopravnih, reprezentacija drustvene istorije. 
u romanu, sve sto је drugo Ьiva predstavljeno posredstvom drustvene perspektive, 
karakterizacije, glasova, i tacaka gledista koje Bahtin naziva heteroglosijom: 

Ziva rec, kada је jednom u odredenom istorijskom trenutku i u drustveno 
specificnom okruzenju poprimila oЫik i znacenje, ne moze, а da se ne dodir-
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пе sa hiljadama zivih пiti dijaloga utkanih u drustveпo-ideolosku svest koja 
okruzuje predmet datog iskaza; пе moze, а da пе postaпe aktivni ucesпik 
drustvenog dijaloga. (Bakhtin 2002, str. 276 - 7). 

Formalno, roman Podzemlje, najЫizi је odlikama visokog modernizma i 
svoje pretece nalazi u romanima americkog, ali i britanskog modernizma, narocito u 
Dos Pasosovom romanu US.A: trilogija4 i Dzojsovom Uliksu. Romaпi Dzoпa Dos 
Pasosa, pored Trilogije, 42nd Parallel i The Вig Мопеу kao i Manhattan Transfer, 
dovode u pitanje formalпe konvencije о nacinu predstavljanja istorije i ispoljavaju 
mпostvo karakteristika svojstvenih istoriografskoj metafikciji kako је opisuje Linda 
Hacion. Zaokupljena procesima, efektima ili metodima konstruisanja istorije, mnoga 
dela visokog modernizma takode su formalno auto-refleksivna i jesu oЫici metafik
cije, ali, kako istice Elajasova, najavljuju i povratak tradicionalne forme u kojoj је 
kao novina prisutna modernizmu svojstvena drustvena kritika. Dos Pasosova dela 
manifestuju modernisticki eksperiment (narusavanje linearnosti naracije rezovima, 
ponavljanjima, sredstvima poput "oka kamere" i "filmskih novosti"5

, i razbljaju svest 
sveznajuceg pripovedaca devetnaestovekovnog romana и niz novinskih naslova, slo
gana, ulicni govor, i naracij u toka svesti (Elias 2001: 91 i F oley 1978). Eksperimenti 
sa formom jesu u izvesnom smislu postupak ocudenja, i nacin da se pred citaoca 
stavi stvarnost kakva опа jeste и savremenom trenutku - usitnjena i propustena kroz 
mnogostruke prizme medija, stvarnost kojaje postala tekst- da se dozivi uzmicanje 
malog coveka pred mocima tehnologije i da se najavi pomaljanje korporativnih inte
resa kao dominantnog pogleda na svet, koji се zameniti subjektivitet pojedinca u ka
pitalistickom drustvu. Ove се ideje i zanimanje za eksperimente sa formom naslediti 
potmodernisti i metaistorijski roman, mada се veoma cesto iz modernisticke tradicije 
u postmodernizmu izostajati usredsredenost na svest i psihu pojedinca kao srediste 
istorijskih procesa. Postmodernizam се zauzvrat teziste postaviti na ontoloska pitanja 
- na ono sto sama istorija moze Ьiti (Elias 2001: 91 ). No, iz navedenog proizlazi pot
pora tezi da su iako razliciti, knjizevni pristupi istoriji modernizma i postmodernizma 
su takode veoma povezani, sto DeLilovi romani Vaga, i Podzemlje potvrduju, jer 
obelezavaju mesto na kome se susrecu modeli modernizma i postmodernizma - oni 
govore о tome sta је istorija, ali takode i о onome kako subjekt dozivljava sopstveno 
mesto и istoriji. 

U romanu Podzemlje DeLilo se sluzi eksperimentalnim postupkom пalik 
па Dos Pasosov, и dve ravni, ali se mora imati и vidu da unapred ne podrazumeva 
pretpostavljenu "objektivnost" dokumenta ili artefakta kao sto to cini Dos Pasos i 
svakom "dokumentarnom" materijalu (video zapis ublstva na autoputu, Ajzenstajnov 
'izguЫjeni' film, Unterwelt, prikazivanje Zapruderovog filma, kubanska kriza, doku
mentarni film о grupi Rolingstoпs), DeLilo oduzima iluziju objektivnosti ili izvorno-

4 John Dos Passos. US.A, 1937, objavljen kod nas u prevodu Novaka Simica 1956. 
5 Camera еуе, newsreel 
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sti isticuci u prvi рlап koпtekst i iпterpretaciju, odnosпo prisustvo "autora", perspek
tive tumaca, posгedпika, iz cega pгoistice konstrukcija koja potom geпerise istorijLI. 
S јеdпе straпe stukturu romaпa Podzemlje obelezavaju poglavlja ciji пaslovi upucuju 
па dokшneпtovaпi materijal istorije, uglavпom dvadesetog veka ("Dugoпoga Vitka 
Sali", Elegija za levu ruku, ОЫаk пeznaпog, Cocksucker Blues, Araпzman u sivom i 
crnom, Das Kapital). S druge straпe strukturom poglavlja, ра tako i dijalogom pros
losti i sadasпjosti upгavljaju odredeni dogadaji, dokumenti ili artefakti sagledaпi u 
odredeпom (istorijskom) kontekstu sa kojim potom пastupa dijalog proistekao kao 
posledica mesta i konteksta u kome se isti motiv nalazi u pretpostavljenoj stvarnosti 
citaoca sa samog kraja dvadesetog veka. Опо sto је narocito upecatljivo kada se radi 
о romanu Podzemlje, jeste cinjeпica daje sazimanje visoke i masovпe kulture па kra
ju dvadesetog veka generisalo sveobuhvatnu popularnu kulturu ne kao neizdiferen
ciranu mesavinu elitnog i masovпog, vec kulturu u kojem i elitna i masovna kulturna 
produkcija ima isti legitimitet. 

Licnosti, dokumenti i dogadaji о kojima svedoci roman, integrisani su u kon
tekst popularne kulture i mrefu medijske i korporativne stvarnosti, iako to mozda u 
proslim vremenima ne Ьi Ьili, sto је posebno upecatljivo kada se radi о atentatu na 
predsednika Kenedija koji se u Podzemlju takode prethodno prelama kroz nekoliko 
nivoa poseredovanog prostora, ili о likovima Dzeja Edgara Huvera ili Leпija Brusa6

, 

koji i jesu unekoliko verodostojne replike ovih licпosti, ali је perspektiva iz koje ih 
citalac moze sagledati u romanu, drugaCija od one iz koje ih se dozivljava na osnovu 
skupova dokшnentovanih iпformacija о njihovim zivotima, odnosno u romanu su 
oni i sve опо sto su mozda mogli Ьiti. Upravo su ti likovi i dogadaji najociglednija 
potvrda Vajtovog stajalista da istoriji pripada i sve ono sto Ьi moglo Ьiti istinito, јег 
је proces odaЬira i predstavljanja sveta Podzemlja, pored komentara о istoriji u pos
tmodernom okruzenju, istovremeпo i proces generisanja odlika stvarnosti mileniju
ma koji је nastupio i njegovih umrezenih drustvenih struktura; najava dozivljavanja 
istorije kao mnogo puta ponovljene i nikada identicne jedinstveпe pripovesti koje 
DeLilo dalje razotkriva u romanima Bodi artist i Kosmopolis u aspektima koji su 
kompelmentarпi sa pricom о Americi ХХ veka ispricanoj u romanu Podzemlje iako 
se od nje па prvi pogled veoma razlikuju. 

6 Doktorov н гошаnн Regtajm takode kreira replike istorijskih lic1юsti, Harija HнdinUa i Еше Goldшan treti
rajнci il1 kao "istorijski шotiv" (Up. Foley 1978) 
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НISTORY IN ТНЕ WEB OF FICTION 
- DON DELILLO'S NOVELS LIВRA AND UNDERWORLD 

Summary 

Jn experimenting with the formal elements of the novel, writers create а net
work of meanings through which it is possiЫe to present а perspective of contempo
rary reality as it appears in vivo - fragmented and refracted through different media; 
reality turned into pure text. Metahistorical novel, or historiografic metafiction, focus 
their experiments on historical processes, involving also а postmodern ontological 
turn - posing а question what history itself may Ье. DeLillo's novels Lihra and Un
derworld join the modernist and the postmodernist historical models in dealing with 
the ontology of history, but also in "proЫematizing how the subject imagines Self in 
history" (Elias 2001: 91 ). 
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BLANCHE DUBOIS AND REV. Т. SHANNON: 
ISSUES OF GENDER AND SEXUALIТY1 

Viktorija Krombholc 

ABSTRACT 

The aim of the paper is to explore the parallels between А Streetcar Naтed Desire and 
The Night of the Jguana in teпns of gender and sexuality. There are important similarities between 
the plots of the two dramas, yet their two main protagonists face completely different fates in the 
final scenes. While Blanche dies а metaphorical death, Shannon is allowed а chance of recovery. 
The paper suggests that this striking difference is related to the treatment of gender and attempts to 
estaЫish the similarities and differences between the two dramas from this standpoint. 

Кеу words: gender, sexuality, femininity, masculinity, Tennessee Williams, А Street
car Naтed Desire, The Night of the Јgиапа 

1. INTRODUCTION 

Tennessee Williams is hailed as one of the great American playwrights, 
along with O'Neill, Miller and АЉее. The body of work he left behind is certainly 
impressive, and he is noted for his "fascination with extreme situations, with the 
imagination's power to reshape experience, with the self's aЬility to people the world 
with visions of itself' (Bigsby 2000: 32). 

The nature of human sexuality and its importance for the individual is an is
sue that interested Williams а great deal. For his exploration of human sexuality, Wil
liams can Ье seen as the D. Н. Lawrence of American drama, as both authors share 
the view that sexuality is central to human experience. However, while for Lawrence 
sexuality represents а natural, healthy aspect of human existence, to Ье rejoiced and 
accepted, for Williams the image of sexuality is always much darker, and intrinsically 

1 This paper is based оп the examination paper Љг the postgraduate course in Gender and Narrative. 1 would 
like to express шу gratitнde to prof'. dr Vladislava Gordic-Petkovic, who held the examination in June 2007, 
and whose helpful st1ggestions аге much appreciated. 
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connected with violence. It comprises scenes of perversity and excess and is а cause 
of death of several of his characters. 

А Streetcar Named Desire is certainly one of his most celebrated and most 
discussed plays. The acceptance of the play's amЬiguity in the 1980s introduced, 
among other things, а gradual shift towards recognition of the importance of themes 
of gender and sexuality. Critics have recognized that Blanche is somehow proЫem
atic in terms of gender; Robert Emmet Jones, for instance, observes that "the sexual 
but amЬivalent Blanche would Ье more understandaЬle if she were а man" (Bak 
2004: 18). Even with the recognition of this particular stance as worthwhile, articles 
approaching Streetcar from the point ofview of gender are scarce and relatively little 
has been said about the ways his characters fit into preconceived notions of what 
comprises typical gender behaviour. 

The Night of the Iguana, on the other hand, has attracted much less critical at
tention and is perceived as less proЫematic. However, several significant parallels can 
Ье drawn between Blanche DuBois and Т. Lawrence Shannon. They both engage in pro
miscuous sex with younger partners. They both arrive at the scene from another place, 
to а location which becomes the setting of their mental struggle. In both dramas there is 
а person of the opposite sex who discovers their secret past and exhiЬits hostile behav
iour. Yet their fates differ consideraЫy: Blanche is committed to an asylum and dies а 
metaphorical death, whereas Shannon achieves toleraЫe harmony and seems to recover 
from his nervous breakdown. In Тhе Night of the lguana, gender roles are less subverted, 
more clearly demarcated and comply with the readers' expectations to а greater extent. Jn 
Streetcar, on the other hand, the most proЫematic and enigmatic character is seen as such 
because she does not fit into any ofthe expected categories ofwomen. 

2. А STREETCAR NAMED DESIRE: DECONSTRUCТING GENDER 

Williams constructs а character that displays excessive femininity, yet cannot 
function successfully as а woman. Althoнgh Blancl1e possesses all the usual maгkeгs 
of femininity, her gendeг identity is somehow unstaЫe and questionaЫe. 

2.1 Вlanche as а Southern belle 

When one thinks of Blanche, the things that instantly come to mind are frilly 
dresses, perfumes and jewellery, coquettish behaviour, sensitivity and frail emotionality. 
These are traits traditionally associated with women, typically seen as preoccupied with 
their physical appearance. Blanche is also presented as а true coquette, which is typically 
associated with the characteг of а Southern belle, who flirts with all men as this is an ele
ment of her genteel upbгinging. As а 'true' woman, she gives way to her emotions quite 
often and cannot stand the crudeness of Stanley's behaviour and her new surroundings. 
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Мапу а critic has said that Blanche's most prominent feature is her inaЬility 
to acknowledge reality. In fantasizing her position, she embodies another stereotype 
- that women are prone to fancy (cf The Yellow Wallpaper). Williams uses this ste
reotype to discredit and infantilize her character and to make her an unreliaЬ\e narra
tor of events in the eyes of the other characters, and of the readers. Make-up is used 
as а symbol of falsehood and misleading representation, echoing Hamlet's nunnery 
monologue. Blanche is seen as scheming and dishonest, painting her face to hide her 
true age, just as she paints over her past. In this interpretation, Stanley is juxtaposed 
to Blanche and seen as the defender of truth - he protects his friend Mitch from а 
scheming woman who wants to entrap him, and his own home from а negative influ
ence. As Lynn Sermin Meskill points out, Stanley sees it almost as his duty to out 
Blanche 'the whore', just as Othello does (Meskill 2004: 157). 

So far, Williams has painted an image of this woman with all the necessary 
assets that the stereotypes of the time dictated. Why is it, then, that she remains an 
amЬiguous figure? Why are not the readers appal led at Stanley's treatment of а fragi le 
woman, naturally inferior, in need of protection? How is it possiЬ\e that the audiences 
ofthe original production, with Marlon Brando, sided with Stanley? 

2.2 Blanche as а 'Gender Misfit' 

Lately, it has been recognized that Вlanche is proЬ\ematic in terms of gender. 
There are in fact several paradoxes regarding her character. 

Firstly, Blanche is depicted as extremely frail, someone to Ье handled with 
much care. Nevertheless, for а certain period, she is а teacher, financially indepen
dent, and at опе point could even Ье seen as the breadwinner of the DuBois family. 
("Which ofthem left us а fortune? Which ofthem left а cent of insurance even? Only 
poor Ј esse· - one hundred to рау for her coffin. [italics mine] That was all, Stella! And 
1 with my pitiful salary at the school." (Williams 2000: 480) She seems to endure а 
series of tragic events, and cracks only once she is in the Kowalski household. 

What is more, she is seen as unaЬ\e to restrain her passion and her desire, 
which drive her to insanity. On the other hand, Stella is violently dependent on 'in
timacies' with Stanley. She is the one who utters the line "But there are things that 
happen between а man and а woman in the dark - that sort of make everything else 
seem - unimportant" (Williams 2000: 509). Stella as the 'normal woman' is also 
almost addicted to the sexual pleasure Stanley gives her. Blanche sees that as 'brutal 
desire'. Why is it that she does not understand her sister's desire? In fact, the nature 
of Blanche's desire is quite different, as wil\ Ье shown later. 

While it is often said that Stanley sees Blanche for what she really is - an impos
tor, а fake, she also sees him in а more realistic light. She is аЫе to recognize Stanley as а 
perpetrator of domestic violence, while Stella acts like а typical victim of domestic violence, 
emotionally dependent on her victimizer, and ready to provide excuses for Ыs behaviour: 
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STELLA: ( ... ) l know how it must have seemed to you and I'm awful sorry it had to 
happen, but it wasn 't anything as serious as you seem to take it. In the first place, when 
men are drinking and playing poker anything can happen. It's always а powder-keg. 
Не didn ~ knov.1 what he was doing ... Не was as good as а Jamb when I came back and 
he s really very, \1ery ashamed ој himself. [both italics mine] 
BLANCHE: And that- that makes it alright? (Willliams 2000: 505) 

Robert F. Gross summarises the view ofNicholas Pagan, who sees Blanche 
as "а character who is constructed through references both to femininity in both 
forms of womanliness and male homosexuality, making it impossiЫe to confine 
Blanche within а single gender or sexuality" (Gross 2004: 79-80). As GuilЬert aptly 
observes, "Blanche is persecuted because she does not respect the dictatorship of 
gender" (GuilЬert 2004: 93). Another point is that she will not accept the dictates of 
masculinity either. She renounces traditional gender definitions; instead, she chooses 
а husband based on her internal aesthetic criteria. In doing so, she chooses the wrong 
type of masculinity, а Ьоу instead of а man. Unlike her sister, she does not choose 'the 
true man', 'the butch', as represented Ьу Stanley. Instead, she chooses Allan, who is 
descriЬed as extremely beautiful and talented; however, instead of being а breadwin
ner, he is incapaЫe of keeping а јоЬ, and there is something different about him, "а 
softness and tenderness which wasn't like а man's" (Williams 2000: 527). 

In а world that defines women only through men, when Allan's homosexual
ity is exposed, Вlanche's femininity becomes questionaЫe. The purpose of her pro
miscuity, then, is not gratification of desire, but а desperate attempt to give herself 
а definition in terms of gender. As Allan rejects her as а sexual being, she strives to 
confirm her femaleness through а series of encounters which temporarily provide it. 
As she herself observes: "People don't see you - теп don't - don't even admit your 
existence unless they are making love to you." (Williams 2000: 515). Ifwe take into 
consideration Judith Butler's performative theory of gender, making use of Derrida's 
theory of iterabllity, it becomes clear why Blanche needs to repeat her 'intimacies 
with strangers' time and again. The 'kindness of strangers' is her measure of exis
tence. This also explains the exaggerated femininity she displays - it is а show. 

2. 3 The Other in Streetcar 

"А creature of gender and sexual anomaly'', as Winchell calls her (Gross 
2004: 80), Blanche represents the Other - everything that is repressed and different 
and that cannot Ье understood. The Other is present in Streetcar in more than опе 
form, and all of these different representations coalesce and merge in Blanche, for 
which she must eventually Ье defeated and removed. 
Burkman and Roof see Stanley's antagonism towards Blanche as one's antagonism 
towards (usually his) other: 
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The product of а fear of lack, castration, or prohiЬition, misogyny also operates as the 
projection of such fears onto the feminine figure one fears to Ье. Blanche Dubois in 
Tennessee Williams's А Streetcar Named Desire functions in some ways as the self
deluded, ineffectual projection of Stanley's own fears. In some ways she is а compen
satory representation, functioning as the site for Stanley's anxieties while providing, 
through comparison, а reassuring vision of his masculine worth. Through misogyny, 
the fearsome female other is often disenfranchised, disparaged, belittled, and turned 
into the naturalized cause of it all. But as Streetcar might indicate, dramatic repre
sentations of misogyny are complex, since in Streetcar we are also invited to see the 
cruelty of this system. (Burkman and Roof 1998: 12) 

Several other characters can Ье seen as 'the Other' as well. This points to 
what is one of the possiЫe readings ofthe ending ofthe play-the defeat ofthe Other. 
Blanche is not only Stanley's, but also Stella's Other - the sister who had to make а 
sacrifice for her to Ье аЫе to escape the dying tradition and find а new mode of exis
tence. Allan, as а gay man, is the Other, socially unaccepted sexuality. Even Stanley 
could Ье read as the Other, being 'а Polack'. 

As а multiple image of the Other, the undefined gender, Вlanche has to Ье 
destroyed. Ironically, Stanley does so Ьу defining her as а victim. After the rape, she 
finally completely sinks into the only other role that а woman is offered - that of а 
madwoman. 

2. 4 Вlanche as Ophelia 

In а society still embracing Victorian notions of female identity, sexual de
sire in womeп was ofteп associated with madness. Therefore, Вlапсhе сап Ье sееп 
as ап Ophelia character. She is also Williams's rendition of 'the madwoman iп the 
attic'. Commonly seen as 'the female malady', madness was something women were 
seen as naturally susceptiЫe to. Interestingly eпough, it seems that whenever drama 
has а womaп tread on the verge of insaпity, she is dressed iп white. Ophelia, Mary 
Туrопе in O'Neill's Long Day's Journey into the Night and Blanche DuBois are all 
dressed iп white in the sceпes of their meпtal breakdown. The flower wreath Oph
elia makes is paralleled Ьу the 'flores para los muertos' which the Spanish woman 
sells (Meskill 2004: 149 (footnote)). Ophelia's madness is accompaпied Ьу music, 
and so is Blanche's. Blaпche constaпtly bathes, Ophelia drowns. Fiпally, the reasoпs 
for Ophelia's madness and her subsequent suicide, thwarted love and the death of 
а loved опе, fuse into Blanche's sense of being rejected and her guilt after Allan's 
suicide. For Meskill, she is also а Lady Macbeth, another character who eventually 
descends into madness, who also constantly bathes to wash away her guilt (Meskill 
2004: 149). Jacqueliпe O'Connor reports that for William КlеЬ, Blanche is Stella's 
remiпder oftheir commoп familial psychological background (O'Coпnor 2004: 166). 
This is particularly important coпsidering Stella's current coпdition, as pregпancy 
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апd labour have traditioпally Ьееп viewed as "а time of emotioпal vulпeraЬility for 
women" (О'Соппоr 2004: 166). It is also sigпificant that Stella has а ЬаЬу Ьоу, who 
will break this evil pattern. 

2. 5 Images o.f Masculinity: Stanley, Mitch and Allan 

Iп Streetcar, Williams offers а whole range of representatioпs of masculiпity. 
Не constructs а scale, with Stanley Kowalski оп the опе side апd Allan on the other. 
"Staпley stands for пormality and unrefinement as opposed to the refiпemeпt of Allaп 
(and Blaпche)" (Gui1Ьert2004: 91). Stanley is the society's image of'real' masculin
ity, of virility and sexual aggressioп. 

Anima\ јоу in his being is implicit in а\\ his movements and attitudes. Since earliest 
manhood the center of his life has been p\easure with women, the giving and taking 
of it, not with weak indulgence, dependently, but with the power and pride of а richly 
feathered male Ьird among hens. Branching out from this complete and satisfying 
center are а\\ the auxiliary channels of his life ( ... ) everything that is his, that bears 
his emЬ\em of the gaudy seed-bearer. Не sizes women ир with а glance, with sexual 
classifications, crude images flashing into his mind and determining the way he smiles 
at them. (Williams 2000: 481) 

The first image of Staпley foreshadows Blaпche's descriptioп of him as the 
'survivor of the Stone Age'. Не carries а package of meat, which he throws at Stella; 
so we literally see him 'Ьriпgiпg home the Ьасоп'. GuilЬert aptly notices that "Staпley 
rarely talks, he 'shouts', 'Ьellows', 'Ьooms' or 'hollers'. Не rarely gives, puts, takes or 
draws, he 'throws', 'heaves', 'jerks', 'kicks', 'slams', or 'shoves'. All ofthose verbs in 
the stage directioпs are there to insist оп male violeпce" (GuiIЬert 2004: 99). 

This idea is further developed iп several scenes in the play. Stanley smash
es things, throws the radio out of the window; his behaviour is а coпstaпt display 
of his male power. Не simply will поt accept апу challeпge to his authority. Не is 
also descriЬed as very practical, 'по-попsеnsе' type of persoп. Wheп he suspects 
Blaпche has robbed him of his part in the iпheritaпce, he immediately meпtioпs а 
lawyer friend who wi11 examiпe the papers, а jeweller who will estimate the worth of 
Вlanche's jewellery and so оп. 

Aпimal imagery is used to further emphasize the idea that Staпley is а пatu
ral male. Не is 'а richly feathered female Ьird among the heпs', а rooster. As GuilЬert 
argues, Williams is "obviously thinkiпg of the word 'cock' at this poiпt ( ... ) fully 
aware of the polysemy" (GuilЬert 2004: 1 ОО). Wheп Stella goes upstairs to Euпice, 
after he hits her, he howls like а wolf. 

Allaп is on the other епd of the scale, апd he is Staпley's opposite. "Both 
Staпley апd Mitch are opposed to Allan, with Mitch occupyiпg а sort ofmiddle posi
tioп, estaЬ\ishing perfect literary Ьаlапсе. Allan has Ьееп crushed Ьу the 'compulsory 
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heterosexuality' [Rich, passim] enforced Ьу the dominant culture" (GuilЬert 2004: 
104 ). Allan does not even appear in the play, he is only spoken of, which is highly 
suitaЫe, considering the fact that he represents the repressed sexuality. Just as his 
identity was hidden from Blanche, he as а character remains hidden from the reader, 
and is present only as ап idea. Unlike Stanley, he is sensitive, weak, although Wil
liams makes sure to have Blanche stress that he was not 'effeminate'. То emphasize 
the contrast between them, Stanley has а child; he is the опе who is аЫе to propagate. 
Jmportantly, he has а son, not а daughter, and we learn that only because we see the 
child "wrapped in а pale Ыuе Ыanket" (Williams 2000: 564). 

Finally, there is Mitch. Blanche is attracted to him because he is closer to Al
lan's end of the scale. Stanley on the other hand sees him as а sissy. Не is constructed 
as а mamma's Ьоу, with а hint of Oedipal tendencies. Не is given certain feminine 
characteristics - he worries about the way he perspires, and exercises to tone up his 
stomach muscles. Не is а cavalier, and does not refrain from showing some emotions 
(when he shows the cigarette case from а dead former lover to Вlanche). However, 
he eventually follows the same Hne of reasoning as Stanley - when he finds out about 
Blanche's past, he no longer sees any reason why he should not have sex with her, 
and why she should not comply. Ву doing this, he upholds the stereotype that if а 
woman does not follow strict Victorian ideals of womanhood, she is а whore. 

Unlike Blanche, Stella accepts these notions of 'real man' and sees them 
as natural. She likes her man 'real'. What is more, she calls Allan 'а degenerate', 
displaying а homophoЫa which "is one of the best ways to uphold the patriarchy, 
and this somehow prepares her for her later rejection of Blanche" (GuilЬert 2004: 
92). lt is important that Stella and Stanley's relationship is not represented as idyllic. 
They do represent the traditional male and female, but they are both subverted, sug
gesting that these Ыnary oppositions, normal vs. abnormal, are in fact unreliaЫe and 
misleading. 

3. ТНЕ NIGШ OF ТНЕ IGUANA: ТНЕ MORE TRADIТJONAL GENDER 

The Night ој the lguana deals with sexuality in а different manner. Here, 
Williams focuses on heterosexual practices and explores sexuality which evokes feel
ings of guilt because it is sinfнl from а religious standpoint. Shannon stands in op
position to the female characters in the play, who are all defined in relation to him and 
to the other male characters. 

3.1 Rev. Т Lawrence Shannon 

The character of Shannon is constructed differently from both male and fe
male characters of Streetcar. His manliness is less exaggerated than Stanley's, yet it 
embodies rather traditional notions of masculinity. 
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Shannon is а priest, а vocation reserved only for men. His crisis is above all а 
crisis of faith, and his sexual experiences are only one manifestation of that crisis. Like 
Blanche, he engages in а series of affairs with younger partners. Acting out of his own 
guilt, he strikes his girls and makes them kneel and beg for forgiveness. What he creates 
is the image ofthe whore, and he upholds the notion that female sexuality, and sexuality 
in general, is essentially wrong. Williams subverts this notion, because it is obvious that 
Shannon projects his own feelings of guilt onto the women/girls he has sex with, because 
it is so much easier to Ыаmе the naturally sinful daughter of Eve for committing а sin. 
This is finally made clear when we find out that his mother once caught him masturbat
ing. However, the subversion is much less emphasized, and the focus of the play is on 
other issues - the relationship between man and religion, and cruelty in its various mani
festations. Since men are seen as naturally having а stronger liЬido, Shannon 's numerous 
sexual encounters would Ье rather difficult to condemn purely on the basis of their num
ber, so Williams introduces other elements that render the offence greater - the fact that he 
chooses very young girls, but primarily the fact that he is а priest. 

Shannon exhiblts а fear of women and their detrimental influence, and his at
titude embodies several stereotypes about them. The women in the play somehow Ыend 
into one threatening mass, and he is represented as constantly persecuted Ьу them (Мax
ine, Miss Fellowes, the party ofwomen on the bus). Не chooses very young girls because 
they are easier to deal with and because they give him а false sense of control. 

Не makes several remarks that reflect his often misogynist or sexist views 
on female nature: 

SHANNON: Hank, hysteria is (".) the common denominator ofthe female natшe. lt's 
the Ьig female weapon, and the test of а man is his aЬility to соре with it". (Williams 
2000: 340-341) 

When he wants to insult Maxine, he does so Ьу insulting her looks. ("Maxine 
honey, whoever told you that you look good in tight pants was not а sincere friend 
of yours."(Williams 2000: 373); "Maxine, your ass - excuse те, Miss Jelkes -your 
hips, Maxine, are too fat for this verandah." (Williams 2000: 381 )) Не refers to Char
lotte Goodall and Miss Fellowes as 'the teen-age Medea and the older Medea'. All 
ofthese remarks reveal а deeply rooted fear ofwomen and resentment towards them, 
originating from his relationship with his mother. In Shannon's eyes, the mother fig
ure is someone who restricts and denies а man's freedom. In his revolutionary ser
mon, he sees God as an angry, petulant, childish old man, but in fact, he is the опе 
who acts like а child in distress, looking for а more understanding mother figure. It is 
interesting that he speaks of female hysteria, and then becomes hysterical himself. 

Shannon is intellectually drawn to Hannah, but almost does not perceive her as а 
woman. At one point, he calls her а 'real lady', and later on he makes а distinction between 
her and Maxine: "А Ьitch is no match for а lady except in а brass bed, honey, and sometimes 
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not even there" (Williams 2000: 406-407). It seems, however, that he has not yet met а 
'lady' who would remain а lady after the trip to the brass bed. As soon as Hannah touches а 
soft spot and comments on his theatrical suffering, he feels threatened and says: "I thought 
you were sexless, but you've suddenly tumed into а woman." (Williams 2000: 403). 

3.2 The Lusty Widow and the Saintly Guardian 

Williams portrays several different types of women, all of whom seem de
fined through Shannon. Maxine Faulk is represented as the 'rapaciously lusty' owner 
of the Costa Verde hotel. She, like Shannon, has lovers twice as younger as she is. 
She enjoys the 'pokes and pinches' she gets from the Mexicans and the Germans. In 
certain respect, Maxine resemЫes а man, she wears trousers, and she is the practical 
one in the play. When she hears about Shannon's affair with the seventeen-year-old 
singer, she is not appalled, and finds the situation rather amusing: "На, so you took 
the young chick and the old hens are squawking about it" (Williams 2000: 334). 
What is more, she seems completely unmoved Ьу the usual things that attract female 
attention - such as the flowers Nonno offers to her. At the end of the play, she is the 
one who promises to help the weaker Shannon up the hill again. 

On the other hand, she is а Ыend of different stereotypical female characters, 
all ofwhom are negative. She is а temptress and а seductress, taunting Shannon in his 
moments of distress. As Shannon mockingly calls her, she is 'the inconsolaЫe wid
ow', the 'merry widow'. She is also the image of а 'vagina dentata' - the threatening 
female who robs the male of his masculinity. In mythology, the female genitals are 
often seen as potentially dangerous to the penis, as they are seen as а symbolic mouth 
which can Ьite off а man's penis or eat him altogether. "Ejaculation was viewed as 
а loss of а man's vital force, which was "eaten" Ьу а woman". (".) "Moslem apho
risms said: "Three things are insatiaЫe: the desert, the grave, and а woman's vulva."" 
(http://goddesscafe.com/yoni/dentata.html) In the light of these myths, it becomes 
significant that Maxine is the one who wants to eat the iguana, typically seen as rep
resenting Shannon. She grows into an image of а pagan goddess, and the iguana, i.e. 
Shannon, is the ritual sacrifice to Ье made in her honour. 

If Maxine is а pagan goddess, Hannah is juxtaposed to her as а 'medieval saint': 

Hannah is remarkaЬ/e looking - etherea/, almost ghost/y. She suggests а Gothic 
cathedral image ој а medieva/ saint, but animated. She cou/d Ье thirty, she cou/d 
Ье forty: she is tota//y feminine and yet androgynous-looking- almost timeless. She 
is wearing а cotton print dress and has а bag slung оп а strap ova her shoulder. 
(Williams 2000: 338) 

This description explains some of the reasons why Hannah is аЫе to help 
Shannon. She is а woman, 'totally feminine', so she is there at his service. On the 
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other haпd, she is completely asexual - somewhat of а Virgiп Mary figure, which is 
furtheг implied Ьу the comparisoп with the saiпt апd the fact that she is 'timeless'. 
She is completely пoп-physical апd shows reluctaпce towards апу kind of physical 
coпtact. She also assists Nonno, so, uпlike Махiпе, whose proximity proves lethal to 
Fred, she is there to support mеп апd help them through difficult times. Еvеп iп her 
two 'experieпces', with the mап at the movie theatre апd with the uпderwear sales
maп, she is there for their pleasure апd does поt object to that. 

When Shannoп пarrates his 'first offence' with the youпg school teacher, 
Hannah remains completely пeutral, passes no judgement and is not shocked. She is 
аЫе to admire him or humour him, wheп necessary, and to reprimand him iп such а 
way that he сап accept it; iп а way, she is the ideal womaп, оп\у, she is поt really а 
woman, but ап image of а fairy with goldeп hair, seпt to him to help him tl1гough а 
difficult time. She is referred to as а 'guardiaп aпgel' iп опе scene. It is iпteresting that 
iпteractioп with the opposite sex proves to have а therapeutic effect on Shaппon, апd 
а devastating effect on В\апсhе. 

Hanпah is the embodimeпt of the myth of the androgyпous. Bigsby reports 
that Williams remarked that it is "а myth ... ап idea\. You сап seek it but пever find 
it. However, the aпdrogynous is the truest humaп beiпg" (Bigsby 2000: 45). She is 
поt threateпiпg like the other women surroundiпg Shaпnoп, because she does поt 
stand as а coпstant reminder ofwhat he sees as his own despicaЫe nature; in fact, she 
is аЫе to accept it, embrace it even, respect it апd admire it. At the end of the р\ау, 
she has performed her roles successfully: she has helped Nonпo fiпd а way to face 
his оwп mortality, апd she has helped Shannon discover the intimate reasoпs for his 
rebellioп and somehow соте to terms with them. It is as if she сап only exist as \опg 
as she is there for someoпe. It is therefore quite easy to picture her vanish iпto thiп 
air, now that she is по loпger needed. 

4 Вlanche and Shannon -А Conclusion 

On c\oser iпspectioп, опе сап discover sigпificant parallels betweeп Blanche 
DuBois and Rev. Т. Lawrence Shannoп. As mentioпed in the introductioп, similari
ties exist already at the level of plot. The outcomes of their respective battles are 
strikiпgly differeпt. While Shaпnon goes through his metaphorical 'institutionaliza
tion' оп the veranda of the Costa Verde hotel, tied up iп his hammock instead of а 
straight-jacket, Blanche faces real institutionalization later, in the final scene. 

Bot\1 Blanche and Shannon exhiЫt sexual behavioш which is more or less 
unacceptaЫe Ьу society's пorms. However, the way their affairs are descriЬed sug
gests а difference between what is ассерtаЫе for а mап and what is ассерtаЫе for а 
womaп. В\апсhе is cliastised severely for her aberraпt behaviour, while Shannon is 
given а chance to recuperate, aloпg with the helping hand of а gentle female figure. 
The reason their destinies eventually differ is that Shannoп accepts the prevalent по-
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tions of gender, much as he would like to Ье а а herald of new Ье\ ief systems. Не sees 
himself as а martyr who is persecuted for his revolutionary ideas, and all the while 
he propounds the traditional dichotomies in which а woman is always given а less 
complimentary position. Не can accept Hannah as long as she remains an androgy
nous figure. 

Sexuality as represented in the two plays is seen as а source offemale weak
ness. Shannon uses sexuality to act out his revenge on his mother and the idea of God 
she represents. In doing so, he does not make his gender identity proЫematic; he 
may Ье seen as childish or cruel, but he remains an unquestionaЫe man throughout 
the play. Sexuality is, after all, а man's sovereign ground, and he can use it however 
he pleases. Unlike Shannon, Blanche rejects the prescriЬed system of gender roles, 
which makes her gender identity unstaЫe. Yet at the same time, she tries to reclaim 
her femaleness through the very ideas that she rejects - and fails miseraЫy. Other 
female characters are also used to support the idea of female sexuality as а source of 
weakness. Stella's sexual desire for Stanley is what brings about the change in her 
class position, and what prevents her from recognizing Stanley's violence. Sexua\ity 
can Ье used to present а woman as aggressive and threatening, as in Maxine's case, 
or silly and vulneraЫe, as in the case of Shannon's young mistresses. 

The argument presented is, naturally, опе of the possiЫe readings. As the 
critics have said, amЬiguity need not Ье а flaw. After all, it is simply another reminder 
of Williams's own argument- that some things escape definition, at least the widely 
accepted one. 
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BLANS DIBOA I VELECASNI Т. SENON: 
PROBLEMAТIKA RODA I SEKSUALNOSТI 

REZIME 

Rad se bavi temama roda i seksualnosti u dramama Tramvaj zvani ielja i Noc 
iguane, и pokusaju da utvrdi koliki је uticaj rodne i seksualne proЫematike na zaplet 
te dve drame i na nacin na koji Tenesi Vilijams pristupa njihovim protagonistima. Po
stoje znacajne paralele izmedu dva glavna lika i njihovih dusevnih borЬi, medutim, 
cini se da zenski lik na kraju Ьiva surovo kaZnjen, dok је muskom liku dozvoljeno 
da se iskupi, sto ukazuje na vladajuca shvatanja о tome sta је prihvatljivo, odnosno 
neprihvatljivo, za оЬа roda. Rad analizira koliko se dvoje protagonista uklapaju u ta 
shvatanja, i kako eventualna odstupanja od propisanih rodnih uloga uticu na njihove 
konacne sudЬine. 

Юjucne reci: rod, seksualnost, feminitet, maskulinitet, Tenesi Vilijams, 
Tramvaj zvani ielja, Noc iguane 
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TRADICIJA I MAKJUANOV TALENAT: ISKUPLJENJEI 

Zorica Dergovic-Joksimovic 

SAZETAK 

U radu se razmatra epistemologija zla и romanu lskupljenje savremenog britanskog 
pisca Ijana Makjuana. Pod tim se podrazumeva suocavanje sa zlom i prikaz kako se takav su
sret reflektuje na zivot protagonista. Struktura Makjuanovog romana zasnovana је na procesu 
inicijacije kroz koji prolaze njegovi naivni i neiskusni junaci. Put do zrelosti i iskupljenja dug 
је i bolan i podrazumeva neprijatno suocavanje sa raznovrsnim emanacijama zla. Zlo sa kojim 
Makjuanovi junaci moraju da se izbore nije samo njihov licni proЫem vec је rec о drustvenim 
i istorijskim pojavama. 

Кljucne reci: Ijan Makjuan, epistemologija, zlo, engleska knjizevnost, intertekstu
a\nost, postmodernizam, tradicija 

U romanu Iskupljenje, koji mnogi kriticari smatraju remek-delom (Boerner 
2002: 43), Makjuan se ponovo vratio starim interesovanjima, temama i postupcima. 
Prepoznatljiv elegantan i odmeren stil, uzbudljiva zanrovska mesavina, kao i intri
gantna pitanja koja zadiru kako u sferu etike tako i epistemologije doprinela su da 
lskupljenje s pravom bude proglaseno najzrelijim Makjuanovim delom koje najav
ljuje "preporod romana", ра cak i "prvom velikom knjigom ovog veka" (Kakutani 
2002: Е 1 ). Zanrovski gledano, kriticari su se uglavnom zadrzali na tome da u ovom 
romanu istaknu dominantne elemente ljubavnog, ratnog i postmodernistickog roma
na о knjizevnosti i imaginaciji. Ipak, s podjednakim opravdanjem mozemo reci daje 
u ovom slucaju rec i о svojevrsnom Ыldungsromanu, ali i о psiholoskom, porodic
nom, drustvenom i istorijskom romanu, ра cak i о trileru. Mozda se nekome moze 
uciniti da је tako gusto zanrovsko tkanje i preplitanje pretenciozno i da nepotrebno 

1 Rad је zasnovan na delimicno preradenom delн doktorske disertacije, pod nazivom Epistemologija zla и 
romanima !јапа Makjuana. 
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opterecuje ovaj roman. Medutim, pisac uspeva da vestije nego ikada sve пiti svoje 
zaпimljive i potresne pripovesti splete u jednu skladnu i upecatljivu celinu slozene 
strukture. Kako primecuje Miciko Kakutani u svom prikazu, "ovo је ... roman u 
kome su prisutne i sve autorove vecite teme - koje se odnose na opasnosti nevinosti, 
na uticaj proslog vremena na sadasnje i na prodiranje zla u svakodnevni zivoti - i 
koje su orkestrirane и simfonijsko delo koje је svakim svojim delicem podjednako 
dirljivo i neodoljivo" (Kakutani 2002: El). 

Mogli Ьismo reci daje ovog puta Makjuan sacinio skladni postmodernisticki 
triptih cije su centralne slike i dogadaji smesteni na razlicitim lokacijama i u razlici
tim vremenima. Prva slika ovog triptiha prikazuje kobna inicUalna desavanja koja su 
posluzila kao zamajac i koja se zЬivaju jednog izuzetnog toplog letnjeg dana 1935. 
godine na seoskom imanju petoclane porodice Talis, koju pored gospodina i gospode 
Talis, cine i njihovo troje dece: trinaestogodisnja Brajoni, Sesilija koja se upravo 
vratila sa Kembridza i Leon, mladi bankar koji iz Londona dolazi и posetu sa svojim 
prijateljem industrUalcem Polom Marsalom. Pored njih, porodicnom okupljanju pri
sustvuju i RoЬi, sin sluzavke Talisovih, cije је obrazovanje na Kembridzu novcano 
pomogao gospodin Talis, i troje dece sestre gospode Talis: petnaestogodisnja Lola i 
devetogodisnji Ыizanci Dzekson i Pjero. U tom predratnom okrнzenju desice se zlo
cin koji се и razlicitom stepenu obeleziti zivot troje glavnih aktera, Brajoni, Sesilije 
i RoЬija. Dгuga slika ovog triptiha prikazuje ratno stradanje vojnika prilikom britan
skog povlacenja kod Denkerka i pozrtvovanost mladih medicinskih sestara u jednoj 
londonskoj bolnici. U ovom delu glavni junaci RoЬi, Sesilija i Brajoni zahvaceni su 
vihorom rata. Treca slika, smestena и 1999. godinu, zapravo је svojevrstan sokantan 
epilog u kome se razjasnjavaju kljucna pitanja povezana sa sudЬinom troje protago
nista, ali se neocekivano postavljaju i nova bolna pitanja koja odjekuju u citaocu i 
dugo posto sklopi knj igu. 

Уес na osnovu ovako ukratko prikazanog sizea ovog romana mozemo uvi
deti da se Makjuan latio starih tema. Naime, odnos licnog, privatnog i opsteg, drus
tvenog Makjuan је ponovo smestio u dramatican istorijski period, opredelivsi se i 
ovog puta za Drugi svetski rat. Na taj nacin је vremenska shema jasno podeUena na 
predratni, ratni i posleratni period, а svi licni dogadaji stavljeni su u siri drustveni 
kontekst. Osim toga, autor је ponovo proЫematizovao pitanje krivice i odgovornosti 
za zlocin pocinjen iz neznanja, а time је dinamican odnos nevinosti i iskustva doЬio 
sredisnju paznju, cime se ovaj гoman priЫizava delu Nevinasca. Medutim, za razliku 
od Nevinasaca, ovaj roman i pored optimistickog zakljucka koji se sugerise njegovim 
naslovom, zavrsava se bolnim tonovima tihe rezignacije i tragike. Moze se reci daje 
Makjuan prvi put н svojoj karijeri napisao sentimentalan roman. Ali, kao i uvek, on 
је uspeo da spoji nespojivo. Ovog рнtа rec је нpravo о neoЬicnoj komЬinaciji senti
mentalnih i postmodernistickih elemenata. 

Zapravo, i pored uverlj ivo docaranih klasnih i porodicnih odnosa, i pored 
uzbudljivih ljubavnih scena i potresnih prizora besmislenih ratnih stradanja, zahva-



TRADJCJJA I MAKJUANOV TALENAТ: ISKUPLJENJE 111 

ljujuci epilogн romana, ispostavlja se daje centralna tema ovog dela odnos stvarnosti 
i fikcije. Tek na kraju romana uvidamo da је ono sto smo citali, u stvari, roman L1 

romanu, а da su protagonisti cije smo sudЬine pratili istovremeno i fiktivni knjizevni 
likovi i licnosti koje stvarno postoje ili su postojale. Sveznajuci narator је Brajoni 
Talis koja јен meduvremenu postala uspesan pisac i koja kroz ovo delo pokusava da 
se iskupi za greh pocinjen u mladosti. Cinici Ьi mogli da ka2u da se Makjuan kroz 
Brajoni u ulozi pisca iskupljuje za sve nesrece i patnje koje је naneo svojim likovima 
u prethodnim delima, а narocito и onima s pocetka svoje knjizevne karijere. 

Stavise, Makjuan је ovu postmodeгnisticku igru upotreЬio da Ьi jos jednom 
ukazao na proЬ\em zla i spoznaje zla. Episteшologija otud u ovom delu zauzima zna
cajno mesto, jer glavna junakinja tokom citavog zivota pokusava da spozna korene 
zla koje је pocinila. Као i mnogo puta do sada, ovaj pisac ukazuje na epistemoloski 
znacaj knjizevnosti kao sistema znanja. Опо sto on preispituje jeste odnos knjizev
nosti i stvarnosti kao dve ravni, ili dva sistema zasnovana na medusobno iskljucivim 
premisama. Resenja do kojih dolazi nisu tako iskljuciva kako Ьismo isprva mogli da 
pretpostavimo na osnovu ostre polarizacije knjizevnosti naspram stvarnosti. Isposta
vice se da је knjizevnost zasnovana na imaginaciji svojevrsna dopuna, ili ispravka 
stvarnosti. Ona је nasa utopija и koju uvek mozemo da umaknemo pritisnuti nesno
sljivim licnim, drustvenim i istorijskim nedacama. U tom raju, oprostaja i utehe nema 
jedino za pisce. Njima, pak, ostaje uteha da su, poput Boga, stvorili jedan skladan i 
smislen svet. 

Kako је jedna od glavnih tema ovog romana znacaj i uloga knjizevnosti u 
zivotu pojedinca i drustva, ne cudi sto Iskupljenje sadrzi aluzije na mnogobrojna knji
zevna dela, kako engleske tako i svetske knjizevnosti. Iako se pojedini delovi romana 
mogu citati kao svojevrstan pastis ili posveta odredenom autoru, proЬ\em koji izvire 
iz te slozene intertekstualne igre ne sme se svesti па nivo pukog uticaja pomenutih 
pisaca па Makjuana. Posebno ne treba da nas iznenadi cinjenica daje opus autora cije 
odjeke nalazimo u ovom romanu gotovo nespojiv sa Makjuanovom poetikom, jer se 
iza ove igre kriju krajпje ozЬiljпe namere. Necemo se previse upustati и kпjizevno
detektivsko odgoпetanje tih mnogobrojnih i razovrsnih aluzija na druga knjizevпa 
dela. Uostalom, time su se vec pozabavili mnogi kriticari koji su se zadovoljili pu
kom katalogizacijom tih kпjizevnih pozajmica i ugledanja, ali se nisu ozbiljno bavili 
svrhom takvog neoЬicnog postupka. 

Sam Makjuan ovaj roman ujednom intervjuu naziva svojim romanom u stilн 
Dzejn Ostin (Giles 2002: 62). 1 zaista, i moto ovog dela preuzet је iz gotskog юma
na Nortangerska opatija ove spisateljice. Osim toga, glavne junakinje оЬа romana 
zrtve su sopstvenih zaЬ\uda proisteklih iz prevelikog uticaja knjizevnih dela koja su 
procitale. Naime, i Ketrin Morland i Brajoпi Talis stvarnost sagledavajн kroz priz
mu procitanog stiva, sto ih dovodi do pogresпih premisa. Na primeru оЬе junakiпje 
spoznajemo svu pogubпost olakog prepustanja knjizevпoj imaginaciji. Povrh svega, 
juпakiпja Makjuanovog romana i samaje spisateljica koja haotican i neorganizovan 
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svet stvarnosti pretpostavlja preglednom, uredenom i organizovanom svetu fikcije. 
Mozemo s pravom postaviti pitanje zasto је Makjuan ponovo pokusao da isprica vec 
jednom ispricanu pricu. No, ovo pitanje se umnozava geometrijskom progresijom 
kako tokom pomnog citanja Iskupljenja nailazimo na nove i nove primere aluzija na 
druge vec ispricane price. Sta Ьi mogao Ьiti ciU ovakvog postupka? 

Pre nego sto odgovorimo na ovo pitanje, moramo se ipak pozabaviti ne
kim od najociglednijih paralela. Pored vec pomenute Nortangerske opatije, mozemo 
povuci paralelu i sa drugim romanima Dzejn Ostin, а nadasve sa Етат i Mens.fi1d 
parkoт. Dokje и sredistu paznje ove spisateljice seoska vlastela koja zivi na svojim 
imanjiшa u unutrasnjosti Engleske, kod Makjuana је rec о pripadniciшa moderne 
vise klase, Talisovima, koji takode zive na svom izdvojenom i usamljenom imanju. U 
оЬа slucaja rec је о velikim porodicama ciji clanovi, iako izolovani i ususkani mirnim 
provincijskim zivotom, prozivljavaju dramaticne trenutke koji се ih zauvek prome
niti, sto се im doneti bolnu spoznaju о slozenosti zivota, ali i podariti zivotnu zre]ost 
koju do tada nisu imali. Na taj nacin taj izdvojeni svet postaje mikro-slika celoku
pnog drustva. Као i и slucaju junakinja Dzejn Ostin, i Makjuanova protagonistkinja 
razvija se i sazreva kako odmice radnja romana. Ako svemu ovome dodamo utisak 
о odmerenom, elegantnom i skladnom stilu Makjuanovog pripovedanja, kao i dobro 
docaranu atmosferu lazпog spokoja i harшonije koji vladaju па imanju porodice Ta
lis, uvidecemo da је Makjuan zaista napisao roman и stilu Dzejn Ostin. 

Medutim, kao sto smo vec rekli, paralele se mogu povuci i sa drugim piscima. 
Tu su, svakako, Е. М. Forster i Henri Dzejms. Ovoj dvojici pisaca Makjuan duguje 
znacaj koji pridaje psihologiji svojih junaka, njihovom preispitivanju i unutra5njem 
sagledavanju i obasjavanju njihove licnosti. То isticanje unutra5nje dimenzije Makjuaп 
пeskriveпo vezuje ne samo za pomeпute pisce vec, zapravo, psiholoski portret svoje 
junakinje Brajoni Talis smesta kao posledпji и nizu citave serije njenih prethodnica, po
cevsi od Sekspirovih romanticnih heroina, preko Ricardsonove Кlarise, koja se i ekspli
citno pominje, ра do samosvesпihjunakinja Virdzinije Vulf sklonih samoispitivanju. 

Pored nadovezivanja па tradiciju engleskog psiholoskog romana, kriticari 
su uocili i snazu vezu izmedu ovog Makjuanovog dela i ratnih romaпa, kao sto su 
Remarkov Na zapadu nista novo, Mejlerov Goli i тrtvi, ali i Hemingvejevi ratni 
romaпi. Opredelivsi se za prikaz Denkerka, Makjuan prikazuje ratno stradanje, kako 
vojnika и povlacenju tako i nezasticenih i izbezumljenih civila Ciji ekstremiteti leze 
razbacani svuda naokolo. RoЬija Tarnera, glavnog juпaka u ovom delu romana, ne 
vodi nikakav herojski ideal vec puka zelja za prezivljavanjem. Kako primecuje Merit 
Mozli, "deo Iskupljenja posvecen Denkerku najsnaznije је stivo и ovoj knjizi i јеdпо 
od najsпazпijih stiva koje је Makjuaп ikada napisao. Rec је о ratnoj kпjizevnosti, ali 
опа пеmа veze sa borbama; umesto toga govori se о povlaceпju, dezorganizovanosti, 
demoralisanosti i strahu" (Moseley 2002: 215). 

Kada је rec о jos jednom zпacajnom aspektu ovog romana, пе sшemo zabo
raviti ni veze koje se uspostvaljaju izmedu Iskupljenja i Ljubavnika Zedi Ceterli D. Н. 
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Lorensa i, eventualno, Nabokovljeve Lolite. Aluzija na Lolitu sadrzana је u cinjenici 
da se samosvesna i zavodljiva petnaestogodisnja Brajonina sestra od tetke zove Lola. 
Ova prerano sazrela devojcica pokrenuce ne sasvim svesno i namerno citav niz doga
daja koji се dovesti do kobne zaЫude i tragicnog kraja. Dokje ova posveta Naboko
vu i njegovoj najpoznatijoj junakinji donekle uzgrednajer se tice sporedne junakinje, 
veza sa D. Н. Lorensom uopste, а nadasve sa njegovim ozloglasenim romanom Lju
bavnik ledi Ceterli, daleko је slozenija, znacajnija i viseslojnija. Najpre, cinjenica је 
da RoЬi poseduje svoj primerak ovog, u to vreme zabranjenog, romana. Zatim, pismo 
koje pise Sesiliji i u kome bez imalo zazora i stida upotreЫjava kolokvijalni naziv za 
zenski polni organ ukazuje na lorensovski slobodouman pristup, kako seksualnosti 
tako i leksici vezanoj za tu sferu ljudske egzistencije. Intertekstualno poigravanje sa 
Lorensovim opusom ne iscrpljuje se ni u kom slucaju ovim detaljima. Daleko је zna
cajnije to sto, kako primecuje Erl Т. Ingersol, ljubavna scena izmedu RoЬija i Sesilije 
koja se odvija u kucnoj ЬiЫioteci "nudi jedan od najsnaZnijih pastisa Lorensovog 
predstavljanja erotskog u novijoj knjizevnosti" (Ingersoll: 250). Povrh svega, osim 
ovih odjeka Lorensovih ideja sadrzanih u Makjuanovom pristupu erotici i erotskim 
scenama, koje istovremeno odisu neobuzdanom strascu, ogoljenom seksualnoscu i 
poeticnoscu, prisutna su i lorensovska interesovanja za odnos drustvenog i erotskog. 
Naime, kao i u slucaju Olivera Melorsa i ledi Ceterli, i dvoje ljubavnika iz romana 
Iskupljenje pripadaju razlicitim drustvenim klasama: Robert је sin cistacice Taliso
vih, а Sesilija kci pripadnika drustvenog estaЬlismenta. Razmatrajuci proЫem greha 
za koji ovaj roman nudi iskupljenje, Barbara Bekerman Dejvis istice da је to greh 
zasnovan na klasi i privilegijama (Beckerman Davis 2003: 179). Na osnovu svega 
ovoga, jasno је da је ovaj roman i svojevrsna posveta D. Н. Lorensu i njegovom istra
zivanju u sferi seksualnosti i drustvenih promena koje napredak neumitno donosi. 

Od ostalih knjizevnih uticaja koje su kriticari uocili u ovom delu izdvojicemo 
jos i Sarlotu Bronte (Vilet), Ivlina Voa (Povratak и Brajdshed), Elizabet Bouen (Smrt 
srca, Vrelina dana), L. Р. Hartlija (Posrednik) i Dzona Faulsa (Zenafrancuskog poruc
nika). Da se ne Ьismo bavili svim ovim vezama i aluzijama pojedinacno, Ьiсе dovoljno 
da navedemo reci Reksa Robertsa, koji sumira znacaj vecine tih elemenata: 

Iskupljenje, koje pocinje kao komedija naravi (setimo se Dzejn Ostin), razvi
ja se u psiholosko seciranje zudnje (Virdzinija Vulf i D. Н. Lorens) i dalje u 
modernisticku meditaciju о otudenju ujednom amoralnom univerzumu (Е. М. 
Forster i Artur Kestler). Zbog skoka unapred, u 1941. godinu i Drugi svetski 
rat, i zbog insistiranja na idejama vernosti i morala, ovaj roman ima mnogo 
toga zajednickog sa Povratkom и Brajdshed Ivlina Voa, jos jednom pricom о 
ljubavi i casti koja se vrti oko seoskog imanja. Istovremeno, podroban, slikovit 
prikaz teskoca i uzasa borbe podseca na Gole i mrtve Normana Mejlera i Na 
zapadu nista novo Eriha Marije Remarka. Povrh svega, Brajonina melodrama, 
njena epifanija i Lolina zavodljiva seksualnost pruzaju piscu priliku da Ыаgо 
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parodira Sekspira, Dzojsa i Nabokova - premdaje, i pored autorove knjizev
ne igre, Jskupljenje duboko potresna, otvoreno sentimentalna studija ljudskog 
srca .... Salskupljenjem on nije samo dao prikazjednog veka knjizevnosti vec i 
izvodi sopstveni spisateljski trik pretvarajuci proces sazrevanja jedne devojci
ce u izvinjenje za njen zivot. Tokom tog procesa, on nas podseca na moc reci i 
prica, na stetu koju mogu da izazovu, na oprost koji nude. (Roberts 2002: 25) 

Sve ovo navelo је Ingersola da se priseti Bartove sintagme deja lu, odnosno 
"vec procitanog", jer "pisanje ili citanje Ьilo kog tekstva neizbezno је upleteno u mre
Zи tekstualnosti, koja tekst kojije u pitanju povezuje sa ranijim tekstovima, a1i, sto se 
podrazumeva, i sa tekstovima koji tek treba da nastanu" (Ingersoll: 241). Medutim, 
mozemo se vratiti i malo dalje u proslost knjizevne teorije i setiti se uticajnog eseja 
Т. S. Eliota "Tradicija i individualni talenat", u kome on istice da se tradicija ne moze 
shvatiti kao puko nastavljanje onoga sto su cinili neciji knjizevni prethodnici vec 
da "ne samo najbolji, vec i najindividualniji delovi pesnikovog dela mogu da budu 
oni u kojima mrtvi pesnici, njegovi preci, najsnaznije potvrduju svoju besmrtnost" 
(Dutton 1986: 67). Kako istice Ricard Daton, "ovo nije zalaganje za ropsko opona
sanje proslosti vec za mukotrpno ukljucivanje u stvaran dozivljaj istorije", jer kako 
navodi Eliot, "tradicija ... ukljucuje ... istorijsko culo ... а to istorijsko culo ukljucuje 
dozivljaj ne samo proslosti proslog vec i njegove sadasnjosti" (Dutton 1986: 67). 
1 zaista, Makjuan је brojnim aluzijama svoj roman pretvorio u svojevrsnu istoriju 
knjizevnosti, odajuci na taj nacin postu svojim besmrtnim prethodnicima. Kako sama 
naratorka Brajoni Talis kaze: 

sest decenija kasnije zabe]ezice kako је u cetrnaestoj godini pisuci prosla kroz 
citavu istoriju kлjizevnosti, pocev od prica izvedenih iz evropske bastine na
rodnih bajki, preko drame s jednostavnom porukom, da Ьi stigla do onog ne
pristrasnog psiholoskog realizma koji је sama otkrila, jednog izuzetnog jutra 
tokom vrelog talasa 1935. (Makjuan 2003: 39) 

Tako је ovaj pisac uspeo da svoje zanimanje za tzv. drustvenu istoriju ovog 
puta poveze i sa istorijom knjizevnosti, ра Jskupljenje istovremeno predstavlja i 
svojevrsnu knjizevnu istoriju i roman о razvoju jednog individualnog knjizevnika, 
Brajoni Talis, koja tokom svoje duge knjizevne karijere prolazi kroz razne faze knji
zevnog razvoja koje korespondiraju sa bajkama, gotskim romanom, romaпtizmom, 
realizmom, naturalizmom, romanom toka svesti, modernom i postmodernizmom. U 
pogledн forme, Brajoni pocinje sa bajkama, nastavlja pisanjem kratke drame, potom 
prelazi na pisanje ргiса, da bi zavrsila kao romanopisac onog trenutka kada L1vidi da 
је roman forma koja na najadekvatniji i najsveobuhvatniji nacin moze da iskaZe svu 
slozenost zivota i stvarnosti. 
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Ovde se postavljajos jedno zanimljivo pitanje vezano za fenomen deja !и, 
ili knjizevne uzore i pozajmice. Naime, kako је rec о romanu u romanu koji prati 
sazrevanje buduce spisateljice od njene trinaeste godine do pozne starosti, koja na 
tom putu traga za sopstvenim pripovedackim glasom, moze se pretpostaviti da је 
Makjuan brojnim knjizevnim aluzijama zeleo da prikaZe upravo proces individuacije 
jednog pripovedaca koji је spocetka prilicno nesamostalan u oslanjanju na postojece 
knjizevne uzore i mode\e da Ьi, naposletku, postao svestan sopstvene posebnosti. 
Takode, s pravom se moze postaviti pitanje da li је, s obzirom na sve, Brajoni Talis 
koja је "autor" i narator ovog romana zaista i dobar pisac. S tim u vezi, postavlja se i 
pitanje staje to dobar pisac. Na osnovu ovog romana, ispostavlja se daje, osim strogo 
knjizevnih i estetskih pгeduslova, za dobrog pisca nuzno da ispuni i odredene eticke 
kriterijume. Naime, da Ьi postala dobar pisac Brajoni nece Ьiti dovoljno samo da 
savlada zanatske i umetnicke zahteve spisateljske profesije. Bice nuzno da se udalji 
od sebe i drugih, da se odrekne subjektivnosti i postane sposobna za objektivnu, dis
tanciranu procenu dogadaja i ljudi, ukljucujuci i procenu same sebe. Na to јој ukazuje 
i cuveni knjizevni kriticaг Siril Konoli, koji јој spocitava da se u svojoj prici "Dve 
prilike kraj fontane" i suvise oslanja na Virdziniju Vulf i savetuje је da neguje svoj 
talenat i ide u pravcu kojim је on vodi. Nekoliko neuspelih pokusaja da traumatican 
dogadaj iz detinjstva pretoci u uspesno knjizevno delo svedoce koliko је bo\an Ьiо 
proces njenog uzrastanja. Naime, tek posto bude postala spremna da prizna sopstve
nu krivicu, Brajoni се uspeti da na umetnicki uspesan nacin transponuje stvarnost u 
fikciju. То istovremeno udaljavanje od sebe kao epicentra univerzuma i povlascenog 
arЬitra i zag\edanje u ponore sopstvene duse ucinice da na kraju tog razvojnog puta 
prikazanog u ovom blldungsromanu, odnosno kunstelromanu, Brajoni Talis najzad 
zasluzi da је smatramo dobrim piscem i dobrim covekom. Najzad, i sama Brajoni 
poredi ulogu pisca i Boga, iz cega neumitno proizilazi paralela da ako је jedan od 
osnovnih zahteva koji se postavlja pred Boga da bude pravican i dobar u etickom 
smislu, onda tako nesto mora da vazi i za pisca kao stvaraoca slicnog Bogu. Utoliko 
је neoЬicnija Makjuanova zamisao, jer se eticki kriterijumi nuzni kako za pisca tako i 
za njegovo delo retko kada u prozi aktuelizuju na ovaj nacin. Kako је ovde rec о etici 
jednog viseg reda, metafizicki pristup kako moralu tako i stvaralastvu postaje neizbe
zan. Tako nesto sugerisano је i samim naslovom dela, za koji је kriticar Gordon Ha
user primetio da zvuci kao da је rec о naslovu nekog teo\oskog teksta (Houser 2002: 
30). Makjuan је i ovog puta uspeo da spoji dve naizgled nespojive krajnosti - gotovo 
teolosko/metafizicki sadrzaj i postmodernisticku formu. Teri Iglton, medutim, izno
si suprotno glediste jer, ро njemu, forma ovog romana "pripada tradiciji, а sadrzaj 
moderni" (Eagleton 2001: 2177). I zaista, kada је rec о kritickoj recepciji ovog dela, 
tesko је naci saglasnost medu kriticarima- jedni ga hvale kao pravi "klasicni" roman, 
а drugi kao uspesan primer postmodernog romana. U svojoj iskljucivosti, ni jedni ni 
drugi nisu u pravujer se velika umetnicka dela neretko opiru uskogrudim kategoriza
cijama. U svakom slucaju, uvidamo da је Makjuanov foгmalni postupak poigravanja 
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sa delima drugih pisaca sve samo ne povrsna i besmislena knjizevna intertekstualna 
igrarija. То ogromno bogatstvo aluzija stvara gustu mrezu znakova koji citaocima 
pruzaju mogucnost da ucestvuju u zanimljivoj igri odgonetanja, ali, kao sto сето ka
snije videti, stvaraju i atmosferu viseznacnosti i postepeno nas uvode u glavnu temu 
zlocina i kazne, odnosno mogucnosti da nam knjizevnost donese iskupljenje. 

Zlocin za koji ovaj roman nudi iskupljenje zЬio se u jednom tipicno makju
anovskom kontekstu - rec је о najtoplijem letnjem danu 1935. godine. Takvi klimat
ski ekstremi kod ovog pisca igraju posebnu ulogu i neretko ukazuju na poremecene 
meduljudske odnose. U ovom slucaju, ta vrelina najavUuje uzavrele strasti i nespo
sobnost racionalnog pristupa stvarnosti. Ujedno, опа korespondira sa RoЬijevom gro
znicom izazvanom sepsom u drugom delu romana, ali sluzi i kao najava haoticnih, 
uzavrelih ratnih desavanja koja се uslediti. I pored toga sto zЬivanja iz prvog i drugog 
dela romana razdvaja period od pet godina, sugerise se da su dva dogadaja - jedan 
usko licni i porodicni, а drugi opsteljudski i drustveni - na neki nacin Ыisko poveza
na i medusobno uslovUena. 

Osim toga, izuzetnost tog dana potcrtanaje i dolaskom gosЩu. Najpre dola
ze Lola i Ыizanci, koji "stizu kao izbeglice iz ljutog gradanskog rata u rodenoj kuci" 
(Makjuan 2003: 11). Naime, usled razvoda njihovih roditelja deca се privremeno Ьiti 
smestena kod rodaka. Pominjanje izbeglica i rata u tom kontekstu takode zloslutno 
najavljuje istorijske dogadaje koji se vec zahuktavaju. Pored njih, u dom Talisovih 
stize i najstariji sin Leon sa svojim prUateljem, fabrikantom Polom Marsalom, koji 
namerava da svoje cokoladice Ато ponudi vojsci, sluteci da се ukoliko dode do rata 
tako napraviti dobar posao. Naravno, sva njegova predvidanja се se oЬistiniti i Pol 
се, kao ratni liferant i proizvodac cokoladica sumnjivog kvaliteta, tokom rata steci 
ogromno bogatstvo i tako postati ratni profiter. Zanimljivo је da се se on upravo usred 
rata odluciti da se venca sa mnogo mladom Lolom koju је napastvovao tog kobnog 
dana na imanju Talisovih. Upravo zbog dolaska gostiju, а nadasve njenog omiljenog 
Leona, Brajoni се napisati dramu Arabelina iskusenja, koju је nameravala da izvede 
sa Lolom i Ыizancima. Nazalost, iako napisana, drama nece Ьiti izvedena tog nesrec
nog dana koji се obeleziti zivote svih ucesnika, vec tek na kraju Brajoninog zivotnog 
puta. Time се se konacno zatvoriti jos jedan krug u ovom romanu. 

Zanimljivo је da su predstavnici sveta odraslih, svako na svoj nacin, odsutni i 
ne ucestvuju direktno u neposrednim desavanjima. I u toj cinjenici ima neke simbolike 
koja ovaj roman povezuje sa Makjuanovim prvim romanom Betonski vrt. Zapravo, 
gospoda Talis је prisutna na imanju, ali је, kao ро oЬicaju, utociste pred neprijatnosti
ma ovog sveta sa kojima ne zeli da se suoCi pronaSla u napadu migrene, tako da ona 
izolovana i onesposoЫjena veci deo vremena provodi u zamracenoj soЬi. Njenu ulogu 
domacice na sebe preuzima starija kci Sesilija, koja i time pokazuje svoju zrelost i 
odgovornost. S druge strane, gospodin Talis је i fizicki odsutan iz kuce. Opravdanje za 
njegovo odsustvo је ucesce u pripremama za odbranu od Nemaca u slucaju rata, ali on 
tu cinjenicu koristi kao izgovor da Ьi ostao u gradu i vreme provodio sa svojom ljubav-



TRADICIJA 1 MAKJUANOVTALENAT: ISKUPLJENJE 117 

nicom, sa kojom се se kasnije i ozeniti. Iako sluti staje pravi razlog njegovog odsustva, 
gospoda Talis se rezignirano miri sa sudЬiпom i zarad porodicпog mira пе preduzima 
пista. Tako vidimo da su tog presudпog dana deca Talisovih prepusteпa sama seЬi. Као 
da to povlaceпje roditeUa najavljuje da се njihova deca uskoro preuzeti njihovu ulogu. 
А taj daпjeste poseban, пе samo zbog zloCiпa koji се se zЬiti vec i zbog toga sto се dve 
cerke Talisovih tada prvi put zaista krociti u svet odraslih - Sesilija се doziveti telesnu 
ljubav, а Brajoпi се postati spisateljica. Ironijom sudЬine, пjihova krhka zrelost u ckoju 
su tek zakoracile Ьiсе stavljena na tesko iskusenje tog istog dana. Sesilija, kao starija 
i zreЩa, izacice iz tog iskustva skrhana ali пеviпа, dok се Brajoпi citavog zivota ispa
stati i pokusavati da se iskupi za zlocin koji је iz neznanja pocinila. Iako i sama taj dan 
odreduje kao dan kada је postala pisac, Brajoni се morati jos mnogo da nauci о var
lj ivom i nepouzdanom odnosu izmedu fikcije i stvarnosti, jer се citav dogadaj о kome 
се svedociti Ьiti samo jedna nјепа nezrela fabulacija koja се druge kostati zivota. Ona, 
kojaje do tada и svojim pocetnickim knjizevnim sacinjeпijima pisala о sukobu dobra i 
zla i pravednoj kazni koja stize nitkove i пegativce, svojim iskrivljenim svedocenjem i 
prebrzim i detinjastim doпosenjem zakljucaka doprinece da negativci Lola i Pol budu 
oslobodeпi, i и krajnjem slucaju kasпije i nagradeпi sklapanjem braka i uzivaпjem и 
izoЬilju do pozne starosti, dok се romanticni junak i juпakiпja, RoЬi i Sesilija, Ьiti zau
vek razdvojeпi i kaZnjeni. 

Као i mnogo puta do sada, Makjuan se i и ovom romanu vratio omiljenoj formu
li nevina8ca koje usled svoje nezrelosti i пeiskustva izaziva pometnju i tragediju. Mozda 
se upotreba reci zlocin u Brajoпinom slucaju cini neopravdanom i prejakom, ali i sam 
narator u romanu, za koga tek na kraju saznajemo da је Brajoпi Talis, uporeЫjava upravo 
taj termiп. Naravno, о пekom delu ili postupku sudi se na osnovu njegovih posledica, а 
Brajonino svedocenje izazvalo је pravu tragedUu - nevino optuZeni RoЬi zavrsio је u za
tvoru, а potom i na frontu izguЬio zivot, пikada vise ne videvsi Sesiliju, koja је napustila 
porodicu, da Ьi i опа poginula za vreme bombardovanja Londona. SudЬina ovo dvoje 
ljubavnika, ра i same Brajoni osudene na ispa8tanje zbog svoje detinjaste greske, utoliko 
је tragicnija sto је koren svega Ьiо u jednoj zaЫudi i neiskustvu. 

Kako је uopste doslo do toga da Brajoni optuzi RoЬija za silovanje Lole, za 
taj gnusni cin kome cak nije ni prisustvovala? Citav niz za nju neshvatljivih dogadaja 
koji su nadilazili njenu sposobnost poimanja doveo ju је postepeno do krivokletstva 
i tragicne greske. Za razumevanje ovog proЫema znacajno је to sto se Brajoni tih 
dana пalazila u nekakvoj medufazi izmedu deteta i odrasle osobe. Ona, zapravo, tek 
pocinje da nazire da svet odraslih nije onakav kakvim ga је опа zamiSUala, ali sve 
dogadaje kojima prisustvuje ona pogresno tumaci, upravo zbog svog пeiskustva. U 
svemu tome, naravno, VaZnu ulogu ima i nesrecan splet okolnosti. Tako се RoЬi upra
vo Brajoni dati pogresno pismo za Sesiliju, опо koje sadrzi vulgarni naziv za zenski 
polni organ. Radozпala Brajoni се otvoriti i procitati pismo, sokirana upotrebom te 
reci za koju vise iпtuitivno sluti sta znaci. Potom се naleteti na RoЬija i Sesiliju u 
njihovom prvom ljubavnom zagrljaju u porodicnoj ЬiЫioteci. Tada се zakljuciti daje 
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RoЬi opasan napasnik koji је na tako nesto primorao njenu sestru. Kada napokon te 
veceri u parku bude zatekla uplakanu napastvovanu Lolu, ishitreno се zakljuciti daje 
to mogao da uCini jedino maпijakalni RoЬi. 

Brajoпi nije motivisaпa licnom mrznjom prema RoЬiju. Naprotiv, onje, iako 
sin sluzavke, ravnopravni clan porodice u koga је i sama Brajoni svojevremeno Ьila 
zaljuЫjena. Zapravo, njen svet brizljivo sagraden na osnovu romanticпih knjizevnih 
iluzija srusio se kao kula od karata pri susretu sa haoticnim svetom odraslih ispunje
nim divljom i neobuzdanom seksualnoscu. Nenadanost i silina tog sиsreta dva sveta 
doprineli su da Brajoni izguЬi kompas u rasudivanjи. Medиtim, cini se da proЫem 
nije toliko u Brajoni, jer onaje ipakjos dete. Kako је moguce da su svi poverovali u 
njenи pricи? Ти Makjиan pokazиje svoj suptilni drиstveni angazman i vesto preplice 
licne, drиstvene i istorijske predrasиde. 

Iako se spocetka cinilo da su Talisovi slobodoumna, liЬeralna porodica koja 
је oberucke prihvatila RoЬija kao svog najrodenijeg i omogucila ти иniverzitetsko 
obrazovanje mada је sin slиzavke, brzina kojom sи svi poverovali и Brajoninи pricи 
daje upravo оп silovao Lolu sugerise da meduljudski i klasni odпosi medu Talisovi
ma i njihovom poslugom nisи пi izdaleka Ьili tako idilicni kao sto је to na prvi pogled 
izgledalo. Cak i cinjenica da је Sesilija izbegavala RoЬija tokom zajednickih godina 
provedenih na fakultetu govori о meduklasnom podozrenju i mozda uvidanju da pra
vila koja su do tada vazila na imanju Talisovih ne va.ze i и celom drиstvи, а nadasve 
ne na elitistickom univerzitetu kao sto је Kembridz. Cиdno је i to da је samo Sesilija 
posumnjala u Brajoninu verziju, а pored spremnosti citave porodice da bespogovor
no prihvati svedocenje jedne nezrele devojcice sa osvedoceno bиjnom mastom jos 
vise izпenadиje spremnost policije, а zatim i sudstva, da bez ikakvih cvrstih dokaza 
osumnjici, а potom i osиdi RoЬija. U klasno podeljenom drustvu uloga zlocinaca i 
nitkova oduvek је Ьila rezervisana za pripadnike nize klase, ра је takav slиcaj Ьiо i 
sa RoЬijem.2 Zapravo, kako primecuje Miciko Kakиtani, sokantni dogadaj па imanjи 
Talisovih "potcrtace i klasne tenzije" (Kakutani: Е 1). Povrh svega, neduzno okrivlje
ni RoЬi olicenje је svih nevinih stradalnika, а njegovo ispastanje i nesrecna sudЬina 
na simbolican nacin docaravajи jednи haoticnu ероhи u kojoj се mnogi nevini stra
dati. 1 on sam pri\ikom povlacenja kod Deпkerka u jednom trenutku docarava opstu 
kataklizmu koja preti пе samo njemu vec celoj jednoj civilizaciji: 

Biti ovde, skriven u ambaru, pripadati aпniji u rasulu, ovde gde је decja noga 
па drvetu nesto od cega oЬicni ljudi mogи da okrenu glavи, gde se citava јеdпа 
zemlja, citavajedna civilizacija nalazi na rubu propasti ... (Makjиan 2003: 175) 

Nesto kasnije, RoЬi eksplicitno povezиje svojи zlu sиdЬinu sa usиdom ci
tavog jednog pokolenja, jer "to mн је sad izgledalo kao zivot nekog drugog coveka. 

2 ZaniinUivo је daje u stшlentskoj izvedbi Sekspirove Bogojavljenske noi:i Robi glшnio lik Malvolija, tragi
koinicпog drustvenog izopsteпika ј zrtvtt ljttbavne spletke. 
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Mrtva civilizacija. Najpre unisten njegov zivot, zatim i zivoti svih drugih" (Makjuan 
2003: 188). Ova eliotovska konstatacija о mrtvoj civilizacij i, tako neposredno vezana 
za njegovu licnu sudЫnu, nije potvrda RoЬijeve egocentricnosti vec posledica poi
stovecivanja sa svim unesrecenima u tom ratu. On shvata da se njegova licna nesreca 
utapa u mnostvo drugih nesreca i da usled toga njegova licna nevinost nikada лесе 
Ьiti dokazana, а to је VaZПO - ne zbog njega licno VeC zbog mnostva drugih jedinki 
cija се se nevinost ili krivica isto tako izguЫti u tom masovnom stradanju: 

Ко се za to mariti? Ко се umeti da opise ovu pometnju, da pobelezi imena 
sela i datume za udzbenike istorije? 1 da zauzme razlozan stav i makar pokusa 
da raspodeli krivicu? Niko nikada nece znati kako је izgledalo Ьiti ovde. Bez 
pojedinosti, ni sira slika nece Ыti moguca. (Makjuan 2003: 196-197) 

Та sveopsta pometnja, cija је on na neki nacin preteca, dovela је do zamene 
teza, do svojevrsnog moralnog relativizma u kome vise nista nece Ыti vaZno i nista 
vise лесе Ыti kao pre. Cak i to sto се Brajoni promeniti iskaz nece promeniti u sustini 
- nista: 

Brajoni се promeniti iskaz, ispisace novu verziju proslosti gde krivi postaju 
nevini. Ali sta је danas krivica? Postala је jeftina. Svako је kriv, i niko nije. 
Nikoga nece oprati promene dokaza, jer nema dovoljno ljudi, dovoljno papira 
i olovaka, dovoljno strpljenja i mira, da se priЬeleze svi iskazi svih svedoka i 
prikupe verodostojni podaci. Svedoci su, takode, krivi. Citavog dana Ьili smo 
jedni drugima svedoci u zlocinu. Ti danas nikoga nisi uЬio? А koliko si ih 
ostavio da umru? (Makjuan 2003: 225) 

Kako primecuje Patrik Makormik, "u svetu u kome jedna decja prica moze 
da izazove takvo pustosenje, mogu li se dve krhke duse nadati da се se odupreti ha
osu koji је progutao jedno pokolenje?" (McCormick 2002: 31). Ovaj kriticar odlazi 
jos dalje, prosirujuci Brajoninu krivicu na nasu sopstvenu, jer "kao i Brajoni, ni mi 
ne mozemo da ponistimo stetu koju smo naneli. Mi ne mozemo ponovo da ispisemo 
istoriju" (McCormick 2002: 32). Ovo zapazanje је utoliko znacajnije sto се citaoci 
koji se budu identifikovali iskljucivo sa RoЫjem ili Sesilijom pociniti gresku koju је 
Brajoni uspela da izbegne time sto је priznala svoju krivicu, jer pandan svakome od 
nas, nasa slika i slika naseg doba, jeste Brajoni sa svim njenim zaЫudama i predrasu
dama kojihje morala da se os\obodi i za koje је morala da se pokaje. 3 DuЫna njenog 
iskupljenja ocituje se upravo u tome sto sebe nije pokusa\a da prikaze u boljem svetlu 

3 Као i t1 rошапiша Dzejп Ostiп, пasнprot glavпoj juпakiпji postoje dve sporeclпe juпakiпje koje predstavljajll 
пјепu protivtezll. Tako је Lola i sнvise пegativaп lik - опа је sebicпa, sractшata i beskrL1pulozna poput Lidije 
Benet iz Goniosti i predrasude, dokje Sesilija paпdan i suvise dobroj Dzejn Bcnet iz istog romana. Brajoпi 
је, kao i Elizabet Вепеt, pravajuпakiпjajer poseduje pravt1 шеп1 dobra i zla - опа gresi, ali је sposobna i da 
нvidi sopstvene greske. 
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vec је svojim nehoticnim zrtvama pokusala da makar u svetu knjizevnosti pruzi опо 
sto im је u zivotu oduzela. 

Sta је izvor tog zla koje se oslobodilo najpre u porodici Talis, а potom, pet 
godina kasnije, i u citavom svetu? MiCiko Kakutani ukazuje na to da tragicni doga
daji, kao i uvek kod Makjuana, nastaju kao komЬinacija slucajnosti, nesporazuma 
i zle volje (Kakutani: El). Dakle, i u ovom slucaju Makjuan zlo prikazuje ne samo 
kao licni proЫem vec kao kompleksan drustveno-istorijski fenomen. U toj silovi
toj, gotovo istovremenoj eksploziji zla, kako na privatnom tako i na drustvenom i 
istorijskom planu, ima neceg metafizickog sto se oCituje upravo u tom sinhronitetu. 
То povezivanje ove tri tako razlicite sfere ukazuje na duЬinu krize koja је zahvatila 
svet neposredno pred izЬijanje Drugog svetskog rata. То izrafeno polno, klasno i 
nacionalno raslojavanje koje је zahvatilo Evropu neumitno је moralo da dovede do 
eskalacije destruktivnog ratnog pozara koji се progutati ne samo Evropu vec i Citav 
svet. Paradoksalno, iako је smesten u kontekst brutalnih ratnih razaranja i stradanja, 
Brajonin zlocin iz detinjstva nije zbog toga postao nista manji i beznacajniji. О tome 
svedoci i cinjenica da Brajoni, iako suocena sa strahotama rada u vojnoj bolnici u 
koju se dopremaju obogaUeni ranjenici iz Denkerka, cak ni tada ne moze da zaboravi 
greh koji је pocinila u mladosti vec mu se u mislima neprestano vraca, videci RobUa 
Tarnera u svakome od tih ranjenih vojnika. Najuzasnijom od svih cini јој se pomisao 
da Ьi Robl mogao da pogine i da Ьi је tako rat mogao spreciti da ispravi nepravdu. 
Nafalost, upravo se to i zЬilo, kao da u krupnim istorijskim lomovima licni propusti 
i greske dovode do jos dramaticnijih i pogubnijih posledica nego inace, о cemu је 
Makjuan vec pisao u Nevinascima. То sto su se spoUasnji istorijski dogadaji ponovo 
umesali u sudblne protagonista ovog romana jos snafnije potcrtava tu makjuanovsku 
nerazlucivu isprepletanost Ьiografije i istorije, jedinke i drustva, privatnog i javnog, 
pojedinacnog i opsteg. 

U cemu se, nadasve, ogleda neosporna originalnost Iskupljenja? Odnosno, 
staje to sto Makjuana u ovom slucaju cini dobrim piscem? Као i u slucaju njegovog 
alter-ega Brajoni Talis, najveca vrednost, pored tehnickog savrsenstva i sposobnosti 
razvoja i usavrsavanja, krije se и njegovoj sposobnosti da sve - svoje junake, cita
oce i sebe samog - nagna da se zagledamo u duЬinu tame koja nas okrufuje, da nas 
primora da se suocimo sa svojim demonima i da iz tog mukotrpnog i bolnog procesa 
izademo sa epistemoloskim doЬitkom u rukama koji nas oplemenjuje, podaruje nam 
ljudskost i uvodi nas u neku visu sferu etike, kojaje u ovim hladnim, cinicnim i hao
ticnim vremenima svima preko potrebna. 
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TRADIТION AND MCEWAN'S TALENT: ATONEMENТ 

SUММARY 

The paper discusses the epistemology of evil in the novel Atonement writ
ten Ьу the contemporary British author Ian McEwan. What is meant Ьу this is the 
confrontation with evil and the presentation how this encounter is reflected upon the 
lives of his protagonists. The structure ofMcEwan's novel is based on the process of 
initiation which his naive and inexperienced characters have to undergo. The road to 
maturity and atonement in McEwan.'s novel is long and painful, implying unpleasant 
confrontation with various emanations of evil. The evil that McEwan's characters 
have to deal with is not simply their personal proЫem but it represents а social or 
historical phenomenon, too. 

Кеу words: Ian McEwan, epistemology, eviI, English literature, intertextu
ality, postmodernism, tradition 





Годиии-ьак Филозофског факултета у Новом Саду. Књига ХХХП! (2008) 
Annual Re11ie1v ofthe Faculty of Philosophy. Novi Sad. Volume ХХХЈЈЈ (2008) 

UDK 821.111 (94).09-3:392.37 

FROM ТНЕ DROVER'S WIFE ТО INDEPENDENT CREAТIVITY: 
IMAGES OF WOMEN IN AUSTRALIAN WR1ТING 1 

Natasa Karanfilovic 

ABSTRACT 

Непrу Lawsoп's short stories апd some пovels Ьу Elizabeth Jolley are used iп this 
paper to explore the changes the representation ofwomeп ћаs undergone iп Aнstralian writiпg, 
that is, to analyse how the enduring mytli of ап Australiaп woman has been rewritten in con
temporary women writing. The aпalysis is based оп the existing ideological clash in contem
porary women 's writing in Australia, such as Jolley's fiction, betweeп modern woman апd the 
idea of 'women 's place' accordiпg to the Australian cultural tradition, where iп Lawson 's writ
iпg womeп are more carefully considered thaп iп most other literary construction of Australiaп 
пatioпal ideпtity. The paper examiпes how Jolley оп the опе hand rewrites апd redefiпes the 
myth of domesticity апd womeп 's place iп the house while оп the otћer haпd examiпes tћeir 
creative powers, where the metaphor of creativity is ofteп literature. 

Кеу words: Australian literary tradition, domesticity myth, Jolley, Lawsoп, wom
en 's writing. 

The purpose of this paper is to compare literary representations of women 
as found in the works of some Austгalian classic texts and those of contemporary 
authors. The comparison, based on Lawson's short story "The Drover's Wife" and 
some novels Ьу Elizabeth Jolley, explores the changes which the representation of 
women has undergone iп Australian writing and analyses how the enduring myth of 
an Australian woman has been rewritten in contemporary women writing. The image 
of а typically Australian woman created Ьу Lawson was directly challenged Ьу the 
writers ofthe modern period, both male and female, who rewrote Lawson's text. The 

1 The paper was presented at the gu, Biennial EASA Conterence "ReVisions ot' Aнstralia: Нistories, [mages, 
[dentities", Debrecen, 20-24. 9. 2005. 
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paper includes concise analyses of these modern versions of "The Drover's Wife" 
thus tracking the direction which the representation of women took in the second 
half of the twentieth century. The need to rewrite а classic text reflects the change 
of Australian literary climate. The change, however, has brought about not only the 
revisiting of the tradition but proliferation of writing which is not so much directly 
engaged in а dialogue with the past, but, as seen in the work of Elizabeth Jolley, is 
concerned with contemporary society and the place women occupy in it. 

Critics mostly agree that the affirmation of authentic Australian writing сате 
with the writers of the nationalist period, who are also credited with the creation of 
national ideals, myths and identity. Authentic is here understood as the writing Ьу 
authors who were born in Australia and wrote about the country for their fellow Aus
tralians as opposed to the writing Ьу authors who were born in Britain and attempted 
to descriЬe the country for readership in Britain. Amongst the most prominent literary 
figures ofthe nationalist period was Henry Lawson and John O'Вrien is undoubtedly 
right when he says that "In Henry Lawson's writing women are more carefully con
sidered than in most other literary or even early political constructions of Australian 
national identity" (O'Brien 1991: 132). 

The apostle of mateship, the bush prophet and the voice of the bush are some 
of the epithets ascriЬed to Henry Lawson due to his lifelong commitment to writing 
of the bush and bush people. At the time of growing nationalism he saw in them the 
embodiment of what was truly and uniquely Australian. Traditional descriptions of 
а typically Australian setting are descriptions of the outback and traditional portray
als of what it means to Ье Australian are invariaЫy masculine. The typical Lawson 
story deals with an almost exclusively masculine world and а dominant male ideol
ogy evolved in Australia through the legends of mateship and the bush. Lawson's 
characters are general ly bushmen, who live and work among themselves, many of 
them have never had а wife, some ofthem have long been separated from theirs, with 
whom they could no longer get along. They prefer what emerges in Lawson's stories 
to Ье а more genuine and more duraЫe relationship - mateship. The bush appears to 
Ье no place for а woman. Nevertheless, they were there. 

"The Drover's Wife" ( 1892) is one of the best short stories of Henry Law
son and рrоЬаЫу one of the most famous ones. In it he created the most memoraЫe 
and the most enduring image of the brave and unobtrusively heroic Australian bush
woman. She is admired for fighting а bush-fire, а flood, pleuro-pneumonia and а mad 
bullock that besieged the house for а day. She does all that during her husband's long 
absences from home. In other words, she assumes the traditional male role of the 
protector ofthe house. The transition is marked Ьу changing her dress, а conspicuous 
token of femininity, for her husband's old trousers which she has to put on while beat
ing out the flames. The change of identity is accentuated Ьу the fact that her youngest 
child, а mere ЬаЬу, the опе supposed to Ье most closely attached to her Ьу his instinct 
and senses, does not recognise her and cries for his "mummy". The story shows life 
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in the bush to Ье incompatiЫe with traditional femininity. Woman has to become as 
strong and tough as man and she more often than not has to behave as а man and carry 
the burden of both father and mother of the family. lt does not leave either time or 
space for what is also considered to Ье traditionally women's trait - sentimentality. 
Not showing emotions generally beloпgs to the male code and the drover's wife is 
obviously living Ьу it. Lawson clearly intends to poiпt out the value of this woman 
and the indispeпsaЫe role she has in securiпg the survival of the family in the bush. 
However, her value does поt rest with "her assertive, aggressive femiпiпity, but in 
the way she maпages an impressive litaпy of masculine accomplishments. If she de
mands respect, then it is because she can behave so much like а mап (for а womaп)" 
(О'Вriеп 1991: 133). In order to survive she has to suppress the aspira~ioпs of her 
female nature which at times surface in the form of the Young Ladies' Journal that 
she sometimes reads or iп takiпg her childreп for Suпday walks after she washes апd 
dresses them as smartly as she сап. 

She has по пате, which iпdicates the uпiversality of the experieпce. She 
staпds for all the womeп in the bush. Left аlопе iп the bush to look after the household 
апd the childreп she might seem to Ье iпdepeпdeпt апd free but Lawsoп's womeп are 
empowered Ьу the amЬiguous freedom resultiпg from their abandoпmeпt апd isola
tioп, поt from justice or geпder eпlighteпmeпt. The fact that she is defiпed through 
her husbaпd (the drover's wife) sigпals the lack of iпdependeпce, lack of а separate 
ideпtity апd lack offreedom. Although she proves to Ье сараЫе of surviviпg without 
her husband, ,her iпdерепdепсе is поt recogпised. 

Lawsoп's story provoked dozeпs of iпterpretatioпs Ьу critics as well as sev
eral respoпses Ьу Australiaп authors. The revival of Australiaп short story with the 
writers of the Balmaiп school duriпg the 1970s was marked поt опlу Ьу rejectiпg 
the bush realism апd experimentiпg with laпguage апd style iпstead, but also Ьу re
assessiпg certaiп aspects of the Australiaп legeпd, поtаЫу the bush. Murray Bail's 
"The Drover's Wife" from 1975 is а step not опlу towards persoпalisiпg the e~peri
ence, as Warner Arens iпterprets it (Areпs 1986: 126), but also towards breakiпg the 
coпfiпemeпts of the myth. The drover's wife is graпted поt only а name, Hazel, but 
the freedom of choice. She has left the traditioпal "woman's place", that is home, as 
well as her husbaпd. Iп Bail's iroпical iпterpretation of the traditional ideas about the 
Australian bush апd the figures of the bushwomaп апd the drover it is the husbaпd 
whose life is affected Ьу his wife's absence whereas iп Lawson's story it is the wife's 
existeпce that is interpreted through her husband's аЬsепсе. The reversal ofLawsoп's 
motifs iп Bail's story is triggered Ьу Russel Drysdale's paiпtiпg from 1945, where 
the figure of the drover's wife is foregrounded while the drover is dwindled into а 
distant shadowy backdrop. Fraпk Moorhouse's "The Drover's Wife" (1980), а hu
morous parody of the three elements of the Australian legend - droving, mateship 
апd the pioneering bravery of women in the outback, - makes опе good point which 
accords with Lawson's represeпtatioпs of bushwomen. Moorhouse's rewrite of the 
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traditional story expounds the idea that the drover's wife, presumaЫy а woman, is 
not а woman at all. Having in mind the images of women in Lawson's stories it is 
not wholly unimaginaЫe that "the maternal bulk", "the wooly coat" and "large soft 
eyes" of the merino sheep indeed seem to Ье а feminine enough substitute for "the 
long, strong masculine hands - the hands of the Australian Bushwoman and mother 
[ ... ] The hands that covered а worn and lined brick-burnt face of despair [ ... ] Most 
of those hands were folded over withered breasts years ago, and are as fleshless as 
the breasts now" (Pons 1984: 111 ). А feminist version ofthe story came from Barbara 
Jefferis in 1980. In her story the drover's wife is granted her own voice wit\1 which 
she declaratively refuses to Ье the drover's wife ofthe male narratives about her. She 
accuses her male predecessors of creating untruthful images of the bushwoman and 
asserts the right to tell а women 's history. Her most severe criticism is directed at 
Lawson, whom she Ыames for falsifying her story Ьу leaving out from his story the 
most painful moments she experienced as а woman. As if the death of а ЬаЬу or а 
miscarriage caused Ьу the digging of his grave are not appropriate or l1eroic enough 
for Lawson's purposes; he pictures women as heroines only when they do something 
а man would normally do for them, like killing а snake or skinning а calf. This se
lectivity employed Ьу male authors is also repudiated in the works of contemporary 
women authors, such as Elizabeth Jolley, who explicitly represent female body and 
its functions as positive and as the embodiment of creative powers, not as something 
to shy away from. 

Barbara Jefferis did with the image of the drover's wife in particular what 
Elizabeth Jolley has done with the images of women in general. In contemporary 
Australian fiction the novels of Elizabeth Jolley lend themselves to fruitful compari
son with the traditional representations ofwomen for several reasons. Firstly, she has 
brought the female protagonist to the forefront of the novel in а country with а strong 
cult of mateship in both artistic and cultural domains. Secondly, although her choice 
of themes and characters reflects а profound interest in the place and role of women 
in society, she has never considered herself а feminist. Her fiction is written from а 
decidedly women's point of view but it is not feministically Ьiased. Her intention is 
not to oust male discourse but to create а space for long neglected female discourse 
and indicate the importance of achieving their balance. Lastly, in comparison to other 
female writers in Australia she displays а remarkaЫe thematic versatility and а broad 
outlook. Her novels can Ье said to comЬine the main tendencies of women's writ
ing: the expression of woman-to-woman sexuality dominant in the lesЬian fiction of 
Elizabeth Riley, Helen Garner ш Mary Fallon; the ways gender difference structures 
power inequities represented in the work ofBeverly Farmer; domestic realism in Hel
en Garner; gothic realism found in the fiction of Barbara Hanrahan and Kate Gren
ville as well as the formal experiments of Јап McKemmish and Finola Moorhead, 
which represent а brave step into masculine literary territories of genre or modernist 
fiction or postmodernism. 
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From а women's point of view Jolley's fiction re-shapes and extends the 
prevailing social, psychic and sexual narratives. The traditional image of the drover's 
wife purporting to а realistic representation of а woman is created Ьу а male author 
within what the reader easily recognises as patriarchal ideology. She inhablts and sus
tains the male world in an act of stoical submissioп for which she wiпs the autlюг's 
respect and praise. Lawson depicts 11er life as an ongoing struggle and the end of the 
story brings no resolution but rather closes on а note of despair. The anecdote of the 
sпake is used to provide а framework within which Lawson evokes the woman's life. 
During the vigil she remembers her past and there are no indications that her future 
will Ье any different. One cannot fail to see that she is the prisoner of that world with 
neither power nor possibllity to change it. 

It can Ье argued, therefore, that Jolley's narratives about women have similar 
thematic concerns to Lawson 's stories. Exile and survival, dislocation, longing, fear, 
loneliness and lack of communication are all built into the image ofthe drover's wife 
as much as they feature in the representation of characters in Elizabeth Jolley's fic
tion. Elizabeth Jolley focuses on women not as passive objects realistically or ideally 
delineated Ьу the male gaze but rather as agents of change and being аЫе to change 
themselves througl1 their relationships with themselves, other women and with their 
own creations. These three relationships capture the major developments in literary 
images of women Ьу modern female writers. 

The departure from the realist mode has led to а more searcl1ing explora
tion of character. The character is not caught in а glass reftection but is subject to an 
in-depth study of personality and personal relationsblps. The absence of husbands 
in Lawson's stories about women is presented as а necessity imposed on the drov
ers' wives who have to toil in а world of men but without men Ьу their sides. In 
Jolley's narratives we encounter women who willfully exclude men from their lives 
and choose to create their own worlds centered on woman-to-woman relationships. 
These women appreciate the merits of female friendship as much as Lawson'~ men 
praise the virtues of mateship. Jn Jolley's first novel, Palomino (1980), traditional 
myth is reclaimed to become а healthy idyll of feminine friendship. Jn the novels 
that fo\lowed various forms of female relations are used to explore and expose cer
tain aspects of pat1·iarchal ideology that have not been acknowledged or have been 
ignored Ьу predominantly masculine society and its male narratives. The duality of 
roles found in the drover's wife of Lawson's story is externalised in Jolley's novels 
so that the patriarchal pattern of gender roles is created within the relationship of 
two women. The real violence of domestic repression is pictured in The Well ( 1986), 
where the authoritative figure, Miss Harper, falls for а young girl, Kathy, and dismiss
es the outside world with the help of а few cheqнes in order to create а secluded and 
sheltered life organised around the tasks of home. The novel sl10ws how under the 
seemingly idyllic relationship опе can suffer and long for freedom. The awakening 
ofKathy's sexuality and her growing awareness ofherself as а woman threaten to de-
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stroy the world Miss Harper has created. Kathy's position is essentially in accordance 
with Lawson's image of the drover's wife. The world of the drover's wife is limited 
to the house her husband has built. Her life is reduced to carrying out everyday tasks 
of а housewife and her femininity has to Ье subdued if she is io remain within the 
confinements of the life imposed on her. The main contriЬution of her husband, as 
the story presents, consists of а few cheques he brings from the outside world. The 
repressive nature of the home in the novel Miss Peabody's Inheritance is epitomised 
Ьу Miss Peabody's tyrannical, disaЫed mother whom Miss Peabody has to serve 
obediently. She has no life of her own but is characterised through her dull јоЬ and 
the tasks she carries out for and instead of her bedridden mother. Her mother's illness 
and incapaЬility to contriЬute to domestic activities сап Ье seen as а counterpart to 
husband's absence in the traditional story. 

The change of narrative mode in contemporary women writers has brought 
about the changes ofthe point ofview and attitude, which in turn has created а type of 
writing which liЬerates and empowers the repressed feminine, endows women with 
а separate identity and independence and places special emphasis on their creativity. 
The creative powers of Jolley's female characters are usually expressed in the form 
of writing so that many of them are writers. Open ended texts Ьу Elizabeth Jolley 
do not provide resolution to the characters' struggle and as such evoke the end of 
Lawson's story which only brings а temporary relief to the character but does not 
end her struggle. However, unlike Lawson's story "her works may trace the move
ment of character from silence to expression or from а repressed to а relatively free 
state" (Gillett 1991: 117-118). The much praised resourcefulness ofthe drover's wife 
which enaЫes her to survive in the bush has been transformed into creative energy 
in Jolley's characters which offers them the possiЬility of living а more fulfilled life. 
The lives of Jolley's women writers have been unfulfilled, surfeited with missed op
portunities and loneliness. Diana Hopewell, the writer in Miss Peabody's Inheritance, 
is confined to а wheelchair in а nursing home. Miss Peabody, who takes over the role 
of writer at the end of the novel, has spent ап uneventful life caring for her mother 
and denying her own needs. Miss Hailey, in Mr ScoЬie's Riddle, though healthy, is 
trapped in а hospital for the aged. Hester Harper, who becomes а storyteller at the end 
of The Well, has а crippled leg and must wear а brace. Alma Porch, the author of а 
work called "F охуЬаЬу' in the novel of the same title, constantly finds herself at the 
mercy of other people and is unaЫe to express her needs or wishes. For these women 
writing is not only а welcome escape from the grim reality and its value is not solely 
in therapeutic qualities but it also becomes the agent of their change and а means of 
self-determination. They do not attempt to recapture or reproduce their lives in fiction 
Ьнt their new lives and new identities are created in the process of writing. Indeed, in 
place of their repressed and alienated selves, their new selves are brought into exis
tence through writing. Female writers in Jolley's fiction, thus, become independent 
in the sense that they are given the power to create themselves, change themselves as 
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they change their texts, speak for themselves and above all they do not need some
body else's identity to Ье defined in relation to. 

The art of story-telling constitutes а significant part of the image of the drov
er 's wife of Lawson's story as well. However, when the unfortunate woman imag
ines herself telling а funny story to а bushman it serves only to help her overcome 
а moment of crisis. Lawson does not go beyond the healing powers of story-teiling. 
Moreover, the aЬility to amuse others with а good story is а quaHty appreciated pri
marily among men in the bush so that the virtues of the drover's wife are once again 
estaЫished against the background of а masculine set of values. In Elizabeth Jolley's 
writing, on the other hand, imaginative and creative powers are not welcomed as а 
way to endure the imprisoning circumstances, repression and self-denial, but is rather 
greeted as а way to freedom, growth of character and self-determination. 

In conclusion it can Ье said that contemporary fiction has worked towards 
the unmasking of the unfavouraЫe position allocated to women according to the 
traditional representation and towards the recognition of women's right to tell their 
own and different story. In consequence, images ofwomen in Australian writing have 
undergone changes which include the change of perspective, redefinition of female 
identity, liЬeration of the repressed feminine, celebration of female creative poten
tials, freedom of choice and independent thinking. However, these categories are 
not ready-made for the heroines of modem fiction. The novels of Elizabeth Jolley 
uncover the negative side of the traditional coin and show the dominant ideology 
still at work in modern society so that the images of liЬerated, independent, creative 
and self-assertive women in her fiction are forged in their movement from passive 
acceptance to active resistance. 
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ОО ZENE GONICA STOKE ОО NEZAVISNE KREAТIVNOSТI: SLIKA ZENE 
U AUSTRALIJSKOJ KNJIZEVNOSТI 

REZIME 

Na temelju pripovedaka Henrija Losona i izabranih romana Elizabet Ozoli, 
rad ispituje promene koje su se desile u australijskoj knjizevnosti kada је rec о pred
stavljanju zenskih Iikova. Orugim recima, rad ima za cilj da pokaze kako savremeno 
zensko pismo preispisuje uvrezeni mit о australijskoj zeni. Analiza se zasniva na 
ideoloskom sukobu koji u savremenom zenskom pismu Australije, kao sto је stvara
lastvo Elizabet Ozoli, postoji izmedu savremene zene i predstave о 'zenskom mestu' 
koja postoji u australijskoj kulturnoj tradiciji, gde se Loson izdvaja kao autor koji је 
u svojim pripovetkama posvetio vise paznje zenama nego drugi aнtori koji su knji
zevnim stvaralastvom doprineli stvaranju australijskog nacionalnog identiteta. Rad, s 
jedne strane, razmatra kako Elizabet Ozoli preispisuje i iznova definise mit о kucnom 
zivotu i zenskom mestu u kuci dok, s druge strane, istra:Zuje njihovu kreativnu moc, 
pri cemu se knjizevnost cesto javlja kao metafora kreativnosti. 

Кljucne reci: australijska knjizevna tradicija, mit о kucnom zivotu, Ozoli, 
Loson, zensko pismo. 
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КРАТАК ПРЕГЛЕД РУМУНСКИХ ДЕЛА 

ПРЕВЕДЕНИХ НА СРПСКИ ЈЕЗИК 

Вирђинија Поповић 

САЖЕТАК 

Рад се бави преводима познатих румунских дела на српски језик као и српских 

дела на румунски. Пре шездесетих година прошлога века, српски читалачки круг није 

био упознат са највећим делима румунске књижевности. На крају ХХ века се дела на 

румунском језику све више преводе, тако да данас српски читаоци имају богату риз

ницу румунских дела на српском језику. Поред прозе, поезије и позоришних комада 

последњих година се преводе књижевне критике и есеји. Рад се базира на белетристич

ка дела, од прве књиге преведене у Србији 1940. године па све до данас. Акценат је 
постављен на два румунска позната романа преведена у другој половини прошлог века: 

Os\1eta Михаила Садовеануа и !gra sa smrcu Захарије Станку. 

Књучне речи: превод, румунска књижевност, српска књижевност, рома!"!, по-

езија 

ПРЕГЛЕД РУМУНСКИХ ДЕЛА ПРЕВЕДЕНИХ НА СРПСКИ ЈЕЗИК 

У међуратном периоду постојала је, како у румунској тако и у књижев

ности југословенских народа, оријентација скоро искључиво на тзв. велику светску 

књижевност, касније видна је тежња за међусобним зближавањем и књижевности 

мањих народа. То је нормална појава, нарочито кад су у питању суседни и по ис

торијском развитку и кулrури блиски народи. До половине прошлога века румун

ској публици једва да су били познати Лаза Лазаревић и Јован Дучић, касније, у 

послератном периоду, у Румунији су се у великим тиражима штампали Радоје 

Домановић, Бранислав Нушић (чији су комади, нарочито Госпођа Министарка и 

Ожшюшћена породица, доживели и многа сценска извођења, чак су били предмет 

компаративног истраживања са румунским делима Ј. А. Карађалеа и докторској 
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дисертацији Марине Пуја-Бадеску), као и Бранимир Ћосић, Бранко Ћопић, Васко 

Попа, а у задње време, чак и са више дела, заступљени су Иво Андрић, Борислав 

Пекић, Никола Милошевић, Милорад Павић и др. 

Слична је ситуација била и код нас: наша је публика једва могла упозна

ти неке одломке румунске прозе преко антологије Лепосаве Павловић у издању 

СКЗ (1940). Од значајних румунских писаца превођен је, између два рата, једи
но Ливију Ребреану, "румунски Достојевски", са француског и више као фран

цуски писац, превођени су романи Панаита Истратија, "балканског Горкија" 

(по речим Ромена Ролана) 1 
, Кадим и Кира Киралина. Касније се појављују у 

српским књижарама, у кратким временским размацима Чезар Петреску, Камил 

Петреску, Михаил Садовеану. У позориштима су се играле комедије Јона Луке 

Карађалеа (у Српском народном позоришту из Новог Сада) и Тудора Мушатес

куа (вршачко позориште "Стерија"). Мушатескуову познату комедију Титаник 

валцер приказивала је и Мађарска драма суботичког позоришта, а мађарско ама

терско позориште "Мадач" из Зрењанина освојило је са овим комадом златну 

медаљу на такмичењу југословенских аматерских позоришта на Хвару. 

Такође су се објавиле на десетине антологија и белетристичких дела, 

класика и савременика, преведених на румунски, односно на српски, и штам

паних у мањем тиражу за специфичну публику (припаднике српске народности 

у Румунији, односно за припаднике румунске народности код нас), у Издавач

ком предузећу за књижевност (E.L.) у Букурешту (неки наслови штампани и 
у Темишвару), и у издавачкој кући "LiЬertatea" у Вршцу (касније у Панчеву). 

Последњих година прошлог века ситуација се мења и преводе се романи Ђу

леандра / Ciиleandra (Рад, Београд, 1964), Златна грана/ Creanga de аиr (Но
лит, Београд, 1966) Михаила Садовеануа, Стародворске лоле/ Craii de cиrtea
veche, Матејуа И. Карађалеа (Нолит, Београд, 1977), од Мирће Елијаде излази 
из штампе 1987. године дело На улици Мантулеаса/ Ре strada Mdntиleasa, (Гра
дина, Ниш), приповетке Мирће Елијадеа Код циганки и Ноћи у Серампореу/ 

La figanci. О noapte !а Seraтpore (Српска књижевна задруга, Београд, 1999), 
Симболизам, свето и уметности/ Siтbolisтиl, sacrиl $i artele (Гутембергова га
лаксија, Крушевац, 2006), Бескрајни стуб/ Colитnafara de sfdr$it (КОВ, Вршац, 
2001 ), Тајна доктора Хонигбергера и друге новеле/ Taina doctorиlиi Honigberger 
$i alte nиvele (Paideia, Београд, 2002)2

; од Емила Сиорана Историја и утопија/ 

1 У издању Културе из Београда, 1962. године је објављена књига на српском Панаита Истратија али 
преведена из француског језика. У изадњу КОВ-а, 1999. године преведен је роман "Кира Киралина" 
са румунског језика. 

2 Остала Елијадеова дела преведена на српски: Шаманизам и архајске технике екстазе/ :)aтanisтul 
~i tehnicile arhaice ale exta=ei, Историја веровања и религијских идеја / Jstoria credinfelor $i ideilor 
religioase, Водич кроз светске религије/ Ghid prin religiile luтii, Свето и профано/ Sfdntul $i profa
nиl, Слике и симболи/ lтagini $i siтbolиri, Од каненог доба до Елеусинских мистерија, (Просвета, 
Београд, 1991 ), Од Гаутаме Буде до тријумфа хришћанства, (Просвета, Београд, 1991 ), Од Муха.неда 
до Реформације, (Просвета, Београд, 1991. mдине) 
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Istorie ~i иtopie (Алеф, Чачак, 1987), Крик безнађа/ Ре cиlтile disperiirii (Ок
тоих, Подгорица, 2001 ), Сузе и свеци / Lacriтi ~i iпgeri (Братство-Јединство, 
Нови Сад, 1989), Моја земља ITara теа (КОВ, Вршац, 1998), као и дела пре
ведена са француског језика: О незгоди бити рођен, Despre пеајипsиl de а te fi 
пiiscиt (Београд, 1999), Кратак преглед распадања (Матица српска, Нови Сад, 
1972), Черечење/ Sfdrtecare, Сwюгизми горчине/ Silogisтele aтiiriiciипi, При

знанја и анатеме/ Miirtиrisiri $[ апаtете (Светови, Нови Сад, 1995). Преведен је 
Думитру Раду Попеску - Анастасијин жшzан беше ход/ Dиios Aпastasia trecea 
(Књижевне новине, Београд, 1988) у преводу Адама Пуслојића и Војиславе 
Стојановић. Године 2008. објављена је комедија у издању КОВ-а Изгубљено 
писмо/ О scrisoare pierdиtii, Јона Луке Карађалеа, затим од Ежена Јонескуа дела 
Човек под знаком питања /Оти! sиЬ sетпиl iпtreЬiirii, Испрекидано трагање / 
Ciiиtarea iпterтiteпtii, Енглески без професора/ Eпglezцte farii profesor (КОВ, 
Вршац, 1997), Гротескни и трагични живот Виктора Игоа/ Via/a grotescii ~i 
tragicii а lиi Victor Ниgо (КОВ, Вршац, 2006). Песник Михај Еминеску био је 
преведен у неколико наврата: Раду Флора превео је Вечерњак /Lиceafiirиl, (КОВ, 

1989); Милан и Илеана Ненадић су 2000. године објавили збирку његових песа
ма у издавачкој кући "LiЬertatea" под насловом Вечерник & Писма/ Lиceafiirиl ~i 
Scrisorile. Године 2000. објављена је такође збирка Opere alese/ Миха} Еминес
ку. Изабрана дела, двојезична едиција у Букурешту, превод Октавије i-Iеделку 
и Јоана Флоре. Еуђену Симиону, румунском књижевном критичару објавила 

се збирка есеја и критика Уморан је демон теорије/ А obosit dетопиl teoriei, 
(Апостроф, Београд, 2004. године), избор и пр вод са румунског језика урадио је 
Адам Пуслојић, предговор и поговор Срба Игњатовић и Мариана Дан. 

Никита Станеску је код нас познат песник, а о његовим књижевним 

квалитетима наши читаоци су имали прилике да суде још 1971. године кад му 
је крушевачка Багдшzа штампала плакету песама Неречи/ Necиviпtele. Исте го

дине излази му на српски језик и збирка Београд у пет пријатеља/ Belgradиl iп 

ciпci prieteпi. Године 1973. је објављена збирка Станескуових песамаДозивање 
UJWeнa а 1980. године Стање поезије. Године 1984., издавач "Књижевне новине" 
из Београда објављује избор Станескуових стихова и есеја у оквиру библиотеке 

Мандрагора, превод Адама Пуслојића. У Вршцу 2007. године, такође је обја
вљена збирка његових песама Муња и хладноћа у преводу Петруа Крдуа. 

Песник Јон Минулеску био је преведен на српски, превод и избор пе

сама је урадио Михајло Аврамеску а двојезична збирка песама је објављена у 

издавачкој кући "Либертатеа"/ "LiЬertatea" 2003. године под насловом Акварел/ 
Acиarelii. Године 197 5. је изашла прва збирка песама Лучи јана Благе Небески до
дир, а 1978. године, преводилац Адам Пуслојић објавио је двојезичну књигу под 
насловом Четири песника. Аргези, Баковија, Барбу, Блага/ Patrи poefi. Arghezi, 
Bakovija, ВаrЬи, Вlaga и објавио је у Румунији. У мају 2008. године објављена 
је нова збирка Благиних песама, превод и избор песама Офелија Меза и Марија 
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Ненадић. Марина Сорескуа превео је Адам Пуслојић у збирци Живот у точку 

(Крушевац, 1969. године). Збирка песама Олово/ РlитЬ Ђорђа Баковије, обја
вљена 1979. године, у преводу Адама Пуслојића, Акваријум/ Асиаriит (КОВ, 
Вршац, 1982. године) Штефана Аугустина Дојнаша, од истог песника и збирке 
Пијач росе (КОВ, Вршац, 1990. године) и Рођен у Утопији (Рад, Београд, 1994. 
године). Објављене су збирке песама Ане Бландијане Сведоци (1993. године) у 
издању КОВ-а и прича Потреба за причом (2000. године) у издању "Арке" из 
Смедерева, исте године збирка песама Ђелу Наума Боја сна (Рад, Београд), као 

и романи Салудос/ Salиdos (2007. године) Александруа Ековојуа и Антонија 
Еуђена Урикарију. 

Румунско-српске књижевне везе и реципроцитети су старијег датума. 

Још 1793. године Доситеј Обрадовић, одличан познавалац румунског језика, 
написао је своју посвету Слова поучителног епископу Леону Геуки на румун

ском - у писму великобечкеречком грађанину Јакову Чокрљану, говори о "на 

влашки преведеним Баснама" (До данас још нису идентификовани превод и 

преводилац, јер ће Доситејеве Басне први пут штампати у румунском преводу 

Димитрије Цикиндеал 1814. године у Будиму). На почетку прошлога века дожи
вљавају румунски превод (исти преводилац) и друга Доситејева дела (Совјети, 

1802. године; Собрање, 1808. године). Пронађен је, у рукопису и Цикиндеалов 
превод на румунски Живот и приюьучења (вероватно из 1818. године). Румун
ско издање Басана од 1814. године прештампаће 1838. године Јон Хелијаде Ра
дулеску у Букурешту, до краја века оне ће бити још једном преведене. Прву 

штампану књигу на румунском тлу објавио, на црквенословенском, цетињски 

штампар Макарије, 1508. године (Литургијер, у манастиру Деалу, у Влашкој). 
Гроф Ђорђе Бранковић (који је боравио скоро десет година на двору мунтенског 

владара Шербана Кантакузена), крајем ХVП века, поред својих Славено-серб

ских хроника (са обиљем података из румунске историје), написао иједну хро

НИl\У на румунском језику (у архиву Српске академије наука и уметности чувају 

се такође неки рукописи на румунском језику који се приписују истом аутору). 

О Румунима пишу, у више наврата, и Јован Стерија Поповић, Јоаким Вујић, Вук 

Стефановић Караџић, као и политичар, лекар и књижевник Владан Ђорђевић. 

ПРЕГЛЕД СРПСКИХ ДЕЛА ПРЕВЕДЕНИХ НА РУМУНСКИ ЈЕЗИК 

У Румунији налазимо велики број података и информација о Србима, у 

старим румунским хроникама 17. и 18. века, како и молдавским (Григоре Уреке, 
Мирон Костин, Јон Некулће и др.) тако и мунтенским (нпр. Раду Попеску, Кон

стантин Кантакузен). Румунски писци XIX века, Георге Асаки, Димитрије Болин
тинеану, Николаје Балћеску, Александру Одобеску и др., пишу, у више махова, о 

Србији и другим југословенским покрајинама под туђинском влашћу. У међурат-
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ном периоду штампанаје у Румунији једна књига новинарско-књижевних репор

тажа о Југославији (П. Паску, као и Х. Лиман, К. Србу, В. Брладеану). 

Данас, у Румунији, се могу пронаћи у књижарама велики број срп

ских писаца преведених на румунски од којих можемо набрајати: Милорад Па

вић: Унутрашња страна ветра/ Partea laипtrica а vaпtиlиi, Хазарски речник/ 
Dic{ioпarиl khazar, Последња љубав у Цариграду! Ultiтa iиblre la Tarigrad (1994. 
године); Звездани плашт. Астроло~ики водич за неупучене/ Iиblrea scrisa-п stele. 
Mantia de stele - Ghid astrologic de ghicit (2008. године) у преводу Маријане 
Штефанеску, Предео сликан чајем/ Peisaj pictat in ceai (Артемис, 1988. годи
не). Павићева књига Позорииtте од хартије/ Teatrи ре hartie (Hшnanitas, 2007. 
године, Букурешт). У румунској варијанти објављене су и следеће књиге: Ми

одраг Булатовић - СоСО$Иl 1·щи zboara spre cer/ Црвени петао лети према небу 
(Univers, 1978, превод: Д. Петровић); Милош Црњански -Кап шпанске крви/ О 
picatиra de sdnge spaпiol (Univers, 1983, прев. Лидија Токарју), Сеобе/ Migт-a{iile 
(Editura de Vest, 1992. године, прев. Д. Бајски, О. Неделку); Иво Андрић - На 

Дрини ћуприја/ Е ип pod ре Driпa, Борисав Станковић - Нечиста крв/ Sdпge 

tи!Ьиrаt, Никола Милошевић - Кућа од ораховог дрвета/ Cиtia diп lетп de пис 
(Никулеску, 2004. године) у преводу Анемари Сореску Маринковић, Дозивање 
Бога/ lпvocarea lиi Dитпеzеи Драгана Драгојловића (1995. године) у преводу 
Душана Бај ског и Благоја Ћоботина као и Књига љубави/ Cartea iиblrii (Хестија, 
Темишвар, 1996. године) од истог аутора. 

ДВА РУМУНСКА РОМАНА ПРЕВЕДЕНА НА СРПСКИ ЈЕЗИК 

Два романа преведена на српски, а која су ремек-дела румунске књи

жевности: Освета Михајла Садовеануа и Игра са смрћу Захарије Стан:ку. Са 

Садовеануом смо се упознали 2003. године када је била објављена збирка Раз
вој румунске књиж:евности од првих писаних споменика до постмодернизма 

Лучијана Павела и Мариане Дан у издању "Завода за издавање уџбеника и нас

тавна средства", Београд. Између осталог аутори ове збирке кажу: "Садовеану 

је писац који се истиче као оригинална личност у оквиру румунске прозе. Ње

гово стваралаштво импресионира како обимом, тако и квалитетом." (Дан, Ма

риана, Павел. Л. 2003: 158) 
Михаил Садовеану спада у веома значајне личности румунске културе. 

Уз песнике Михаила Еминескуа и Тудора Аргезија, комедиографа Јона Луке 

Карађалеа, приповедача Јона Креанге, романсијера Ливијуа Ребреануа, новели

ста и романописац Михаил Садовеану (1880-1961) име је и, више од тога, појам 
који доминира новијим токовима румунске књижевности. Његово стваралаш

тво је, по својој снази и особености, грандиозан ток за себе. 

Михаил Садовеану је био активно присутан у румунској култури више од 

шест деценија, пишући још од ране младости, објављујући од своје седамнаесте 
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године, да би се у двадесет и четвртој (1904. године) представио са четири књиге 
прича и новела одједном. Отуда је наставио да сваке године, до првог светског 

рата, штампа по један роман или зборку прича, а у периоду између два рата обја

вљује и по две књиге годишње. Садовеану није престао с радом до последњих 

својих дана, створивши опус од преко сто књига, најобимнији у историји румун

ске књижевности. "Од периода његовог дебитовања прати линију сентиментал

ног реализма и дескриптивног натурализма". Године 1928. објављује дело Напи 
Апсиfеi/ Код Анкуциног хана, који означава почетак његове уметничке оригинал

ности. Овим радом он се истиче као савршен приповедач. Године 1930. појављује 
се роман Baltagu1/ Osveta, ремек-дело румунског романа. 

У време када је он С'I)'ПИО у књижевни живот, на прелазу из прошлог у наш 

век, румунска литерmура, постала је поприште укрштавања разЈШЧитих струјања, оп

редељења и утицаја западноевропских, првенствено француских. Примало се, прено

сило и асимилирало; са извесним закашњењем суочавало се са естетичким становиш

тима и mковима који су на Западу, трајали већ деценијама. У румунској књижевности, 

новији утицаји нису имали ону неопходну временску релацију помоћу које би својим 

постепеним развојем и зрењем фиксирали хомогеније етапе, шире покрете и школе. 

Међу савремеющима младог Садовеануа било је и закаснелих романгичара и симбо

листа, реалиста и нmуралиста. Сам Садовеану пршио је са широким :интересовањем 

гибања у европској литерmури. Одушевљавао се делима Додеа, Игоа, Балзака, Флобе

ра, а и Дикенсом, Тургењевом, Гоmљем, које је читао у француском преводу. Нешто 

касније, постали су му присни Мопасан и Горки. У његовим првим делима осећа се 

утицај Золе, а неки критичари су препознали у сензибилитету за природне лепоте, у 

развијеном чулу за мистерије природних појава, у болећивости којом описује беду и 

невољу људску, у заносу којим приказује припросте, непросвећене, примитивне, извес

ни утицај Тургењева. Књижевни критичар Ђорђе Калинеску је за Садовеануа рекао да 

поседује реализам једног Балзака и меланхолију романтичара (Калинеску, 1998). 
Садовеану се врло рано почео опирати утицајима са стране. Иако је чу

вао у себи стално и интензивно универзално интересовање, и никад није прес

тао да прати и цени велике подухвате људског духа, да ослушкује своје време 

и да пребире по прошлим временима, по ризницама грчке културе, византијске 

књижевности, оријенталне филозофије. Још у младости почео је проучавање 

националног фолклора, трагање за изворима народне мудрости, да се зано

си старим текстовима хроничара, у којима је налазио неисцрпне могућности 

богаћења савременог литерарног језика. Већ после првих објављених књига 

прилази групи окупљеној око часописа "Румунски живот"/ "Viata romaneasca", 
који је од првих својих бројева (1906. године) прокламовао потребу ослобађања 
од неинтегрисаних, помодно прихваћених утицаја са стране. Ова литерарна 

групација, названа "попоранистичком"3 (народњачком), заступала је принципе 

3 Попоранизам или на румунском Poporanism. Млади писци овог периода који потичу са села, доносе 
део питорескних пејзажа, описа обичаја и догађаја из тешког али лепог живота сељака. Главна тема 
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стварања националне књижевности чији ће извори инспирације бити у про

шлости и садашњици румунског народа. Прихватајући такав програм, Садове

ану ће постати најдоследнији његов представник до краја живота, упркос свим 

оним гибањима, културним и социјалним, која су, нарочито у периоду између 

два светска рата, преко разноликих савремених концепција отварала нове про

блеме, захтевала новије солуције и, самим тим, сужавала и естетичко подручје 

традиционлизма. 

Из свог општег увререња да писац треба "да усмери свој слух ка наро

ду и националној прошлости" Садовеану је црпао разлоге за проучавање наро

дне књижевности. "У народној поезији", рекао је у говору приликом пријема у 

чланство Академије, " ... уткан је не само одјек осећања народа већ и сам карак
тер његове душе". Из онога што је у тој поезији непоновљиво треба да се зачне 

једна оригинална, истински национална књижевност. Из ове пишчеве мисли, 

која је путоказ неговим стваралаштвом изродио. се роман Освета/ BaltagиZ-1, 
објављен у издавачкој кући Нолит из Београда, преводилац Аурел Гаврилов. 

Књижевни критичари су сматрали роман Освета модерно парафрази

рање народне румунске баладе Јагњица/ Miorifa. Уистину романсијер је кренуо 
од познате баладе коју је јако ценио и волео. Садовеану, овим романом које је 

први пут био објављен 1930. године у Румунији, остварује једну нову интер
претацију миоритског мита, cтиx-motto, који се може узети као извор инспи

рације за свој роман јесте Stapdпe stapdпe,/ Mai сhеата ~-ип сапе ... 5 Романом 

Освета улазимо у "врата раја" Садовеануовог дела. Из сопственог сведочења 

аутора романа, основу за овај роман је потражио и у реалном догађају: када је 

писац једном свратио до хана, чуо је разговор двају жандарма о убиству једног 

чобанина и о могућим убицама. Садовеану је ове елементе синтетизовао и ство

рио једну епску конструкцију, сурову, пласирајући у центру женску комплексну 

психологију. Из баладе је сачувао идеју о конфликту: двојица чобана договарају 
се да убију трећег да би му преузели овце. 

Разлика између баладе и романа ипак јесте велика, велику улогу играју 

таленат, имагинација као и психолошко стање аутора. Садовеану одбацује опис 

и ставља у центар пажње акцију и психологију ликова. 

у часопису Румунски .живот /Viafa roтdneasca, најзначајнијем часопису овог румунског књижевног 
правца, јесте село. Програм часописа су националне појединости, социјална размишљања, симпатија 

за сељака и село. Писци из овог периода описују село са тужним сценама прогоњеног сељака и 

инсистирају на тешким условима сиромашних који немају основна средства ни за рад ни за живот. (в. 

Вирђинија Поповић, Село у романи.ма и приповетка.ма Ливијуа Ребреануа у односу на село у делима 

Милована Глишића и Јанка Веселиновића, у Сусрет култура, зборник радова, Филозофски факултет, 

Нови сад, 2004. године, стр. 369-376.) 
4 Наслов овог романа није преведен дословно већ је изведен из контекста романа. Ba/tagu/ се може 

превести термином Секира. Превод наслова овог романа на хрватски језик јесте Sjekira (в.Leksikon 
svjetske knjizevnosti, Загреб, 2004. године. 

5 Превод стиха: "Газда, газда, /Позови и једног пса".". У балади Јагњица/ Miorifa, рима је АБАБ 
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Прихватајући идеју о једном молдавском чобанину, Садовеану ствара 

јак психолошки женски лик Виторије Липан, који тежи истини и правди. Вре

ме дешавања у роману јесте крај 19. и почетак 20. века. Наслов романа јесте 
симболичан, означавајући, оружје којим је супруг Виторије Липан, Некифор, 

убијен, као и инструмент са којим се извршава правда. Другим речима, оружје 

за извршење злочина и кажњавања, тиме задовољавајући жељу за богатством. 

Тема овог романа је једноставна и може се лако резимирати. Некифор Липан, 

искусан чобан, креће у Дорну да купи овце које би одвео назад док не прође 

зима. Забринута што јој се супруг не враћа, Виторија креће у потрагу за њим 

сумњајући да је у животу. Успева да пронађе убице и да их казни. У балади 

Јагњица, смрт је посматрана као свадба, наиме, слично традицији, млади људи 

који умиру а нису се до тада венчали сахрањени су у оделу младожење а сахра

на је слична свадби. У роману Освета, свадба из баладе Јагњица јесте замење

на сахраном која је извршена исто како традиције налажу. Због ове чињенице, 

Садовеануов роман јесте монографија румунскох села. 

Садовеану је узео као један од мотива селидбу оваца, на румунском 

названом transhuтanfa. Заједнички сиже двају румунских ремек-дела јесте вре

ме преласка с планине у долину: молдавског чобана су убили његове колеге а 

разлог је већи број оваца и више новца. Пас који је требао да чува чобана из Ја

гњице или псе које је он требао да чује после своје смрти су замењени у роману 

са псом по имену Лупу, моделом "човековог најбољег пријатеља" који је бдео 

над својим мртвим газдом док га није снег отерао. У понашању главног женског 

лика се може обухватити цела животна филозофија (као она о новцу из баладе 

Јагњица), уравнотеженост и мера у свему, без икаквог жаљења, наслеђене из 

тешких прастарих времена. Познати румунски књижевни критичар Констан

тин Чопрага је сматрао да нико после Еминескуа није као Садовеану створио 

такве вредности, пуне духа, нико није створио комплекснију карту духовности 

румунског народа као што је он урадио" 

Роман Освета, написан за врло кратко време, у 17 дана, има као изворе, 
поред споменуте баладе из које је преузео тему, мотив, сукоб, систем идеја о 

смрти, још две баладе из који су преузете теме митски мотиви: Salga (жеља за 
правдом), Dolca (идеја везаности човека за верну животињу). 

Наслови имају различит значај: Miorifa потиче од речи тioara којој се 
преписују људске карактеристике. Румунски наслов Baltagul, наслов јесте сим
боличан, baltagul (прев. секира) у аутентичној митологији представља оружје 
неписаног закона као и моралног, магично и симболично оружје предодређено 

извршавању правде. Реч "baltag" може бити и грчког порекла, од речи "labrys", 
што значи секира са две оштрице, али и лавиринт. Пут који Виторија Липан 

прелази у потрази за мужем, се може посматрати као лавиринт, јер креће из 

тоталне таме ка светлости, светлост ту значи расветљавање замршеног убиства. 

Овај пут се може посматрати на темељу једне заједнице људи са њиховим за-
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конима и обичајима а специфично постојање Виторије Липан, на темељу једне 

пасторалне молдавске заједнице. 

У Садовеануовом делу се може видети архаичан свет, људи се придр

жавају старих веровања и предрасуда. У роману присуствујемо обичајима ве

заним за значајна дешавања у животу, крштењу, свадби, црквеним обичајима и 

сахрани. Аутор је пажљиво пројектовао ликове, водећи рачуна о њиховој психи 

и понашању. 

Роман је подељен у 16 глава. У првим пет се приказује место дешавања 
интриге (село у планини - Магура Тракаулуи), време (крај новембра) и неки 

ликови (Виторија, Некифор Липан, Минодора и Георгице, Виторијина деца као 

и поп Данило). У шестој Виторија речи да крене у трагању за супругом. У сле

дећим главама Садовеану приказује Виторијно путовање по Молдавији до мо

мента када пас Лупу налази његово тело бачено у провалију. У последњој глави 

Виторија сахрањује супруга и за време сахране сазнаје ко су убице за којим је 

трагала. 

Три главна лика из романа Освета су Некифор Липан, Виторија и Ге

оргице имају симболичне вредности. Некифор представља судбину свих људи, 

смртност. Виторија је главни и позитивни лик. Из тока романа можемо закљу

чити о њеним моралним особинама, иако није била писмена, она је изразито ин

телигентна, одлучна и верна. Георгице представља нову генерацију која меша 

архаично и модерно и осигурава континуитет живота. 

Садовеану је утемељивач румунског историјског романа, и управо он 

досеже врхунац у тој области. Zodia cancerului sau vreтea Ducai-Voda, Frafii 
Jderi, Nicoara Potcoava. Посебно место заузимају дела: Creanga de aurl Zlatna 
grana, 6 Divanul persan, Ostrovul lupilor. 

Свет сељака је Садовеану приказао кроз разна занимања. Јављају се ло

вци, пчелари, рибари, присутни у великом броју приповедака и романа, као што 

су: Cocostdrcul a!Ьastru, Tara de dincolo de negura, Ochi de urs, Aventura in lunca 
Dunarii, Nadaflorilor. Инспирација његовог стваралаштва је такође живот у про
винцијским варошицама и провинцијска атмосфера: Floare ofilita, inseтnarile 
lui Neculai Мапеа, Locul unde пи s-a intdтplat niтic, итд. 

Велику личност румунске књижевности, Михајила Садовеануа приме

тио је Николаје Јорга, велики румунски критичар и историчар књижевности и 

часопис Saтanatorul, иако, њега је тешко обухватити границама једне једине 

књижевно-идеолошке струје. Ђорђе Калинеску је био у праву када је тврдио 

да "када се рађају генији, умиру струје". (Дан, Мариана, Павел. Л. 2003: 10) 
Захваљујући Садовеануу, у румунској књижевности се рађа историјски роман, 

и управо захваљујући њему, историјски роман достиже врхунац. Садовеану 

наставља, из нове естетске перспективе, нарацију Креанге, а истовремено он 

је и први велики аутор описа природе. Роман Освета/ Baltagul, његово најце-

6 Дела која су наведена само на румунском језику нису преведена на српски. 
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ловитије наративно остварење, јединствен је у румунској књижевности, не зах

ваљујући личном и оригиналном маниру аутора, који маестрално развија "мио

ритички" мотив, већ и због наративних техника које он ту примењује. Стога је 

веома тешко да се утврди место тако великог писца у оквирима одређеног жан

ра или струје, или књижевне школе. Како је то приметио Тудор Виану, његов 

је ризик, иако у потпуности специфично румунски, јединствен: синтеза је свих 

румунских говора. Никад пре Садовеануа се код Румуна није појавио писац који 

би могао да обухвати у слике лепоту природе, заласке сунца, планинске дру

мове, чари Делте Дунава, а све то носи пишчев печат, печат садовеануовских 

слика. То је заправо миоритичка природа - рајски предео, у коме непредвиђени 

догађаји подстичу човека да се сједини са природом, у којој је и сама смрт ин

теграција, путем ритуала, са космичком бесконачношћу. 

Други тип сеоске прозе, изникле из митова равнице и егзотичности 

Делте Дунава, јавља се код Захарије Станкуа (1902-1974). Рођен у Мунтенији 
има тотално друго схватање средине у којој је живео. Рођен је селу Салча, близу 

места Александрија у Мунтенији, у сиромашној сељачкој породици. Још као 

дечак, притешњен невољама, отиснуо се у свет, почео учити занат, бавио се раз

ним пословима (између осталог, био је и продавац новина). После првог свет

ског рата настањује се у Букурешту, а од 1922. године појављује се са стиховима 
и књижевним прилозима по часописима. У међувремену студира, под тешким 

околностима, на Филозофском факултету. У четвртој деценији 20. века, када је 
европски, а с њим и румунски фашизам у пуном успону, предаје се новинарству, 

уређујући и публикације "Azi" ("Данас", 1932. године) и "Lumea Romaneasca" 
("Румунски свет", 1937. године) и обрачунавајући се, са демократских пози
ција, са реакционарним и десничарским идеологијама тога времена. Његови 

оштри и пробојни памфлети и полемике донели су му концентрациони логор. 

Међутим, тек после 1944. године настаје за писца доба пуног ангажовања и 
размаха креативних снага, и он постаје један од најугледнијих писаца. Уређује 

часопис "Gazeta literara" ("Књижевне новине"), изабран је за управника Румун
ског народног позоришта у Букурешту, за редовног члана Румунске академије 

и за председника Савеза румунских књижевника. Још за прву збирку песама 

(1927. године) била му је додељена награда тадашњег Друштва румунских пи
саца, а у годинама народне власти добитник је државне награде за књижевно 

стваралаштво. 

Литерарно дело Захарије Станкуа колико је опсежно толико је и значај

но. Књижевну каријеру започиње као песник, са неколико збирки: Припросте 

песме/ Роете siтple, 1927. године, Беле/ АZЬе, 1937. године, Црвена воћка/ Ротиl 
rо~и, 1940. године, Чудотворна травка/ Jarba fiarelor, 1941. године, Димне го
дине/ Anii de јuт 7, 1944. године. Године 1934. издаје селективну збирку тума-

7 Постоје само преведени називи ових дела, а не сама дела. Називи дела су преузети из поговора књиге 
Игра са смрћу Захарије Станку. Поговор је написао Раду Флора, стр. 247-248 
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чења из поезије Сергеја Јесењина, а 1957. године издата му је (под насловом 
прве збирке, Роете simple) групна селекција из свих ранијих песничких збирки, 
укључујући и преводе из Јесењина; такође му је и 1962. године издата песничка 
збирка у серији Најлепше песме/ Cele таi frитoase_ poezii. 

Своју богату публицистичку делатност писац је сакупио у неколико 

књига: Век мштог човека/ Secolиl отиlиi de jos, 1946. године, а под заједнич
ким насловом Белешке и успомене једног новинара/ f пseтnarile $i aтiпtirile ипиi 
ziarist, све књиге: Слатка со/ Sarea е dиlce, 1955. године, и Воловски потшьци/ 
Сеје de taиr, 1955. године. Има такође и две књиге репортажа и утисака, из ло
гора (1946. године) и са путовања по СССР-у (1951. године). Следе затим неко
лико збирки приповедака, које више пута сачињавају само посебне епизоде бу

дућих романа: Уска и дубока бразда/ Brazda ingиsta $i addnca, 1949. године, За 
живот/ Pentrи via/a, 1951. године, Први кораци/ Primii рщi, 1951. године, Цвеће 
земље/ Florile pamdntиlиi, 1954. године, Трава/ larba, 1957. године, Костанди
на/ Constandina, 1961. године 

Најважнији је Станкуов романсијерски рад. Серију романа започиње 

1948. године са романом Босоноги/ Descиl/, који ће до данас имати неколико 
десетина издања. Такође и његов роман Пси/ Dиlaii, 1952. године. Касније ће 
писац свој први роман замислити у 12 дела од којих ће до 1960. године изаћи 
три: Звона и грожђе/ Clopote $i strиguri, Међу звездама/ Printre stele и Пламена 
кола/ Carul de Јос. Један од наставака из ове серије је и пишчев последњи роман 
Луда шума/ Padиrea пеЬипа, 1963. године, а у неку руку, и Игра са смрћу/ Јосиl 
си тoartea, 1962. године. Ако су у овом циклусу обухваћени аспекти румунског 
живота из прве две деценије прошлог века, у наредном цикличном роману, под 

општим насловом Горки корени/ Radacinile sипt атаrе, у серији од пет романа 
(1-IV, 1958. године; V, 1959. године), обухваћен је углавном међуратни период. 
После 1960. године је објављен и роман Сунце, мој брат/ Soarele, fratele теи. 
Станку пројектује своје романе заокружено и континуирано. Пред очима чита

оца оживљава комплексна фреска читаве једне епохе. 

Пишчеви романсијерски радови (нарочито прва књига романа Босоно

ги) преведени су на око петнаест језика, између осталог и на холандски, дански 

и исландски. На српском је преведен само роман Пси/ Duliiii, 1955. године (пре
вео Г. Радовановић, издање ESPLA Букурешт). Игра са смрћу стигао је у руке 
читалачке публике у бившој Југославији 1967. године. 

Игра са смрћу јесте књига о рату, описиван индиректно, кроз његове 

одјеке. Тема ове књиге јесте откриће света једног радозналог адолесцента у 

крвавим временима. Дарије, главни лик, био је од рођења несрећан и изигран 

али увек широм отворених очију. Све ове сугестије се појављују у Станкуовом 

делу у форми коментара, чији извор читалац никад не сазнаје. У нарацију се 

убацује неки страни глас и говори, као у античком позоришту о дешавањима 

са сцене. Ови коментари нису исувише дубоки али они имају улогу да у једну 
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књижевност где преовладавају мањи догађаји дају велику, релативну димензију 

вечности. Ови лирски јецаји, упркос бруталног профаног карактера Станкуове 

прозе, брзо су напуштене. Станку се враћа на чињенице и чињенице стижу јед

на другу, у неисцрпном низу. 

Дарије, продавац новина у Букурешту, ухапшен је од немачких војних 

власти и убачен у вагон који иде у Битољ. У вагону се налази градски олош који 

је послат да копа ровове на фронту. Прозаиста, својом методом, ставља свакога 

да говори, а кад сви ћуте, тада Дарије почиње да говори. 

У роману Игра са смрћу наилазимо и на апсурде и неукусности, али 

уопште гледано, књига је интересантна као и цела Станкуова књижевност, због 

њене сензационалности, покретљивости и разних боја. У вагону Дарије је на

паднут, брани се ножем и завршава неозлеђен ментално и физички. Вагон у 

којем се налазе затвореници ће се запалити а у Србији ће га бомбардовати. Да

рије и Дипломатул, човек који је напао нашег јунака ножем ће пасти у руке 

Грка, Цинцара итд. Гладни, једу траву и пеку пужеве. У тренутку када су најзад 

стигли да се купају неко им краде одећу. Спашавају их две Гркиње, с којима 

касније проводе ноћ. Када су ухваћени од Цинцара (Куцовласи, како их је За

харија Станку назвао у роману), упознају обичаје једног разбојничког народа, 

учествују у извршењу смртне казне, на церемонијама сахране и рођења. 

Роман се завршава тако што ће се Дарије и Дипломатул вратити у Бу

курешту где ће Дипломатул бити ухваћен, тако да читалац неће ни сазнати до 

краја његову биографију. Прозаиста, који никада не користи мистерију, не от

крива прави идентитет главног лика. 

Реални рат из романа Игра са смрћу јесте, у симболичном плану књи

ге и рат младог човека са околностима живота. Ликови немају структуралну 

аутентичност и због тога, њихове активности као и њихов говор су понекад 

неприхватљиви. 

Ова књига је интересантна због сугестије о мистериозној вези између 

невиности и порока. Дарије и Дипломатул формирају морално немогући пар. 

Оно што их везује јесте мржња. Да би преживели, они треба да буду заједно. 

Историја њиховог познанства се може добро сагледати из романа. 

Овај чудан мушки пар, Дарије и Дипломатул, подсећа нас на Каина и 

Абела из Библије или Владимира и Естрагона који чекају Годоа у свету којем 

надолази крај због атомске бомбе, остаје једини мушки пар у румунској књи

жевности. 

Мали број романа у румунској књижевности води своје хероје ван њи

хове земље: неколико римана Панаита Истратија, Maytrei и Noaptea de Sdnziene 
Мирче Елијадеа као и неколико романа Петруа Думитриуа, то је цео низ романа 

који имају сегменат приче ван земље. Игра са смрћу нам приказује румунски 

простор у покрету и то воз пун румунских затвореника кој и пролази страним 

териториј ама. 
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Захарија Станку у својим романима остаје фундаменталан писац ру

мунске књижевности. Критичар Ђорђе Калинеску је изјавио да Захарија Стан

ку затвара "златни троугао румунске књижевности о сељацима" (мислио је на 

Креангу и на Ребреануа). Није претпоставио да овај троугао би се могао прет

ворити ускоро у четвороугао или петоугао, када би овде укључио и Михајила 

Садовеануа као и последњег прозног писца о сељацима, Марина Преду. 

Изабрали смо ова два романа, Освету Михајила Садовеануа и Игру са 

сА1рћу Захарије Станку због сличности Виторије Липан којег је прешла у потра

зи за мужем као и Даријевог у потрази за слободом. И у једном и у другом 

роману присутна је смрт. У првом роману, смрт је пронашла Некифора Липана 

а у другом је Дарије побегао од смрти пролазећи кроз ситуације, у стварном 

животу можда неизбежне. Садовеану и Станку се играју са својим ликовима, 

сваки од ликова носи у себи храброст и снагу да се избори са препрекама. Та 

игра са сталним страхом од смрти натерала је и Виторију и Дарија да пронађу 

своју спас и слободу. Виторија се бојала да јој је можда супруг мртав, што се 

испоставило даје то заправо и истина, а Дарије се бојао да следећи његов корак, 

следећи километар свог пута не буде за њега судбоносан. 

У румунској књижевности постоје велики број романа која заслужују 

превод на српски. Ту можемо да наведемо роман Плодови земље/ !оп Ливијуа 

Ребреануа, Risipitorii/ Расипници Марина Преде, Прокустова постеља! Patиl 
lиi Procиst Камила Петрескуа итд. које, за сада, можемо да прочитамо једино у 

хрватској варијанти. 
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Virginia Popovic 

SCURTA PREZENTARE А OPERELOR LIТERARE IN LIMBA ROмANA 
TRADUSE IN LIMBA sARBA 

REZUMAT 

In aceasta lucrare sunt urmarite cronologic traducerile cunoscutelor opere 
literare din romana in sarba ~i invers. PuЬlicul sarb inainte de anii ~aizeci ai veacului 
trecut n-a cunoscut operele celor mai mari scriitori romani. La sfar~itul veacului ХХ 
se inmultesc traducerile, astfel са in prezent cititorii sarЬi au in fata о bogata ЬiЫi
ografie а scriitorilor romani in traducere sarbeasca. Ре langa proza, poezie ~i teatru 
in ultimii ani au inceput sa fie traduse ~i саф de critica literara ~i eseuri. In lucrarea 
de fata se trece in revista сафlе, mai ales de beletristica, aparute in SerЬia incepand 
cu anii patruzeci ai veacului trecut. In lucrare accentul este pus ре doua romane: 
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Baltagul de Mihail Sadoveanu ~i Јоси! си moartea de Zaharia Stancu, doua romane 
traduse in sarba in а doua junatate а veacului trecut. 

Cuvinte cheie: traducere, literatura romana, literatura sarba,, roman, poezie 

Virginia Popovic 

SHORT DESCRIPTIONS ABOUT TRANSLATION OF ТНЕ ROMANIAN LIТE
RARY WORКS 
INTO SERBIAN 

SUММARY 

This work deals with the translations of the well known Romanian liter
ary works into Serblan language, as well as with the translations of Serblan works 
into Romanian language. Before nineteen sixties, SerЬian literary circles were not 
familiar with the greatest literary works of Romanian literature. At the end oftwen
tieth century, there were more and more translations of Romanian works, thus today, 
Serblan readers have а very rich collection of Romanian literature pieces translated 
into Serblan. Besides prose, poetry and theatre palys, Romanian literary critics and 
essays have been translated in recent years. This work deals with belletristic litera
ture from its appearance in Serbla in 1940. until today. Two well known Romanian 
novels translated in the second half of the twentieth century: The Revenge Ьу Mi
hail Sadoveanu and Playing with Death Ьу Zaheria Stancu have been brought to the 
reader's full attention. 

Кеу words: Romanian literature, SerЬian literature, translation, novel, ро-
etry 





Годuиlњак Филозофског факултета у Ново.м Саду. Књига XXX!ll (2008) 
Annual Rei1ieи.1 o.fthe Faculty ој Philosophy. Novi Sad. Voluтe ХХХ!П (2008) 

UDK 811.111 :811.163.41 '374.822 
811. 111: 811. 163 .41'255 

81-116.6 

LINGUISТIC MODELS AND BILINGUAL GLOSSARIES 
OF LINGUISТIC TERМINOLOGY1 

Predrag Novakov 

ABSTRACT 

In modern science, models are created to represent the studied phenomenon and they 
a\ways imply the introduction of а specific terminology, more or less different from the ter
minology in other models. In earlier models (for instance, the traditional and the structuralist 
ones) the differences in the proposed terms were sometimes significant, but their equivalents 
in various Ianguages were usually standardized in time. However, some contemporary models, 
like generative grammar developed Ьу Noam Chomsky from the 1950s, specially its latest ver
sions, introduced а complex set of terms in English, which is often difficult to transfer to other 
Ianguages and thus presents а challenge for sclюlars and translators. This paper outlines the 
difficulties in translating and explaining such terminology related to morphology and syntax 
in Ьilingual English-Serblan glossaries. 

Кеу words: generative grammar, glossary, models, English, Serblan 

1. INTRODUCTION 

In modern science, including linguistics, models are created to represent the 
studied phenomenon, that is its structure and functioning. Models thus represent а 
specific point of view or opinion about the nature of the studied phenomenon, they 
reflect the corresponding theoretical assumptions and require specific terminology 
- which makes this terminology different (to а greater or less degree) from the ter
minology of some other models. Јп earlier models (for instance, the traditional and 
the structura\ist ones) the differences seem to Ье manageaЬ\e and their equivalents 

1 This paper is based оп the unpuЫished presentation from the international conterence Contemporary Lexi
cography: Globa/ ProЬ/ems and Nationa/ So/utions, held in Ivanovo (Russia), September 12-14, 2007. 1 
woнld also like to thank the reviewer, Professor Tvrtko Pr6i6, tOr helpti.tl suggestions for some translations. 
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in various \anguages were usually standardized in time. However, some contempo
rary models present а challenge for scholars and translators. For example, generative 
grammar developed Ьу Noam Chomsky and his followers from the 1950s, specially 
its latest versions, include rather complex terminology in English, which is often dif
ficult to transfer to other languages. 

Since they usually imply а new set of terms, linguistic models (and models in 
general) may represent an interesting topic in lexicography. Namely, starting Пот the ba
sic lexicographic divisions (for example, those found in Wikipedia) into general-purpose 
and specialized dictionaries, monolingual and Ьilingual dictionaries, unidirectional and 
Ьidirectional dictionaries, communication-oriented and knowledge-oriented dictionar
ies, as well as into dictionaries and glossaries, it seems that the linguistic models may 
Ье important for specialized (linguistic) knowledge-oriented dictionaries and glossaries 
(both monolingual and Ьilingual, unidirectional and Ьidirectional). Finally, the distinction 
between а dictionary and а glossary lies, naturally, in the fact that а glossary represents а 
list ofterms in а particular domain ofknowledge which includes brief definitions ofthese 
terms. This presentation would focus on core-glossaries, that is the ones which include the 
basic professional terms in а given domain. 

Therefore, it seems that the linguistic model is one ofthe components which has 
to Ье taken into account both at the theoretical level (metalexicography) and the practical 
level ( concrete lexicographic work, compiling, describlng, analyzing specific data, de
signing entries) when preparing specific linguistic dictionaries and glossaries. If one bears 
in mind that lexicography deals with the selection of units, design of entries, definitions 
of entries, the relations between them and the labels indicating registers, dialects etc., the 
linguistic model may Ье an important starting-point for specialized dictionaries in some 
fields (much less, if at all, for а general-purpose dictionary). It certainly seems to Ье the 
case with diversified contemporary theoretical linguistics. When preparing specialized 
monolingual and Ьilingual dictionaries and glossaries of linguistic terms, the existence of 
numerous models (and their branches) in modem linguistics makes it practically impos
siЫe to cover and explain all (or even the basic) terms of all major models simultane
ously in one reasonaЬ\y long volume. Secondly, the specification of the descriЬed model 
provides а valuaЬ\e orientation-point for the reader of а glossary, that is it indicates the 
essential theoretical standpoint presented in the glossary, something taken for granted 
when discussing а particular model. 

In addition, the Ьilingual glossaries pose another proЫem -the equivalents of 
the terms in the other language. In that case, some models already have standardized 
translations, so а glossary only has to explain the terms and draw parallels between 
the languages in question; other models require а more creative approach, search for 
the best equivalents, sometimes coining new terms and putting them to the test of 
professional and other qualified readers. Therefore, this paper will try to outline some 
of the difficulties in translating and explaining the professional terminology related to 
morphology and syntax in Ьilingual English-SerЬian glossaries. 
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2. GLOSSARIES OF LINGUISТIC TERMINOLOGY 

Having in mind the above-mentioned, one may add that the preparation of 
а glossary of linguistic terms (and any other similar specialized glossary) iпcludes 
several stages, one of them beiпg the determination of the target group who would 
actually use the glossary. The target group itself would determine the пехt prepara
tory stage related to the scope of the glossary апd the selectioп of eпtries, while the 
last (and the major) stage implies the compilation of the glossary itself. The selection 
of the model, or models, to Ье represeпted in the glossary is also an important com
_poneпt iп this process. Namely, the glossary could coпtain the standardized, well
known terminology from the traditioпal or structuralist models in the target language 
(L2), but it can also present the still пonstaпdardized termiпology from а more receпt 
model апd offer the L2 equivalents for these пеw terms. Moreover, а glossary could 
also draw parallels between two or several models, explainiпg the similarities and 
differeпces in their terminology. Such а comparison could help to link the existing, 
staпdardized terms with the пеw опеs, or еvеп to estaЫish (if possiЫe) the links be
tween previous апd new approaches to language study. 

For example, compiling а short structuralist SerЬian-English linguistic glos
sary (morphology and syпtax) (Novakov 2006) first involved the specification of 
the target group supposed to use the glossary. The target group - the students taking 
basic courses in general linguistics and those who wanted to get а general iпsight 
into а segment of linguistic terminology - determined the scope of the glossary, the 
level of abstractness in its entries and the number of included details. So the glossary 
comprises about 140 basic Serblan entries related to morphology апd syntax апd their 
English equivalents, with ап English-SerЬiaп index at the епd. Each eпtry offers an 
Eпglish equivaleпt, defiпition and other relevaпt terms, with corresponding examples. 
The selected descriptive, structuralist model usually did поt require the coining of 
newterms, except in the cases ofsome less frequently used (and sometiшes obsolete) 
terms found in specific books, for example in L. Bloomfield's Language (first edition 
1933) (these terms were presented in а review, in the appendix ofthe glossary). For 
instance, Bloomfield writes about full and minor sentences, about descriptive and 
limiting adjectives, about semi-synthetic compounds, syntactic and asyntactic com
pounds. As for the parallels betweeп Eпglish and Serblaп structuralist grammatical 
tradition, the glossary, for example, draws parallels between some terms like direct/ 
indirect object in English andpravilnepravi object in SerЬian. For example, this is the 
entry for objekat (object) from the above-mentioпed Glossary (Novakov 2006): 

objekat object v. apsolutiv, ergativ 

Objekat је jedna od glavnih sintaksickih funkcija u klauzi (uz subjekat, predikat, 
komplement, priloske odredbe). Razlikuju se direktnilpravi (direct) i indirektni/ne
pravi (indirect) objekat. Ро svojim morfosintaksickim karakteristikama, objekat је 
imenicka fraza ili nominalna klauza koja zauzima polozaj neposredno iza glagola; 
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pri tome, ukoliko u klauzi postoje i direktni i indirektni objekat, u engleskom prvu 
poziciju iza glagola zauzima indirektni, а zatim direktni objekat. Ako је indirektni 
objekat predloska fraza, on zauzima polozaj iza direktnog objekta. Ukoliko jezik ima 
flektivne nastavke za padeze, direktni objekat је oЬicno u akuzativu, а indirektni u 
dativu. U pojedinimjezicima (baskijski, gruzijski) postoji i poseban padez za objekat 
- apsolutiv (v. apsolutiv). 

Kada se radi о semantickim ulogama, direktni objekat је pacijens (patient), 
odnosno trpi radnju, а indirektni је primalac (recipient) ili osoba kojoj se obracamo 
(addressee). Dakle, direktni objekatje oЬicno entitet koji subjekat stvara ili па njega 
utice, а indirektni objekat entitet kome se obraca ili nesto daje. 

Objekat ima Ьitnu ulogu i и pasivizaciji klauze, jer se pasivizacijom menja 
odnos subjekta, predikatora i objekta, а objekat zauzima mesto subjekta. Isto tako, 
specifican odnos izmedu subjekta i predikata postoji u egrativnoj strukturi, u kojoj је 
glagol formalno neprelazan, ali subjekat nije vrsilac radnje (v. ergativ). 

3. GENERAТIVE GRAMMAR- DEVELOPMENT AND TERMINOLOGY 

As it has already been mentioned, Noam Chomsky began to develop genera
tive grammar in mid-1950s and the first versions of this model included some terms 
which were new or were given а new meaning. In this stage, some of these terms 
(those from the so-called Standard Model, Chomsky 1965) were relatively easily 
translated and standardized in SerЬian. For example: 

(1) а) deep/surface structure - duЫnska/povrsinska struktura; 
Ь) phrase structure rules - pravilafrazne strukture; 
с) transformations - transformacije . 
ProЫems related to the translation of this terminology are, for example, also 

discussed Ьу R. Bugarski (1996, chapter 9). 
However, in the next stage ofthe development of generative grammar - the 

Government and Binding (GB) version - both the theory and terminology became 
more complex and thus more difficult to translate into Serbian (с/ Haegeman 1994, 
Halupka-Resetar 2003). То illustrate, опе might quote several examples from Chom
sky's Lectures оп Government and Вinding (1986): 

(2) а) percolation; the term is related to case assignment - NPs get case and 
percolate it to their heads; the full semantic content or image (pass slowly 
though something that has small holes or gaps,filter or its more general 
meaning spread) is impossiЫe to transfer into SerЬian, so the solution 
might Ье а partial equivalent like the general verb prenositi; 

Ь) c-command, abbreviated from constituent command; the difficulty lies 
in the fact that the Englisl1 word command covers both the military and 
non-military semantic domain, whereas the direct Serblan equivalent ko
manda covers only the former опе; the other difficulty is that the Eng-
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lish term (Ьу conversion) is used both as а noun and as а verb, which is 
not possiЫe in SerЬian; the possiЫe solution is strukturno odredivanje 
("structual determination", noun) and strukturno odredivati ("to structu
ally determine", verb); 

с) core grammar; this term denotes а basic grammar of а specific language 
with fixed parameters; the translational proЫem is to find the equivalent 
in Serblan - literally jezgrena gramatika (not jezgrovita, which would 
mean condensed, concise) or more generally osnovna gramatika; 

d) crossover; it denotes а movement of а wh-element across а pronoun in 
which the wh-element leaves а trace (t) (e.g. Who does he think t lefl?); 
the SerЬian equivalent could Ье prelazak; 

е) free, in the expressions A-free or X-free; this term is related to Ьinding 
and denotes that а constituent is not bound within а certain domain; the 
translation could Ье slobodan, but there is а syntactic proЫem with the 
expressions X-free and A-free, because Serblan would normally require а 
description or periphrasis, not compounding; 

ј) island; this term is related to the possiЫe movement of wh-element or 
extraction of wh-elements; the term is easily translated literally ( ostrvo ), 
but it is rather inforшal for the usually strict and rigid graшmatical dis
course or register in most SerЬian grammars; however, the proЫem is 
how to transfer the first element wh- in the expressions wh-island or wh
movement, because it reflects the English form of the question words; in 
SerЬian these words do not begin with the same letters, so the abbreviated 
version cannot Ье just placed in front of the second element (island) in 
these expressions; а possiЫe solution is а periphrasis (ostrvo s upitnom 
reCi and pomeranje s upitnom reCi, respectively); 

g) landing-site - the position to which an element moves; again the Ser
Ьian requires а description rather than а compound, for example mesto 
па koje se pomera or shorter solutions like odrediste, ciljno mesto, ciljna 
pozicija; 

h) nesting - inserting elements; for SerЬian, there is а possiЫe (but шorpho
logically complex) direct equivalent ugneidavanje; 

i) pied-piping - moveшent which drags а constituent along with it; impos
siЫe to translate literally, only periphrastically or in а simplified manner, 
e.g. povlacenje, with the loss of the original image (the term is, naturally, 
related to а German folk tale about the Pied Piper from Haшelin who 
lured the rats from that town Ьу playing the flute ); 

ј) preposition stranding - leaving behind the preposition after the wh-шove
ment ( opposite to pied-piping); there is а morphological ( derivational) 
proЫem in SerЬian related to the word stranding, so the possiЫe equiva-
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lent could only partially cover the original image - ostavljanje predloga 
("leaving behind the preposition"); 

k) pro-drop parameter - related to languages which can have the unexpressed 
pronominal subject in а finite clause; again, the tenn is based on the ab
breviated English word pronoun, so the SerЬian equivalent would literally 
Ье zam-izostavljanje, which is morphologically questionaЫe (if not unac
ceptaЬle ); thus the equivalent would рrоЬаЫу Ье а periphrasis (izostavljane 
zamenice ), longer and less effective than the English original; 

l) recursiveness - the feature indicating that grammars produce strings in 
accordance to the repeated rules, which allows а universal grammar to Ье 
finite; the SerЬian derivational morphology again poses proЫems, and the 
possiЫe solution could Ье rekurzivnost or ponovljivost; 

т) subjacency - the ru1e related to the domain in which а movement can 
Ье made (not crossing more than one bounding node, ЈР or NP); this is а 
real translation proЫem, because the SerЬian does not express this notion 
(the abstract meaning indicating situated underneath, forming а basis, 
directly under) in one word; the possiЫe solution would Ье а periphrasis 
or а noun with а general meaning like podreaenost; there is also а peri
phrastic translation in Kristal (1988) ogranicenje kretanja (limitation ој 
movement), which captures the meaning ofthe original term correctly. 

As for the latest stage of development of generative grammar, minimalism, 
опе may quote several terms from Adger (2004) and Radford (2004). For example: 

(3) а) fioating quantifiers - the appearance of quantifiers some distance away 
from NP (e.g. All the children had escaped/The children had all escaped); 
literal equivalent would Ье lebdeCi kvantifikatori; 

Ь) head movement - the movement of а verb (as а head); the equivalent 
depends on the translation of the term head - as upravna rec, centar, 
nukleus or literally glava; in the SerЬian grammatical tradition the former 
solution would Ье typically used; 

с) headedness - this term denotes the fact that 1exical items comЬine into 
larger structures, some of them project through structures, so larger struc
tures have the properties of smaller structures within them; this is an even 
greater proЫem because it is impossiЫe to derive an abstract SerЬian 
noun from glava or from upravna rec; perhaps the solution would Ье 
upravnost; 

d) tough-movement- movement ofthe adjective tough (and similar ones), as in 
lt is tough to teach syntax/Syntax is tough to teach; since the tenn is directly 
related to the specific English adjective, perhaps it could remain in the equiv
alent as pomeranje poput/na naCin kao tough (movement like tough); 

е) VP shell - with the causal verbs (light verbs), rather than assuming that 
the lexeme show literally means "cause to see", it is assumed that show 
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has the meaning see, but must move into а verb with the meaning cause, 
so show moves into the position adjacent to the causal verb; а possiЫe 
solution is the translation okvir (frame); 

ј) converge and crash; а derivation converges if it is well formed, crashes if 
it is not; the possiЫe SerЬian equivalents uspevati/ne uspevati are much 
more general, formal and less colourful than the English terms; а more 
colloquial solution would Ье upaliti and puCi; 

g) interface - the mutual dependence of grammatical levels; usually just 
borrowed as interfejs, but also another similar term could Ье used - inter
akcija or meduodnos; 

h) scramhling - а specific movement of an object NP within а clausal do
main; often borrowed as skremhling,· the first literal equivalent, related to 
scramhled eggs, kajgana, would Ье too informal for the SerЬian tradition; 
the other possiЫe track is related to the meaning interfere to make а mes
sage unintelligihle or less intelligihle, which would lead to the SerЬian 
equivalent mesanje (mixing); 

i) spellout - а segment in а derivation process; without а standardized trans
lation, it is also usually borrowed as spelaut; another possiЫe solution is 
ispis. 

4. CONCLUSION 

Even а general brief outline ofthe link between linguistic models and termi
nology related to them showed that models represent а specific factor which has to 
Ье taken into account when preparing linguistic glossaries. Furthermore, some con
temporary models with complex English terminology pose difficulties to the SerЬian 
translator because of some English morphosyntactic features (primarily conversion 
and compounding), as well as because of the specific metaphorical imagery and in
formal register not typical of the SerЬian grammatical discourse. 

Actually, the quoted examples from the generative model clearly pointed to 
some proЫems in transferring the original English terminology into SerЬian. First 
of all, it seems that the terminology used in generative syntax is often figurative or 
metaphorical, which makes it informal and colourful. Mainstream SerЬian academic 
grammatical tradition is still rather strict and does not normally include terms like 
island, scramhling,pied-piping, crash; this fact presents а difficulty when it comes to 
searching for equivalents in Ьilingual glossaries. 

Secondly, there are some purely linguistic difficulties primarily due to the 
morphological differences between English and SerЬian. Namely, English with its 
highly reduced inflectional morphology and with some features of analytical lan
guages easily forms compounds and uses conversion to а great degree. On the other 
hand, SerЬian with its rich inflectional morphology cannot rely on conversion and 
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cannot use the same comЬinations in compounds - it has to rely more on shorter or 
longer descriptions or periphrases. Moreover, SerЬian equivalents are quite often ac
tually respellings ofthe English ones (interfejs, spelaut). Therefore, there is an urgent 
need for the creation of unique and standardized terminology of generative grammar 
in SerЬian. 

То conclude, Ьilingual glossaries of contemporary linguistic terminology 
obviously have to indicate linguistic models they refer to. Furthermore, it seems that 
the entries in such glossaries would Ье more complex than usual entries in а glossary. 
Namely, to define а term in an entry, опе has to use rather complex and/or extensive 
explanations which makes the entry longer than required in а glossary. Therefore, 
due to the complexity of entries, these glossaries would actually grow into small 
dictionaries. 
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LINGVISТICКI MODELI I DVOJEZICNI 
POJMOVNICI LINGVISТICKE TERMINOLOGIJE 

REZIME 

U modernoj nauci, modeli se stvaraju da Ьi se predstavila proucavana pojava 
i oni uvek podrazumevaju uvodenje specificne terminologije, vise ili manje drugacUe 
od terminologije и drugim modelima. U starijim modelima (па primer, и struktura
listickim) razlike и predlozeпim termiпima Ьile su poпekad znacajne, ali su njihovi 
ekvivaleпti и razпim jezicima оЬiспо Ьili standardizovani tokom vremena. Medutim, 
neki savremeni modeli poput generativпe gramatike kojuje razvio Noam Comski po
cevsi od srediпe pedesetih godina 20. veka, а posebno пјеnе najпovije verzije, uveli 
su slozen niz termina na engleskom jeziku koje је cesto tesko preneti па druge jezike, 
sto predstavlja izazov za naucпike i prevodioce. Zato ovaj clanak ukazuje па pojediпe 
teskoce koje se srecu и prevodenju i tumacenju takve morfoloske i sintaksicke termi
nologije и dvojezicnim eпglesko-srpskim pojmovпicima. 

Кlјuспе reci: geпerativna gramatika, modeli, pojmovnik, engleski, srpski. 
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МЕСТО ДИЈАЛЕКТИЗАМА И РЕГИОНАЛИЗАМА 

У ЈЕЗИКУ МАСОВНИХ МЕДИЈА1 

(на примеру новинских текстова објављених 

у новосадском листу "Дневник") 

Жарко Бошњаковић 

Гордана Штрбац 

САЖЕТАК 

У раду се разматра статус дијалекатских и регионално обојених црта у језику 

средстава јавног информисања. Иако је новинар обавезан да поштује стандарднојезичку 

норму, на примеру рубрике из новосадског листа "Дневник" показано је да постоје и 

они случајеви када се аутор новинског текста из стилских разлога служи дијалекатским 

појединостима негујући то као својеврстан манир писања. Анализа поменутих нестан

дардних језичких црта у новинским текстовима, будући да подразумева и консултовање 

одговарајућих лексикографских приручника, уједно открива и однос наше лексикограф

ске праксе према овим слојевима лексикона. 

Кључне речи: стандардни српски језик, језик масовних медија, дијалектизми, 

регионализми. 

1. Посредничка улога језика масовних медија у процесу уобличавања 
и преношења информација захтева да његова гласовна, граматичка и лексичка 

структура буду у складу са стандарднојезичком нормом. То, на једној страни, 

подразумева доследно поштовање ортоепских, ортографских и граматичких 

правила савременог српског језика у поступку конструисања исказа, односно 

избор такве лексике која неће излазити из оквира стандардног језика. Дакле, 

од новинара се захтева да при уобличавању свог исказа избегава колоквијалну, 

1 Овај рад је део пројекта под називом Говор Новог Сада, који финансира Секретаријат за науку и об
разовање АП Војводине. 
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жаргонску, дијалекатску и регионално обојену лексику, те да употребљава такве 

лексеме које су прихватљиве с аспекта стандарднојезичке норме па самим тим и 

разумљиве читалачкој, односно слушалачкој и гледалачкој публици. 

1. 1 . Доследно поштовање норме намеће се као захтев у оквиру инфор
мативних жанрова који се баве таквим областима медијског интересовања као 

што су политика, економија, друштвене појаве и култура. Међутим, медијска 

делатност обухвата и жанрове слободнијег карактера у којима новинар напушта 

уобичајене форме изражавања и почиње да се служи језичким средствима која 

су више својствена неким другим стиловима, као што су нпр. разговорни, књи

жевноуметнички и сл. Познато је, наиме, да многи писци у својим уметничким 

делима, у покушају да дочарају средину и особености људи једне области, у 

говор својих јунака уносе одређене дијалекатске и регионалне црте тога краја. 

Ако се такав поступак сматра функционалним у уметности, поставља се питање 

да ли се исти стилски ефекат може постићи и у новинарству. Наиме, већ дуже 

време у новосадском листу "Дневник" у рубрици под називом "Салашарски ди

вани" излазе текстови у којима су описани разговори новинара са људима који 

живе на салашима у Војводини.2 Ови текстови мање-више чувају аутентичан 

говор салашара тако да се у њима могу срести различити облици диј алектизама 

и регионализама карактеристични за војвођанско говорно подручје, а првен

ствено за Бачку. Међутим, такве црте не срећу се само у оним деловима текста 

који припадају саговорнику него и у језику новинара. 

Имајући у виду наведене околности основни је задатак овог рада да 

утврди место дијалекатских и регионално обојених црта у језику масовних 

медија, односно да на поменутом корпусу одреди функцију дијалектизама и 

регионализама и укаже на евентуалну оправданост или неоправданост њихове 

употребе у језику средставајавног информисања.3 

2. Самој језичкој анализи новинских текстова претходиће кратак пре
глед научних ставова о дијалектизмима и регионализмима, односно критерији

ма за њихово издвајање, при чему треба одмах нагласити да је у нашој линг

вистичкој литератури овим појмовима посвећено врло мало простора те да се 

они помињу само успутно у појединим сегментима граматика или засебним 

студијама које се баве лексиком. Ретки су научни чланци који се детаљно баве 

наведеним проблемима. 

2.1. Ј. Мелвингер (1984) дијалекатску и регионалну лексику издваја пре
ма критерију употребе лексикона сматрајући да је она ограничена, сведена на 

одређену територију, али ова ауторка не прави јасну разлику између наведених 

појмова: "Под дијалектизмима и регионализмима подразумијевамо некњижевне 

2 Аутор ових новинских текстова јесте Јован Танурџић. 
3 Корпус чине текстови који су у оквиру рубрике "Салашарски дивани" објављени у новосадском листу 

"Дневник" 2, 9. и 16. децембра 2007. (Дн. 1, 2, 3), односно 6. и 7. јануара, 2, 9. и 16. марта и 13. априла 
2008. године (Дн. 4, 5, 6, 7, 8). 
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ријечи чијаје упораба територијално ограничена" (Мелвингер 1984: 62). Према 
овој ауторки, наведене језичке црте испољавају разлике на свим нивоима када 

се упореде са стандардним језиком, па тако можемо говорити о фонетским, гра

матичким и лексичким дијалектизмима и регионализмима (Мелвингер 1984). 
Као резултат територијалног раслојавања нестандардне лексике Д. 

Шипка издваја: дијалектизме, регионализме, провинцијализме или локализме, 

те у оквиру њих помиње кај кавизме, медитеранизме, динаризме и панонизме 

(Шипка 2006: 84-85) не утврђујући, међутим, јасну разлику између онога што 
бисмо сматрали диј алектизмом и свега осталог. 

У својој граматици, у оквиру поглавља у којем се обрађује састав лекси

ке српског језика с обзиром на сферу употребе Љ. Поповић и Ж. Станојчић 

(1992) помињу дијалектизме и регионализме дефинишући их на следећи начин: 
"Дијалектизми су речи ограничене на уже језичко подручје, најчешће на дијале

кат (говор) који не улази у књижевнојезичку норму, или су то речи ограничене 

на поједине говоре штокавског наречја који не улазе у основу књижевног језика. 

То чак могу бити и речи говора који се налази у најужој основици стандардног 

језика, али које нису ушле у ширу употребу ... Многи дијалектизми ... једновре
мено су и архаизми, као што су и -регионализми, тј. речи које се употребљавају 

у ширим регионима, покрајинама, а не само на подручју једног дијалекта (у 

речницима се обележавају као покрајинске речи= покр.)" (Станојчић, Поповић 

1992: 173). 
Узимајући распрострањеност као критериј, М. Симић дијалекатску 

лексику разврстава на: "а) уско локалну, која не излази из оквира једног села; 

б) регионалну или географску (нпр. дуж неке веће ријечне долине, дуж неког 

веће планинског ланца и сл.); в) предјелну, покрајинску лексику, која обухвата 

читаве области које су некад имале заједничку управу, администрацију и школ

ство, или су на други начин биле у непосредној вези" (Симић 1984: 172). С дру
ге стране, пак, ако се посматра однос дијалекатске лексике према књижевној, 

онда се, према речима М. Симића, може издвојити лексика која има синониме у 

књижевном језику и лексика која их нема (Симић 1984: 172). 
Веома прецизну и детаљну дефиницију дијалекатске речи даје једино Д. 

Петровић одређујући је према критерију стандардизованост / нестандардизова
ност. Према одређењу овог аутора, реч је дијалекатска "већ по дефиницији ако 

за означавање истога десигната постоји друга која се може сматрати стандарди

зованом" (Петровић 2002: 281 ). Осим тога, реч се може сматрати дијалекатском 
и уколико се било којом појединошћу гласовне, обличке, творбене и значењске 

структуре разликује од оне која се сматра стандардном (Петровић 2002: 282). 
2.2. На основу увида у литературу може се рећи да се у одређењу појма 

дијалектизма укрштају два критерија: критериј стандардизованости / нестан
дардизованости и критериј употребе на одређеном простору, па се тако дијале

ктизмом може назвати свака она језичка појединост која је карактеристична за 
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одређени дијалекат и ограничена на онај географски простор који тај дијалекат 

захвата, при чему се између ње и еквивалентне стандардне јединице успоста

вљају извесне разлике на неком од језичких нивоа. На другој страни, остаје 

неразјашњен појам регионализма, за чије се маркирање у нашим дескриптив

ним речницима, како наводе Љ. Поповић и Ж. Станојчић (Станојчић, Поповић 

1992: 173), користи ознака покр. (ајински), што би упућивало на то да су имено
вања покрајинска и регионална лексика синоними. Међутим, само летимичним 

и произвољним прегледањем једне мање секције у РМС4 добија се податак да 
су од око петсто лексема четрдесетак оквалификоване као покрајинске било у 

својим примарним значењима било у неком од својих секундарних. Ако се има 

у виду концепција наведеног речника, логично је запитати се какав је однос 

покрајинске лексике према стандардној и моtу ли се неке од таквих речи ипак 

сврстати у категорију стандардних, али ограничених на одређени географски 

простор. Уколико се ипак покрајинске речи, односно регионализми сматрају 

искључиво нестандарним јединицама, онда се даље јавља питање имају ли 

два терминолошка решења смисла и није ли довољно задржати један термин 

(нпр. дијалектизам) који ће указивати на то да језичка појединост не припада 

стандарду, што би аутоматски њену употребу ограничило на одређено говорно 

подручје, без обзира на то да ли се ради о простору који потпада под један дија

лекат или о нешто широј регији. 5 

3. Анализа језичког израза новинских текстова објављиваних у рубри
ци "Салашарски дивани" показује да су одступања од стандарда присутна на 

свим нивоима језичког система, али да су она некако најзаступљенија на пла

ну гласовне и лексичке структуре. Будући да су разговори вођени на салаши

ма смештеним на подручју Војводине и да саговорници мање-више припадају 

аутохтоном становништву, дијалекатске црте у наведеним новинским тексто

вима одговарају, свакако, оним особеностима које су типичне за шумадијско

-војвођански дијалекат, тачније за војвођански поддијалекат или поједине гово

ре овог поддијалекта.6 

3 .1. У анализираним текстовима, као што је већ речено, међу најброј
нијима јесу одступања од стандарда која се испољавају на гласовном нивоу. 

Ови, фонетски дијалектизми срећу се, што је сасвим очекивано, у језику саго

ворника - салашара, али и у језику новинара. На гласовном нивоу неколико је 

различитих врста одступања. 

Асимилација и контракција гласовних група ао, ео забележене су у об-

4 РМС је скраћеница за Речник српскохрватског књижевног језика Матице српске, а РСАНУ за Речник 
српскохрватског књи.жевног и народног језика Српске академије наука и уметности. 

5 Помињући квалификаторе за маркирање нестандардне лексике у нашим дескриптивним речницима 
Д. Петровић наводи да би се ознаке дијал.(екатска), покр. (ајинска), локал. (на) и нар.(одска) могле 

свести на једну- дијал. (Петровић 2002: 278). 
6 Салаши са чијим је власницима новинар разговарао налазе се у близини следећих места: Жабља, 

Крстура, Сремских Карловаца, Ливадица, Вајске, Ченеја, Бођана. 
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лицима радног глаголског придева, као и у осталим врстама речи где их има, 

што није одлика само дијалекта, већ и разговорног језика у целини.7 У језику 

саговорника сажимање групе ао среће се у примерима: дош 'о (Дн. 1, 9; Дн. 7, 
10), држ 'о (Дн. 8, 9), им 'о (Дн. 1, 9; Дн. 6, 7), мог 'о (Дн.1, 9), наш 'о (Дн. 2, 13), 
пос 'о (Дн. 1, 9), припис 'о (Дн. 1, 9), продав 'о (Дн. 1, 9), прошо (Дн. 6, 7), сним 'о 
(Дн. 1, 9),соницама, (Дн. 2, 13),уш'о (Дн. 1, 9). 8 У језику новинара, такође, има 

потврда за ову промену: дош 'о (Дн. 2, 13), изд 'о (Дн. 1, 9), ор 'о (Дн. 6, 7). Један 
је пример за контракцију и асимилацију групе ео, и то у језику саговорника: 

вол 'о (Дн. 2, 13). 
У наведеним текстовима срећу се примери за аферезу, синкопу, апокопу 

и хаплологију. У језику саговорника ових промена има у речима: 'лектрика 

(Дн. 6, 7), кол'ко (Дн. 1, 9; Дн. 7, 10), ал'(Дн.4, 17, Дн. 5, 9), uл'(Дн. 1, 9), не 

мож' (Дн. 3, 8), ајд' (Дн. 1, 9), док су у језику новинара забележена два приме
ра: тол'ко (Дн. 2, 13), нег'(Дн. 2, 13). 

Икавску замену јата налазимо у префиксу пре-, предлогу преко9и при

логу где, при чему у овој последњој речи долази и до упрошћавања сугласнич

ких група. У језику саговорника то су примери: припис'о (Дн. 1, 9), прика (Дн. 
1, 9; Дн. 8, 9), ди (Дн. 4, 17), а у језику новинара среће се само предлог прика 
(Дн. 2, 13; Дн. 6, 7). 

Замена вокала: а> е, забележена је у језику саговорника у речи киломе

тер (Дн. 2, 13), док промену и> е срећемо у речи ленија (Дн. 8, 9), и то у језику 
новинара. 

Глас в изостаје у заменици такав у примеру који припада саговорнику: 

так'и (Дн. 2, 13). 
Консонант х изостаје у иницијалним, медијалним и финалним позиција

ма (најчешће у презенту глагола хтети и прилогу одмах, где се и сугласничке 

групе упрошћавају), а у неким случајевима супституише се гласом}. Оваквих 

промена највише је у језику саговорника: 'оће (Дн. 2, 13), оћемо (Дн. 5, 9), оћеш 
(Дн. 7, 10), 'ранити (Дн. 3, 8), рањеник (Дн. 1, 9), леба (Дн. 5, 9), увати (Дн. 
1, 9), о 'ма (Дн. 1, 9; Дн. 5, 9), орај (Дн. 6, 7). Код новинара, такође, налазимо 
облике ома (Дн. 6, 7) и орај (Дн. 8, 9). 

Уместо групе хв среће сеф, и то у примеру који припада саговорнику: 

фали.мо се (Дн. 3, 8). 10 

Забележена је дисимилација: мн> мл у прилогу много, како у језику 

саговорника: млого (Дн. 2, 13), тако и у језику новинара: млого (Дн. 5, 9). 

7 Ову промену новинар је углавном означавао апострофом, али има случајева где је он изостављен. 
8 Занимљиво је, међутим, да се поред ових контрахованих вокалских група срећу и стандардни облици, 

и то како у примерима који припадају саговорнику: посао (Дн. 1, 9), тако и у онима који припадају 
новинару казао (Дн. 3, 8). 

9 Поред икавских облика у овом предлогу среће се и екавска замена јата, и то у примеру који припада 
саговорнику: преко (Дн. 6, 7). 

10 Код саговорника се, међутим, срећу и облици без овакве супституције: прихватили (Дн. 1, 9). 
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Само у језику новинара среће се аналитичка сибиларизација у акузати

ву множине именица женског рода на-а: орасе (Дн. 3, 8), а, такође, има примера 
у којима ова промена изостаје: према реки (Дн. 5, 9). 

Предлог без среће се у форми брез (Дн. 8, 9) у примеру који припада 
саговорнику. 

3 .2. Одступања од стандарда могу се запазити и на плану морфолошких 
обележја речи. У језику саговорника срећу се: наставак -и у генитиву множине 

именица типа КмП0: километери (Дн. 2, 13); проширење -т- у косима падежи

ма надимака: Ђолета (Дн. 1, 9); 11 изостанак проширења -ин код именица које 

га у стандарду имају: Чуружан (Дн. 1, 9); уобичајенија именичка промена не
ких придева: из Нова Сада (Дн. 1, 9; Дн. 4, 17), вина црвена и бела (Дн. 4, 17). 
Код саговорника се, такође, у трећем лицу множине презента јављају следећи 

наставци: 

- у шестој Белићевој врсти наставак -е код глагола гледати: гледе (Дн. 

1, 9) и наставак -у код глагола разумети: разуму (Дн. 8, 9); 
- у седмој Белићевој врсти наставак -у код глагола волети: волу (Дн. 8, 9); 
- форме на -ду: нећеду (Дн. 1, 9). 
И у језику саговорника и у језику новинара нарушен је односе/и, а/а, 

и/и између инфинитивне и презентске основе па тако глагол волети има у пре

зентској основи е: волем (Дн. 1, 9, С; 12 Дн. 6, 7, С; Дн. 7, 10, С), волемо (Дн. 5, 
9, С); глагол гледати има и: гледuм (Дн. 6, 7, С), гледиш (Дн. 6, 7, Н), гледи 
(Дн. 7, 10, С; Дн. 6, 7, Н), гледимо (Дн. 4, 17, Н); глагол поживети 13 уопштио је 

само основе на и: поживио (Дн. 2, 13, С), док код глагола одменити презентска 
основа има облике са е: одмене (Дн. 6, 7, Н). 

3.3. Знатно је мањи број оних дијалектизама који се могу оквалификова
ти као творбени. Прилог онда има форму ондак (Дн. 1, 9, С; Дн. 6, 7, Н), а среће 
се и формаЖабаљчани (Дн. 1, 9, С). 

3.4. Међу дијалекатским и регионалним особеностима свакако су најза
нимљивије лексичке јер оне најнепосредније сведоче о културним, друштвеним 

и историјским приликама на подручју Војводине. У лексичкој структури ана

лизираних новинских текстова може се запазити неколико различитих слојева. 

Један је онај слој који у нашим дескриптивним речницима (РСАНУ и РМС) не 

носи ознаку порекла, што указује на то да се ради или о аутохтоној, словенској 

лексици или пак о лексици која је одомаћена. На другој страни, забележена је 

и позајмљена лексика која је, такође, обележена као регионална, односно нес

тандардна. 

11 И. Клајн (2002) напомиње да су граматичари за скраћене облике Миле, Коле и сл., признавали само 
промену Мила, Кола, али овај aymp сматра да ипак треба допустити и промене Милета, Колета и сл. 

12 У даљем раду С ће бити ознака за језик саговорника, а Н за језик новинара. 
13 У овој речи у питању је фонетска промена- икавизам. 
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3.4.1. Без ознаке порекла остају лексеме деран иду:ж(,меразадужину') 14 

које су обележене квалификатором нар., при чему овај поступак није подједна

ко примењиван у оба речника. Реч деран у значењу ,дечко, момак', које одго

вара примеру наведеном у тексту, у РМС има квалификатор нар., док у истом 

значењу у РСАНУ остаје без икакве квалификације у погледу територијалног 

критерија или критерија стандардизованости. Такође, лексема ду:ж у помену

том значењу у РМС није оквалификована ни у ком погледу, док у РСАНУ има 

квалификатор нар. Наведене лексеме срећу се само у језику аутора новинског 

текста, нпр.: 

Н: Наочит деран, и тридесету је прошо (Дн. 6, 7). На две-три 
ду.жи од последње куће у Бођану, види се издалека салаш 

Ивана и Дренке Кулаш (Дн. 7, 10). 

Порекло није назначено ни код придева лебрњи који се јавља као компо

нента изразалебрњи прозор, али је ова лексема оквалификована као покрајинизам у 

оба речника. У новинским текстовима среће се само у једном примеру који припада 

новинару: Кроз лебрњи прозор гледимо белину Тошине њиве (Дн. 4, 17, Н). 
Овој групи могле би се прикључити лексеме браша и прика које су хи

покористици од речи брат и пријатељ. У РМС среће се само лексема прика 

и она носи квалификатор нар. једино када се користи ,у обраћању суседу или 

мушкарцу уопште', нпр.: 

С: А, мој браша унцут је навек био (Дн. 1, 9). Знаш, прика, 
запатио је десетак коза (Дн. 8, 9). Е, то је, прика мој, паорска 
мука свакидања (Дн. 8, 9). Знаш, прика, са сермијом треба 
знати (Дн. 8, 9). Мој прика, не могу ја ни брез мојих голубо
ва лепезанера (Дн. 8, 9, С). 

Без означеног порекла у речницима остају и лексеме запатити (,одне

говати, отхранити'), навек, обешењачки, огризина, свакидањи које, међутим, 

нису маркиране као нестандардне или регионалне, а срећу се у следећим 

примерима: 15 

С: Запатио је десетак коза, нека фина раса (Дн. 8, 9). Навек 
се овде добро јело и гласно диванило (Дн. 7, 10 И). А, мој 
браша унцут је навек био (Дн. 1, 9). Запурњало је, нема зиме 

14 Ова лексема сматра се нестандардном само у оном сегменту значења који подразумева мерну 
вредност. 

15 У РМС порекло и употребна вредност нису назначени ни уз лексему фuћок, које има у следећим 
примерима: Кад устанем, фићок ракије баш годи (Дн. 7, 1 О, С). Ракија се пије из фuћока (Дн. 7, 10, С). 
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кад се ложе огризине (Дн. 4, 17). Е, то је, прика мој, паорска 
мука свакидања (Дн. 8, 9). 

Н: Ко зна, можда ће и моћи, овим преким путем поред Ћале 

- онако обешењачки ће Браца, лалошки широког осмеха 

препуног доброчинства, ал' и бећарлука (Дн. 2, 13). 

Придев лалошки, као и прилог добијен од овог придева нису забеле

жени ни у једном од наших дескриптивних речника иако у њима налазимо ос

новну реч Лала у значењу ,шаљив назив за Војвођанина'. Занимљиво је да се 

ове лексеме налазе само у језику аутора текста, што потврђују следећи приме

ри: 

Н: На асталу су била јела по лалошком рецепту (Дн. 5, 9, Н). 
Око двадесетак кућа у Крстуру користи ову благодет новог 

века [интернет]- поносно ће Браца, помињући онако овлаш 

лалошки опуштено да је учио лицеј у Лозани (Дн. 2, 13, Н). 
Ко зна, можда ће и моћи, овим преким путем поред Ћале -
онако обешењачки ће Браца, лалошки широког осмеха пре

пуног доброчинства, ал' и бећарлука (Дн. 2, 13, Н). 

Поред наведених лексема, забележена је и црквенословенска форма 

поруганије, највероватније у значењу подруљивог имена, 16 и то само у једном 

примеру код новинара и у једном примеру у језику његовог саговорника: Тако 

је свој салашарски опстанак замислио Јовица Везилић, Зечев поруганије (Дн. 1, 
9, Н). Такви смо ми Пенгачеви, а нису друкчији ни Шимкови"сви су Шећерови 
поруганије то и по томе се знамо у Крстуру (Дн. 2, 13, С). 

3.4.2. Међу лексиком несловенског порекла, која је и фонетски адап
тирана, највише је германизама и хунгаризама. У германизме, уз које у нашим 

дескриптивним речницима стоји квалификатор варв, односно покр., убрајају се 

лексеме бирцуз (,крчма, гостионица, биртија'), дунст (среће се и с фонетизмом 

думст, има значење ,укувано воће и поврће'), конг (,трем'), олба (,округла боца 

са ужим грлом'), паор (,сељак'), паорлук (изведено од лексеме паор, овде има 

значење ,сеоски послови'), паорски (изведено од лексеме паор), унцут (,ман

гуп'), фруштук (,доручак'), шафољ (,дрвени суд'), шпајз (,остава'), шпицнаме 

(,надимак'). Наведене лексеме одлика су како језичког израза саговорника тако 

и самог новинара, нпр.: 

С: Дош' о бата Миле, пекар, кући из бирцуза (Дн. 7, 1 О). Кад 
је био у моди "Бели бирцуз", Пера гаје држ' о и није ишло па 

16 РМС бележи само лексему поругање у значењу ,срамота'. 
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затворио (Дн. 8, 9). - Имаш дунста? - пита Лаки (Дн. 4, 17). 
Дуње су за думст више и - миришу (Дн. 5, 9, С). Уживам 
кад га [салаш] гледим овако испред конга са шамлице (Дн. 

8, 9). Њени Иванишевићи су били марљиви паори (Дн. 3, 8). 
Наш'о сам и свој мир и свој изазов у паорлуку (Дн. 2, 13). 
Кад седнемо уз паорску пећ к'о да смо на часу историје (Дн. 

5, 9). Заборавимо на све паорске проблеме (Дн. 7, 10). А, мој 
браша унцут је навек био (Дн. 1, 9). Астали су баш по мери 
за фруштук на ваздуху (Дн. 5, 9). Ниси погледао у шафољ, у 

саламури су (Дн. 4, 17). 

Н: Шта ће тек рећи наши пријатељи салашари када се сутра 

у вароши у бирцузу поведе диван о фудбалу (Дн. 4, 17). До

даје бака Ђурђинка и опет ће у подрум по олбу португизера 

(Дн. 3, 8). На салашу ових дана раде се јесењи послови, није 
то паорлук (Дн. 3, 8). Седе уз паорску пећ (Дн. 5, 9). Драган 
Нићин - Кара поруганије шпицнаме - само нутка ал' се не 

одваја од паорске пећи (Дн. 4, 17). Има лампа и у шпајзу 

(Дн. 4, 17). 

Лексеме лармати (,подизати ларму, галамити), ревир (,подручје, пре

део, округ'), шамлица (,столичица без наслона') и штшzа (,стаја за стоку') у 

РМС нису оквалификоване као покрајинске, дијалекатске или народне, већ 

само носе ознаку која указује на њихово немачко порекло, нпр.: 

С: Тамо могу да лармају кол'ко им је воља (Дн. 1, 9). Дивљи 
вепар ... попусти и упути се у ревир (Дн. 6, 7). Уживам кад га 

[салаш] гледим овако испред конга са шамлице (Дн. 8, 9) 

Н: Гаги ... помера своју шамлицу све ближе (Дн. 8, 9). Има 
јаја испод камаре сена, снеле су коке и у старој лабошки у 

штаr1и (Дн.7, 10). 

Хунгаризме, којих је нешто мање од германизама, чине лексеме баг

ра (,багрем'), бирошки (од лексеме бирош у значењу ,пољопривредни најамни 

радник'), вшzов (,дрвено или камено корито за храњење домаћих животиња'), 

варош (,град'), јарош (,општински пашњак, поље, пољана'), лабошка (,мања 

шерпа'), сшzаш (,имање изван села са кућом и економским зградама'), сшzашар 

(,становник салаша'), сшzашарски (изведено од лексеме сшzашар), чарда (,гос

тионица'), али једино су лексема багра и јарош у нашим дескриптивним реч

ницима означене као покрајинске, док се реч лабошка у њима не среће уопште. 
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Налазимо их у примерима: 

С: Саградио сам и брвнару где живи бирошка породица (Дн. 

3, 8). Понекад би у радњи био и неко ко није из вароиtи (Дн. 
1, 9). Дош'о Ђоле Балашевић, сним'о је неки филм ил' тако 
нешто ту у јарошу (Дн. 1, 9). Тамо се чују само кумрије и 
лавеж керова који нам чувају сШtаше док ми, к'о што сам 

ја сада, тркнемо до вароши (Дн. 1, 9). Волем цвеће и траву 
салашарску (Дн. 6, 7). 

Н: А кад багреми процветају и багра се разлети по ледини, 

ето нас опет код наших пријатеља (Дн. 5, 9). Добру земљу 
у жабаљском јарошу је спремио и не само да има садница 

воћки, већ и јапанског бонсаија (Дн. 1, 9). Има јаја испод 
камаре сена, снеле су коке и у старој лабошки у штали и у 

валову који је пун сламе (Дн. 7, 10). Душко је изд'о салаш, 
има човека који се стара о свему, а он се дао послу вароши 

(Дн. 1, 9). Шта ће тек рећи наши пријатељи салашари када 
се сутра у вароши у бирцузу поведе диван о фудбалу (Дн. 4, 
17). Код Кулаша се иде пре у њихову чарду, изузетно атрак
тиван објекат уз речицу Бераву (Дн. 7, 1 О). 

Међу хунгаризмима посебно треба издвојити лексему астал која води 

порекло од словенске речи сто(л), али је у мађарском језику она модификована 

и као такву наш језик ју је преузео. Ова лексема има само етимолошку ознаку у 

речницима док регионална обележеност изостаје. Сличан статус има и прилог 

фишкалски добијен преко придева од именице фишкал (,адвокат'), која, како 

П. Скок (1971-1974) напомиње, има латински кopeнfiscиs, али је она примљена 
у наш језик са мађарским изговором фишкуш. Наведене лексеме срећу се у 

примерима: 

С: Бата Миле, пекар". дремка за астШtом (Дн. 7, 10). Оћемо 
увек свежу рибу да имамо на асталу - каже Драгослав (Дн. 

5, 9). На acmШty су била јела по лалошком рецепту (Дн. 5, 9). 
Астали су баш по мери за фруштук на ваздуху (Дн. 5, 9). 
Н: Дивани "ко навијен'', онако фишкалски леп, наш домаћин 

Браца (Дн. 2, 13). 

Само у једном примеру који припада новинару заблежен је хунгаризам 

бачи, чија је употреба стилски обележена: Паја бачије умро пре седам година 

(Дн. 6, 7, Н). 
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У текстовима се среће и лексика турског порекла: авлија (,двориште'), 

баба (,отац'), бент (брана, устава, насип'), бећарлук (изведено од речи бећар, 

овде у значењу ,несташлук'), диван (,разговор'), диванити (,говорити, разгова

рати'), сермија (,стока'), 17 којаје обележје војвођанског говорног подручја, али 

само лексема бент носи обележје покр. у РМС, док је она без квалификатора у 

РСАНУ У новинским текстовима ове лексеме срећу се у следећим примерима: 

С: Е, бој се Бога, још је диванио мој покојни баба (Дн. 8, 9). 
Помало ме боли да нема удавача на салашима испод бента 

(Дн. 6, 7). Ми поседамо 1)' у авлији и шпекулишемо о новим 

пословима (Дн. 6, 7). Знаш, прика, са сермијом треба знати, 
некад и диванити са њима, разумеју они и слушају (Дн. 8, 
9). Загледим се тако у њих па ме глас мама Вере да треба 
нешто да урадим око сермије к'о поплаши (Дн. 8, 9, С). 

Н: А радила раштркана по авлији па се газда Иван нервира 

(Дн. 7, 10). Попнеш се на бент и гледиш у вуковарске авлије 
(Дн. 6, 7). Иде се ... преко Лабудњаче па бентом све до скеле 
(Дн. 6, 7). Посед Јулијане и њеног сина Јанике је ома уз бент 
(Дн. 6, 7). Онако обешењачки ће Браца, лалошки широког 
осмеха препуног доброчинства, ал' и бећарлука (Дн. 2, 13). 
Помно слушају диван (Дн. 8, 9). Дивани госпођа Снежана уз 
сваколику подршку њеног Драганчета (Дн. 5, 9). 

Турцизми бербера} (,берберница') и чикмеже (,фиока у кухињском сто

лу'), који нису забележени у РМС, срећу се у примерима: 

С: Научио сам и да тог дана тркнем до бербераја (Дн. 1, 9). 
Чудиш се једном чиюwежету (Дн. 8, 9). 

Н: Све генерације држе у једном чикме.жету новац (Дн. 

8, 9). 

Осим лексике немачког, мађарског и турског порекла којаје заступљена 

у знатном броју примера, забележени су и малобројни случајеви лексике порек

лом из других језика. 

Француског, односно немачког порекла јесте лексема квартwь (,стан') 

којаје у РСАНУ оквалификована као покрајинска, а налазимо је само у језику но

винара, нпр.: Наравно, и Анчини и Рајићи имају квартwь у вароши, ал' са салаша 

ретко мрдају (Дн. 5, 9, Н). Лексема шифоњер (,орман'), која потиче из француског 

17 Ова лексема среће се и с фонетизмом ср.мија у примеру: Срмија се напаја на другом меС1)' (Дн. 7, 1 О, Н). 
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језика, у РМС није оквалификована према критеријуму територијалне припад

ности, односно нормативности. Она је забележена у примерима: 

С: Скинеш [дуње] са ишфоњера па уживаш (Дн. 5, 9). Ши
фоњери су скоро стогодишњаци (Дн.5, 9). 

Среће се и један пример у којем је употребљена лексема пореклом из 

руског: Кара, Багов и Ђиса само пофторавају речи Брзића, као они су то већ 

све знали! (Дн. 4, 17, Н). У РМС забележен је само облик свршеног глагола -
пофторити (,поновити'). 

Лексема ленија с оваквим фонетизмом може се довести у везу с речју 

линија, која је латинског порекла. У оба речника са значењем ,узак колски пут 

између њива' лексема ленија означена је као покрајинизам, а налазимо је у при

мерима који припадају аутору новинског текста: 18 

Н: Најлепше је онима који су коње упрегли и ленијама дођо

ше на санкама све са прапорцима (Дн. 4, 17). Гледимо около 
салаша, ленија од тврдог материјала и кад окиша, може се 

колима доћи довде (Дн. 8, 9). 

4. У вези са присуством дијалекатских и регионалних црта у језику 
средстава јавног информисања као посебан проблем треба разматрати оправ

даност, односно неоправданост њихове употребе. Као што је већ речено, но

винар се мора служити оним језичким средствима која су у складу с нормом 

стандардног језика и која су у мањој или већој мери присутна у језичкој компе

тенцији читалаца, гледалаца или слушалаца. Међутим, текстови објављивани 

у рубрици "Салашарски дивани" у новосадском "Дневнику" показују да ипак 

има случајева који не подлежу наведеним захтевима. Као прво, сам лист у којем 

су објављивани анализирани текстови излази у Новом Саду и чита га претежно 

становништво овог града јер се у њему, између осталог, дају информације које 

се тичу свакодневног живота у том граду, као и житељи осталих војвођанских 

места. Будући да се ради о једном говорном подручју, може се претпоставити 

да забележени дијалектизми и регионализми нису у потпуности страни чита

лачкој публици. С друге стране, рубрика "Салашарски дивани" замишљена је 

као неформална, о чему највише сведочи сам наслов, место које заузима у но

винама, као и чињеница да она излази једино недељом. Идеја аутора била је да 

дочара атмосферу војвођанских салаша, а једини начин на који то може постићи 

јесте чувањем аутентичног говора својих саговорника будући да му је језик, као 

новинару, примарно средство делатности. Међутим, оно што је неуобичајено 

18 Осим придева и прилогалапошки, као и оних речи које почињу словима одр дош, све остале побројане 
лексеме забележене су у Речнику српских говора Војводине. 
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и што одмах привлачи пажњу читалаца јесте присуство дијалекатских и ре

гионалних особености и у језику самог новинара, па се регионална обојеност 

и одступања од станадарда могу уочити на свим нивоима језичке структуре: 

фонетском (ор 'о, дош 'о, тол 'ко, нег', прико пута, ома, орај, млого, орасе, пре

ма реки итд.), морфолошком (гледwио, одмене), творбеном (ондак) и лексичком 

(бирцуз, валов, дуж, лабошка, ленија, олба, паорлук, паорски, шамлица, шпајз, 

шпицнаме итд.). При томе, њихово појављивање није последица пропуста или 

непознавања стандардног језика, већ резултат свесне интервенције новинара. 

Наиме, језички израз аутора текста открива особу која на својеврстан начин 

маневрише језиком трудећи се не само да свој стил учини неформалним и блис

ким разговорном него и да на местима где се за то пружи прилика интегрише у 

текст одговарајућу дијалекатску или регионалну појединост. Употребљавајући 

такве црте у свом изразу новинар не само да доприноси живописнијем изра

жавању него се у исто време приближава саговорницима не скривајући свој 

позитиван однос према њима. 

4. 1. Друго важно питање које отварају лексичке анализе овакве врсте 
јесте однос наше лексикографске праксе према дијалекатској и регионалној 

лексици. Анализа показује да је тај однос прилично неуједначен и без једин

ственог принципа на којем ће почивати њихова лексикографска обрада. Та не

уједначеност огледа се у чињеници да се неким нестандардним лексемама које 

су регионално обележене обезбеђује место у речницима, док друге из њих из

остају, затим исте лексеме у РМС и РСАНУ третиране су на различите начине 

и сл. Када се све наведено узме у обзир, буди се сумња у потребу за уношењем 

овакве лексике у дескриптивне речнике, а нарочито у оне који претендују да 

дају адекватан опис стандардног језика. 
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PLACE OF DIALECТISMS AND REGIONALISMS 
IN LANGUAGE OF МASS MEDIA 

( on examples of articles in the newspaper "Dnevnik") 

SUMMARY 

Although journalist must respect the rules of standard Ianguage, there are 
sorne situations when we can justifiy his use of dialectisms and regionalisms in his 
texts. А very good example for that is column called "Salasarski divani" in daily 
newspaper "Dnevnik". The author often uses dialectisms and regionalisms in his text 
because he wants that to become the way of his writting. 
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САЖЕТАК 

У раду се разматра фонетско-акустичка природа африката [чџ] у српском јези

ку, при чему се посебна пажња обраћа на сложену спектралну слику ових гласова и њен 

однос према акустичким сликама једнообразних оклузивних и фрикативних гласова 

који се сматрају њиховим саставним елементима. 

Кључне речи: фонетика, фонологија, акустика, артикулација, африкате, срп

ски језик. 

Посебну юшсу консонаната у српском језику чине гласови чији изговор 

почиње денталном прекидношћу, а завршава се струјношћу у веома кратком вре

менском интервалу, тако да се може говорити о сложеном артикулационом покреrу. 

То су [ц џ ч ђ ћ] и сви се они одређују као сливени гласови или африкате.2 

1 Рад је рађен у оквиру пројекта Опис и стандардизација српског језика Инстmуга за српски језик, 
САНУ, на корпусу припреманом на Филозофском факултету у Новом Саду и на ИнстиlУIУ за општу 

и примењену лингвистику и фонетику Универзитета Париз 3 - Нова Сорбона за израду докторске 

дисертације С.Г" као и на додатном корпусу направљеном посебно за овај пројекат у Фонолошкој 

лабораторији Филозофског факултета у Новом Саду. Испитанике у првом корпусу чинило је неколико 

генерација студената прве и друге године на Катедри за француски језик и књижевност (између 1988. 
и 1992. године), као и један број билингвалних испитаника који поред српског говоре и француски 
језик. У другом делу корпуса обрађен је материјал направљен на основу звучних записа 8 испитаника, 
од којих су за илустрације узети они са хармонијски најбогатијим гласовима, а који су се уклапали у 

средње вредности добијене на целокупном корпусу. Материјал је обрађиван помоћу два рачунарска 

програма: UNICE и РRААТ. 
2 У литерmури називају се још и семиоклузиви.ма, полупраскавим, полупрекидни.м, полузатворни.м гла

совима. 
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Изговор африката захтева веома прецизне покрете артикулационих ор

гана с обзиром на то да се оне изговарају у изузетно рестриктивној регији у 

предњем делу усне дупље. Будући да је локализација ових гласова изразито 

блиска, деца их усвајају међу последњима, а они спадају "у групу фонема са 

најчешћим оштећењима" [Јовичић 1999: 50-52]. У овом раду ограничићемо се 
на на африкате [џ ч], које имају заједнички (алвео)дентални оклузивни, односно 

фрикативни палатални елеменат. 

Компоненте које чине [чџ] јесу звучни дентални оклузив типа [д] код 

африкате [џ], односно безвучни дентални оклузив типа [т] код африкате [ч], 

и (пре)палатални фрикатив одговарајуће звучности, типа [ж], односно [ш]. У 

артикулацији денталног елемента по правилу нема оштре експлозије, која изо

стаје услед постепеног уклањања препреке што представља прелаз од артику

лације оклузивне ка артикулацији фрикативне компоненте. 

а) б) 

Сл.1. Положај гласовних органа при артикулацији [ џ] и [ ч]: а) пресек усне 
дупље; б) 3ОбЛИК усана Пр И артикулацији [ Ч] У реЧИМа ЧаШа И МGЧа 

При изговору [џ] и [ч] врх језика је на предњим или средњим алвеолама 

(сл. la), а може делимично захватати и корене секутића. Задње стране језика 
належу на кутњаке, а предње на унутрашњи руб тврдог непца. 

Усне се заокружују и истурају. Колике су индивидуалне разлике у лока

лизацији [џ] и [ч] може се видети и на палатограмима са сл. 2. Ове разлике не 
морају бити искључиво индивидуалне већ се могу јавити и као регионалне, с 

обзиром на то се у појединим српским говорима ови гласови изговарају веома 

умекшано4 • Чињеница је, међутим, да се место додира језика са горњом вили

цом при артикулацији денталних компоненти африката помера уназад онолико 

колико то захтева артикулација наредне фрикативне компоненте. 

3 Слике облика усана и сви палатограми преузети су из сrудије Б. Милетића Изговор српскохрватских 
гласова , Српски дијалектолошки зборник, књ. 5, Београд. 

4 О изговору ових гласова у појединим српским дијалектима видети у Ивић и др, Фонолошки описи 
српскхрватских!хрватскосрпских, словеначких и македонских говора обухваћених опстесловенским 

лингвистичким атласом, Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине, Посебна издања, књига 

LV, Оцјељење друштвених наука, књига 9, Сарајево, 1981, лат. 
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Сл. 2. Палатограми [ч] и [џ] у речима мача (светлија површина) 

и хоџа (тамнија површина). 

На локализацију ових гласова утиче и непосредно гласовно окружење, 

тако да се место и ширина додира језика са појединим регијама горње вилице 

могу мењати у зависности од артикулационих особина наредног гласа. На сл. 

3 означена су места додира језика са појединим регијама горње вилице при ар
тикулацији безвучне африкате [ч] у зависности од локализације и типа вокала 

који јој следи. 

Сл. 3. Утицај суседних вокала на артикулацију 
[ч]: -мача,-.-.-.-. мичи, - - - -мучу. 

Опис артикулације ових гласова налазимо код С. Новаковића који на

води да је реч о сложеним гласовима чије су компоненте т + ш , односно д + ж 
[Новаковић 1873: 49 ], али да се посебним изговором ових компоненти ипак не 
добијају одговарајући [ч] и [џ], већ нешто друго. Права артикулација ових аф

риката унеколико је сложенија јер, по њему, ш које улази у творбу африкате [ч] 

састоји се од елемената с+ z, док се :ж које је саставни део [џ] састоји од з + ј. 
Према томе, [ч] и [џ] састоје се од два елемента и то од одговарајућег денталног 

оклузива (тили д) и сложеног фрикатива [Новаковић 1873: 51 ]. А. Белић [ 1905: 



176 Снеж:ана Гудурић, Драгољуб Петровић 

167-170] ове гласове локализује надзубно, тј. алвеоларна, а што се у потпуности 
слаже са резултатима истраживања које је спровео Б. Милетић [Милетић 1933: 
96-100]. Стевановић наводи са се африката [ч] састоји од елемената праскавог 
т и струјног ш, а [џ] од праскавог ди струјног ж:, с тим што је при артикула

цији елемената африкате "језик нешто мање изврнут навише"." [Стевановић 

1975: 84], Симић локализује ове гласове препалатално, наводећи да језик, који 
се својим врхом уздиже према предњем делу тврдог непца, образује апикално

препалатални додир [Симић : 192-193]. С. Јовичић преграду која се ствара при 
творби [ч] и [џ] локализује апикоалвеоларно, уз напомену да је то најчешћа, 

али не и једина могућа локализација [Јовичић 1999: 53]. 

т ш к а љ 

Сл. 4. Спектрална слика гласовног низа чкшь, женски глас 

Различите варијанте у артикулационим покретима одсликаваће се и на 

спектрима реализованих гласова у гласовним низовима. 

С обзиром на положај језика у усној дупљи, при артикулацији ових 

гласова стварају се две релативно простране резонаторске шупљине, прва у 

задњем делу уста, од препреке према ждреоној дупљи, и друга у предњем делу, 

од препреке до краја истурених и заобљених усана, што условљава и стварање 

карактеристичног спектра који силази до нижих фреквенција. 

О самој природи оклузивне и фрикативне компоненте сливених гласова 

[ч] и [џ] најречитије говоре спектрограми приказани на сл. 4-7. Определили смо 
се да у транскрипцији обележавамо посебно оклузивну, а посебно фрикативну 

компоненту како би одређивање самог сливеног гласа било јасније и прецизније. 
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На сл. 4 африката [ч] налази се у иницијалном положају испред без
вучног оклузивног задњонепчаног сугласника. Експлозивна компонента гласа 

ублажена је постепеним уклањањем препреке што се на спектралној слици 

очитује кроз одсуство једне јасне вертикалне линије у финалном делу оклузи

ва. Уместо ње, на спектру се уочава више линија различитог интензитета, при 

чему је прва, делимично испрекидана, у вишим фреквенцијама, док се друге 

две спуштају до ниских фреквенција. Присуство задњонепчаног сугласника ус

ловило је додатни пад фреквенције шумне струјне компоненте чија спектрална 

слика, будући да се спушта до нижих фреквенција, очито указује да је реч о па

латално локализованом фрикативу. Изостанак звучне греде код обе компоненте 

африкате упућује на то да је реч о безвучној гласовној реализацији. Одсуство 

линије F 
0 
испод компоненти сливеног гласа такође указује да је реч о артикула

цијама при којима се гласне жице налазе у стању мировања. 

т ш в о р 

Сл. 5. Спектрална слика гласовног низа чвор, мушки глас 

Сл. 5 приказује гласовни низ у коме се иницијална безвучна африка
та [ч] налази испред звучног лабиоденталног фрикатива [в]. И овде се уочава 

постепени прелаз од оклузивне ка фрикативној компоненти изражен кроз при

суство две вертикалне линије које се спуштају до ниских фреквенција, док се 

маса енергије фрикације пење у нешто више фреквенције него што је то био 

случај на сл. 4. Ову појаву условило је присуство предњег (лабиоденталног) 
фрикатива који је померио место творбе фрикативне компоненте африкате ка 
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предњем делу усног резонатора. Уочљиво је и дуже трајање фрикације које 

је, опет, условљено присуством наредног звучног фрикатива. Уколико би се 

фрикативна компонената код африкате скратила, на перцептивном плану не 

би постојао ј~сан опажај безвучног гласа. Уочили смо, наиме, да се безвучни 

фрикативи по· правилу продужују испред звучних гласова, а нарочито испред 
сонаната. У другим случајевима, тј. испред звучних оклузива или фрикатива, 

уколико се дужина дужина безвучног фрикатива смањи, он ће се једначити по 

звучности са гласом (према закону мањег напора прво на артикулационом, а 

самим тим и на перцептивном плану5). 

к л у п т ш е п о р е тш је 

Сл. 6. Спектралне слике класовних низова клупче и поречје, мушки глас 

И на сл. 6. видљиве су различите фазе у артикулацији африкате [ч]: на 
спектралној слици гласовног низа клупче могу се уочити три дела6 у артикула

цији [ч], док су на спектру гласовног низа поречје прелази између фаза далеко 

блажи, те се добија утисак релативно компактне гласовне јединице. 

5 У досадашњим истраживањима уочили смо да се питање перцепције гласова у гласовним низовима 
код изворних говорника ваља одвојити од питања артикулације и акустике. Установили смо, наиме, да 

испитаници врло често чују оно што очекују да чују, а не оно што им недвосмислено преноси одгова

рајући акустички сигнал. 
6 Реч је о периоду тишине који одговара оклузији, редукованој експлозији и струјној фрикацији, при 

чему прве две етапе представљају артикулацију оклузивног, а друга (редукована оклузија која уводи 

констрикцију) и трећа артикулацију фрикационог елемента. 
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········tr·I .._._ •• 

т ш е т ши 

Сл. 7. Спектралне слике одсечака [че] 
у речи пчела и [чи] у речи оивичити, женски глас 

На сл. 7 дата су два одсечка гласовних низова у којима се африката [ч] 
налази у наглашеном (пчела) и ненаглашеном (оивичити) слогу. И у ова два слу

чаја могу се уочити три фазе у реализацији африкате, с тим што се код одсечка 

[че] уочавају чак две потпуне (при чему је прва одвојена од фрикативног шума 

што је неуобичајено код артикулације овог типа африкате) и једна непотпуна 

вертикална линија, док се код одсечка [чи] јавља само једна и то она која одго

вара ослабљеној експлозији и која је спојена са фрикативним шумом. Дужина 

трајања самог гласа условљена је, како се то на основу приказаних спектрогра

ма може утврдити, не само природом гласова у непосредном окружењу, већ и 

супрасегменталним одликама слога у којем се посматрана африката налази. Сл. 

8 приказује спектар одсечка-ача у коме се [ч] налази у ненаглашеном слогу иза 
краткоузлазног и ненаглашеног финалног [а]. 
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а т ш а 

Сл. 8. Спектрална слика гласовног низа [ача] у речи мача 

На спектрограму се јасно види у коликој мери је експлозија при артику

лацији денталне компоненте ослабљена, будући да се вертикална линија карак

теристична за предњу безвучну екплозивну артикулацију прекида на половини 

спектра, а при томе је и изразито слабо изражена. До оштријег опуштања препреке 

дошло је у тренутку када је већ кренула артикулација фрикативне компоненте. 

Основна разлика у спектралним сликама између безвучног [ ч] и звучног [ џ] 
налази се у присуству звучне греде код овог друmг гласа, која одсликава вибрације 

гласних жица (сл. 8-11 ). Да је реч о звучним компоненатама сливеног гласа, може се 
закључити и на основу линије F 

0 
која се, на пример на сл. 9, протеже дуж целог 

л о вд жи ј а 

Сл. 9. Спектрална слика низа ловџија, мушки глас 
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гласовног низа, без прекида будући да се реч ловџија састоји од низа звучних 

гласовних јединица. 

3 

. ....... 
~:· _______ _ 

1N"t--- ---4------) ... .._, '""'""'""': •---'-:"""'~~! 
зk 40 бо бо 7о ' 

дж а к дж е п 

Сл. 10. Спектралне слике гласовни низова џак и џеп, женски глас 

Спектрограми на сл. 1 О и 11 показују звучну африкату [џ] у иницијал
ном положају у наглашеном слогу испред различитих вокала. Присуство звучне 

греде при артикулацији денталне компоненте указује на интензиван рад глас

них жица, а звучност овог елемента очитује се и кроз присуство линије F 
0 
у 

горњем делу слике изнад спектрограма. Минимална пауза која дели две компо

ненте африкате, видљива на спектралним сликама гласовних низова џеп, џип и 

џукела, праћена је одсуством како звучне греде тако и линије F 
0 
које се, међу

тим, поново јављају код фрикативне компоненте. Временска неусаглашеност 
рада гласних жица између паузе и артикулације звучног фрикатива траје свега 

неколико милисекунди те на перцептивном плану пролази незапажено. У наче

лу, паузе између (екс )плозивне и фрикативне компоненте најчешће нема, или је 

она минимална. 

Фреквенцијски опсег у којем се креће шум почиње нешто изнад другог 

килохерца и креће се до висине од 7000 Hz, при чему се најјача концентрација 
енергије уочава у опсегу од 2000-6500 Hz.7 

7 Овај опсег видљивији је на спектрограмима рађеним у програму UNICE него на онима у програму 
PRAAT будући да UNICE даје слику фреквенцијског опсега до 8000 Hz, док су слике у овом потоњем 
рађене до висине од 5000 Hz. Опсег од 2000-6500 Hz подразумева просечне вредности мушког и 
женског гласа заједно. С. Јовичић наводи даје опсег најинтензивнијег дела спектра за [ч] и [џ] између 

3000 Hz и 6000 Hz, док се код Шкарића овај опсег креће од 2000-6000 Hz. 
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Сл. 11. Спектралне слике гласовних низова џип и џукела, женски глас 
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Snezana Gиdиric - Dragoljиb Petrovic 

UNE CONTRIBUTION А L'ETUDE DE LA NATURE PHONEТIQUE DES 
SONS EN LANGUE SERBE: LES AFFRIQUEES [1[ d,,] 

RESUME 

Се texte porte sur la nature phonetique et acoustique des affriquees [~· d.3] 
en langue serbe. On fait voir les caracteristiques articulatoires et acoustiques de ces 
deux sons en presentant leurs spectres on positions differentes. Le spectre des ele
ments fricatifs modifie en fonction des sons voisins, donnant des effets acoustiques 
differents, qui ne sont pas toujours perceptiЫes au niveau d'audition. La pause entre 
les elements formant ces affriquees ainsi que leur duree plus ои moins reduites, 1es 
rendent comme sons uniques au niveau de la perception. 

Mots cles : phonetique, phonologie, acoustique, articulation, affriquees, Ian
gue serbe. 
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УПОТРЕБА ПОМОЋНИХ ГЛАГОЛА У СРПСКОМ, 

СТАНДАРДНОМ ФРАНЦУСКОМ И КВЕБЕЧКОЈ ВАРИЈАНТИ 

ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА 

Вања Манић 

САЖЕТАК 

У раду ће бити речи о употреби помоћних глагола у српском језику, францу

ском стандардном и у једној од варијанти француског језика, квебечком француском. 

Током анализе запазићемо извесна подударања у оба језика када је у питању употре

ба наведених глагола као и нека извесна одступања. Оно што је најинтересантније за 

познаваоце француског језика јесте чињеница да ће се појавити различита употреба 

помоћних глагола у двема варијанатама француског. 

Кључне речи: помоћни глаголи, српски, француски, квебечка варијанта фран-

цу ског. 

Кренућемо од саме дефиниције помоћних глагола која је заједничка за 

стандардни српски и француски језик. Ови глаmли, као што им само име каже, 

врше помоћну функцију у реченици и служе као веза између субјекта и предиката, 

односно између субјекта и речи којима се означава оно што се приписује субјекту. 

Због тога их називамо још и копулама. За разлику од глаmла пуног значења, нису 

способни сами да припишу субјекту неку радњу, стање или збивање. Помоћу њих 

се граде сложени глаголски облици и потребни су да би се њима одредио временски 

моменат у оквиру једне реченице. Њиховом употребом се такође супротстављају 

облици актива и пасива (а), као и модалитети које један глаmл може да има (б): 

(а) 

- актив: Он је прочитао књигу./ Il а Zи ип livre. 
- пасив: Он је прочитан. / Il est lu. 
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(б) 

- афирмацију: Cette јеипе /Ше est belle. /Ова девојка је лепа. 
- негацију: Cette јеипе fille п 'est pas belle. /Ова девојка није лепа. 
- интерогацију: Est-elle belle? /Да лије она лепа? 

У српском језику постоје два помоћна глагола бити OecШvt} и хтети. 

Глаголи јесам и бити се допуњују у погледу значења, јер глагол jecШvt опслу

жује само презент (Он је цар.), а бити у истом опсегу значења прошлост и бу

дућност (Он је био цар. /Када он буде цар .. .) и према томе они чине јединство. 
Глагол хтети остварује своју функцију у футуру (Он ће бити цар.). 

У француском стандардном језику и квебечком француском то су глаго

ли avoir и etre. Глаголом avoir се придружује нека особина (Marie а les cheveux 
loпgs.), док се глаголом etre може указати и на неко постојање (Qие la lитiere 
soit! Et la lитiere fиt !). Оба глагола опслужују сва времена (садашње, будуће 
и прошло) и имају пуне, акценатоване облике што није случај са помоћним 

глаголима у српском језику који имају и акцентоване (дуже) и неакцентоване 

( енклитичке) облике. 
Да бисмо имали бољи увид у два језичка система, српски и француски, 

неопходно је навести да је временски систем у српском језику аспекатски, док 

француски дели своја времена у два подсистема и према томе, богатији је сло

женим глаголским облицима, тако да је и употреба помоћних глагола шира. 

Најпре ћемо навести сложене глаголске облике у српском, а затим у 

француском језику. 

Сложени глаголски облици који садрже помоћне глаголе у српском је

зику јесу: перфекат, плусквамперфекат, футур Ј, футур П, потенцијал (конди

ционал). При томе, треба имати у виду да се не граде сви сложени глаголски 

облици од истих помоћних глагола. 

1. Перфекат или прошло време, гради се од енклитичких облика презента по
моћног глаголајесШvt (бити) и радног глаголског придева који се мења: 

- Ја cШvt читао. / Читао cШvt. 

Ако желимо посебно да истакнемо неку радњу онда то постижемо упо

требом дужег, акцентованог облика презента помоћног глаголајесШvt (бити): 

- JajecШvt читао. 

Понекад, из стилских разлога можемо употребити и крње перфекте, 

како би избегли понављање помоћног глагола: 
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- Јуче сам сањарио, посматрао звезде и мислио на тебе ... 

2. Плусквамперфекат, прошло време, указује на радњу која се десила пре неке 
друге прошле радње и гради се на два начина: од имперфекта или перфекта по

моћног глагола бити и радног глаголског придева који се мења: 

- (Ја) бејах читао. /Ја сам био читао. 

3. Футур 1. будуће време, гради се помоћу енклитичких облика презента помоћ
ног глагола хтети и инфинитива глагола који се мења, с тим да треба имати у 

виду да се енклитички облици пишу одвојено ако се налазе испред инфинити

ва који се завршава на -ти, а када се налазе иза инфинитива онда срастају са 

њим: 

- Ја ћу читати. / Читаћу. 

Када је реч о инфинитиву на -ћи, са њим помоћни глагол не сраста тј. 

пише се одвојено: 

-Ја ћу лећи./ Лећи ћу. 

4. Футур 11. сложени глаголски облик којим се означава радња у будућности која 
ће се извршити пре неке друге будуће радње, гради се помоћу презента помоћ

ног глагола бити и радног глаголског придева који се мења: 

- Када будем читао. 

5. Потенцијал (кондиционал), јесте сложени глаголски облик којим се изражава 
говорников став, жеља према нереализованој радњи. Гради се помоћу облика 

аориста глагола бити и радног тглаголског придева који се мења: 

- Ја бих читао. 

Када говоримо о сложеним глаголским облицима у француском стандард

ном језику треба имати у виду да је индикатив модус са најразвијенијим бројем 

глаголских облика. Постоје две групе облика, једна, која се употребљава у нарацији 

(књижевним тескстовима, бајкама, итд.) и у науци (историји): passe anterieиr, plus
qиe-parfait,futиr anterieиr dи passe, plus-qиe-parfait sиrcoтpose; а друга, у односу на 
говорни план: passe сотроsе, passe sиrcoтpose, fиtur anterieиr, ... 

Важно је истаћи да се сви сложени глаголски облици употребљени у 

било ком модусу (индикатив, коњуктив, кондиционал, ... ), граде од помоћних 
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глагола avoir или etre и француског партиципа прошлог (participe passe), коме 
у српском језику одговара глаголски придев радни и трпни, и да су и avoir и 
etre у оном времену које је неопходно за грађу одређеног сложеног глаголског 
облика: 

passe compose: avoir или etre у презенту + participe passe 
passe surcompose: avoir или etre у перфекту + participe passe 
plus-que-parfait: avoir или etre у имперфекту + participe passe 
futur anterieur: avoir или etre у футуру + participe passe 
fиtur anterieur du passe: avoir или etre у кондиционалу презента + 
participe passe, итд. 

Уз то, са avoir се мењају сви индиректно (parler, telephoner, .. .) и ди
ректно транзитивни глаголи (ecouter, trouver,".), извесни број интранзитивних 
(marcher, courir, .. .), модалних (pouvoir, devoir, .. .), и безличних глагола (осим гл. 
s 'agir), а са глаголом etre, велики број интранзитивних глагола (aller, monter,".) 
и повратни глаголи (se promener, se reveiller,".), с тим да се партицип прошли 
(participe passe) слаже у роду и броју са лицем које врши одређену радњу. Та
кође, за etre треба напоменути да је он и помоћни глагол свих пасивних глагол
ских облика. 

Међутим, постоје извесне разлике и одступања када је у питању фран

цуски стандардни језик и једна од његових варијанти, квебечки француски. Да 

бисмо утврдили узроке овог проблема неопходно је осврнути се на историјски 

развој овог језика унутар Француске и ван ње, тј. у једној од француских коло

нија, Квебеку. Обе варијанте француског су се паралелно развијале различитом 

брзином и ритмом, с тим да треба нагласити да су и утицаји, како географски 

тако и социо-економски, за обе варијанте били различити. 

Заправо, према већини лингвиста француски језик у Канади потиче од 

старофранцуског тј. народног говора Француске из XIV века. С друге стране, 
на ову језичку варијанту је веома утицао француски из XVI-XVIII века. Кана
да, као говорно подручје, је уз то прихватила и више дијалеката француског 

народа који је почео да је насељава од XVII века и то из области Нормандије, 
Шампање, Бургоње, Бретање, Провансе, итд. Временом ће се ови различити 

дијалекти мешати и даће једну нову варијанту француског тзв. канадског фран

цуског језика. 

Ова језичка померања су, према томе, утицала и на различиту употребу 

помоћних глагола. 

У стандардном француском језику проблем представљају интранзи

тивни глаголи (verbes intransitifs) и употреба помоћног глагола; прецизније њи
хова подела на инакузативне (verbes inaccusatifs)' и на инергативне (verbes 

1 Ову поделу интранзитивних глагола дао је лингвиста Н.Р. Helland, L 'lmpersonnel et !а linguistique 
contrastive. Sprik repor1s, nO 34, 2005. 
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iпergatifs)2 глаголе. Постоји више лингвистичких критеријума према којима се 

инакузативни глаголи разликују од инергативних: 

а) одабир помоћног глагола је један од најважнијих критеријума; инакузативни 

глаголи се мењају са глаголом etre, а инергативни са avoir и немају пасивну 
конструкцију: 

- ll est sorti hier. 
- Il а соиrи hier. 

б) само инакузативни глаголи могу да се јаве у комбинацији са партитивном 

заменицом EN : 

- Il еп est sorti ип. 
- *Il еп а соиrи ип. /(неправилна конструкција); 

ц) инакузативни глаголи могу да се нађу и у партиципним конструкцијама, што 

није случај за инергативне глаголе: 

Sorti depиis hier, il пе т 'а pas te/ephone. 
- *Соиrи depиis hier, il пет 'а pas telephoпe. /(неправилна конструкција); 

д) инакузативни глаголи се могу наћи у безличним конструкцијама, што није 

случај са инергативним глаголима: 

Il est sorti ип homme daпs !а rue. 
- *Il а соиrи ип homme dans !а rие. /(неправилна конструкција) 

Па ипак, ови лингвистички критеријуми нису довољни јер се јављају и 

неки изузеци када је реч о инакузативним глаголима. Међу инакузативним гла

голима се убрајају глаголи постојања (verbes d'existaпce: etre, exister, rester,".) 
и глаголи који указују на изненадне, свршене процесе (verbes de surveпance: 
arriver, veпir, sortir, partir, .. .). 

Проблем је у томе што они и у стандардном француском нису хомоге

ни, и што код глагола постојања већ долази до различите употребе помоћног 

глагола; глагол rester (demeиrer) се мења са etre, а exister (etre), са avoir: 

Il est reste а !а maison. 
- Il а existe ип graпd рrоЬ!ете. 

2 Ибид 
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С друге стране, глагол rester може да образује партиципну конструк
цију, што није случај са глаголом exister, и према томе овај последње поменути 
глагол представљај едан од изузетака у групи инакузативних глагола: 

Cette fетте restee seиle ... 
Ип рrоЬ!ете existe ... /(неправилна конструкција). 

Овај језички феномен објашњавамо позивајући се на историјски развој 

језика, тј. на старофранцуски, где је већина глагола могла да буде истовремено и 

транзитивна и интранзитивна, и самим тим да се мења са оба помоћна гагола: 

1l а rетаsи. / 1l est reтes. / 1l est reste (ст.фр.) 3 

Ова нехомогеност се тако одразила и на различит одабир помоћног глаго

ла у квебечкој варијанти француског. Гледајући глаmл rester у квебечкој варијанти 
француског, можемо уочити тенденцију промене овог глаmла са глаmлом avoir: 

У а reste /а longteтps. 
Мое aиssij'ai reste !а sиrpris! Michel TremЫay 

Глагол rester у овој варијанти француског нема исто значење као и у 
стандардном француском (у квебечком: становати, живети; а у стандардном 

француском његово основно значење је остати). 

Такође, у старофранцуском језику су постојали глаголи који су у ХУП и 

XVIII веку, више прихватали промену са глаголом avoir (sortir, toтber, rester. . .): 

Је suis ici сотте chez тоi,- је п 'ai sorti qu 'ип seul jour (Florian, Nouvelles, 
Bathmendi) . 
Les plus grands ecrivains ont toтhe dans се defaut (Bern. de St.-P.; Vie et 
ouvrages de 1.-1. Rousseau, str. 126)4 

Због тога данас у квебечком француском наилазимо на глаголе који 

и даље, у овој језичкој варијанти, имају ту тенденцију да се мењају са avoir 
(топtеr, descendre, toтber, passer, итд.), а не, као што се то очекује у стандард
ном француском, са etre: 

У а топtе. (квебечки фр.)/ Il est топtе аи preтier etage. (ст.фр.)/ Il а топtе 
sa valise. (ст.фр.) 

3 Alexis, 288 in J.Anglande, Grammaire elementaire de l'ancien franr;ais, Librairie Armand Colin, Paris, 
1965., стр.182. 

4 М. Grevisse, Le Воп Usage, Edition Dнclot, Paris, 2000., стр.1180. 



УПОТРЕБА ПОМОЋНИХ ГЛАГОЛА У СРПСКОМ, СТАНДАРДНОМ". 191 

Le chef Jeaп-Claude ... а alors fait appel au:x poтpiers-araigпees qиi [ . .} опt 
desceпdи јиsqи 'аи fond dи silo [ . .} роиr rejoiпdre le Ыesse. (Le Journal de 
Quebec)5 (квебечки фр.)/[ . .] sont descendиs. (ст.фр.) 
La cigarette [ . .} aиrait tотЬе sиr le sol. (Le Journal de Quebec)6 (квебечки 

фр.)/ La cigarette [ . .} serait toтhee sиr le sol. (ст.фр.) 
Оп а toиs passes pres de тourir asphyxies (Le Journal de Quebec) (квебечки 
фр.)7 /Оп est passes а ип cheveu de тourir asphyxies. (ст.фр.) 

С друге стране, неки глаголи који се у стандардном француском мењају 

са avoir, у квебечкој варијанти се опет мењају са etre (aboиtir, preпdre, disparaitre, 
saиter, .. .): 

Је sиis aboиti а la ЫЬliotheqиe ou [ . .}. (Le Droit-quotidien)8 (квебечки фр.) 

/ J'ai aboиti [ . .}.(ст.фр.) 
[ . .} lefeи etait pris daпs le тotel. (квебечки фр.) / [ . .} lefeи avait pris dans 
le тotel. (ст.фр.) 
Il etait disparu [ . .}. 9 (квебечки фр.)/ Il avait disparи [ . .}. (ст.фр.) 
Arrive d'Ottawa enfiп d'apres-тidi, С ... est saute sиr la glace [ . .}. (Le Droit
quotidien)10 (квебечки фр.)/ Arrive d'Ottawa [ . .]а saиte [ . .}. (ст.фр.) 

Глаголи који се мењају са etre представљају прелазну фазу неког проце
са, дакле, кратку, неконтролисану, која је везана за неку промену која опет може 

да буде вољна (aller, venir, entrer, итд.), док глаголи који прихватају и avoir и 
etre, у односу на избор помоћног глагола, могу да покажу даје одређена радња 
контролисана, и да је као таква трајала, или да се и даље осећа резултат те из

весне радње. На такав случај наилазимо и у стандардном, и у квебечкој варијан

ти француског (sortir, топtеr, toтber): 

У а sorti. (квебечки фр.) /(промена је садржана у самој радњи, без икак
вих последица) 

У est sorti, тais i va reveпir Ыent6t. (квебечки фр.) / (радња је свршена, 
резултат исте се и даље осећа) 

У квебечкој варијанти француског овај глагол такође може да значи дру

жити се (у ст.фр.: frequenter); а у стандардном француском: изаћи, излазити, 
[ . .} извући, итд. : 

5 L. Meney, Dictionnaire queblcois-fram;ais, Guerin, Montreal, 2003" стр.137. 
6 Ибид, стр. 138. 
7 Ибид, стр. 137. 
8 Ибид, стр. 780. 
9 Ибид, стр. 781. 
10 Ибид, стр. 781. 
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У а sorti avec Marie. (квебечки фр.) / Il est sorti avec Marie. (ст.фр.) 

Il а sorti ип mouchoir de sa poche. (ст.фр.) 

Када је реч о повратним rnаголима у стандардном француском језику они 

се мењају са глаголом etre, међутим поново наилазимо на неке изузетке у квебеч
кој варијанти који се мењају са глаголом avoir (s 'apercevoir, se lever, se faire mal, 
s 'acheter, ".). Овде се поново сусрећемо са утицајем старофранцуског језика и тада
шњих говорника који су оклевали кадаје у питању употреба помоћног глагола: 

J'ai tombl д terre quandje т 'ai aperr;u que ["}. 11 (квебечки фр.)/ Је suis 
tomhe(e) д terre quandje те suis aperr;u(e) que ["}. (ст.фр.) 
Si ј 'aurais su ["},јет 'aurais pas leve. 12 (квебечки фр.) / Si ј 'avais su [".}, 
је те serais pas leve(e). (ст.фр.) 
Јет' aifait таl. (квебечки фр.) /Је те suisfait таl. (ст.фр.) 
Јет' ai achete de nouvelles chaussures. (квебечки фр.) /Је те suis achete 
de nouvelles chaussures. (ст.фр.) 

Узимајући у обзир све факгоре који су утицали на развој квебечког фран

цуског можемо приметити да постоје извесне језичке тенденције када су у питању 

неки глаголи и да је дошло до померања неких граматичких правила у односу на 

стандардни француски језик. Преостаје нам само да прихватимо да је језик жива 

материја и да су последице његовог преображавања услед историјског развоја јези

ка и промена семантичког поља због нове кушуре живљења неминовне. 

На самом крају ове анализе даћемо и шематски приказ помоћних: глагола 

у српском, стандардном француском и квебечкој варијанти француског језика, како 

бисмо имали бољи увид о њиховим граматичким подударањима и одступањима. 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
ФРАНЦУСКИ СТАНДАРДНИ 

КВЕБЕЧКИ ФРАНЦУСКИ 

ПОМОЋНИ 
јесам, бити, хтети avoir, etre 

ГЛАГОЛИ 

ВРЕМЕНА КОЈА 
јесам: презент 

ПОМ.ГЛ. 
бити: прошло време, 

avoir. etre: сва времена 
будућност 

ОПСЛУЖУЈУ 
хтети: будућност 

11 L.Meney, Dictionnaire quehecois-franr;ais, Guerin, Montreal, 2003., стр. 138. 
12 Ибид, стр. 138 

и 
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ОБЛИЦИ 

ФУНКЦИЈА и 

УПОТРЕБА 

-неакцентовани 

(енклитички) 

-акцентовани: из 

~ .,. •n]( , -i-1 

1. копуле 
2.супротстављање 

облика актива и 

пасива 

3 .учествују у грађи 
сложених гл. времена 

(ужа употреба, јер 

су глаголи у српском 

видски обележени): 

1.перфекат: јесам 

(презент)+ РГП 

2. плусквамперфекат: 
бити (имперфекат 

/перфекат)+ РГП 

3.фуrур 1: хтети 
(презент)+инфинитив 

4.фуrур 11: бити 
(презент)+ РГП 

5.потенuиiал: бити 

(аорист)+ РГП 

увек акцентовани уз обавезно 

присуство личне заменице 

1. копуле 
2. супротстављање облика актива и 
пасива 

3. учествују у грађи сложених 
гл. времена (шира употреба, јер 

француски дели своја времена у два 

подсистема): 

1. passe сотроsе: avoir или etre у 
презенту + participe passe 
2. plиs-gue-parfait: avoir или etre у 
имперфекту + participe passe 
3. futur anterieur: avoir или etre у 
футуру + participe passe 
4. futиr anterieur du passe: avoir или 
etre у кондиционалу презента + 
participe passe 
5. passe surcoтpose: avoir или etre у 
перфекту + participe passe, ... 

СТАНДАРДНИ 

ФРАНЦУСКИ 

avoir: 
-(ин )директно 

транзитивни 

глаголи 

-неки 

интранзитивни 

глаголи 

-модални гл. 

-безлични гл. 

(осим гл. s 'agir) 

КВ ЕБ ЕЧКИ 

ФРАНЦУСКИ 

Одсrупања 

оп норме фр. 

стандарног 

језика: 

avoir: 
-неки 

интранзит.гл. 

који се у фр.ст. 

језику 

мењају са etre: 
тonter, 

descendre, 
toтber, passer, ... 
-неки помоћни 



194 Вања Манић 

глаголи: 

s 'apercevoir, se 
lever, se faire та!, 
s 'acheter,." 

etre: 
etre: 

-велики број 
-неки(ин)дирекгно 

транзитивни гл. 
интранзитивних 

који се у фр. ст. 
глагола 

језику мењају 
-повратни гл. 

са avoir: aboutir, 
-пом. гл. 

prendre, ... 
пасивних гл. 

облика 
-неки интранзи-

тивни гл. који се 

у фр.ст. 

језику мењају са 

avoir: dispшaltre, 
sauter, ... 
-неки глаголи 

прихватају оба 

помоћна глагола 

и при том мењају 

значење: sortir, 
monter, tomber, ... 
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Vапја Мапiс 

EMPLOI DES VERВES AUXILIAIRES EN SERBE, 
FRAN~AIS ЕТ EN FRAN~AIS QUEBECOIS 

RESUME 

Dans cet article on peut voir comment sont employes les verbes auxiliaires 
en serbe, fraш;ais et fran9ais quebecois, ainsi que quelques differences et ressemЫan
ces concernant leur emploi et leur forme. 

En parlant de la langue serbe, on peut remarquer que l'emploi des verbes 
auxiliaires est restreint par rapport а la langue fran9aise, vu le fait qu'il s'agit de deux 
systemes des temps qui sont differents. Cependant, pour les francophones, le plus in
teressant est qu'il у ait des changements au niveau de l'emploi des verbes auxiliaires 
en fran9ais standard et en fran9ais quebecois. Се phenomene linguistique est du au 
developpement historique qui est toujours omnipresent au Canada. 

Le plus grand proЫeme posent les verbes intransitifs qui ne sont pas non 
plus homogenes en fran9ais standard. On voit aussi qu'il у а de certaines tendances 
en fran9ais quebecois qu'il nous reste а accepter, ainsi que le fait que la langue est une 
matiere en transformation permanente qui nous laisse toujours des cosequences. 

Mots cles: verbes auxiliaires, serbe, fraш;ais, fran9ais queblcois. 
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LA CONSTRUCТION AVEC LE GENIТIF COMPARAТIF ЕТ 
LA CONSTRUCТION AVEC LE ТЕRМЕ NEGO EN SERВOCROATE 

ЕТ LEURS EQUIVALENTS FRAN~AIS 

LјиЫса Vlahovic 

ABREGE 

Dans се memoire, les deux constructions serbocroates indiquant l'inegalite sont 
considerees au point de vue de leurs caracteristiques syntactico-semantiques dues а Ја construc
tion avec cas de comparaison et а Ја construction avec particuJe utilisees dans Jes anciennes 
Jangues indo-europeennes, ainsi qu'au point de vue de Jeurs equivaJents fraш;ais. 

Mots ctes: phrase comparative d'inegalite, construction avec cas de comparaison, 
construction avec particuJe, structure correlative, echantil, Је compare, le comparant. 

Conformement аих comparaisons qиantitatives, les phrases comparatives dи 
serbocroate indiqиent 1' inegalite par leurs structures syntactico-semantiques coпela
tives constituees avec un connecteur variaЫe пеgо / пegoli /по ои od suivi dи genitif, 
integrant ип echantil et avec иn correlateur: adverbe qиantificateur vise ои compara
tif synthetique d'adjectif ои d'adverbe. 

Le serbocroate emploie dеих structиres correlatives differentes par le connec
teur et par 1' echantil integre : 
- vise ... nego / пegoli /по (sto) introdиit un echantil elliptiqиe ои complet ; 
- vise ". od sиivi dи genitif n'introduit qu'иn echantil elliptiqиe. 

Le fraщ:ais, langиe non flexionnelle, offre ипе seиle strиcture plus ". que 
comme eqиivalent des deux structures serbocroates. 
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Exemples: 

vise 1 comparatif synthetique + nego 1negoli1по1 nego sto - plus ... que 

Tahir-efendija је govorio и sali da Bakijeva revnost nanosi veziru vise stete 
nego sve mane i poroci svih ostalih cinovnika zajedno. (Andric /ТН 174) 
Tahir Beg disait en plaisantant que le zele de Baki portait plus de prejudice au 
Vizir que les defauts et les vices des fonctionnaires. (Andritch / СНТ 149) 

Mehmed-pasaje uzivao u srdacnom razgovoru svojih prijatelja i smejao se jos 
vise nego oЬicno ... (Andric /ТН 46) 
Mehmed Pacha prenait part aux propos ouverts et cordiaux de ses amis et riait 
plus que de coutume ... (Andritch / СНТ 33) 

Petar је vise hrabar nego oprezan. 
Pierre est plus courageux que prudent. 

Veceras [јој] posvecuje vise paZnje negoli oblcno. (Car, Recnik MS) 
Се soir, il lui consacre plus de soins que d 'habltude. 

Potpukovnikje Ьiо vise no ikada dalek i tudj, dтZao se kao da ne zna nista ni о 
ratu ni о saveznistvu." (AndriC/ ТН 373) 
Le lieutenant-colonel fut distant et plus que jamais etranger, fit mine de пе rien 
savoir de la guerre ni de l'alliance". (Andritch / СНТ 341) 

- Lijepo је. Ljepse nego u zbllji. (Selimovic / DS 174) 
- C'est beau. Plus beau que dans Ја realite. (Selimovic / DM 150) 

Zasto se bas sad javlja ovaj seljacki momak, koji mi је Ыizi nego sto misli ? 
(Selimovic / DS 449) 
Pourquoi се petit paysan, qui m'est plus proche qu'il пе Је croit, apparalt-il 
juste еп cet instant? (Selimovic / DM 381) 

vise 1 comparatif synthetique + od + genitif - plus ... que 

Na srecu, sam film је mnogo zanimljiviji od svoje geografske egzotike". (VR 
6/10/05, рр. 51-52) 
Heureusement, le film meme est beaucoup plus interessant que son exotisme 
geographique. 
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Par leurs structures correlatives renfermant un comparatif, les phrases com
paratives des dеих langиes expriment la sиperiorite dи compare par rapport au com
parant. Les connecteurs пеgо, negoli et по introduisent ип complement (GN, GAdj, 
GAdv, GPrep) 1 et le connecteur nego sto introdиit une proposition. 

Le connecteur od, cependant, n'introdиit qи'un GN аи genitif. Il peut donc se 
substituer аи пеgо, negoli ои по seulement аи cas ou celиi-ci introdиit un GN, sиjet 
ou objet: 

Anaje marljivija nego njena sestra. 
Ana је marljivija od svoje sestre. 
Anne est plus assidиe qие sa sreur. 

Ја vise cenim njegovu prozи nego njegovu poeziju. 
Ја vise cenim njegovu prozu od njegove poezije. 
Ј' apprecie plus sa prose que sa poesie. 

Unis par leur fonction dans les comparatives d'inegalite, les connecteurs 
пеgо / пegoli ои по et le connecteur od different par la structure de l'echantil qu'ils 
introduisent et font intervenir deux constructions syntactico-seшantiques differen
tes. 

La fonction du connecteur od avec genitif dans les comparatives est due au 
genitif aЫatif indiquant, entre autres, la separation de deux notions. 

O'apres М. Stevanovic, la separation de deux notions, analogиe а celle que 
le genitif aЫatif indique dans d'autres constructions, est indiquee aussi dans la com
paraison de ces notions quand on met en relief leur inegalite. Cette inegalite est mar
qиee par la conjonction пеgо, placee entre les noms des notions comparees, ou par 
la preposition od avec le genitif du nom de la notion au degre inferieur, de laquelle 
derive cette relation. Et c'est par le rapport prepositionnel-casuel aЬlatif qu'on desi
gne la notion de laquelle derive се degre superieur : 2 

Boljih od шеnе је Ьilo, vjernijih пеша mnogo. (SeJimovic / OS 1 ОО) 
Il у en а eu de meilleurs que moi, de plus fideles, pas beaucoup. (Selimovic 
/ом 88) 

... price о zivotu, а ljepse od zivota. (Selimovic / OS 326) 

... des histoires parlant de la vie, mais plus belles que la vie. (Selimovic /ОМ 
274) 

Od pamtivijeka sinovi su nerazumniji od oceva ... (Selimovic / OS 335) 

1 GN (groupe nominal), GAdj (groupe adjectival), GAdv (groupe adverЬial), GPrep (groupe prepositionnel). 
2 М. Stevanovic (1979). Savremeni srpskohrvatskijezik. 11, Beograd, Naucna knjiga, 3" ed., р. 222. 
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Depuis toujours, les fils sont plus insenses que les peres ... (Selimovic / DM 
281) 

Та kineska carobna fonnula funkcionise gotovo savrseno vec vise od cetvrt 
stoleca. (VR 13/10/05, р. 59) 
Cette formule magique chinoise fonctionne presque parfaitement depuis plus 
d'un quart de siecle. 

En serbocroate dans le passe, le genitif aЫatif s' employait aussi sans la pre
position od рош exprimer la comparaison. Sous cette fonne, il apparait dans les tex
tes litteraires de diverses epoques, d'abord generalement, et apres exclusivement, 
en vers : 3 

••• ljubav ... те d а sladja ... « l'amour ... plus doux que le miel ... » 
(Cubrakovic, 1 бе siecle ), ... kopreпica s п i ј е g а bjelja ... « le fichu plus Ыаnс que 
la neige ... » (Gundulic, 17е siecle), ... teie те i е lj е z а za пјiт strile blju ... « le 
mal de lui m 'atteint plus durement que des fleches de fer ... » (Vitezovic, 18е siecle ), 
ljepse s ип с а, z о r е i тј е s ес а « plus beau que le soleil, l'aurore et la lune » 
(Njegos, 19е siecle ), tad оп, njegda ljuCi g иј е l ј и t е, та/ 'пе z е с а plaSljiviji 
kleca « lui, autrefois plus violent que la vipere violente, il titube alors presque plus 
peureux que le lievre » (Ma.Zuranic, 19е siecle ). 

La langue contemporaine n' emploie pas le genitif aЫatif sans preposition. 
Dans son approche diachronique а la comparaison, Е. Benveniste4 distingue 

deux expressions differentes du comparatif empJoyees dans les langues indo-euro
peennes des Је debut : « l'une par le 'cas de comparaison' (generalement J'aЫatif) ; 
l'autre par diverses particules : skr. па, lat. qиат, gr. Yf, got. раи, v. sl. li, etc. ». 

Се qui l' interesse en premier lieu се sont les rapports entre les deux construc
tions du comparatif, et notamment le point ou s'etaЫit la distinction entre la construc
tion avec cas de comparaison et la construction avec particule. 

П aborde се рrоЫеше а partir de la detennination du fonctionnement syntaxique 
des deux constructions par Small et Gallis.5 D'apres ces auteurs, le cas de comparaison 
n'est empJoye que dans le cas ou les deux objets compares sont dans Ја meme relation 
de nominatif ou d'accusatif avec la meme fonne du meme verbe. Conformement а cette 
definition, l'emploi du cas de comparaison en serbocroate (le genitif aЫatif, traite plus 
haut) pouпait etre illustre par les exemples : nominatif - er је тilos ' g r i h а veca (( que 
la grace est plus grande que (n'est) le peche » (Cubrakovic); accusatif - Zloca, zavist ... 
cojka пiie s k о t а stavlja. « La mechancete, l'envie ... placent l'homme plus bas que 
( elles ne placent) la brute. » (Njegos). Partout ailleurs, et surtout quand le second tenne 

3 Id., рр. 222-223. Sш le genitif"de comparaison et ses emplois voir aнssi: R. Simeon (1969), Enciklopedijski 
rjecnik lingvistickih naziva. 1, Zagreb, Matica Hrvatska, р. 393. 

4 Е. Benveniste (1975), Noms d'agent et noms d'action еп indo-europeen, Maisonneuve, Paris, р. 128. 
5 Small, The Germanic case ој comparison, рр. 18-19 ; Gallis, Etudes sur /а comparaison s/ave, р. 34. - cite 

par Benveniste, р. 128. 
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n'est pas susceptiЫe d'une fonne casuelle, on se sert de la construction avec particule 
qui est l'unique expression possiЫe dans des coтparaisons telles que: i vece se brinjase 
пjimi пеgо sam sobom « et il s'occupait plus d'eux que de lui-тeтe » (рор Dukljanin); 
svima dиSa tvoja sviti vec пеr sviti svitlos 'slave (( ton fune brille а tous plus que ne brille 
la lueur de la gloire » (Cubrakovic) ; pokle se boljemu пеg' mije sad паdат « puisque 
j'espere etre тieux que је ne le suis maintenant » (Zlataric); пosi se опа, а пе vodi: vece 
mrtva пеgо iiva « elle est portee, et non conduite: plus morte que vivante » (Gundulic); 
i da је umrijet velje bolje пеg' isprazno dпi trajati « et тieux vaut тourir que vivre des 
joumees vacantes » (Gundulic) ; da umijem plakat od radosti, Оа) Ыh plakao slacije пеgо 
igda « Sije savais pleurer de joie,je pleurerais avec plus de delice que jamais. » (Njegos), 
etc. En outre cette construction - de doтaine plus large - pouvait s'eтployer тете а 
la place du cas de comparaison. La difference serait donc due а la disparite des moyens 
d'expression, la particule s'eтployant partout ou le cas etait iтpossiЫe. Au point de 
vue genetique la construction avec particule devrait тете etre consideree сотmе plus 
ancienne du fait qu'elle aurait ete la seule disponiЫe tant que l'indo-europeen n'avait pas 
constitue sa flexion noтinale. Dans une syntaxe priтitiveтent paratactique, une propo
sition d' abord independante aurait ete reтplacee et resuтee par une fonne casuelle. Mais 
la souplesse et la coттodite de la coтparaison avec particule devait l' amener а douЫer, 
puis а supplanter la construction avec cas. 6 

Pour Benveniste, par des descriptions attentives des faits gerтaniques et 
slaves, ces auteurs ont rendu au рrоЫете sa coтplexite et contriЬue а preciser les 
doтaines respectifs des deux constructions et J'action de l'une sur l'autre. 11 souligne 
cependant 1' insuffisance des conclusions сотте celle de Gallis (о.с., р. 92), selon 
laquelle « le veritaЫe doтaine de la construction avec particule est constitue par des 
expressions ou pour des raisons forтelles, le cas de coтparaison ne peut servir ». 
Benveniste ne peut adтettre que la difference entre les deux procedes se reduise а 
une question de coттodite forтelle. Sans nier que le developpeтent de la construc
tion avec particule aux depens du cas de coтparaison ait ete aide par sa plus grande 
souplesse, il considere la coexistence des deux constructions сотте une preuve de 
leur egale necessite. Du fait de leur eтploi concurrent dans la periode ancienne il 
decoule qu'elles ne reтplissaient pas la тете fonction et qu'elles ne peuvent donc 
resulter l'une de l'autre. Les differences syntaxiques constatees entre leurs eтplois 
respectifs seтЫent ne pas etre occasionnees seuleтent par la contrainte des тoyens 
d' expression mais aussi par la notion а exprimer. 

C'est се que Benveniste verifie en exaтinant les deux constructions sous 
leur aspect seтantique dans des expressions du sanskrit, de l'avestique, du latin an
cien, du grec ancien, du gerтanique, du vieil-islandais et du vieil-anglais. 

Une analyse сотрlехе des exeтples du latin ancien, appuyee sur les « precieu
ses statistiques » de Bennet, тises еп valeur par LOfstedt, 7 presente la distriЬution de 77 

6 Benveniste, id., рр. 128-129. 
7 Lofstedt, Syntactica, 1, р. 237 sq. - cite par Benveniste, р. 130. 
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exemples de Ј' aЬlatif de comparaison offerts par Plaute : 34 en phrases negatives : пето 
те тiserior est; 15 exemples d'interrogation rhetorique, qui se ramenent а Ја categorie 
precedente : qui те alter vivit тiserior ?; 20 exemples de Jocutions proverЬiaJes : тelle 
dulci dulcior, levior рlита est gratia ; 4 exempJes d'empJois formuJaires : орiпiопе 
тelius, plus iusto ; 3 ехетрЈеs d'expressions nuтeriques : plus trigiпta аппis пatus 
sит. Cette repartition fait remarquer que J'aЬlatif пе figure jaтais dans la coтparaison 
de type banaJ : « celui-ci est plus grand que ceJui-la ». La nature des coтparaisons ex
priтees par l'aЬlatif est particuliere; се sont тoins des coтparaisoпs au seпs ordinaire 
que des expressioпs de resseтЫance : пето те тiserior est equivaut а« personпe 
n'est aussi тalheureux que тоi », сотте !исе clarior а« clair сотте le jour ». Le 
type тelle dulcior « ou Је terтe de coтparaison а J'aЫatif represeпte ип etalon absolu, 
une reference qui s'iтpose par еllе-тете, d'ou Је caractere proverЬiaJ de ces tours » 
est considere сотте particиliereтent iтportant. C'est а се type que se raтenent Jes 
autres. « Le type пegatif пето est те тiserior ои l'interrogation rhetorique qui те тi
serior vivit? пе sont que des variantes seтaпtiques de пihil est тelle dulcius: ils expri
meпt que ego у est pris еп quelque sorte сотте Је parangon de ] 'infortuпe, toиt сотте 
те! syтbolise la douceur тете». Dans те тiserior, le pronoт personпel а la тете 
positioп et la тете foпction que le substantif dans тelle dulcior, l' aЫatif тarquant 
dans Jes deux cas Је terme - etalon auquel J'autre est rapporte. Ainsi (пето est) те 
тiserior est une transposition de тelle dulcior, d'ou sa force particuliere, « et l'aЫatif 
indique, поп ип poiпt de reference quelconque, тais J'objet qui тaterialise par nature 
la notion evaluee, de sorte que l'objet qu'on compare est apprecie d'apres sa rеssет
Ыапсе а J'objet-type ». Cela est prouve par un eтploi equivaleпt de l'aЬlatif daпs des 
locutioпs de тете sens ou Је coтparatif est reтplace par aeque, adaeque avec J'aЬla
tif: qui те iп terra aequefortuпatus erit? L'expressioп пето те тiserior est equivaut 
а пето те aeque miser est. Par Ја notion de « resseтЫance » s'expliquent aussi Jes 
Jocutions forтulaires орiпiопе melius, plus iusto ou ]'aЬlatif rend le terme fixe par rap
port auqueJ 1 'autre est тesure, ainsi que 1 'expressioп nuтerique plus trigiпta аппis ou 
le total trigiпta аппi represente une quantite absolue sur Jaquel\e se fait J'appreciation 
de J'age. Aiпsi tous les eтplois de l'aЬlatif de coтparaison chez Plaute peuvent-ils etre 
unifies sous cette consideration: « J'aЬlatif тarque le terme de reference 'exeтplaire' 
par rapport auquel un objet est evalue а un certain point de vие; et quand а J'objet type 
est substitue un mot de sens 'пeutre' tel qu'un pronoт personnel ou demonstratif, c'est 
par transposition et pour conferer а се тоt une vaJeur 'exeтpJaire' ». 

L'empJoi de la construction avec cas est Је meme en latin qие dans Jes aиtres 
langues, sauf que le cas de comparaison varie dans quelques-unes d'entre elles : en 
sanskrit (\'aЬlatif, J'instruтental), en grec (Је genitif-aЬlatif), еп gerтanique (Је datif, 
le genitif et J'instruттental). 

C'est sur Jes faits du latin et des autres Jangues indo-europeennes que s'ap
puie Ја definition de Ја construction : « la coпstructioп avec cas est esseпtiellemeпt 
predicative ,· elle sert а evalиer la qиalite variaЬle d 'ип objet par refereпce а ип aиtre 
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objet pris сотте поrте immuahle, d'abord norтe naturelle, puis norтe par posi
tion ». Le coтparatif casuel « est particuliereтent adequat а des coтparaisons de ca
ractere proverЬial ou l'evaluation est rapportee а un terтe de signification absolue : 
melle dиlcior, !исе clarior, etc. Dans sa pleine acception, се coтparatif est, au vrai, 
un 'adequatif' », d'ou son eтploi liтite а des enonces predicatifs (« sa parole est plus 
douce que le тiel » ). « Les objets pris pour 'normes' sont les exeтplaires accomplis 
de la qualite, et la comparaison consiste dans l'evalиation d'иne grandeur quelconqиe 
par rapport а иnе grandeur connиe ». « Plиs dоих que le miel » ne signifie pas « plиs 
dоих qие le miel (est dоих) ». Аи contraire, il s'agit d'une evalиation « synthetiqиe » 
par иnе norтe qиi s'identifie avec la qualite qu'elle syтbolise. Cette qualite, variaЫe 
dans l 'objet сотраrе, est absolue dans la norтe de coтparaison. 8 

L' analyse de la constrиction avec particиle dans diverses langиes, notaт
тent en grec et en latin, demontre qие le domaine de се type de comparaison est иn 
« choix entre dеих objets en presence, се qиi est accorde а l'иn se troиvant refuse а 
l'aиtre / .. ./ une alternative, signalee par иnе veritaЫe disjonction ». 

En eтploi premier, la construction avec particule « а servi а articиler les 
deux termes d'ипе alternative soиs la dependance d'ипе expression verbale indiqиant 
la priorite d'un terme sиr l'autre ». 

Le тете scheтa coтparatif se presente en grec, en latin et dans les aиtres 
langиes, chacune eтployant une ои plиsieurs particules distinctes. La particиle est 
иnе disjonction (li en v. slave) ои иnе negation (па en sanskrit). Le latin quam, de sens 
adversatif pиisqи'il ressort de l'emploi ancien tam ... qиат ой les dеих termes s'oppo
sent, est signal dи contraste. 11 apparait dans des conditions specifiqиes ou l'aЫatif est 
ехсlи : - apres иn adverbe : magis qиат ... - avec иn genitif de prix : maioris, minoris 
quam ... - qиand le second terтe est determine par иn genitif ou иn adjectif ou par 
une proposition relative : magis deos miseri qиат beati colunt; dolor animi morbиs 
gravior est qиат dolor corporis ,· nihil est miseriиs quam animus hominis coпsciиs. 
Qиand le second terme est accoтpagne d'une deterтination, on а quam et non l'aЫa
tif car celui-ci suppose qие le preтier terтe est rapporte au second pris pour norтe, 
fixe et constante qиi exclиt toute restriction ои determination occasionnelle. 

En indo-europeen, il у а donc еи deux procedes de comparaison, definis par 
des structures grammaticales distinctes et qui ont voisine des l'origine, etant egale
тent necessaires. 

« Les dеих constrиctions indo-europeennes dи comparatif ne sont ni des 
variantes d'un тете procede adapte а des situations differentes ni les forтes sиcces
sives d'иne тете expression. Elles denotent Ьien dеих categories de la comparaison 
/ .. ./ et se caracterisent en oppositions fonctionnelles et seтantiqиes: 

la constrиctioп avec cas dоппе ип comparatif de caractere organique et de 
foпction adeqиative, impliquant dans le terme comparant ипе qиalite intriпseque et 
pretant а des emplois 'exemplaires '; 

8 Benveniste, id .. рр. 129-135. 
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!а coпstructioп avec particule dоппе ип coтparatif de пature тесапiqие et 
de foпctioп disjoпctive, servant а contraster deux terтes тis еп alternative par ипе 
inegalite extrinseque ». 

La seconde construction, beneficiant d'un domaine beaucoup plus etendu et 
de conditions d'emploi plus variees, а pu envahir progressivement l'aire de Ia pre
miere et s'en approprier les fonctions. La contamination est consideree comme re
sultat du conflit qui а du commencer а Ia limite des deux, dans les expressions ou 
l'une et l'autre etaient possiЫes, mais non avec le meme sens, quand Је comparant 
etait unpronoт (demonstratif ou personnel) comme dans Је type: « il est plus grand 
que moi», dont l'amblgu'ite est ici pJeinement visiЫe. Се type convenait а deux ex
pressions. Dans J'une, avec J'aЬlatif (eventuellement avec le datif), la comparaison 
s'accomplissait par adequation du compare а un comparant pris pour norme, et «il est 
plus grand que moi» signifie alors «il est pJus grand que moi, qui suis !а grandeur 
тете». Dans l'autre, avec une particule, la comparaison actionne une disjonction 
en donnant au compare une qualite dont, correlativement, le comparant se trouve 
destitue, et ici «iJ est plus grand que moi» signifie «il est grand, је пе le suis pas». 
On а donc ou Ьien adequation referentielle, ou Ьien disjonction correlative. Се sont 
deux categories distinctes. 11 arrive aux expressions partagees entre deux categories 
concurrentes de creer un etat de desequilЉre qui favorise inevitaЫement l'extension 
de l'une aux depens de l'autre. Ainsi, la construction avec particule, assurant mieux Ја 
fonction proprement (( comparative », а annexe progressivement tout le domaine de 
l'autre, sauf certains emplois traditionneJs, notamment «proverblaux». 9 

Les deux constructions du comparatif: la construction avec cas (le genitif
aЫatif) et Ја construction avec particule du serbocroate, employees chez les ecrivains 
cites plus haut, sont, par leurs traits syntaxiques et semantiques essentieJs, conformes 
aux deux constructions presentes dans les langues indo-europeennes et definies par 
Benveniste. 

Се qui rendait specifique J'emploi de la construction avec cas du serbocroate 
dans les textes analyses, c'etait J'alternance du genitif-aЫatif sans preposition et du 
genitif-aЫatif avec la preposition od. Ainsi dans les expressions propres au domaine 
du cas de comparaison on rencontre : ( ona) draia је od zlata ( elle) «est plus pre
cieuse que l'or » (Dj. Drzic) ; ljubav ... meda sladja « l'amour ." plus doux que le 
miel», пе Ы итпiје (zene) od tebe Ыlо « il n'y aurait pas (de femme) plus sage que 
toi» (Cubrakovic) ; kopreпica sпijega bjelja bjelje od snijega prsi krije «le fichu plus 
Ыаnс que Ја neige cache la gorge pJus Ыanche que Ја neige »; srce ... tvrdje od stijene 
«le coeur plus dur que la pierre» (Gundulic) ; lice, ljepse sипса, zore i mjeseca «le 
visage, plus beau que le soleil, l'aube et la lune», се/о јој је ljepse od mjeseca «son 
front est plus beau que Ја June» (Njegos). 

Се douЫe emploi du genitif-aЬlatifn'empechait pas la coexistence des deux 
constructions du comparatif, egalement necessaires etant donne \eurs fonctions dif-

9 Id .. рр. 136-142. 
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ferentes. La presence contiguё du genitif-aЫatif et de Ја construction avec particuJe 
est due а Ја possiЬilite qu'a celle-ci de s'empJoyer а Ја рЈасе du cas de comparaison, 
comme dans Jes expressions tko kusa ... ljubav са је, rec се meda sladja da је i 
draiija nego dusa (( qui eprouve ... J'amour, dira qu'iJ est pJus doux que le miel 
et plus precieux que l'ame » (Cubrakovic) ; ( ona) draia је od zlata, lipsa ner pro
litje (elle) « est plus precieuse que l'or, plus belle que le printemps ». Cela vient du 
fait que la construction avec particule а un domaine plus large. Mais son veritaЫe 
domaine est etaЬli par des expressions dont quelques-unes ont ete citees pJus haut 
comme i vece se brinjase njimi nego sam sobom « et il s'occupait plus d'eux que 
de lui-meme » (рор Dukljanin) ; pokle se boljemu neg 'mi је sad nadam « puisque 
j'espere etre mieux que је ne Је suis maintenant » (Zlataric); nosi se опа, а пе vodi: 
vece mrtva nego iiva « elle est portee, et non conduite : plus morte que vivante » ; 
i daje umrijet velje bolje neg' isprazno dni trajati « et qu'iJ vaut mieux mourir que 
vivre des joumees vacantes » (Gunduli6) ; da umijem plakat od radosti, Ыh plakao 
sladje nego igda « si је savais pleurer de joie, је pleurerais avec plus de delice que 
jamais » (Njegos). 

La construction avec le genitif-aЫatif ne s'emploie que dans le cas ou le 
compare et le comparant sont dans la meme relation de nominatif ou d'accusatif. 
Comme elle presente un comparatif de nature organique et de fonction adequative, 
impJiquant dans le comparant une qualite intrinseque, elle est essentiellement predi
cative et sert а evaluer la qualite variaЫe du compare par reference au comparant pris 
comme norme immuaЫe. 

La construction avec particule ( ner, nego, negoli ) se montre susceptiЫe 
d'etre employee dans des conditions diverses ou le genitif-aЬlatif est exclu : apres 
un adverbe : vece (« vise » ), bolje ; quand le compare et le comparant sont dans la 
тете relation d'un cas autre que le nominatif ou l'accusatif; quand le comparant 
est determine par un adjectif, un adverbe, un infinitif ou une proposition , comme le 
montrent les expressions donnees ci-dessus. Elle presente un comparatif de nature 
mecanique et de fonction disjonctive, servant а contraster le compare et le comparant 
mis en aJternative par une inegalite extrinseque. 

La langue contemporaine n'emploie dans la comparaison que la construction 
avec particule et la construction avec Је genitif-aЫatif precede de la preposition od, 
le genitif-aЫatif sans preposition ayant disparu en concurrence avec le genitif-aЫatif 
а preposition. 

Les deux constructions se caracterisent non seulement en oppositions fonc
tionnelles et semantiques mais aussi en oppositions syntaxiques : 

la construction avec cas, ayant pour comparant exclusivement un groupe 
nominal (sujet ои objet) sans verbe, n'apparait qu'avec un echantil elliptique; 

la construction avec particule, susceptiЫe de relier divers groupes de mots et 
deux propositions (la principale et la subordonnee) d'une phrase comparative respec
tive, fournit, selon le cas, un echantil elliptique ou un echantil complet. 
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L'analyse de \а construction avec Је genitif-aЬ\atif et de \а construction avec 
le terme nego du serbocroate employees dans les textes litteraires anciens, appuyee 
sur la description linguistique des deux constructions (Stevanovic, Simeon) et sur 
l'etude de l'histoire de la construction avec cas de comparaison et de Ја construc
tion avec particule dans les langues indo-europeennes (Benveniste ), nous permet de 
constater une analogie syntaxique et semantique 

- entre Ја construction serbocroate avec le genitif-aЫatif employe sans pre
position dans Је passe et la construction avec cas et 

- entre la construction serbocroate avec Је terme nego et \а construction 
avec particule. 

En serbocroate, le genitif-aЫatif avec la preposition od et la conjonction 
variaЬ\e nego en correlation avec un comparatif s'emploient dans les phrases compa
ratives des textes litteraires contemporains et anciens, alors que le genitif-aЬ\atif sans 
preposition apparait seulement dans les phrases comparatives des textes litteraires 
anciens. 

Les deux constructions sont transposees en fraщ:ais par une seule construc
tion avec que en correlation avec un comparatif. 
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Ljublca Vlahovic 

KONSTRUKCIJA SA GENIТIVOM POREDJENJA I KONSTRUKCIJA SA 
RECJU NEGO U SRPSKOHRVATSKOM JEZIKU 1 NJIHOVI FRANCUSКI 

EKVIVALENТI 

REZIME 

Dve konstrukcije srpskohrvatskog jezika za izrazavanje nejednakosti - kon
strukcija sa genitivom poredjenja i konstrukcija sa veznikom nego - istraZ:ivane su sa 
stanovista njihovih sintaksickih i semantickih karakteristika proizaslih iz konstruk
cije sa padezom poredjenja i konstrukcije sa partikulom koje su se za izraZ:avanje 
komparativa upotreЫjavale u indoevropskim jezicima od samog pocetka, kao i sa 
stanovista njihovih francuskih ekvivalenata. 

Analiza dveju konstrukcija u komparativnim recenicama izdvojenim iz sa
vremenih i iz starijih knjizevnih tekstova pokazuje njihove Ьitne odJike i funkcije : 

- genitiv poredjenja (aЫativni genitiv) sa predlogom od i varijaЬilni veznik 
nego (negoli, по, nego sto, по sto) u korelaciji sa komparativom javljaju se u kompa
rativnim recenicama iz savremenih i iz starijih knjizevnih tekstova, dok se aЫativni 
genitiv bez predloga javlja samo и komparativnim recenicama iz starijih knjizevnih 
tekstova; 

- anaJogija, i sintaksicka i semanticka, postoji izmedju konstrukcije sa aЫa
tivnim genitivom bez predloga i konstrukcije sa padezom poredjenja i izmedju kon
strukcije sa nego i konstrukcije sa partikulom ; 

- konstrukcija sa пеgо ima siri domen upotrebe od konstrukcUe sa aЫativnim 
genitivom; 

- dvema srpskohrvatskim konstrukcijama francuski ekvivalent је jedina po
stojeca konstrukcija sa partikuJom que u korelaciji sa komparativom. 
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HEADEDNESS OF SERВIAN DIMINUТIVE SUFFIXAТIONS 1 • 

Radmila Duric 

ABSTRACT 

The aim of the paper is to provide а comprehensive definition of the diminutive 
(DIM) suffix in Serblan Ьу interrelating different aspects of headedness: morphologica\, se
mantic and pragmatic. From the point ofview ofmorphological headedness, the DIM suffixes 
are defined as relative, category underspecified, morphological heads. Additionally, they are 
degree markers which select scalar bases. Such bases can Ье evaluated objectively (based on 
physical dimension) or subjectively (based on psychological dimension), yielding а possiЫe 
network of semantic features. Furthermore, diminutives might also Ье treated as pragmatic 
heads in specific contexts of concrete language use, representing а kind of discourse mark
ers whose illocutionary force takes scope over the whole sentence in which they are used. In 
conclusion, the paper offers а hypothesis for defining the diminutive suffix as а network of 
interrelated morphological, semantic and pragmatic features. 

Кеу words: diminutive suffix, morphological headedness, degree marker, semantic 
headedness, scalar bases pragmatic headedness, discourse marker. 

1. INTRODUCТION 

The paper is an attempt to shed light on the question ofheadedness of (main
ly nominal) diminutive (DIM) suffixations in SerЬian. The discussion of headedness 
phenomena in the very productive process of dirninutivization in SerЬian requires an 
analysis, first, of their morphological headedness and, second, of their semantic and 
pragmatic headedness. 

The discussion is organized as follows: (а) rnorphological headedness (Sec
tion 2), (Ь) sernantic headedness (Section 3) and (с) pragmatic headedness (Section 

1 •А shorter version of this paper was presented under the title: "Headedness Phenomena in Serbian Diminн
tive Nominal Sнffixations" at the 12љ International Morphology Meeting in Budapest, 25-28 Мау 2006. I am 
very gratefнl to the conterence participants Љr their insightfu\ suggestions and comments. 
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4). Within the section on morphological headedness, DIM suffixes are discussed re
garding the questions of: derivational or inflectional status of DIMs, category-chang
ing or category-neutral affixes, and the question of their morphological head status, 
that is whether they are heads, non-heads or relative heads. The discussion of se
mantic headedness is an attempt to determine the semantic features of DIM suffixes, 
accounting for their polysemy. Pragmatic headedness deals with the questions of: 
contexts of language use of diminutives, DIMs as discourse markers, and the prag
matic features (illocutionary force) of DIMs. The findings reached at the different 
levels of analysis are interrelated in the conclusion (Section 5) in an attempt to define 
the Serblan diminutive suffixes (DIM) Ьу providing а network of features. 

2. MORPHOLOGICAL HEADEDNESS 

2.1. DIM suffixes - derivational or inflectional? 

Inflection is traditionally regarded as change in the grammatical or morpho
syntactic form of а word ( or lexeme) as opposed to derivation, which is the formation 
of а new lexeme from another опе. Crosslinguistically, the morphological status of 
diminutive morphemes differs. In English, where diminutivization cannot Ье regarded 
as а productive morphological process, it seems obvious that diminutives are formed 
derivationally (pig vs. pigletlpiggy). Other languages, such as Serblan, Russian, Ital
ian, Spanish and German, exhiblt much higher productivity and diminutivization in 
those languages is also regarded as а derivational category. Diminutives, belonging 
to а wider class of evaluative affixes, might also Ье treated as а distinct class between 
derivation and inflection (see Scalise (1988)). On the other hand, there are exam
ples, such as the West Atlantic language Fula2

, where the category of diminutive is а 
classifier, 3 i.e. it is completely integrated into the noun class system. Namely, diminu
tives and augmenatives are just as much inflectional categories in Fula as gender or 
number, unlike the case in English, German or Serblan. 

Serblan diminutives illustrate the fuzziness of the inflection-derivation dis
tinction. Namely, there are arguments for claiming that nominal DIM suffixes have 
inflectional status as well as arguments for their derivational status, as we will try to 
illustrate. 

2.1.1. Productivity and gender of nominal diminutive suffixations 
Serblan has а very productive diminutive derivation process involving а 

whole set of affixes (see ТаЫе 1 ). The inflectional status of DIM suffixes can Ье sup-

2 Anderson ( 1982:586) and refcrences therein. 
3 For an analysis ot· classifiers i11 general, see Allan ( 1977): Љr ап analysis of· DIMs as nшneral classifiers. see 

Wiltschko. М. (to appear). 
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ported Ьу the fact that DIM suffixes are category-neutral affixes, i.e. they do not bring 
about а change of the morpholexical class of the base: 

(1) [N-DIM]N [kш~a-DIM]N 

[house-DIM]N 

Based on the descriptive data presented in ТаЫе 1, it might Ье concluded that 
there are three prototypical DIM suffixes4 for three different gender classes: -ic for 
masculine noun bases, -ica for feminine noun bases, and -се for neuter noun bases. 
These are the most productive and least marked suffixes. Prototypical diminutive 
suffixes do not generally change the gender of the base. On the other hand, there are 
less productive DIM suffixes such as -akmasc and -cenellt the gender features of which 
percolate to the diminutive lexeme, regardless ofthe gender ofthe base (see the bold 
examples in ТаЫе l5). Therefore, this fact might support the derivational status of 
DIM suffixes, since they here behave as category-changing suffixes. 

GENDER NOUNS NOUNS NOUNS neuter 

DIM SUFFIXES base-DIM masculine feminine 
-ас 

n'f(ISt: 
m---+m povetarac, wind-

DIM 

-ak m-m jastнcak, pillow- devojcurak, 

f-m DIM girl-DIM 

-arak sumarak, 

r-m 
woods-DIM 

-erak kucerak, 

house-DIM 

-eljak pute\jak, road- brdeljak, hill-

DIM DIM 

-аkпш.•с 
-uljak coveculjak, тап-

m-m 
corbuljak, 

r-m 
DIM 

brezuljak, hill- stew-DJM 
n-m 

DIM 

-icak plamicak,fiame-

DIM 

-etak curetak, girl-

f-m 
DIM 

haljetak, 
dress-DIM 

4 For the notion of prototypical affixes, see Prcic ( 1999: 131). 
5 The percolation of gender featшes will Ье discвssed in section 2.3.1. 
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-се pisamce, letter-

DIM, seoce, 

village-DIM 

-апсе drustvance, 

company-DIM 

-asce sunasce, sun-DIM 

П---+П 
mestasce, place-

-се 
neut DIM 

-епсе detence, child-

DIM 

burence, barrel-

DIM 

-esce detesce, child-

DIM 

-се golupce, 

pigeon-DIM 

andelce, angel- devojce, girl-
m---+n 

DIM jastuce, DIM 
расе, duck-DIM f---+n 

pillow-DIM poljance, 
n---+n 

-се 
milionce, million- field-DIM 

neut D!Munuce, 

grandchild 

-ince sluzince, servant-

m---+n DIM 

-ice jadnice, poor 

man-DIM 

-ica zenica, 

woman-DIM 

m---+m kucica, 
f---+f 

tatica, dad-DIM 
house-DIM 

cicica, man-DIM 
nogica/ 

-ica fem nozica, leg-

DIM 

-Cica grancica, 
f---+f branch-DIM 

stvarcica, 

thing-DIM 
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-ic 
mas,· 

-ka 
Јет 

-са 
neut 

multiple 

DIM 

-ic konj ic, horse-
lisicic, /ох-

m--+m DIM 
DIM 

f--+m vetric, wind-DIM 
ptic, blrd-

komadic, piece-
DIM 

DIM 

-CiC andelcic, angel-

DIM sincic, son-
m-m 

DIM plamencic, 
n--+m 

fiame-DIM 

detaljcic, detail-

DIM 

snajka, 

daughter-in-

r-r law-DIM 

krvca, Ыооd-

DIM 

nocca, night-

DIM 

-icak soblcak, 
masc 

komadicak, room -DIM-
m-m 

piece-DIM-DIM DIM 
f--+m 

boricak, pine- mrvicak, 

DIM-DIM crumb-DIM-

DIM 

-iCicafem suknjiCica, 

skirt-DIM-

f--+f DIM 

visnjicica, 

cherry-DIM-

DIM 
ТаЫе 1: Nomшal d1mшut1ve suffixes ш Serbшn 

2.1.2. Relative position of DIM suffixes 

zvoncic, bell-

DIM 

The relative position of DIM suffixes in relation to other derivational and 
inflectional suffixes is а further aspect of diminutives to Ье analyzed in order to define 
their inflectional and/or derivational nature. 

According to Scalise (1984: 133), DIM suffixes occur after real derivational 
suffixes, before inflectional suffixes. This is also the case in SerЬian: 

(2) 
а. contrabbando-iere-ucolo-i 

smuggle-Agent-0 IM-PL 
"little smugglers" (ltalian) 
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Ь. novin-ar-cic-i "petty journalists" (SerЬian) 

journal-Ag-DIM-PL 

Contrary to this claim, there are examples in which the DIM suffix follows 
the inflectional PL suffix: 
(3) 
а. mech-et-os (Welsh)6 

girl-PL-DIM 

Ь. Kind-er-chen (German)7 

child-PL-DIM 

с. dint-i-sor (Romanian)8 

tooth-PL-DIM 

Examples where the PL suffix precedes the DIM do not exist in SerЬian. 
Nevertheless, there is an interesting example which illustrates the relation between 
the DIM and PL suffixes in SerЬian. The noun in example ( 4а) is neuter and сап only 
form the collective (group) plural ( 4Ь) unless the DIMmasc suffix -ic is added, in 
which case it forms the regular plural ( 4с) even though there is no corresponding 
singular form ( 4d): 

(4) 
а. prasen 

piglet 
Ь. [pras,

1
-ad]n 

piglet-PLcoII 
с. [pras-icm-i]m d. * [pras-icm] 

piglet-DIM-PL piglet-DIM 

The DIM suffix in 4с seems to have inflectional properties since it is moti
vated Ьу plural formation. 9 

In addition to the fact that the DIM is peripheral with respect to other deri
vational suffixes ( ехашрlе 2), there are sоше derivational suffixes ( deriving nouns of 
female gender) which cannot Ье comЬined with the DIM suffix: 

(5) 
а,. nastavnicic 
Ьian) 

teacherm-DIM (petty/mediocre) 

6 cf. Bauer (1983 :26), citing Robins (1964) 
7 cf. Batter (1983 :26), citing Ettinger (1974) 
8 cf. Stefanescu ( 1992:343) 
9 For similar examples, see Кlajn (2003: l 08). 

(Ser-

teacher r-D ЈМ 
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Ь 
1
• lehrerchen Ь2 • * lehrer-in-chen 

(German) 10 

Why the feminine gender suffix Ыocks diminutivization is а question for 
further research. Perhaps опе of the possiЫe reasons has to do with the homonymy 
of the FEM GEN suffix -ica and the DIM suffix -ica in SerЬian, which is yet to Ье 
investigated. 

2.1.3. Dialectal variation data 11 

It is interesting to note that there seem to Ье some south SerЬian dialects in 
which the diminutive seems to have more inftectional than derivational properties 
compared with standard SerЬian. 

(6) a.jabucka 
apple-DIM 

Ь. njivce 
field-DIM 

с. konjce 
horse-DIM 

Examples in ба-с are much more productive and much less pragmatically re
stricted than in standard SerЬian. The use of such DIM forms is much more frequent 
irrespective of sociolinguistic factors such as age or gender ofthe speakers. · 

Further support for the inftectional status of dimuntive affixes can Ье found 
in the difference in the interpretations of adjectival diminutives in standard SerЬian 
and the south SerЬian dialect. In standard SerЬian adjectival diminutives are approxi
mizers, whereas in some south SerЬian dialects, which are all more analytic than 
standard SerЬian, they are interpreted as inftections of degree: 

(7) po-visok - 1. tallish (standard SerЬian), 2. taller (south SerЬian) 12 

DIM-tall 

In conclusion, it can Ье stated that the evidence offered suggests that SerЬian 
DIM suffixes have both inftectional and derivational properties, so the question of 
their inftectional or derivational status remains without а definite answer for the time 
being. 

10 ct". Ванег (1983:92) citing Ettinger (1974) 
11 At this stage, the presentation of dialectal data is based оп the author's own observations ofthe language use 

of speakers in the region of the town of Leskovac, southern Serbia, and not оп systematic scientific research 
of this south SerЬian dialect. 

12 cf'. Miloradovic (2005) 
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2.2. DIM suffixes - morphological heads? 

Diminutives, and evaluative suffixes in general, present а proЫem for the 
traditional assumptions of morphological right-headedness. Williams's (1981) 
Righthand Head Rule assumes that the word has hierarchical constituent structure 
comparaЫe to phrase structure in syntax. Namely, the head, which is the rightmost 
element of the word percolates its features up to the word level. 13 In that case the 
Unitary Base Hypothesis (Aronoff 1976)14 and Unitary Output Hypothesis (Scalise 
1988)15 should also hold. 

2.2.1. DIM suffixes as non-heads 
As argued Ьу Scalise (1984) analyzing Italian evaluative suffixes (see exam

ples 1 ОЬ) and DiSciullo and Williams (1987) analyzing Spanish diminutive suffixes 
(see examples lOa), diminutives challenge the above mentioned traditional assump
tions of right-headedness. Here are some arguments against treating DIM suffixes as 
morphological heads in Williams's (1981) sense. 

2.2.1.1. ContriЬution to the meaning ofthe base 
According to Scalise (1984:131-133), Italian evaluative suffixes, i.e. di

minutives and augmentatives, do not change anything of the meaning of the base, 
they only add ап evaluative component. DIM suffixes (example 8а) exhiЬit а differ
ent contriЬution to the meaning of the base when compared with other suffixes, such 
as Agent suffixes ( example 8Ь ), for instance: 

(8) 
а. liЬro]N -ino]N 

"book" "little book" 

Ь. liЬro]N -aio]N 
"book" ''Ьookseller" 

According to Scalise, while the DIM suffix in 8а does not affect the features 
of [-hum], [+count], [+masc] ofthe base ZiЬro, the Agent suffix changes the feature 
[-hum]. 

13 Јп such lexicalist approaches to morphological theory, there is по separatioп ot· iпflectioпal and derivational 
morphology. Оп the other haпd the so-called split-morphology approaches of Aпdersoп, S.R. (1982) апd 
Scalise ( 1984) provide argнmeпts tor distiпgнishiпg derivatioпal from iпflectioпal morphology. 

14 Syпtactico-semaпtic specificatioп ofthe base selected Ьу ап affix is always uпique. e.g. -пess subcategorizes 
for Adjs. 

15 The output ot· suffixatioп is always the same, iпdepeпdeпt ofthe base. e.g. -пess derives Ns. 
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2. 2.1. 2. Stacking of DIM suffixes 
The fact that evaluative suffixes allow repeated applicatioп might also sug

gest that DIM suffixes are unmarked апd shouldп't Ье aпalyzed as morphological 
heads: 
(9) 
а. fuoco-erello-iпo 

Ь. vatr-ic-ica 
fire-DIM-DIM 

"пiсе little fire" (Italiaп) 16 

sob-ic-ak 
room-DIM-DIM 

(SerЬiaп) 

2.2.1.3. DIM suffixes transparent to the category of the base 
One of the arguments ofteп meпtioпed supportiпg the claim that DIM suffix

es are поt heads is the fact that they are claimed to Ье category transparent affixes, i.e. 
they are traпspareпt with respect to the syntactic category of the base, thus violatiпg 
the Uпitary Base Hypothesis (Aroпoff 1976). This would further imply that DIM suf
fixes do поt have selectioпal properties, i.e. do not subcategorize for specific bases. 

The dimiпutive suffixes -ita iп Spaпish (DiScuillo апd Williams 1987:26) 
апd -ino in Italiaп (Scalise 1984: 131-3) сап Ье added to bases belonging to differeпt 
morphosyпtactic categories: 
(10) 
а. Adjective: poquita росо "1 ittle" (Spaпish) 

Nouп: chiquita chica "girl" 
Adverb: ahorita ahora "поw" 

ь. Nouп: [tavolN-iпo ]N "little tаЫе" (Italian) 
Adjective: [giallл-ino Јл "yellowish" 
Adverb: [benAdv-iпo ]дdv "quite good" 

As the examples iп 1 О suggest, Italiaп -ino апd Spaпish -ita are traпspareпt 
with respect to the syпtactic category ofthe base, they сап attach to nouпs, adjectives 
and adverbs. 17 

2.2.2. DIM suffixes as relativized or unmarked heads 

The above meпtioпed Righthaпd Head Rule as well as the Percolatioп Coп
veпtion18 were later modified in the Relativized Head Hypothesis (Selkirk (1982), 

16 cf'. Scalise (1984: 131-133) 
17 See Merlini-Barbaresi ( 1999) for ап analysis ofthe English diminutiveЉypocoristic suffix -y/ie suffix which 

a\so attaches to various base categories. 
18 cf. Williams (1981) 
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DiSciullo and Williams (1987)) Ьу introducing the idea of underspecification into 
morphological feature theory. Non-heads, i.e. bases, can percolate а feature [ aF]/[±F] 
to the word level ifthe head, i.e. the suffix is unmarked for that feature [uF]. 

This might suggest that the same arguments above ( examples 8-1 О) for sup
porting the idea that DIM are non-heads without selectional properties might Ье said 
to support the claim that DIM are heads in the relativized sense of Selkirk ( 1982) 
and DiSciullo and Williams (1987). This would mean that DIM suffixes are heads 
unmarked for morphosyntactic category which allow the features of their bases, i.e. 
non-heads, to percolate up to the word level. 

2.2.3. DIM sujfixes as marked but categorially 
underspecified morphological heads 

In addition to some proposals which treat DIM suffixes as markers of 
quantification, 19 we will argнe that DIM suffixes are morphological heads formal
izing the grammatical category of Degree [Deg]. We, therefore, suggest that DIM 
suffixes as category-changing Degree markers which bear the feature [ +Deg]. 20 

Ву analogy with the functional projection DegP at the syntactic level, argued 
for Ьу Doetjes (1997:90ff), following Corver (1990) and Zwarts (1992) among oth
ers, we propose that DIM suffixes are degree heads at the morphological level. То 
compare the Degree feature in syntax and morphology, we can say that in syntax the 
Deg head [realized Ьу -er, -est, so, too] typically categorially selects APs, whereas 
at the word-level DIM suffixes [+Deg] can select bases belonging to different cat
egories: N, Adj, Adv, V. However, DIM suffixes are not fully categorially transpar
ent because they do impose certain selectional features on their bases. The bases 
to which DIM suffi.xes attach, although categorially underspecified with respect 
to morphosyntactic class (N, Adj, Adv, V), must Ье definaЫe as scalar. The scalar 
value of bases implies that they can Ье subject to scalar evaluation. 21 We will see in 
the semantic analysis that the notion of scalar evaluation doesn't necessarily imply 
reference to objective dimensions such as size, age, quantity or degree, but that it 
can also refer to subjective scales representing quality or affection. In what follows 
some arguments supporting the proposal that DIM suffi.xes are Degree marked but 
categorially underspecified morphological heads will Ье discussed. 

19 Piper ( 1982) coпsiders Љrms ot· dimiпнtives in SerЬiaп as qнantifier sнtfixations ot· relative quantificatioп. 
This might sнggest that dimiпнtive atfixes are inflectional morphemes Љrmalizing the grammatical category 
ot· qнantification. 
kнcica house-DIM (а house smal\er Љаn а prototypical house) 

20 In syntax both Q and Deg are considered as functional heads. The interpretation of Q is context-dependent, 
in accordance with scopal interactions. 

21 see section 3.2. 
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2.2.3.1. Contrihution to the meaning of the base 
lt has been claimed that DIM suffixes diffeг fгom otheг deгivational suffi.xes 

because they do not change the meaning of the base but only add an evaluative com
ponent of objective ог subjective evaluation (see section 2.2.1, example 8), thus vio
lating the Unitary Output Hypothesis22

• Howeveг, we claim that Seгblan DIM suffixes 
do affect the meaning of theiг base in the sense of peгcolating the feature of Degгee 
[+Deg]. Being undeгspecified fог moгphosyntactic class, they allow fог the base, i.e. 
the non-head, to peгcolate its categoгial features as well. 

(11) [[kuca] -ica] ] 
Nfem Deg Nfem/Deg 

'house: (nice) little house' 

2.2.3 .2. Seгblan DIM suffixes аге not category tгanspaгent 
Unlike the data presented in section 2.2.1, example 1 О, SerЬian diminutives 

аге not category transparent. As сап Ье deduced from the data in ТаЫе 2, different 
DIM affixes are нsed fог different bases (N, А, Adv, V). 

Although SerЬian also allows productive diminutivization of various bases, 
unlike Spanish and ltalian, it uses diffeгent means. Diminutive suffi.xes in SerЬian 
are not category transparent, i.e. different categories of bases use diffeгent affixes 
for diminutivization. Therefore, there is not а SerЬian equivalent for ltalian -ino or 
Spanish -ita. 

bases DIMINUТIVES 

masculine cvetak: fiower-DIM; prozoгcic: window-DIM 
NOUNS feminine kucica, house-DIM; 

neuter sunasce, sun-DIM; detence/esce, child-DIM 

suffixes 
slankast, salty-DIM; belicast, white-DIM 

ADJECТJVES 
malesan, small-DIM;debeUuskast,fat-DIM 

prefixes nagluv, DIM-deaf, priglup, DIM-stupid 
kolicki, how Ыg-DIM; ovolisni, this Ыg-

demonstrative23 DIM 
ADVERВS tolicko, this much-DIM 

VERВS 
raduckati, work-DIM, pevusiti, sing-DIM, 

nacuti, DIM-hear 
ТаЫе 2: D1mшutivizatюn of diffeгent bases ш Serbian 

This fact might suggest that there is no reason for tгeating DIM suffixes as 
non-heads, since they do subcategorize fог diffeгent bases in SerЬian. 

22 Scalise ( 1988) 
23 Only demonstrative adjectives and adverbs (this Ьig- ovoliki/ovoliko, that big- toliki/toliko) сап share the 

same DIM suffixes. 
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2.2.3.3. Morphosyntactic restrictions оп diminutivization 
There seem to Ье some morphosyntactic restrictions on diminutivization 

which support the above mentioned proposal in 2.2.3. While the example 12а with an 
АР modifier unmarked for degree is collocataЫe with а DIM nomina], it seems less 
ассерtаЫе in the case of an АР modifier marked for Deg, example 12Ь: 
(12) 
а. mala kucica 

small house-DIM 
" nice little house" (DIM in the descriptive [intensified] or hypocoristic meaning) 

Ь. ?premala kucica 
TOO-small house-DIM 
"nice little too srnall house" 

In conclusion, we have proposed that DIM suffixes are category-under
specified Deg markers selecting scalar bases. 

2.3. FEATURE PERCOLAТION OF DIM SUFFIXES 

We claim that DIM suffixes are category-changing, since they alter the 
meaning of the base in terms of the degree feature [Deg]24

• In addition to the fact that 
the feature of Deg perco]ates up to the word level, there are other features which сап 
sometimes Ье altered Ьу diminutivization: (а) gender and (Ь) mass/count features. 

(13) 
а. 

ь. 

с. 

2.3.1. Gender feature of diminutive suffixations 

As has been illustrated in ТаЫе l, some DIM suffixes are gender-changing: 

[( UПUk] Nmasc -Се ]Nneut/dim 
[[lisica] Nfem -ic]Nmldim 
[[kuca] Nfem -erak]Nmldim 

'grandson - grandchild' 
'fox - fox cub' 

'house - small house, hut, cottage' 

It is interesting to note, however, that the prototypica] DIM suffixes are not 
category-changing. On the other hand, the less productive DIM suffixes such as those 
illustrated in 13 percolate their gender features to the diminutive lexeme, regardless 
ofthe gender ofthe base (see the bold examples in ТаЫе 1). 

24 See section 2.2.3. example 11. 
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2.3.2. Mass/Countfeature ој diminutive suffixations 

Doetjes (l 997:23ff) claims that Dutch diminutives are always count, and that 
diminutivization has the effect of type-shifting, i.e. coercing mass nouns to count:25 

(14) Ьier 

(Dutch) 
beer 

'beer' 

Ьier-tje 

beer-DIM 
'glass/Ьottle of beer' 

Ьier-tje-s 

beer-DIM-PL 
'glasses/Ьottles of beer' 

We will Шustrate the relation between DIM suffixes and mass/count feature 
of the base Ьу the following data in ТаЫе 3: 

features of concrete abstract 
base inanimate animate 
COUNT kuCica deckic, medvedic 

house-DIM boy-DIM, bear-DIM 
MASS drvce - slobodica 

wood-DIM, stick freedom-D ЈМ 
pivce, vince 
beer/wine-DIM .. 

ТаЫе 3: D1mшut1ve forms of d1fferent nomшal bases w1th respect to countab1l1ty 

Based on the data, it might Ье claimed that the ШМ has а similar effect in 
Serblan as well. Examples ] 5а-Ь represent diminutive forms of concrete mass noun 
bases: 
(15) 
а. drvce 

wood-DIM 
Ь. pivce 

beer-DIM 

It can Ье observed that even though the base form (beer) can have both count 
(16а2), and non-count interpretation (16а 1 ), the DIM form (beer-DIМ) can only have 
count interpretation (as in 16Ь2): 

(16) 
а 1 • Volim pivo. 

"1 like beer" 
а2 • Dajte mi jedno pivo. 

"Сап 1 have а beer, please?" 

25 See also Wiltschko, М. (to appear) for her analysis ofGeП11an DIM sнffixes as noininal classifiers best ana
\yzed as light nouns. 
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Ь 1 • *Vo\impivce. Ь2 • Dajte mi jedno pivce. 

lt seems to Ье that the feature of countaЬility is changed in the DIM suffixa
tion, adding the sense of partitivity to the suffixation. This issue should, however, Ье 
further investigated in order to obtain more conclusive data. 

3. SEMANТIC HEADEDNESS 

3.1. Theories of diminutive semantics 

According to Jurafsky (1996: 533-578), in their attempt to analyze the 
polysemy of the diminutive, linguists used to adopt either the strict abstractionist or 
the strict homonymy position. The strict abstractionist approach defines the diminu
tive in terms of а single abstract concept small or child, which generalizes over all 
the other possiЫe meanings. The strict homonymy approach, on the other hand, treats 
all the various meanings ofthe diminutive as being related to separate, homonymous 
morphemes. Such an approach, however, fails to account for the obvious relation 
between the different diminutive senses. 

Jurafsky (] 996: 535-572) explains the seemingly paradoxical and unmoti
vated senses of the diminutive (small size, affection, approximation, intensification, 
etc.) Ьу defining the diminutive as а radial category. Such а definition descriЬes the 
polysemy of the diminutive asconsisting of the central sense (small) and its concep
tual extensions Ьу а network of nodes and links interrelated Ьу mechanisms of se
mantic change (metaphor: child, pets; inference: affection, sympathy, intimacy; gen
eralization: imitation; and lambda-abstraction: quantificational meanings: exactness, 
partitive, approximation). His model predicts that the origins ofthe diminutive cross
linguistically lie in words semantically and/or pragmatically linked to children. 

According to Taylor (1989: 144-149), the diminutive is а polysemous cat
egory whose various meanings are linked, some through metaphor, some through 
metonymy, to the basic diminutive meaning which is smallness in the physical sense. 
The small size of ап object constitutes the experiential basis for metonymic exten
sions of the diminutive, shared Ьу speakers of very different language communities. 
Small things can Ье regarded with affection or contempt, they can Ье dismissed as 
unimportant, etc. 

Furthermore, some studies have proposed polysemy-based accounts of the 
diminutive in individual languages. Dressler and Barbaresi (1994) have given а syn
chronic account of the diminutive in lta\ian, German and English in terms of а se
mantic component [small] and а pragmatic component [non-serious], which the suf
fixed formation extends to the utterance as а whole, and their contextual inferences. 
The diminutive meaning is contextual, picked up from the pragmatic situations of 
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use - child/pet/lover-centered rather than actually inherent to the semantics of the 
suffix. The hypocoristic and appellative, and not the strict diminutive meaпing has, 
according to these authors, appeared to Ье the basic meaning function for all areas 
of use. The main coпstitutive features of the hypocoristic meaniпg are endearment, 
jocularity, intimacy and familiarity, but сап also Ье extended to conflictual, sarcastic 
uses. Denotative diminutioп, if any, is not dimeпsioпal ( decreased size) or quaпtita
tive, it is, at most, conveyed in terms of reduced precision which could account for 
the various semantic and pragmatic applications of the suffix. 26 

3.2. Semantic features of DIM suffixes 

The DIM suffix definitely has а semantic coпtriЬution to the interpretatioп 
of the dimiпutive suffixatioп as а whole which has Ьееп analyzed in many different 
ways (see section 3.1 ). The semantic head in а complex morpholological structure is 
usually coпsidered the part which carries the core meaniпg (i.e. the root), while other 
less meaningful parts are noп-heads. We will, however, try to analyze the DIM suf
fix as а kind of semantic head characterized Ьу а possiЫe comЬinatioп of semantic 
features. 

Since we estaЫished that DIM suffixes are Deg heads which select scalar 
bases27 we will now try to defiпe the semantic features ofthe DIM suffixes more pre
cisely. DIM suffixes are primarily Degree markers which as Deg heads select scalar 
bases, i.e. arguments that сап Ье measured on а scale. The measuring can Ье based 
оп а physical, objective [ОВЈ] dimension or а psychological, subjective dimension 
[SUВ].28 Consequeпtly, the apparent polysemy of diminutive suffixatioпs can Ье ac
counted for as resulting from the possiЫe comЬinations of the following features: 29 

OBJ
0

eg: objective degree/evaluatioп (size/age/quantity/degree), 
SUB

0 
: subjective degree/evaluation (positive/negative quality, affec-

eg 

tion). 

Namely, the feature of objective degree evaluation (ОВЈ0 ) is related to 
eg 

the physical dimensions of size, age or quantity, whereas the feature of subjective 
degree evaluation (SUB

0
eg) is related to the psychological dimensions of positive or 

пegative quality or feeliпgs. These features can either Ье marked or unmarked. ТаЫе 
4 illustrates the potential values of DIM suffixes. The SUBDeg feature can have three 
values, it can Ье marked positive [+] or negative [-], or uпmarked -[]. On the other 
hand, the ОВЈ0ен feature сап have two values, either marked [ +] or unmarked -[]. 

26 See also Merlini-Barbaresi ( 1999). 
27 of'varioвs rnorphosyntactic classes: N, Adj, Adv, V. 
28 Based on Duric (2004). 
29 А similar network of semantic featшes woвld рrоЬаЫу Ье possiЫe tOr defining augmentatives in Serbian as 

well. 
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semantic features 

OBJDeg 
physical dimension 

of DIM suffixes 
marked unmarked 

unmarked 
[small] -[small] 

SUBDeg positive 
psychological [small] (+] [+] 

dimension 
negative [ small] 

[-] 
[-] 

ТаЫе 4: Values of the semant1c features of d1mшut1ve suffixes 

The physical, objective degree dimension of the diminutive would Ье related 
to the Iexeme's descriptive meaning,30 i.e. its denotation. Thus, а suffixation with an 
unmarked psychological, subjective degree dimension would Ье stylistically, emo
tionally unmarked. On the other hand, the subjective degree dimension would Ье 
responsiЫe for the associative meaning of the lexeme (stylistic, expressive and con
notative meaning). In other words, it would Ье responsiЫe for the extensions of the 
basic meaning towards seemingly even contradictory senses. 

Therefore, Ьу using the proposed feature comblnation matrix to define DIM suf
fixes, it is possiЫe to account for the wide range ofЬoth semantic and pragmatic effects of 
diminutive suffixations. Different comblnations of features yield diffrent pragmatic and 
semantic effects of diminutive fonns. For instance, the comblnation of marked objective 
evaluation feature OBJ

0
es and unmarked subjective evaluation SUВ0e yield descriptive 

diminutives, whereas the marked subjective evaluation feature yields the hypocoristic or 
pejorative meanings depending on its positive or negative value. 

OBJDeg 

SUBDeg (±OBJDeg] -(OBJDeg] 

[+small] -[small] 

[±SUBDeg] [+nice] child directed speech child directed speech 
terms of endearment 
hypocoristics 
euphemisms 

[-nice] pejoratives pejoratives, irony 

-[SUBDeg] -[nice] diminutives proper lexicalizations 
ТаЫе 5: Range of d1mшut1ve uses based on semantic feature values 

зо ct'. Prcic ( 1997: 22-23). 
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This claim might further Ье empirically supported Ьу phrasal paraphrase. When 
suffixations are compositional, i.e. transparent, they сап Ье paraphrased Ьу adjectival 
modification. The meanings are least compositional when both of the features are un
шarked. Then the DIM forms represent lexicalizations (fiozen forms) (example 18d)31

• 

(17) 

18с) 

feature value: 

[ +OBJDeg] 
-(OВJDeg] 
[+SUB0 es] 

[-SUB0 es] 
-[SUBDeg] 

adjectival paraphrase: 
small/young/little/slight (example 18а) 

"lovely/nice" "that little Х of mine" ( example 

poorЉad/petty ( example 18Ь,с) 

Here are some examples of Serblan diminutives, the translations of which 
suggest the feature matrix involved: 

(18) 
а. kuca - kuCica: house - house-DIM: 1. small house, 2. nice little house 
Ь. nastavnik - nastavniCic: teacher - teacher-DIM: poorЉad/pathetic teacher 

(subjective positive evaluation) 
с. plata - platica: salary- salary-DIM: 1. low/hum Ыe/poor/wretched/measly 

salary (subjective negative evaluation) or 2. ту nice little salary (subjective positive 
evaluation) 

d. lopata - lopatica: shovel - shovel-DIM: shoulder-Ыade (fully lexical-
ized) 

Ап additional example of the wide range of semantic effects сап further Ье 
illustrated Ьу the following dialectal data. When comblned with animate noun bases, 
DIMs usually convey subjective evaluation in the positive (hypocoristic) or negative 
(pejorative) sense (18Ь). However, there are examples in some dialects32 where the 
DIM suffix expresses objective degree/evaluation in the sense of approximation even 
with animate noun bases (19Ь ):33 

(19) 
а. lopov-cic thief-DIM 
Ь. po-lopov DIM-thief34 

31 cf. Prcic (1997). 
32 So11th Serblan (MiloradoviC (2005)) 

"а petty thief' ( quality evaluation) 
"а kind ofthief' (degree evaluation) 

з"З ln standard Serblan the approximative meaning ofDIM suffixes is only а feature of adjectival diminutiviza
tion. 

34 In example 19Ь the degree prefix typically used with Adjs is generalized onto nouns 
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4. PRAGMAТIC HEADEDNESS 

It has been said that Dressler and Barbares i ( 1994 )35 propose the morpho
pragmatic feature [ non-serious] as а defining property of diminutives. They claim that 
the use of the diminutive suffix is triggered Ьу а general morphopragmatic meaning 
of пoп-seriousпess pertaining to the speech act as а whole. Diminutive suffixes ac
tivate а meaning dimension, the speaker's perspective, in which standards become 
less clear, i.e. imprecise or fuzzy (Dressler and Merlini-Barbaresi 1994: l 53ft). In 
this dimension, meaning is not immediately shared Ьу participants but rather needs 
negotiation. This may Ье one reason why diminutive formation is typically confined 
to face-to-face conversation. The feature [пoп-serious] signals the speaker's lower 
commitment and responsiЬility, which is congruent with relationships of no social 
consequence, e.g. child-centred speech. Moreover, а child-centred speech situation 
is characterized Ьу informality and Ьу а low degree of psychological distance be
tween interlocuters, and this promotes empat11y, sympathy and а friendly attitude. 
This meaning feature explains the extension ofthe suffix to informal uses in general, 
such as slang and family talk. 

We propose that at the level of pragmatics, diminutives could Ье analyzed as 
(а) pragmatic heads of different illocutionary force, (Ь) discourse markers modifying 
speech acts and (с) cohesion devices in conversation36

• 

DIM suffixes as pragmatic heads whose illocutionary force takes scope over 
the whole sentence in which they are used can Ье illustrated Ьу examples 20 and 21: 
(20) 
а. terms of endearment: тиi - тuiic: husband - husband-DIM: hubby 
Ь. child-directed speech: Sto је !ера ova supica! Isn't the soup tasty/nice? 
с. irony: Razтisli таlо svojom glavicom. Why don't you use that (pretty little) 

head of yours? 
d. euphemisms: /тато јеdап proЫemcic. We have а little (some kind of а) prob-

lem. 

In the examples above DIMs exhiЬit а wide range of pragmatic meanings, 
from endearment (20а,Ь) to irony (20с) as well as understatement, i.e. euphemism 
(20d). In addition to these uses, diminutives can Ье used in the following contexts: 
(21) 

а. jokes: Zaтisli! DоЫо је POKLONCIC od $1 О. ООО od svoje tetke! - Сап 

уои iтagiпe? Не got а silly little gift ој $10,000 froт his аипt! 
Ь. false modesty: /тат ја svojih par KNJJZICA о toj teтi. - 1 have а 

couple оfвоокs OF МУ owN оп this subject. 

35 see also Merlini-Barbaresi ( 1999) 
36 ct'. Duric (2004) 
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с. empathy (e.g. in advertisements): Poklanjam LEPOG PSICA. -/'т giv
ing away А SWEEТICUTE LIТTLE PUPPY. 

d. compliments (usually woman-to-woman conversation): Lepa ti је 
FRIZURICA. - That NEW HAIRDO OF YOURS is simply adoraЬle. 

In addition to the use of DIM suffixes as pragmatic heads of various illocu
tionary force ( examples 20 and 21 ), they сап also Ье analyzed as а kind of discourse 
markers which are сараЫе of modifying (upgrading or downgrading) the intensity 
of the illocutionary force of certain speech acts ( e.g. assertives, directives, expres
sives, etc.) 

Accordingly, а large number of speech situations favouring their usage has 
been identified in many languages37 and can also Ье identified in SerЬian. 

(22) 
а. requests: Sacekaj слsлк, Moies li doCi слsком? - Would уои соте for А 

(LПTLE) МОМЕNТ? 

Ь. offers: Jeste li za клF1сu/sок1с/Rлкшсu/коLлс1с? - Would уои like А (NICE 
LIТTLE) CUP OF COПEE/GLASS OF JUICE/BRANDY/COOКIE? 

Such diminutives are used in contexts which involve the communication 
with friends or with strangers with whom we want to estaЫish а friendly atmosphere. 
In these cases the diminutive could Ье said to Ье а discourse marker indicating polite
ness and а friendly attitude or а discourse marker modifying the speech act of request 
or offer. 

Similarly, there are examples of speech acts which are incompatiЫe with 
diminutives due to а clash of their pragmatic, i.e. illocutionary, features. For in
stance, DIMs are compatiЫe with directives if they imply positive feelings, i.e. re
quests, offers (22а-Ь ), but incompatiЫe if they convey negative feelings (23а) or are 
unmarked in that respect (23Ь): 
(23) 
а. prohiЬition: ?Ne hranite zivotinjice. 

Ь. command: 
Оо not feed the animals-DIM. 
? Prodajte kucicu! 
Sell the house-DIM! 

Ne hranite male zivotinje. 

Оо not feed the little animals. 
Prodajte malu kucu. 

Sell the small house! 

Furthermore, we propose that the DIM suffixes can also Ье treated as prag
matic heads motivated as discourse cohesion markers, mainly restricted to spo
ken language. For example, the euphemistic use of proЫemCii: in (20d) might Ье 
compared with the use of different cohesive devices/discourse markers in 24 used for 
mitigating an expected negative response of the hearer: 

37 see Dressler & Merlini-Barbaresi ( 1994) and Merlini-Barbaresi ( 1999). 
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(24) 
а. Unfortunately, we have а proЬlem. 
Ь. Well, we have а proЫem. 

То sum up, pragmatic headedness of DIMs can Ье assigned to the follow
ing pragmatic features ofthe DIM suffixes optionally realized: 

DIM ±[performative] / [illocutionary foce] 
±[ discourse marker] 
±[ cohesive device] 

There seems to Ье а close connection between the semantic feature of 
[±SUBDes] and the pragmatic feature ±[performative]. However, it goes without say
ing that this level of analysis requires further investigation. 

5. CONCLUSIONS 

This paper was an attempt to define DIM suffixes in terms of morphologi
cal, semantic and pragmatic features investigated at different levels of analysis. Yet, 
many questions are left open for further research. 

At this stage of research, conclusions cannot yet Ье final. However, it can 
Ье concluded that, based on the research at different levels conducted so far, DIM 
suffixes can Ье defined as heads with а corresponding network of interrelated fea
tures: 

morphological heads DIM [Deg] categorially underspecified heads se
lecting scalar categories; 

semantic heads ± [OBJDes], 
± [±SUBD ]; eg 

· pragmatic heads ± [performative], 
±[ discourse marker ], 
± [cohesive device]. 

То end with, we will illustrate the possiЫe network of descriptive features Ьу 
ап example of one diminutive nominal suffixation: 

(25) 
[[kuca] Nfem -ica]Nfein/Degree 'house - (nice) little house' 
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DIM [±Deg] 

+ [OBJDeg] 
- [SUBoeJ 

+ [OBJDeg] +[OBJDeg] -[OBJDeg] 
[ +SUBDeg] [-SUBDeg] [ +SUBDeg] 

"small house" "nice little house" "dump, wretched house" "nice little 
house" 

[-performative] 
descriptive 

[ +performative] [ +performative] 
CDS, hypocoristic pejorative/irony 
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Radmila Duric 

CENTRICNOST DEMINUТIVA U SRPSKOM JEZIKU 

REZIME 

Centricnost predstavlja obelezje osnove ili afiksa da determinise osnovna 
svojstva izvedene afiksacije. Ovaj rad bavi se svojstvima deminutivnog sufiksa 
(DIM) u srpskom jeziku, ukrstajuci razlicite aspekte analize: morfolosku, semanticku 
i pragmaticku centricnost. Sa stanovista analize morfoloske centricnosti, deminu
tivni sufiksi se definisu kao relativne, nedovoljno specifikovane morfoloske glave. 
То su markeri stepena koji Ьiraju skalarne osnove. Takve osnove mogu da se pro
cenjuju objektivnim (fizicka dimenzija) ili subjektivnim (psiholoska dimenzija) me
renjem, koji ukrstanjem daju mre.ZU semantickih obelezja. Deminutivni sufiksi se 
takode mogu analizirati kao pragmaticki, tj. diskursni, markeri u odredenim jezickim 
kontekstima, pri cemu njihova ilokuciona snaga boji citavu recenicu u kojoj se jav
lja. U zakljucku, deminutivni sufiks se definise kao mreza medusobno povezanih 
morfoloskih, semantickih i pragmatickih obelezja koja predstavlja centar izvedene 
umanjenice. 

Юjucne reci: deminutivni sufiks, morfoloska centricnost, marker stepena, 
semanticka centricnost, ska\arna osnova, pragmaticka centricnost, diskursni marker. 
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PADEZI U SRPSKOM JEZIKU 
1 NJIHOVI EKVIVALENТI U FRANCUSKOM 

Natasa Popovic 

SAZETAK 

U ovom radu su prikazani osnovni nacini kojima se u francuskom jeziku iskazuju 
odnosi koji odgovaraju nasim padezima. Napravljena је paralela izmedu predlosko-padez
nih konstrukcija u srpskom jeziku i njihovih ekvivalenata u francuskom i posebna pafnja је 
skrenuta na razlike u odgovarajucim konstrukcijama u dvajezika. Imajuci u vidu daje sistem 
padeza u celosti previse oblman, ogranicili smo se па neke primere koji su nam privt1kli paznju 
u Kamijevim delima L 'Etranger i La Peste. 

Кljucne reci: padezi, predlozi, pred\osko-padezne konstrukcije, francuski jezik, 
srpski jezik. 

Za razliku od francuskog, srpski jezik pripada fleksivnim jezicima. То znaci 
da raspolaie posebnim jezickim sredstvima, morfemama, kojima se iskazuju razlicite 
gramaticke kategorUe (rod, broj, padez, lice, vid). U srpskom jeziku padez је morfo
loska kategorija,jer predstavlja svaki pojedinacni oЫik imenicke reci и deklinacionoj 
paradigmi. Takvih oЫika је sedam u jednini i sedam и mnozini (nominativ, genitiv, 
dativ, akuzativ, vokativ, instrumental, lokativ). Istovremeno, padez је i sintaksicko
semanticka kategorija, jer omogucuje imenickim recima da uspostavljaju razlicite 
sintaksicko-semanticke odnose u sintagmi i recenici. 

Francuski је, kao i ostali romanski jezici, nastao od latinskog, и kojem је 
postojalo sest padeza: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ i aЫativ. Za razliku 
od francuskog, Cija sintaksa је bazirana na redosledu reci и recenici, и latinskom 
jeziku funkcija imenica, prideva i zamenica Ьila је odredena padeznim nastavcima. 
Latinski aЫativ, kao padez sa najvise znacenja, sve vise је morao da se oslanja па 
predloge 1 da Ьi preciznije odredio vrednost padeza. Pored njega, i akuzativ је Ьiо 

1 Vecina predloga su ро svom рогеk\н prilozi i u pocetku st1 imali znacenje inesta, iz cega st1 se kasnije razvila 
ostala znacenja. 
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pracen predlozima. Ova pojava sve vece upotrebe predloga uz padezni oЫik, tokom 
razvoja latinskog ј ezika, postala је karakteristicna i za druge padeze. Tako и roman
skim jezicima, izmedu ostalog i и francuskom, predlogje росео da odreduje funkciju 
padeznog oЫika. 

Medutim, vec u vulgarnom Iatinskom doslo је do guЫjenja nekih oЫika 
(kao sto је vokativ) i do pojednostavljivanja padeznog sistema. Npr., imenice koje su 
pripadale 4. i 5. deklinaciji presle su u prvu i drugu. 

U starofrancuskom jeziku postojala је deklinacija sa dva padeza: cas sujet, 
koji је zadrzao znacenje Iatinskog nominativa, i cas regiтe, ро poreklu Iatinski aku
zativ, koji је preuzeo znacenja svih ostalih padeza. Kada se upotreЫjavao u funkciji 
direktnog objekta, uvodio se bez predloga, а kada је imao znacenja ostalih padeza, 
obavezno se uvodio predlogom. 

U srednjefrancuskom (le тоуеп fran9ais) 2 doslo је do jos veceg pojedno
stavljivanja deklinacije. Najkarakteristicnija pojava и tom periodu је nestanak cas 
sujet, padeza kojim se obelezavala funkcija subjekta. Potreba za ovim padezom izgu
Ьila se zato sto ni red reci vise nije imao toliku slobodu kao u starofrancuskom: pravo 
mesto subjekta је sada ispred glagola. 

Savremeni francuski (lefran9ais тoderne)3 ne belezi znacajnije promene na 
ovom planu. 

Jedina vrsta reci koja је zadrzala razlicite oЫike u francuskom jeziku jesu 
licne zamenice. Mozemo reci da oЫici koji stoje na poziciji subjekta (је, tu, il, elle, 
nous, vous, ils, elles) odgovaraju nominativu, oni koji u recenici vrse funkciju indi
rektnog objekta (те, te, lui, nous, vous, leur) dativu, dok oЫici koji vrse funkciju 
direktnog objekta (те, te, le, la, nous, vous, les) odgovaraju akuzativu. Ovo nije 
slucaj sa ostalim vrstama reci, prvenstveno imenicama. U delu koji sledi, dacemo 
kratak pregled osnovnih znacenja padeza u srpskom jeziku i njihovih ekvivalenata u 
francuskom. 
NOMINAТIV. - Nominativ se uvek pojavljuje kao slobodan padezni oЫik, Ьilo daje 
rec о funkciji subjekta (zbog cegaje i svrstan u grupu centralnih padeza) ili imenskog 
dela predikata, odnosno atriЬuta u francuskom jeziku. U ovom slucaju ne postoje 
razlike u upotreЬi u francuskom i u srpskom jeziku. 

Otac је Ьiо ieleznicar. (Kami / KUG: 73) 
Le pere etait cheтinot. (Camus / PES: 80) 

GENIТIV. - Za razliku od nominativa, genitiv је skoro uvek pracen predlozima. On 
pripada grupi centralnih padeza jer u recenici moze zauzeti poziciju direktnog be
spredloskog objekta. Тот genitivu u francuskom jeziku najcesce odgovara imenica 
pracena partitivnim ili neodredenim clanom. 

2 Od sredine XIV do kraja XVI veka 
3 ХVП-ХХ vek 



PADEZI U SRPSKOM JEZIKU I NJIHOVI EKVIVALENТI U ... 235 

Као ekvivalent genitivu, u francuskom jeziku srecemo uglavnom pred\oske kon
strukcije. Ali u nekim primerima, ovom padezu odgovaraju konstrukcije koje nis11 
uvedene predlogom: 
а) posle impersonalne konstrukcije tipa il у а: 

11 у а des pigeons et des cours noires. (Camus / ETR: 70) 
Ima golubova i mracnih dvorista. (Kami / STR: 35) 

Ь) posle oЫika koji su u francuskoj gramatici poznati pod nazivom presentatifs (u 
srpskom prezentativi) - voici, voila: 

Voila nos amis ... (Camus / PES: 142) 
Evo nasih prijatelja ... (Kami / KUG: 134) 

с) kod nekih glagola koji su и francuskom jeziku direktno tranzitivni, dok u srpskom 
imaju genitivsku rekciju i tadaje objekatska dopuna obavezno uvedena predlogom: 

D'autres, comme Rambert, essayaient aussi de fuir cette atmosphere de pa
nique naissante. (Camus / PES: 1О1) 
Bilo је i drugih koji su, kao Ramber, pokusavali da pobegnu iz ove atmosfere 
u kojoj se vec osecala panika. (Kami / KUG: 94) 

d) kod nekih vremenskih odredЬi: 

175) 

La semaine suivante, Rambert etait enfin installe dans la petite maison espa
gnole. (Camus / PES: 186) 
lduce nedelje Ramber se najzad preselio u spansku kucicu. (Kami / KUG: 

Genitiv se moze pojaviti kao slobodan padezni oЫik. Njime se пюzе obele
ziti indirektni objekat. Ovaj tip dopune u francuskom jeziku se najcesce uvodi pred
logom de: 

Le docteur se souvenait de la peste de Constantinople. (Camus / PES: 42) 
Doktor se seti kuge и Carigradu. (Kami / KUG: 38) 
Genitiv је padez koji se komЬinuje sa najvecim brojem predloga. Konstruk

cije koje odgovaraju genitivu, najcesce se uvode predlogom de. Interesantno је po
menuti da se i predlogom а (koji је pre svega karakteristican za obelezavanje odnosa 
dativskog tipa) mogu iskazati odnosi genitivskog tipa: 

11 imaginait Ја ville se reprenant а vivre de nouveau, effш;ant son passe pour 
repartir а zero. (Camus / PES: 253) 
Zamisljao је kako се grad, ziveci svojim novim zivotom, zbrisati svoju pros
lost i poceti od pocetka. (Kami / KUG: 241) 

lls jouaient а la marelle en poussant des cris. (Camus / PES: 60) 
Опа su se igrala skolice i uzvikivala. (Kami / KUG: 55-56) 

Srecemo ga i u komЬinaciji sa predlogom de, u konstrukcijama koje odgova
raju temporalnom ili spacijalnom genitivu: 
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Sans doute, rien n'est plus naturel, aujourd'hнi, que de voir des gens travai
ller du matin au soir. (Camus / PES: 12) 
Nema sumnje, danas је sasvim prirodno videti ljude kako rade odjutra do 
mraka. (Kami / KUG: 8) 
Za izra.Zavanje vremenskih i prostornih odnosa, koristi se i predlog do, kojiт 

se oznacava priЫizavanje lokalizatoru i kome u francuskomjeziku odgovara predlog 
jusqu'a: 

Osтejak ga otprati do vrata. (Катi / KUG: 11) 
Le sourire l'accompagnajusqu 'а la porte. (Camus / PES: 16) 
Njeтu suprotan је predlog od / depuis kojiт se oznacava neka polazna tacka 

pocev od koje se radnja neprekidno odvija: 
Ali od nekog vremena on је kupovao samo one novine koje su lepo govorile 
о Oranu. (Катi / KUG: 52) 
Mais depuis quelque temps, il n'achetait plus que Је journal Ьien pensant 
d'Oran. (Camus / PES: 57) 
Spacijalni genitiv u srpskom jeziku uvek је uveden predlozima, kao i odgo

varajuce konstrukcije u francuskom. Neki od predloga koji se koriste u ovom slucaju 
su: ispred, iza, ispod, kod, izmeau (u francuskom: devant, derriere, sous, chez, en
tre): 

Granje cak prisustvovao jednom vrlo zanimljivom prizoru kod prodavaCice 
duvana. (Kami / KUG: 52) 
Grand avait тете assiste а une scene curieuse chez la marchande de tabac. 
(Camus / PES: 56) 
Temporalni genitiv је, takode, uglavnom uveden predlozima, npr. oko, za 

vreme (и francuskoт: vers,pendant): 
Oko tri sata neko zakuca na vrata ... (Kami / STR: 31) 
Vers trois heures, оп а frappe а ma porte ... (Camus / ETR: 62) 
Odnosi koji odgovaraju odпosu geпitivskog tipa и srpskom mogu Ьiti obe-

lezeпi i predlogom sur: 
Il ( ... ) tourпait sur lui-meme ... (Camus / ETR: 63) 
... osvrtao se oko sebe ... (Kami / STR: 32) 
Mozemo zakljuciti da је и srpskom jeziku genitiv u najvecem broju slucaje

va Ыokiran predlogom, ali se isto tako moze realizovati i kao slobodaп padezпi oЫik. 
Genitivski odnosi u francuskom uvode se iskljucivo eksternom ozпakom - najcesce 
predlogom, а ponekad i neodredenim ili partitivпim clanom. 
DAТIV. - Dativ pripada grupi perifernih padeza jer u recenici пе тоzе zauzeti nijed
nu od tzv. сепtrаlпЉ sintaksickih pozicija - poziciju graтatickog subjekta ili direk
tпog bespredloskog objekta. 

Pre svega, dativ је padez iпdirektпog objekta - пajcesci model је slobodaп 
dativ kao druga rekcijska dopuna uz prelazne glagole slozene rekcije koji kao prvu 
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dopunu doЬijaju slobodni akuzativ. Indirektni objekat је tada н francuskom najcesce 
uveden predlogom а: 

J'ai offert une cigarette аи coпcierge ... (Camus / ETR: 17) 
Ponudio sam vrataru cigaretu ... (Kami / STR: 11) 

а u nekim slucajevima i predlogom de, u zavisnosti od rekcije glagola: 
Il s'etonnait de leur iпcertitude. (Camus / PES: 128) 
On se cudio пjihovoj пesigurпosti. (Kami / KUG: 119) 
Kada govorimo о glagolskoj rekciji, pomenucemo glagole koji su u francu

skom jeziku indirektno tranzitivni i cija је objekatska dopuna uvedena predlogom, 
dok su njihovi ekvivalenti u srpskom jeziku direktno tranzitivni, npr. deтaпder: 

J'ai demande deuxjours de conge а топ patroп ... (Camus / ETR: 9) 
Zamolio sam gazdu da mi da dva dana odsustva ... (Kami / STR: 7)4 

Brojni su i obrnuti slucajevi - kada kao ekvivalent direktno tranzitivnim gla
golima и francuskom jeziku, u srpskom imamo indirektni objekat u dativu. Neki 
od tih glagola su: reтercier, rejoiпdre, coпtrarier, jeliciter, croire, тепасеr, aider, 
juger: 

Au tournant il поиs avait rejoints. (Camus / ETR: 29) 
Na okuci пат se pridruzio. (Kami / STR: 17) 
Prilikom poredenja konstrukcija koje odgovaraju odnosima dativskog tipa, 

primetili smo da se posesija, pored genitiva, moze iskazati i dativom. То је karakte
risticno za posesivni dativ kojim se iskazuje odnos dela prema celini. U francuskom 
jeziku ispred imenica koje oznacavaju delove tela ро pravilu stoji odreden clan, ali 
nekad mozemo sresti i prisvojni pridev. U srpskom jeziku to nije uoЬicajena kon
strukcija, vec se posesiv izostavlja, ali se zato koristi odgovarajuca licna zamenica и 
datiVl1: 

Quelques gouttes de sueur perlaient sur sоп front ... (Camus / ETR: 28) 
Nekoliko kapi znoja Ыistalo ти је na celu ... (Kami / STR: 16) 
Iпstruтeпtalпi dativ ( dativ sredstva) u srpskom jeziku uvodi se pri logom 

zahvaljujuCi, а odgovarajuca konstrukcija u francuskom predlogom grdce а: 
1 kafane, ЬlagodareCi bogatiт zalihaтa ( ... ) mogle su takode da snabdevaju 
svoje potrosace. (Kami / KUG: 72) 
Les cafes enfin, grdce аих stocks coпsideraЫes ( ... ) purent egalement ali
menter leurs clients. (Camus / PES: 78) 
Koпcesivпi (dopusni) dativ u srpskom jeziku uvodi se predlogom uprkos. 

Njegov ekvivalent u francuskom је konstrukcija uvedena predlogom тalgre: 

Ali uprkos ovako krasпoт priтeru, u gradu se mnogo govori о pacovima. 
(Kami / KUG: 29) 

4 Glagol demander ima dva znacenja: pitati i traziti, =ahtevati. On t1vek ima dt1plt1 rekcijн u franct1skom, kao 
i t1 srpskomjezikt1: pitati nekoga ne~to, traziti ne~to od nekoga- demander qt1elqt1e chose а qнelqu'un. Tako 
Ьi ova recenica mogla da bt1de prevedena i na sledeci nacin: Zatraiio sam od ga=de dva dana odmora. 
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Malgre се bel exemple, on parle beaucoup en ville de cette histoire de rats. 
(Camus / PES: 32) 
Za izrazavanje spacijalпog direktivпog dativa ( dativa pravca) и srpskom je

ziku moze se koristi bespredloska konstrukcija, ali i predlozi (npr. prema). U francu
skom jeziku, tipican predlog za izrazavanje ovog tipa odnosaje vers: 

Kastel ustade i pode vratima. (Kami / KUG: 36) 
Castel se leva et se dirigea vers !а porte. (Camus / PES: 40) 

mada se uz neke glagole (npr. s 'approcher) moze sresti i predlog de. То је naizgled 
neoЬicna konstrukcija, ali se moze objasniti analogijom sa rekcijskom dopunom pri
deva od kogaje ovaj glagol izveden (etre proche de qиelqиe chose / qиelqи 'ип): 

Paneloux s'approcha dи lit. (Camus / PES: 198) 
Panlu pride krevetи. (Kami / KUG: 187) 
Dativ se, dakle, u srpskom jeziku moze pojaviti u dva strukturna lika: kao 

slobodni padezni oЫik (sto је cesci slucaj) i kao padez vezan predlogom. Pri tom, и 
poredenju s drugim padezima, dativ uz sebe vezuje najmanji broj predloga, od kojih 
svi, osim jednog (predlog prema), spadaju u grupu jednovalentnih predloga - kom
Ыnнju se samo s dativom. Za iskazivanje odnosa ovog tipa, u francuskom jeziku 
upotreba predloga је obavezna. 
AKUZAТIV. - Akuzativ pripada grupi centralnih padeza posto u recenici najcesce 
zauzima poziciju direktnog bespredloskog objekta, jednu od centralnih sintaksickih 
pozicija. 

Primio sam telegram iz doma staraca. (Kami / STR: 7) 
J'ai re((U ип telegramme de l'asile. (Camus / ETR: 9) 
Akuzativ moze da oznaci i indirektni objekat, i tada је obavezno uveden 

predlozima. Odgovarajuce konstrukcije и francuskom jeziku najcesce se uvode pred
lozima de i а: 

Postavise mu pitanje da li se majka zalila па тепе ... (Kami / STR: 69) 
On lui а demande si maman se plaignait de moi ... (Camus / ETR: 137) 

Oni se narocito interesuju za trgoviпи ... (Kami / KUG: 8) 
Ils s'interessent surtout аи commerce ... (Camus / PES: 12) 
Akuzativom se mogu iskazati i prostorni odnosi - to је tzv. spacijalпi (pro

storпi) akuzativ koji oznacava usmerenost u prostoru, tj. priЫizavanje lokalizatoru 
s podatkom о dosezanju cilja. U tom slucaju, najcesci predlozi u srpskom su и i па, 
а odgovarajuce konstrukcije и francuskom mogu Ыti pracene predlozima а, daпs, 
еп, sиr. Glagoli koji se koriste jesu glagoli kretanja, koji pokazuju dinamiku vrsenja 
radnje: 

... i zatvorenicka kola me odvezose и sud. (Kami / STR: 65) 

... et la voiture cellulaire m'a conduit аи palais de justice. (Camus / ETR: 
127) 
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Otisao sam и 11}egovu kaпcelariju. (Kami / STR: 14) 
Је suis alle daпs son bureau. (Camus / ETR: 23) 

On ponudi Rambera da ga poveze и grad. (Kami / KUG: 127) 
IJ offrit а Rambert de Је conduire еп ville. (Camus / PES: 136) 
U ovom kontekstu pomenucemo i predJogpour koji se koristi u komblnaciji 

sa odredenim glagoJima (npr. partir, s 'еп aller, s 'eпfuir): 
Sa femme ( ... ) devait partiг Је Jendemainpour ипе station de montagne. (Ca
mus / PES: 16) 
Njegova zena ( ... ) treba da otputuje sutra и јеdпи vazdusпu Ьа11}и. (Kami / 
KUG: 11) 
Pored navedenih predJoga, moze se koristiti i predlog pod, ciji ekvivalent и 

francuskom jeziku је sous: 
Ramber ude pod тrасап svod. (Kami / KUG: 133) 
Rambert entrasous la voitte obscure. (Camus / PES: 141) 
PredJog kroz pokazuje prelaz izjedne u drugu tacku lokalizatora, pri cemuje 

rec о pokretн ujednom smeru. Njemu u francuskomjeziku mogu odgovarati predJozi 
par: 

Kroz prozor svoje sobe za rad posmatrao је kamenito zalede stenovite оЬа
Је ... (Kami / KUG: 36) 
Par !а feпetre de son bureau, il regardait l'epaule de Ја faJaise pierreuse ... 
(Camus / PES: 40) 

i а travers, ukoliko se oznacava preJaz iz jedne и drugu tacku, uprkos prepreci koju 
predstavJja sam lokalizator. 

Pogleda kroz resetke u nebo. (Kami / STR: 91) 
Il regardait le ciel а travers les barreaux. (Camus / ETR: 180) 
Konstrukcijama sa predlozima uz i пiz moze odgovarati direktna bespredJos-

ka dopuna uz glagole descendre i monter: 
Rije se vec рео uz stepeпice. (Kami / KUG: 266) 
Rieux montait deja l 'escalier. (Camus / PES: 278) 
Akuzativom se mogu iskazati i vremenski odnosi - to је tzv. temporalni aku

zativ. PredJosko-padeznoj konstrukciji и srpskom jeziku moze odgovarati bespred
loski izraz u francuskom: 

Na dап mog hapseпja zatvorili su те najpre и jednu sobu ... (Kami / STR: 
57) 
Le jour de топ arrestatioп, оп т'а d'abord enferme dans une chambre ... 
(Camus / ETR: 113-114) 
Ali, cesci slucaj је da se и оЬа jezika koriste predlozi, npr. и (u francuskom 

а) da se oznaci tacno vreme desavanja radnje: 
Rije stize и podne. (Kami / KUG: 200) 
Rieux arriva а midi. (Camus / PES: 21 О) 
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U ovom kontekstu, srpski predlog za ima dva ekvivalenta: 
- daпs: kojim se oznacava vreme koje се proteci do momenta realizacije neke 

buduce radnje: 
Navraticu za dva-tri dапа. (Kami / KUG: 22) 
Је reviendrai daпs deux ои trois jours. (Camus / PES: 25) 

- еп: kojim se obelezava vreme potrebno za realizaciju neke radnje: 
Zamislite samo kako se morao zaprepastiti nas mali grad, (".) uzrujan za 
пekoliko dапа. (Kami / KUG: 18) 
Qu'on envisage seulement la stupefaction de notre petite ville, ( ... ) boulever
see еп quelques jours. (Camus / PES: 22) 
Akuzativ se, dakle, moze realizovati kao slobodan padezni oЫik i kao oЫik 

Ыokiran predlogom, а odgovarajuci odnosi u francuskom jeziku izra:lavaju se kon
strukcijama sa ili bez predloga. 
VOKAТIV. - Vokativ је padez koji sluzi za dozivanje i direktno obracanje i odvojen 
је zarezima od ostatka recenice. U ovom radu necemo ga posebno razmatrati. 

То је glupo, doktore, znate. (Kami / KUG: 76) 
C'est stupide, docteur, vous comprenez. (Camus / PES: 82) 

INSTRUMENTAL. - U srpskom jeziku instrumental u recenici ne moze zauzeti ni
jednu od tzv. centralnih sintaksickih pozicija i stoga је svrstan u grupu perifernih 
padeza. 

Njime se moze obeleziti funkcija subjekta - to је tzv. subjekatski iпstrumeп
tal koji se koristi kao slobodan padezni oЫik. Njegov ekvivalent u francuskomjeziku 
moze Ьiti agens u pasivnoj konstrukciji5

, iskazan pomocu predloga de i par: 
Bilaje pokrivena iuckastim kатепјет". (Kami / STR: 39) 
11 etait couvert de pierres jauпdtres ... (Camus / ETR: 80) 
Postoji i objekatski iпstrumeпtal - to је slobodni instrumental uz prelazne 

glagole tipa domiпirati, rukovoditi, upravljati. Ovi glagoli su и francuskom jeziku 
direktno tranzitivni, ра objekatska dopuna podseca na nas akuzativ: 

On је( ... ) ovde da nepristrasno rukovodi pretresom jednog slucaja." (Kami / 
STR: 68) Selon lui, il etait Ја pour diriger avec impartialite les debats d'une 
affaire ... (Camus / ETR: 133-134) 
Jnteresantno је pomenuti i primere obrnute prethodnim kada francuskom 

direktnom objektu odgovara konstrukcUa sa instrumentalom и srpskom jeziku, npr. 
secouer la tete, hausser les epaules, hocher la tete. 

Le vieux docteur secouait la Ше. (Camus / PES: 198) 
Stari doktor је klimao glavom. (Kami / KUG: 187) 

5 Budt1ci da pasiv u srpskom jezikt1 nije trekventna Љпnа, za razlikн od francнskog, u najvecem broju slн
cajeva pasivnoj dijatezi tl francнskom odgovara aktivna t1 srpskom jezikн. Tada је bespredloska sintagma u 
nominativн ekvivalent agensн н pasivnoj recenici u trancнskom jeziku: 

Mais Tarrou etait devore par /а soif. (Camus / PES: 25) 
Ali је Tarua mнcila strahovita =еа. (Kami / KUG: 243) 
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Kada је rec о spacijalnom instrumentalu, neki od predloga koji se u tom 
slucaju koriste u srpskom jeziku jesu pod i pred. Odgovarajuce konstrukcije и fran
cuskom pracene su predlozima sous i devant: 

Cekao sam u dvoristu pod platanom. (Kami / STR: 13) 
Mais j'ai attendu dans la cour, sous ип platane. (Camus / ETR: 22) 

Rije је sad imao pred sobom samo nepomicnu masku. (Kami / KUG: 252)6 

Rieux n'avait plus devant lui qu'un masque desormais inerte ... (Camus / 
PES: 261) 
Pomenucemo i kvalifikativni instrumental - u srpskom jeziku bez predloga, 

а njegovi ekvivalenti u francuskom mogu se uvesti predlozima de, а ili avec: 
Govorio је uznemirenim i potistenim glasom. (Kami / STR: 90) 
11 parlait d'une voix inquiete et pressante. (Camus / ETR: 179) 

Iznenada ustade, pode krupnim koracima prema dnu kancelarije. (Kami / 
STR: 55) 
Brusquement, il s'est leve, а marche а graпds pas vers une extremite de son 
bureau. (Camus / ETR: 106) 
Sredstvo / orude kao osnovno znacenje instrumentala, najcesce se obelezava 

bespredloskom konstrukcijom. Za obelezavanje ovog tipa odnosa и francuskom je
ziku, upotreba predloga је obavezna i najcesce se koristi predlog avec, а pored njega 
i: par, еп, а, de itd. 

Posto sam Ьiо gologlav, hladio sam se maramicom. (Kami / STR: 16) 
Comme је n'avais pas de chapeau, је m'eventais avec топ mouchoir. (Ca
mus / ETR: 28) 

Dan docnije stigli su serumi avionom. (Kami / KUG: 59) 
Unjour apres, les serums arrivaientpar avion. (Camus / PES: 63) 

Doktor i Taru krenuse kolima da ga tra.Ze. (Kami / KUG: 226) 
Le docteur et Tarrou partirent еп voiture а sa recherche. (Camus / PES: 235) 

... Rije procita ispisano crvenom kredom ... (Kami / KUG: 21) 

... Rieux lut, trace а la craie rouge". (Camus / PES: 24) 

Оп pritisnu prstom dugme na stolu. (Kami / STR: 53) 
11 а touche du doigt un bouton sur la tаЫе. (Camus / ETR: 104) 

6 Primetili smo da se ovi predlozi mogu koristiti i za iskazivanje prostornih odnosa н akt1zativt1, ali t1 tom 
slt1cajt1 stoje iza glagola koji oznacavajt1 nekt1 dinamicnu radnjt1, dok se za izr<tZavanje spacijalnog instrt1-
mentala koriste iskljt1civo staticni glagoli. 
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Francuski predlog avec koristi se i za iskazivanje jednog drugog odnosa koji 
odgovara socijativпoт iпstruтentalu koji moze Ьiti konstruisan sa ili bez predloga 
sa: 

11 etait avec sоп chien. (Camus / ETR: 45) 
Bio је sa svojiт рsот. (Kami / STR: 23) 

11 s'etait marie fortjeune avec uпejeuпefille pauvre ... (Camus / PES: 79) 
Ozenio se sasvim mlad vrlo тlаdот siroтasnoт devojkoт ... (Kami / KUG: 
73) 
Ali, predloskom socijativnom instrumentalu u srpskom jeziku moze odgova-

rati direktna objekatska dopuna u francuskom, npr. uz glagol plaisaпter: 
А l'asile, on les plaisantait ... (Camus / ETR: 24) 
U domu su se s пјiта salili". (Kami / STR: 14) 
Iz prethodno navedenih primera mozemo zakljuciti da se odnosi koji odgo

varaju instrumentalu u francuskomjeziku skoro uvek iskazuju pomocu predloga, dok 
se u srpskom jeziku instrumental cesto pojavljuje kao slobodan padezni oЫik, mada 
se uz njega mogu koristiti i predlozi. 
LOKAТIV. - Lokativ spada u grupu perifernih padezajer u recenici ne moze zauzeti 
nijednu od tzv. centralnih sintaksickih pozicija. 

Moze da oznaci indirektni objekat, najcesce uveden predlogom о u srpskom 
jeziku, а u francuskom а ili de: 

Upitase ga zatim sta misli о тот zloCiпu. (Kami / STR: 72) 
On lui а demande encore се qu'il pensait de топ criтe. (Camus / ETR: 
142) 

Razmisljao sam malo о tiт stvariтa ... (Kami / STR: 14) 
J'ai encore reflechi un peu а ces choses". (Camus / ETR: 23) 
Lokativ је tipican padez za obelezavanje prostornih odnosa. Najcesci model 

spacijalпog lokativa је sa predlogom и, koji upucuje na unutrasnjost lokalizatora, а 
njegovi ekvivalenti u francuskom mogu Ьiti: а, dans, еп7 : 

1 tada mi је kazao kako је ziveo и Parizu". (Kami / STR: 1 О) 
C'est alors qu'il m'avait appris qu'il avait vecu а Paris". (Camus / ETR: 
16) 

List mu је drhtao и ruci. (Kami / KUG: 92) 
La feuille tremЫait daпs sa таiп. (Camus / PES: 99) 

Citao sam da covek и zatvoru izguЬi, najzad, svaku predstavu о vremenu. 
(Kami / STR: 63) 

7 Navedenim predloziшa mogt1 se obeleziti i prostorni odnosi u konstrнkcijama t1 akuzativu, ali samo нz gla
gole kretanja. Glagoli koji se koriste uz spacijalni lokativ oznacavaju staticne radnje. 
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J'avais Ьien lu qu'on finissait par perdre Ја notion du temps еп prisoп. (Ca
mus / ETR: 125) 
Postoje i primeri u kojima је razlika u upotreЬi predloga u dva jezika vrlo 

velika. Tako, uz imenicu la rue u francuskom jeziku stoji predlog daпs (umesto oce
kivanog sur), iz razloga sto se и francuskom la rue shvata kao trodimenzionalni pro
stor: 

Le silence etait complet daпs la rue. (Camus / PES: 275) 
Na ulici је vladala potpuna tisina. (Kami / KUG: 263) 
Za obelezavanje spacijalnog lokativa, frekventanje i predlog па, koji upucu-

je na gornju povrsinu lokalizatora. Njegov ekvivalent u francuskom је sur: 
Jedan debeljko maloga rasta letao је па gvozdeпoт krevetu. (Kami / KUG: 21) 
Un petit homme rond etait couche sur le lit de cuivre. (Camus / PES: 24) 
Medutim, francuskom predlogu sur, pored па, moze odgovarati i predlog 

ро kojim se oznacava neposredna prostorna lokalizacija s obelezjem prostiranja ро 
povrsini lokalizatora: 

Toute la nuit, des punaises ont couru sur топ visage. (Camus / ETR: 114) 
Cele noci stenice su mi milele ро licu. (Kami / STR: 58) 
Ekvivalent predloskom spacijalnom lokativu u srpskom jeziku moze Ьiti di-

rektan objekat u francuskom: 
... stanujemo и istoт hotelu. (Kami / KUG: 127) 
... nous haЬitons le тете h6tel. (Camus / PES: 136) 
Za izrazavanje teтporalпog lokativa, uglavnom se upotreЫjava predlog и, 

а njegov ekvivalent и francuskom moze Ыti bespredloska konstrukcija, ili pak kon
strukcija uvedena predlogom de: 

И пedelju sam se jedva probudio ... ( Kami / STR: 37) 
Le dimaпche, j'ai eu de la peine а me reveiller ... (Camus / ETR: 77) 

... ali prvi put и iivotu pozeleh da zagrlim coveka. (Kami / STR: 72) 

... mais c'est la premiere fois de та vie que j'ai eu envie d'embrasser un 
homme. (Camus / ETR: 143) 
Lokativ је, dakle, u srpskom jeziku obavezno morfoloski vezan za predlog, а 

odgovarajuci odnosi u francuskom jeziku se takode uglavnom iskazuju posredstvom 
predloga. 

U jezicima sintetickog tipa, kao sto је srpski, predlozi sluze padezima kao 
dodatni morfoloski elementi, tj. oni samo modifikuju i signaliziraju znacenje padez
nih oЫika, а nisu relevantni kao vrsta reci kao и analitickom tipu jezika. U srpskom 
jeziku, padezi se mogu ostvariti kao slobodni oЫici, ali i kao oЫici obavezno vezani 
za prisustvo predloga. Jedini padez kome је slobodna forma uskracena је lokativ. Za 
ostale padeze ova formaje obavezna onda kada se njima iskazuje funkcUa subjekta, 
direktnog objekta i1i objekta dativnog tipa. Suprotno lokativu, nominativ је padez 
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koji uvek stoji и slobodnoj formi, а ne treba zaboraviti da i dativ konvergira ka samo 
jednom resenju - slobodnom oЫiku. U francuskom jeziku, za obelezavanje odnosa 
koji odgovaraju nCiSim padezima u najvecem broju slucajeva se koriste predlozi. Izu
zetak su nominativ, vokativ, akuzativ и funkciji direktnog objekta, neke konstrukcije 
sa temporalnim znacenjem ili znacenjem propratne okolnosti. Skrenuli smo paznju i 
na cinjenicu dajedan predlog и francuskomjeziku moze da se nade и konstrukcijama 
koje odgovaraju razliCitim padeznim odnosima и srpskom jeziku. 
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Natasa Popovic 

LES RELATIONS CASUELLES EN SERBE 
ЕТ LEURS EQUIVALENTS EN FRAN<;AIS 

RESUME 

Се texte porte sur les principaux moyens par lesquels on exprime en fran
~ais les relations qui correspondent aux cas en serbe. On fait un parallele entre les 
constructions prepositionnelles en serbe et leurs equivalents en fraш;ais. On met tout 
particulierement l'accent sur les differences dans ces deux langues. 

Dans la langue serbe, les cas peuvent etre employes avec ои sans preposi
tion. Le Jocatif est Је seuJ cas qui soit toujours introduit avec une preposition, а Ја 
difference du nominatif qui n'est jamais precede d'aucune. Dans la Jangue fran~aise, 
Jes relations qui correspondent aux cas serbes sont, dans Ја plupart des cas, marquees 
par des prepositions. Seules les constructions equivalentes au nominatif, au vocatif, 
et а l'accusatif - en fonction du complement d'objet direct -, ne reclament pas de pre
positions, de тете que certaines ayant une signification temporelle. On fait remar
quer le fait qu'une preposition en fraш;ais peut etre employee dans des constructions 
correspondant а plusieurs relations casuelles en serbe. 

Mots cles: cas, prepositions, constructions prepositionnelles, le fran~ais, le 
serbe. 





Годитњак Филозофског факултета у Новом Саду Књига ХХХЈП (2008) 
Аппиаl Re\'ie111 ој the Facиlty ој Philosophy. Novi Sad. Vоlите ХХХЈЈЈ (2008) 

UDK 81 '366.58:82-34 Коцтельник Г. 

ПРИМАРНИ МОДАЛИ У ПРИПОВЕДКОХ 

ГАВРИIЛА КОСТЕЛЬНИКА 

Фейса Muxailлo 

САЖЕТАК 

На основу анализе извршене на приповеткама кодификатора русинског језика 

Хавријила Костељника, у раду су издвојени примарни модали русинског језика, који су 

класификовани као епистемички, деонтички и динамички. Разматрано је и учешће при

марних модала у преношењу модалитета категорија времена и вида. 

Кључне речи: примарни модали, категорија времена, категорија вида, русин

ски језик. 

По (раматику руского язика Юлияна Рамача катеrория модалносци у 
русинистики була цалком на перифериУ русинистичних вигледованьох. Рамач 

вид3елел модални значеня при футуру и потенциялу (Рамач, 2002: 298-300), 
спатрел модални слова и вирази (229-230) и до rраматичних катеrорийох не
двосмислово уключел катеrорию модалносци. Рамач обезпечел и перши комп

лексни увид до Я3ика ГавриУла Костельника у русинистики понеже русинистику 

збогацел 303 моноrрафию пошвецену Костельниковей лексики (Рамач, 1991 ). 
Тота робота представя сеrмент друго го комплексно го увида до Костель

никового язика. Слово о анализи видово-часова-модалних одношеньох у при

поведкох Гавриi"ла Костельника. Анализа представя комплексни увид до функ

ционованя и фреквенциi" модалних конструкцийох у руским язику. 

Обчекуеме же тото вигледоване поруша обробок и других темох вя3а

них за катеrорию модалносци и же ше з часом розриши проблем хтори зме у 

тей роботи охабели отворени - утвердзоване конечного инвентара примарних 

модалних дi"есловох и вообще инвентара средствох за преношене модалних зна

ченьох. 
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Примарни модални (М або Мод) дi"еслова обачуеме у формох М@ (такв. 

презент; оп. Фејса, 2005: 52-53) або Мл (такв. перфект). 3 оглядом же примарни 
модали звичайно провадзени зоз форму Вц (такв. инфинитив), без чийого фор

малного провадзеня и семантичного дополньованя примарни модали у подпол

носци анi" не можу функционовац, ми у тей роботи нашу увагу фокусуеме на 

функционоване конструкцийох М@+Вц и Мл+Вц. Перша спомнута фреквент

нейша. 

Кед Костельников текст дакеди и приноши примарни модали без Вц 

форми, контекст порядно оможлi"вюе ей подрозумйоване. Так напр. у припо

ведки «Давни пайташки» дзевец раз Вц-дополненя модалох не виповедзени по 

модалней Мо-форми, медзитим, на основи контекста одредзени д"iесловни до

полненя мож детектовац. У единих двох болдованих прикладох у А rдовец ute 
женЈ бо муши, а rдовица бо сце мож легко заключиц же ше, як дополнене на

глашених модалох (примарного и катенативного), подрозумюе невиповедзене 

дУеслово женЩ ше. 

КонструкциУ з примарнима модалами (MtJ+ Вц) у тей роботи презенту
еме по фреквенци"i зявйованя у вигледовацким корпусу. О методи видзельованя 

примарних модалох за потреби того вигледованя опатриц у цитираней студи! 

(Фејса, 2005: 39-41). Приклади наводзиме по Прози ГавриУла Костельника, хто
ру публиковала НВП Руске слово 1975. року на бокох од 13. по 108. 

1.МОЖЕ+Вц 

1.1. Конструкция може+Вц ше у вигледовацким корпусу зявюе 49 раз. 
Модални значеня хтори тота конструкция преноши мож звесц на два - на зна

чене можлУвосц и на значене способносц. 

Кед модал мочи провадзи атотивне дУеслово, як у векшини прикладох, 

мож видзел"iц симултане хасноване, хторе подрозумюе источасовосц ( симулта
но сц) модалносци пренешеней з модалом и реализациi" датей ситуаци·i пренеше

ней зоз дополненьом зоз референциялним центром тераз. Напр. По тимможе

ие знаи же не були з нашого ВШlШlУ ( 19), Але, цо може (робиц) параст у таким 
дачим? (60). У другим прикладу ше стретаме зоз пообщуюцим хаснованьом. 
До реализованя модалней ситуациУ пренешеней з модалом и реализованя датей 

ситуациУ пренешеней зоз полнозначним атотВц-дУесловом будзе приходзиц и 

по хвильки бешедованя-кодификованя - у сеrменту будучносц. 

У прикладох кед модал провадзи тотивне дУеслово, стретаме ше зоз на

шлУдуюцим хаснованьом (кед ше преноши реализация ситуациУ хтора ма шлУ

дзиц). Модалносц у тим случаю паралелна зоз референциялним центром тераз 

(сим. тер.), а реализация ситуациУ пренешеней з тотВц форму ше обчекуе по 

датим центру (шлiд. тер., буд.). Напр. Нiхто не може приповеси цо прецерпе

ла Агафия (93) ... зоз копиня може виси квеце. (101). Часте и квалификативне 
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хасноване. Напр. еден ше хвшli" кельо може випиц, други ша хвалi·, кельо може 

дзвигнуu (43). Находзиме и приклади пообщуюцого и универзалного хаснова
ня (кед ше преноша общи и универзални сиrуациi"), напр. Шицко чловек може 

(зробиu) (22). 
Конструкция Може+ Вц зоз обидвома видовима модалитетами (атотВц 

и тотВц) може пренесц и локализоване до сеrменrу прешлосц зоз референци

ялним центром теди (наративне хасноване, або такв. «прешлосц у терашньос

ци») як напр. у прикладу Янко Швабови толковал же не може вецей спушии, 

же ше муши жени порадзиц ( 41) у хторим клауза зоз модалну конструкцию 
представя дополнене Вл конструкциi', т. е. клаузи зоз форму толковал. Обидва 

модалносци (можлi"восц и необходносц) локализовани до сеrменrу прешлосц и 

маю параметри сим. прешл. ( симултаносц у сеrменrу прешло сц). Цо ше дотика 
реализацийох сиrуацийох тотВц-формох, i'x параметри шлiд. npeucz. (нашл'iдо
ване у сеrменrу прешлосц). Надпоминаме же до того преношеня приходзи лем 

при наративним хаснованю. 

1.2. Модал мочи у Мл (односно у формох могол, могла, могло, могли) 
порядне преноши локализацию до сеrменrу прешлосц (напр. Могол сом мац 

теди 5-6 роки - бок 18). 
1.3. Попри тим, Мл (конкретно форми могол, могла, могло, могли) оба

чуеме и у рамикох зложеней конструкци"i зоз би (могол+би+Вц) на 9 заводи. 
Напр. нitда го зуби не болели, а мог( ол) би озда и железо розкушиц ( 43) зоз лока
лизованьом до сеrмента прешлосц. Кед би конструкция могол+би+ Вц у датим 

прикладу не була похаснована наративно, могли бизме ше стретнуц зоз часову 

локализацию до сеrмента терашньосц и будучносц. 

2.МУШИ+Вц 

2.1. Конструкция муши+ Вц ше у вигледовацким корпусу зявюе 46 раз. 
Значеня хтори преноши мож звесц на два. 3 едного боку то частейше (37 раз) 
деонтичне значене наложеней обовязки, а з другого, то ридше (8 раз) еписте
мичне значене винешеного суда. И у першим и у другим случаю модал може 

провадзиц и форма атотВц и форма тотВц. 

Значене обовязки, наприклад, читлi"ве у Тераз мушиш спробовау скла 

похрустац, бо иньшак ... (44) ." як паноцец мущим вам повеси .... (27) При на
кладаню обовязки субект жада же би сиrуация була покончена у цале у перио

дзе хтори шлi'дзи (тер. шлiд.), у чим видзиме и основну причину прецо тотивни 

дi'еслова частейше похасновани у функциi" дополненя од атотивних. 

Значене одредзеного заключеня, суда чи оцени видзиме у Куканiча не 

познам. Муши буuмладши (16), Томуши буи од паприtаша! (75) ... шак то шиц
ки людзе муша жии (104). У случаю епистемичного хаснованя модала мушиц 
обачуеме едну значну разлику у одношеню на други модали. И суд пренешени з 
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модалом и реализация ситуациi' полнозначного д"iеслова источасови зоз хвильку 

кодификованя (cww. тер.), а не як при других модалох кед модалносц тиж исто
часова зоз хвильку кодификованя, а реализация датих ситуацийох локализована 

до сеrмента будучносц. У векшини прикладох модал мушиц зоз епистемичним 

значеньом провадзи полнозначне атотивне дi"еслово буц. Суд ше уrлавним при

ноши о актуалней ситуациi' хтора источасова зоз хвильку приношеня, а базова

ни е на предходзацим стану. 

Вельо раз ше епистемичне и деонтичне значене дотикаю, як напр. у 

Мvша буи черкотки (50) Myшww ше поправии (91). 
У векшей векшини прикладох модалносц локализована до сеrмента 

терашньосц, гоч ше у наративним хаснованю вона може локализовац и до сеr

мента прешло сци. Наприклад: ... же ю tовляки муша длуго питац ... (27). 
2.2 У шицких прикладох зоз примарнима модалами у Мл (односно у 

формох мушел, мушела, мушело, мушели) модална конструкция участвуе у пре

ношеню локализациi' до сеrмента прешлосц. Наприклад: Даяки леtинь мушел ю 

висадзиц (74); fовляка мушел дахто забиц (23). 
2.3. Обидва видзелени значеня модала мушиц обачуеме и у зложеней 

конструкци"i зоз би (мушел+би+Вц). Наприклад: Не мушел би жедляриц през 

цали живот (1 ОО); ... та озда би мушел буц ангел, не чловек (107). 

3. БИ+ Вц 

3.1. Конструкция би+ Вц у корпусу зазначена 14 раз, углавним у намир
них виреченьох. У анализованих случайох модални конструкциi' ше находза у 

рамикох зависних клаузох, представяюци дополненя полнозначних дi'есловох 

чийо реализациi' локализовани до сеrмента прешлосц. При тим, и модалносц як 

и ситуация тиж локализовани до сеrмента прешлосц, але так же ше реализация 

за хтору винешена намира ма реализовац по реализациi' пренешеней з полно

значним дi'есловом главного виреченя (прешл. шлzд.). Наприклад: Требало мац 

розум, же би му не верии -же би вWLучиу тото цо видумане (3 8); ... ошмелел ше 
прегвариц еден з младших коньох же би поуешиу своl'х братох (29). 

За розлику од других модалох модал би иншак едини модал хтори ше не 

зявюе частейше у своей, условно поведзене, основней конструкциi' (би+ Вц), але 

ше частейше уключуе до других зложених конструкцийох. У таких конструк

цийох обачуеме го скоро тельо раз кельо шицки други модали ведно у i'x такв. 
основней конструкциi' М@+ Вц. 

3 .2. Форма би ше окреме часто находзи ведно зоз форму Вл полнозначних 
дi'есловох и твори конструкцию би+ Вл. Тота конструкция зазначена 105 раз. 

Пре можлi'восц поровнаня наведземе и податак же шицки розпатрани мо

дали у виrледовацким корпусу у М@+ Вц конструкци1 зазначени 167 раз (уюпочую
ци и у би+Вц; 14 раз, оп. 3.1), а модал би звонка конструкциi· би+Вц-142 раз. До 
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числа 14 2 уключени приютади зоз би у би+ Мл+ Вц ( 17 раз, оп. 9), у би+ Вл ( 105 раз, 
оп. нi'жей), у би+бул+Вл (7 раз, оп. 3.3) и у би+вош:л+Вц (3 раз, оп. 3.4). 

Конструкция би+ Вл у коло половки случайох свойого явяня прен о ши 

условну ( одкад3 у лингвистики назва кондиционшz, попри назви потенциял), або 
пошлi'дкову реалацию. Кед преноши условие, слово о гипотетичним условию, 

хторе може буц локализоване або до сегмента терашньосц, або до сегмента пре

шлосц. У такв. реалним типу условних ютаузох (напр. Кед так остане, нс буду 

нашо ... ; Кед будзем исц, явuм ци ше; Кед пойдзем, принешем ци еври), стретаме 
ше зоз локализованьом датих ситуацийох до сегменту будучносц. То ше одно

ши и на пошлi'дково клаузи. Реализация датей ситуаци'i условней клау3и про

вадзена з цалим шором модалних значеньох (як цо "дзека", "способносц'', "по

рихтаносц", "предпоставка" и подобни, хтори мож парафразовац напр. зоз кед 

зосцем, кед сом годзен, кед ми випаднс, кед найд3ем часу и под.), док реализация 

ситуациi' пошлi'дковей клаузи углавним провадзена лем з модалним значеньом 

"прешвеченосц". Кед придзе до буд. реализациi' условия, сигурно придзе и до 

буд. реализациi' пошлi'дка. 

При гипотетичним условию зоз локализацию реализацийох датих си

туацийох до сегменту терашньосц або прешлосц нi'яким концом не може присц 

до реали3ациi' условия. Кед установене гипотетичне условие зо3 тер. локализа

цию, його реализоване онеможлi'вене 3оз обставинами хтори обективно паную 

у хвильки бешедованя. Напр. Кед би я мшz ваш бешедлiви язик, ми би мудрейше 

управяли 303 шветом (подрозумюе ше: шzс нс мам) - 72, Кед би сом вас одвед 
там, д3е жwz дiдо Маслей, вам би ше пев но видзело ... ( подрозумюе ше: шzе вас 
не можем одвесц)-98, Кед би не зрод3ели та би требшzо за нiх д3ешецра3 те

льо 3аnлациц! (подрозумюе ше: шzе ше 3род3ели та су туньши) - 103, Голем да 
нас ест (= кед би нас було) два-три хижи, уж би нам було легчейше (подрозум
юе ше: шzе нас нет)- 53. Остатнi' приклад указуе на медзизаменл'iвосц зоз кон
струкцию да+ В@, хтора яснейше указуе на часову локализацию датей ситуациi' 

у установеним условию. Медзизаменлi'восц витворлi'ва и у предходзацих при

кладох: =Да мам ваш язик ... ; =Да вас одвед3ем там/Да вас можем одвесц ... ; 
=Да не зрод3ели/Да не род3а ... ). И ситуация хтора инкорпорована до условней 
клаузи и ситуация хтора инкорпорована до пошлi'дковей клаузи представени як 

кед би мали тер. або тер. шлiд. локали3ацию, гоч, у сущносци, зоз невитвор

йованьом условия у сегменту терашньосц, не може присц анi' до витворйованя 

пошлi'дка у сеrменту будучносц. У одрекаюцим условно-пошл'iдковим одноше

ню, хторе у вигледовацким корпусу тиж часто запровад3ене, одношене гипо

тетичносци вше установлi'ве. Наприклад: Кед же би так не було, та вера би у 

Керестуре не були черкотки на кадwzу (подрозумюе ше: але е так, а черкотки 

тераз на кадwzу - 60). Тото ше одноши и на висловени жаданя, хтори предста
вяю пошл'iдок одредзеного про цив ного стану. Наприклад: ... а моя жена и д3еци 
би барз едли заяца (подрозумюе ше: шzе не маме заяца-46). 
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Кед установене условие зоз прешл. локализацию, йоm реализоване як по

шл'iдка онемоЖЈтi"вене зоз обставинами хтори обективно пано вали у сеrменту преш

лосц. Наприклад: Кед би сом не чувствовШL на себе вашу руку, цо ме гласкшщ нс 

чувствовШL би я теди анi· вашого батога цо ме парШL (подрозумюе ше: ШLС сом 

чувствовШL вашу руку, цо ме гласкШLа - 65); Кед би дiдо Маслей МШL дзеци, нс му
шел би жедляриц през ЦШLИ живот (подрозумюе ше: ШLс дiдо Маслей нс МШL дзеци 

- 1 ОО). У тих прикладох и условие и пошл'iдок пренешени зоз би+ Вл конструк
цию. За гипотетичне условие хторе хронолоmйно предходзи нереализованому и 

нереализуюцому пошлi"дку, Костельник часто хаснуе и конструкцию би+бул+ Вл. 

Наприклад: Кед би сом бул за вас анi' нс знШL - чи нс красше препровадзел бим свой 

живот? (подрозумюе ше: ШLс, на жШLь, зншz сом, и препровадзел сом го нс красше 

- 65); Кед би бул паноцец так барз сцел тоти черкотки, у:ж би давно вишели на 
кадwтi'ци (подрозумюе ше: ШLс их нс сцел, та их нет - 50). Можл'iвосц парафра
зованя зоз конструкцию да+ В@ потвердзуе прешл. локализацию. Наприклад: =Да 

сом нс знШL за вас ... ; =Да барз сцел черкотки ... Док у тих двох прикладох еден з 
референциялних центрох твори реализоване ситуациi· пошл'iдковей клаузи, у шл'i

дуюцим прикладу референциялни центер обезпечуе часова одреднlца пред двома 

рока.ми: А чи бул би сол,z станул до сдного шора з нi'..ма пред двома рока.ми? И на очи 

би сом fx нс сцел! (64). 
У коло трецини прикладох мож видзелi"ц квалификативне, поровнуюце 

и метафоризуюце хасноване. Наприклад: Його шпиванс випатрало так, як кед 
би пияни чловек плакал, нарикал, поносовал ше ( 48). Одпочивал. Як кед би най
красши новини читатz (52). А мнс як кед би кридла виросли, як кед би огень у мнс 
трепал - так ми було (70). Поздравкал та побожно виповед як кед би ше мод
лел (85). 3 каждим поровнаньом ше преноши поручене же у сущносци слово о 
неможлi"восци реализованя датей ситуациi" у хвильки поровнованя на способ на 

яки е представене у вислову/поровнаню. Понеже ше у горнi"х прикладох стре

таме зоз наративним хаснованьом, прейr хторого ше реализациi" датих ситуаци

йох локализую до сеrменту прешло сц, можлlва и замена конструкци'i би+ Вл зоз 

конструкцию да+ Вл. У корпусу находзиме и приклади зоз да+ Вл (напр. як да 

ше нараз одвойнс народзел - и як Серб и як Мадяр - 92). 
Зоз би+ Вл конструкцию мож ситуаци"i локализовац и до сеrмента бу

дучносц. Тото модалне хасноване окреме приходзи до вираженя при жаданьох 

и клятвох. Наприклад: Пша.мац би вас вжала! (приклад вжати зоз 63. бока, але е 
у вигледовацким корпусу у менших вариянтох заступени аж на 8 заводи), Бодай 
(=Боже дай) би сце плсву жували! (65), Лем кед би Бог дал, же би длуго нс хо
ровал ( 48). Жаданя, клятви, розкази и намири можу буц парафразовани зоз да! 
най+В@ (Да!Най вас пшамац вежнс!, Да!Най Бог да), цо Гаври'iл Костельник 

тиж хасновал. Наприклад: Лсм да паноцец придзе (85). 
Императивне тер. шлiд. або буд. хасноване тиж обачлi"ве у корпусу. На

приклад: Най би вам дали шицки пенсжи швета, та таке нi'хто нс створи 
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(103); ... не даце хлапцом муштровац-най би дшдзе служели (36). Императив
не значене може буц виражене не лем з най, але и зоз же. Наприклад: Жеби сом 

це ту нашол, кед ше наисце врацши! (71 ). Приклад може буц и парафразовани 
зоз Да це найдзем ту ... 

Намирни виреченя порядно преноша шлiд. хасноване, а у корпусу до

минуе шлiд. прешл. Наприклад: ." видумовал же би випатрало ". (36). 
3.3. При Костельникови обачлiве и хасноване конструкциi' би+бул+Вл 

(7 раз), хтора ше уключуе до условно-пошлi'дкових виреченьох. Зоз конструк
цию ше при тим преноши предпрешла гипотетична реализацию ситуациi'. У 

прикладу Кед би дiдо Маслей мал дзеци, та би бvл себе кvпел даяку хижку, не 

мушел би жедляриц през цали живот (100) конструкция би+бул+Вл преноши 
гипотетични пошлi'док. У предходзацей часци наведзени приклади у хторих 

тота конструкция преноши гипотетичне условие. Конструкция у сучасним рус

ким язику у фази капаня. 

3.4. На три заводи видзелена и конструкция би+волел+Вц. Наприклад: 
Знаце, волела би сом у Керестуре з наднi'ии жии, як ту зое ланцох (54), Волел 
би зое фаркашом у леше жимоваи, як з людзми ше дружиц! (72). У тих при
кладох конструкция похаснована за виражоване ситуацийох хтори ше префе

рую у хвильки бешедованя. Вона блi'зка пообщуюцому и квалификативному 

хаснованю з оглядом же присутна предпоставка же слово о характеристичним 

становиску субекта, хторе засноване на предходзацим реализованю у сеrменту 

прешлосц и хторе будзе важаце и у сеrменту будучносц. Тота конструкция у 

русинистики тиж не видзельована як модална, а ей статус би могол буц подобни 

статусу хтори у анrлистичней литератури ма woиld rather (Palmer, 1990: 167). 
Вона у сучасним руским язику продуктивна. 

4. ТРЕБА+Вц 

4.1. Конструкция треба+ Вц зазначена 13 раз. Кед бизме сцели звесц 
ей модални значеня, могли бизме их звесц на преношене совита або благше на

ложеней обовязки. Наприклад: Треба ше то розпитаи (14); ".та зrоду треба 
гледаи (60); Не треба марноваи анi' найменьшу роботну силу! (72); ."лем треба 
на нашого паноца мерковау (83). На основи наведзених прикладох видзиме же 
дi'еслова обидвох видових модалитетох можу буц похасновани як дополнене. 

И на тот завод модалносц источасова зоз хвильку бешедованя, а реализация 

хтору ше препоручуе (окреме зоз тотивнима дi'есловами) оддаленша од ней и 

локализована е до сеrмента будучносц. Лем у случаю наративного хаснованя 

одредзена ситуация може буц локализована и до сеrмента прешлосц. 

Корпус указуе же ше модал требац найчастейше хаснуе у трецей осо

би еднини зоз заменовн·iком то (То треба".). У случайох кед дополнююце дi"

еслово преходне, конструкция у хторей модал часто ше приблi'жуе пасивному, 
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односно медиялному хаснованю. Наприклад: ... та зrоду треба гледац мож па
рафразовац зоз ... та зrода треба же би була гледана, або ... та зrоду треба же 
би ше гледало. 

4.2. Корпус обезпечус и приклади у хторих модал треба комбиновани 
зо3 модалом би (би не требало), 303 катенативом сцец (треба сцец) и 303 помоц
ним д"iссловом будзе (треба будзе пойсц). У остатн"iм прикладу ситуация пойсц 

локализована до сеrмента будучносц. 

5. ГОДЗЕН+Вц 

Модал мочи ма и суплетивну тотивну форму годзен (11 раз у корпусу) 
303 хтору у рамикох конструкци"i годзен+Вц порядно преноши локали3ацию до 
сеrменту будучносц (тер. шлiд.). Напр. у не гадни преболi"ц ... (58) и 3 временом 
годзен буци новтаруш (92) и модалносц и реали3ация датей ситуаци"i локализо
вани до сеrмента будучносц. На локализацию нс упл"iвус присуство тотивного 

або атотивного дополнююцого д"iсслова; пресудна локализация окончена 303 
тотивним модалом годзен. 

При наративним хаснованю и модалносц и реали3ация ситуаци"i лока

лизовани до сеrмента прешлосци (прешл. шлiд.) при чим су провадзени зо3 фик

тивним оживйованьом у хвильки бешедованя-кодификованя. Наприклад: Пред

няк, уж думал, же му нi"ч не хиби и же му анi" не гадно хибиц (56). 

6. МА+Вц И ЗНА+Вц 

Конструкци"i 303 дi"ссловами мац и знац 3вичайно нс третирани як мо
дални. Ту зме их учишлсли бо корпус обезпечел вецей приклади хаснованьох 

кед "ix модалне 3Наченс цалком читлi"ве. 
6.1. Ма+ Вц (9 раз) преноши благшу обовя3ку и на одредзени спо соб ше по 

с-тупню оппросци накладаня обовя3ки наход3И мед3И модалами мушици требац. У 

прикладу На соботу на два ма мац хаване (83) у д"iссловней конструкциi" на пер шим 
месце модалне д"iсслово мац (форма ма) а на другим мес це тиж дi"сслово мац (фор

ма мац), алс с полно3начне. Тиж так, и у прикладу на два годзини MaJW мац хаване 

(83). У таких ше случайох, кедмац предход3ело другому дi"сслову, 3 часом, у розвою 
язика, пре ингерентне значенс дi"сслова, видиференцовало модалне 3наченс. Дру

ге, дополнююце дi"сслово ше, на одредзени способ, кладзе до функциi" дополнсня

обскта, кед ше стретаме 303 досягованьом одред3еного циля. Як и при меновнi"цких 
обсктох до досягованя одред3еного циля нс може присц у хвильки бешедованя, алс 

лем у хвильки/хвилькох по нсй. 

И тота конструкция може преношиц и буд. и прешл. (нар.) часову ло

кали3ацию. Наприклад: Чи думал о тим цо може буц, цо ма бvu. цо муши буц? 

(66); Спредз я не знал, цо то ма значии (69). 
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Модал мац на три заводи уключени до зложенших конструкцийох зоз 

би (мал+би+Вц). Наприклад: И мал бим вам даца о нiх поприповедац (18). 
6.2. 3 конструкцию зна+Вц (6 раз) мож виражиц модални значеня блi'з

ки модалу мочи - способносц и можлi'восц. Наприклад: ... а же ше дакеди не 
трима шора цо му знаме (з подрозумйованим дi"Есловом J2Qfilш_и парафразу цо 

можеме (з)робиц з нiм)? (94); Шакти сама не знаш ходзиц (102); Нirдзе не знаю 
так крашне бшйи хижи (105). Дi'Есловна синтаrма знаш ходзиц похаснована 
квалификативно (квал.), а синтагма знаю бш~i·ц- пообщуюцо (общ.). 3 тима син
таrмами пренЕшени реализациi' ситуацийох хтори ше реализовали и пред, хтори 

ше реализую у чаше и, предпоставя ше, хтори ше буду реализовац по хвильки 

бешедованя. 

У прикладох хтори подобни прикладу зоз 19. бока (По тим можеие знаи 
же не були з нашого валалу) у хторим дi'Еслово знац функционуЕ як дополншЕ 

модално го дi"яслова мочи, вон о представя полнозначне/лексичне дi'Еслово. 

7.ШМЕ+Вц 

7.1. Конструкция шме+Вц похаснована на два заводи. Обидва хаснова
ня епистемични, кед у першим плану одредзене заключенЕ, оцена або суд, а НЕ 

деонтични (кед у першим плану допущенЕ як напр. у шмеш вжац, або забрана 

як напр. у не шмеш то вжац). То шлi'дуюци приклади: Нi"кому до оч не шмем 

попатрии (81 ); ... Гафко, будз мирна! Уж вецей таке не будзе! Нс: шме буu! (91 ). 
У першим прикладу реализация датей ситуациi' надовязуЕ ше на реализацию 

одредзеней ситуациi" зоз сегмента прешлосц, а у другим прикладу реализация 

ситуациi" зоз сегмента прешлосц жада ше претарнуц. 

7 .2 Модал шмец на два заводи ступа и до конструкцийох зоз модалом 
би. Теди Е у Вл форми. Раз епистемично, преношаци заключенЕ, у: панотцов 

rовляк тото нс: шмел би зробиц (24 ); раз деонтично, преношаци предходно на
ложену забрану, у: ... алс: ци повем гоч бим ци нс: шмела повесц (87). 

8. БУДЗЕ+Вц 

8.1. Здобува ше упечаток же, перше, кед ЕСТ оправданя за уключованЕ 
дзепоЕдних дi"Есловох (мац, знац) до обробйованя тей теми пошвеценей при

марним модалом пре НЕдвосмислово видзелi'ви модални значеня у конструкци"Ј 

Мв+ Вц, и, друге, кед, по при нi'х, до исто го обробйованя уключена и конструк

ция годзен+Вц у хторей годзен представя суплетивну форму за тотивни мода

литет двовидового дi'Еслова мочи (зоз шлiд. тер., односно буд. локализацию и 

нар. прешл. локализацию; оп. 5), НЕ требало би зоз анализи виключиц и кон
струкцию будзе+Вц, цо нам, припознаваме, була початна интенция. Будзе у тим 

случаю представя суплетивну форму за тотивни модалитет двовидового д"iссло-
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ва буц (подобно годзен; тиж може мац буд. и нар. прешл. локализацию). Будзе 

прешло одредзену десемантизацию по функцию помоцного д'iеслова пред дру

гим д'iесловом у форми Вц. Тото зявене характеризуе и други славянски язики 

у хторих тиж пришло до подобней десемантизациi" полнозначних дi"есловох (дi"

еслово мац, односно мати у укра'iнским, напр. йтиму; д'iеслово сцец, односно 

хтети у сербским, напр. ићићу; д'iсслово мац зме у тей роботи тиж уключели 

до примарних модалох, оп. 6.1). У прикладох кед д'iеслово буц (у форми будзе) 
провадзене зоз обектом воно ма функцию полнозначного/лексичного дi"еслова 

(напр. у Будзе мир). Футуралне, найвираженше значене, провадзи и цали шор 

модалних значеньох хтори, у зависносци од контекста, мож звесц на значене 

нависцованя, предпоставки, предказаня, пророкованя и други. 

Конструкцию будзе+Вц ест основи приключиц ry модалним и пре фор
му, и пре етимолоrию, и пре семантику. Пре форму, прета же ше тота конструк

ция не розликуе од других Ме+ Вц конструкцийох. Пре походзене, прето же 

тотивне д'iеслово буц десемантизоване на способ хтори обачл'iви и у других сла

вянских язикох, а дзепоедни полнозначни д'iеслова у датей конструкци'i ше тиж 

на одредзени способ, лем у меншей мири, у руским язику тиж десемантизую и 

преходза до модалних требац и мац. Пре семантику, прето же ше з дату кон

струкцию тиж порядно преноши и значене футуралносци (хторе пре тотивни 

модалитет вираженше) и рижни модални значеня. Пре тоти три причини свою 

увагу пошвециме и конструкциi" будзе+ Вц. 

Конструкция Будзе+Вц (14 раз заступена) найчастейше у тер. шлiд. 
хаснованю, зоз можл'iвосцу за буд. шriiд. и прешл. нар. шлiд. локализацию. 

У векшини прикладох тота конструкция преноши локализацию до 

сеrмента будучносц и, ведно зоз футуралносцу, други модални значеня. Най

вираженше модалне значене - значене предпоставки (ту ше одаш, ту бvдзеш 

жиц - 86; У Германа ци добре будзе: бvдзеш еси цукру, кельо сцеш, а Ј2.Q6ш&_не 
бvдзеuЈ нi"ч -36; Приселя ше zy нам Руснаци, та бvдземе мац панотца, и церкву 
и дзвони, як у Керестуре ... - 54 ). Корпус оможл'iвюе и видзельоване значеньох 
пророчества (як точно випророковал же будзе война, же ~валали валяц. же 

tаздом ~хижи одбераи ." - 37; Дораз будзе вечурня, ~людзе отказоваи! 
- 85) и намири (О його леtиньстве анi" вам не будзем приповедац - 74; Цо ше 
будзем дому понагляи ." - 83). У остатн'iм прикладу приходзи до приблi"жованя 
ry модалному значеню дi"еслова мац (оп. 6.1.). Шлi"дуюци приклад, у хторим 
конструкция будзе +Вц похаснована пообщуюцо, оможлi"вюе идентификоване 

каждого з трох видзелених значеньох: Кед же (чловек) го (дружтво) не ма, та 

ше бvдзе "цимбории" зое ташками (23). 
У наведзених прикладох на штири заводи присутне и полнозначне дi"

еслово буцу форми В0 (будзе) -у прикладох зоз 36, 37, 54. и 85. боку. Интере
сантне обачиц же полнозначне дi"еслово у тих прикладох предходзи помоцному/ 

модалному, як кед би му на одредзени способ формовало вигодни контекст за 
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його хасноване. Иншак, часто у корпусу конструкция тотВf:Ј тиж твори кон

текст за буд. локализацию у хторим ше находзи и конструкция будзе+Вц (так и 

у прикладу н1жей з боку 35 у хторим тотивне д1еслово ма сумарне значене). 
3 конструкцию будзе+ Вц до сеrмента будучносц мож локализовац не 

лем поединечну реализацию ситуаци1, але и повторйовану. Напр. у: ... па лем 
пукнеш зое батогом, а швинi сами бvдv иси (35); Лем будзеш дутян заметаи, и 
полiваи (36); ... бо дзе бvдзе лежаи, хто му бvдзе служии? (48). 

Треба надпомнуц же у конструкциУ будзе+Вц форму будзе провадза 

лем атотивни д"iеслова (атотВц). Исте зявене обачуеме и при фазових д1есло

вох почац, престац, предлу.жиц и др. (оп. треци тест М. Ридяновача за доказо

ване же не примарна законченосц, але цалосносц, хтора онеможл1вюе зявйова

не тотивного дополненя; у: Фејса, 2005, на боку 122). У рамикох конструкци1 
будзе+атотВц форма будзе ше семантично приблi"жуе фазовому д1еслову по

чац (започац, розпочац и под.) т. е. преношеню початней фази. Так ше напр. и 

тотивне д"iеслово дац, хторому дополнене тиж лем атотивне д1еслово, семантич

но прибл1жуе ry фазовим дi"есловом хтори преноша закончуюцу фазу. 
8.2. Будзе-форму обачуеме у комбинованю лем раз и то зоз дi"есловом 

требац ( ... по тоти черкотки треба будзе пойсц аж дзешкаль до Срусалиму 
- 60) у нар. прешл. шлi"д. хаснованю. Вона, медзитим, може буц уключена и 
до конструкцийох зоз другима модалами, за цо корпус не обезпечел приклади 

(напр. Вона будзе мушиц пойсц на гайзибану). Слово, разуми ше, о нефреквент

них, гоч можлi"вих комбинованьох. За виводзене конкретнейших заключеньох 

у вязи зоз напр. детектованьом существуюцих рестрикцийох, або о двоеньох 

медзи Вон будзе мочи плiвац (шпивац, бешедовац странски язик) и Вон годзен 

плiвац (шпивац, бешедовац странски язик) потребне вельо векше число при

кладох, односно ширши вигледовацки корпус. 

9. КОМБИНОВАН€ ПРИМАРНИХ МОДАЛНИХ ДI€СЛОВОХ 

Евидентне же ше примарни модали очежано здружую до медзисобних 

конструкцийох. Наш корпус, медзитим, обезпечуе релевантне потвердзене ( 17 
приклади) комбинацийох модала би зо3 векшину примарних модалох, и то у 

рамикох конструкци1 би+ Мл+ Вц. У вигледовацким корпусу до конструкци1 

би+ Мл+ Вц ступаю модали мочи (9 раз), мац (3 раз), шм ец (2 раз), мушиц (2 раз) 
и требац (раз). Гоч зме у корпусу не 3азначели случаi" 3ОЗ знац, вони не неможлi"

ви (напр. Вон би знал повесц ... ). Не зазначени анi" приклади у хторих би тотивни 
форми годзен и будзе ступали до конструкцийох зоз би. 

Спрам нашого язичного чувства можлi"ве комбиноване примарних мо

далох напр. до Треба то шмеи написац. Вани то бvдv мvшии мочи зробиц, а 

не можлi"ве напр. до *Вон шме мушиц. *Ми знаме требац. Лем вигледоване 

на вельо ширшим корпусу може привесц до одвитох на питаня же хтори то 
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онсможл'iвююци/оможлi'вююци фактори (семантики дi'сслова, контекста и др.) 

уплi'вую на формованс наведзених виреченьох. До анализи у вязи з тим требало 

би уключиц и комбиноване примарних модалох зоз катенативнима мадалами 

(напр. Вон може сцец найсц .";Вона годна сцец присц ".).У корпусу лем модал 

требац раз зазначени у комбинованю зоз сцец (треба сцец), а раз зоз будзе 

(треба будзе пойсц). 

Шицки примарни модални д'iсслова руского язика без винi'мка уключую 

ше до конструкци'i М0+Вц. Мож ше зложиц зоз общим попатрунком Джефрия 

Лича, хтори визначус же модали на окремни способ доприноша нсутрализа

ци'i спроцивеносци локализациi' до сеrмента терашньосц або будучносц (Leech, 
1986, 90). За конструкциi' М0+Вц наисце характеристична свойофайтова двойна 
часова локализация - до сеrмента терашньосц и сеrмента будучносц. Зоз н'iма 

ше модалносц локализус до сеrмента терашньосц (у хторим с и установена) и 

до сеrмента будучносц (у хторим ма важиц одредзени або нсодредзени период), 

док ше реализация ситуаци'i полнозначного/лексичного дi'сслова локализус до 

сеrмента будучносц. 

3 реализованьом модалней ситуаци"i поряднс ше одредзена модалносц, 
без огляду чи с у функци"i а) приношеня суда - мушиц або мочи ( епистемична 
модалносц), б) даваня допущеня - мочи, односно накладаня обовязки - мушиц 
(деонтична модалносц), в) або виражованя можл"iвосци и способносци - мочи 

(динамична модалносц), локализус до сеrмента терашньосц (паралелно зоз де

иктичним центром тераз ), з тим же ше вона, надовязуюци ше на реализоване 
зоз сеrмента прешлосц (пред деиктичним центром тераз), предлужус реализо

вац у сеrменту будучносц (по деиктичним центру тераз). 

Цо ше дотика реализациi' датей ситуациi· виповедзеней зоз полнознач

ним д'iссловом (пренсшеней прейr дополнююцей форми Вц), вона ше локали

зус у зависносци од видових модалитетох. Пообщено патраци, кед ситуация 

виповедзена зоз полнозначним дi'ссловом пренеше на нсцалосно ( атотивно ), сй 
реализация локализована до сеrмента будучносц, нс оддзелююци ше виразно 

од хвильки бешедованя. Наприклад: Мушиш шпивац; Можеш исц. Кед ситуа

ция виповедзена зоз полнозначним дi'ссловом пренсшена цалосно (тотивно ), сй 
реализация, виразно локализована до сеrмента будучносц. Наприклад: Мушиш 

поробиц; Можеш пойсц. До того приходзи прето же ситуациi· нс мож цалосно 

спатриц у хвильки бешедованя (паралелно зоз деиктичним центром тераз) и же 

тотивни дi'сслова характеризус акционсартске означене +циль, чийо досягованс 

(при досягнуцох), односно витворйованс (при витвореньох) подрозумюс обез

печованс референциялного центра вец у сеrменту будучносц. Праве творенс но

во го референциялного центра спричинюс ефект оддальованя реализациi' датей 

ситуациi' од хвильки бешедованя. 

€дини винi'мок представяю случаi' зоз епистемичну модалносцу. 

Наприклад: Муши буи младши (16); То муши буи од паприrаша! (75); Шицко 
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чловек може (зробии) (22). У тих прикладох ше преноши суд хтори ше прино
ши у сеrменту терашньосци (сим. тер.) о ситуациУ хтора ше реали3уе у хвиль

ки констатованя. Реали3ация датей ситуациi' не лем же релевантна у хвильки 

бешедованя-кодификованя, але Е релевантна и (неодред3ено кельо) пред ню и 

(неодред3ено кельо) буд3е релевантна по ней, у сеrменту будучносц. 

За ситуациi' пренешени 303 атотивнима дi'Есловами 3начне спатране од
ред3еней час ци i'x реализацийох, а за ситуаци"i пренеше ни зоз тотивнима д'iесло
вами значне спатране i'x реализацийох у цале. 

И модалносц мож локализовац до сеrменту будучносц. То ше найви

разнейше витворюе зоз конструкцию годзен+Вц (напр. годзен бежиц о даске

льо днi', оп. 5) и зоз комбинованьом модалох у рамикох конструкциi' будзе+ Вц 
(напр. Вона будзе мушиц пойсц там, Вон будзе мочи ходзиц). 303 конструкцию 
будзе+Вц до сеrмента будучносц порядно ше локализую реализациi' одред3ених 

ситуацийох пренешени зоз форму Вц, а сама модалносц углавним локализована 

до сеrменту терашньосц. 

Же би модалносц була локализована до сегмента прешлосц необходне же 

би контекст обезпечел ещи еден референциялни центер, але, у тим случаю, патра

ци на часовим континууму, опрез хвильки бешедованя-кодификованя. Локали

зация до сеrмента прешло сц порядно витворена зоз Мл+ Вц конструкцию (напр. 

могол пойсц, мушела повесц, МШlа сцuгнуц на час) и зоз М0+Вц конструкцию у 

наративним хаснованю (випаmрШlо же може присц ".), або у индиректней беше
ди (гварел же може пойсц .").У наративним хаснованю референциялни центер 

теди обе3печуе ширши контекст, часто и звонка того виреченя у хторим ше на

ходза наведзени конструкциУ. И реализоване модалней ситуациУ и реализоване 

ситуациi' полнозначного дУЕслова локализоване до сеrмента прешлосц. 

Кед дополнене модалом тотивни дУеслова зоз означеньом +циль, дося

говане/витворйоване циля часто спричинюе и преставане модалносци. То напр. 

ясно обачуеме при деонтичней модалносци кед ше дава допущене або наклада 

обовязка (напр. Можеш преписац тот домашнi' задатак з математики, Нешка 

муши сцигнуц до 11 годзин) хтори утверд3ени лем за дати обставини. 
И попри презентованих заключеньох у вязи зоз часо-видовима релаци

ями, катеrория модалносци у русинистики, мож повесц, чека едну всеоблапну 

анализу. 
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ТНЕ PRIMARY MODALS IN ТНЕ RUTHENIAN LANGUAGE 

The author of the paper tries to give an answer to а question what the pri
mary modals in the language of Vojvodina Rusyns are. The primary modals have 
been classified as epistemic, deontic and dynamic (for ех. epistemic мушиц, deontic 
требац, dynamic мочи). The participation of the primary modals in locating а reali
zation of а situation in the temporal segments (past, present and future) has also been 
considered. For instance, the modal verb мочи has а suppletive form for locating а 
realization of а situation in the future segment (годзен). The use oftotive and atotive 
verbs within the modal constructions has been taken into consideration as well. F or 
example, in cases when the complement of а primary modal is а totive verb (муши 
пойсц), the realization of the situation expressed Ьу the lexical verb is expected to Ье 
realized completely. 

The corpus consists of the stories written Ьу Havrijil Kosteljnik. 
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ПРИМАРНИ МОДАЛИ У РУСКИМ ЯЗИКУ 

Аутор овог рада покушава дати одговор на питање који су то примарни 

модали у језику војвођанских Русина. Примарни модали су класификовани као 

еnистемички, деонтички и динамички (нпр. епистемички мушиц, деонтички 

требац, динамички мочи). Разматрано је и учешће примарних модала у лока

лизацији дате ситуације у временске сегменте (прошлост, садашњост и будућ

ност). На пример, модални глагол мочи има суплетивни облик за локализовање 

реализације дате ситуације у сегмент будућности (годзен). Употреба тотивних и 

атотивних глагола у оквиру модалних конструкција такође је узимана у обзир. 

На пример, у случајевима када је комплемент примарног модала тотивни глагол 

(муши пойсц), очекује се да реализација дате ситуације изражене лексичким 

глаголом буде реализована у целини. 

Корпус се састоји од приповедака Хавријила Костељника. 
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ТИП ГЛАГОЛСКЕ СИТУАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ КАО НОСИЛАЦ 

ИНФОРМАЦИЈЕ О АСПЕКТУ У ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ 

У ОДНОСУ НА СРПСКИ 

Ивана Вилић 

САЖЕТАК 

Категорија аспекта у француском и српском језику изражава се на различите 

начине, у француском кроз граматички и лексички аспекат, а у српском морфолошком 

категоријом глаголског вида. У случају глагола и глаголских синтагми Активности у 

аспектно маркираним глаголским облицима за изражавање прошлог времена (аориста, 

перфекта и имперфекта) у француском језику, као преводни еквиваленти на српски је

зик најчешће се јављају глаголи у перфекту несвршеног (имперфективног) вида, чиме 

се изражава информација на нивоу лексичког аспекта (процес који траје, непостојање 

крајње тачке), али не и информација граматичког аспекта о временској завршености 

процеса у прошлости, садржана у облицима аориста и перфекта. 

Кључне речи: аспекат, тип глаголске ситуације Активности, лексички аспекат, 

граматички аспекат, глаголски вид, француски језик, српски језик 

1. УВОД 

У француском језику постоји тесна веза између граматичког аспекта и 

глаголског времена, нарочито у систему за изражавање прошлог времена. Но, 

новија истраживања указују на чињеницу да у стварању аспектног значења у 

француском језику учествује и лексички аспекат' (Garey 1957, Asic & Stanojevic 
2006а, Smith 1991 ). Док се граматички аспекат, који подразумева да је инфор
мација о аспекту садржана у временској морфеми личног глаголског облика 

(Asic & Stanojevic 2006а) фокусира на временску перспективу евентуалности, 

1 За означавање лексичког аспекта у литератури се срећу и термини тип глаголске ситуације, akcionsart. 
Aktionsart, глаголски лик (Novakov 2006). 
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лексички аспекат се односи на атемпоралне контуре евентуалности и изражава 

се скупом концептуалних темпоралних особина, као што су ± стативност, ± 
теличност, ±трајање (Smith 1991, Rosen 1999, Novakov 2005). У српском језику, 
глаголски вид је морфолошка категорија и изражава се обликом глагола, уз по

моћ деривационих афикса (префикса и инфикса). 

У овом раду упоређују се француски глаголи и глаголске синтагме који 

припадају типу глаголске сmуације Активности и њихови преводни еквиваленти у 

српском језику. При томе, ограничићемо се на анализу француских глагола у облици

ма за изражавање прошлог времена - аорисrу, перфеК1)' и имерфеК1)' (passe simple, 
passe compose, imparfait), будући да су управо прошла времена аспектно маркирана у 
француском језику, односно, својим обликом изражавају и временско и аспеК1)'ално 

значење. Како се у француском и српском језику информација о аспеК1)' енкодира на 

различите начине (Asic & Stanojevic 2006а), циљ нам је да укажемо на појаву да се 
француски глаголи у облицима прошлог времена - аориста, перфекта и имперфекта, 

а који припадају типу глаголске сmуације Активности у српском језику најчешће 

преводе облицима имперфективног вида глагола у перфеюу. 

2. ТИП ГЛАГОЛСКЕ СИТУАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ 

Активности су ателичне глаголске ситуације и представљају процесе 

који трају у времену. Карактеришу их концептуална обележја - стативност, + 
трајање, - теличност. Састоје се од динамичних сукцесивних фаза које на хомо
ген начин следе једна за другом, а сваки део процеса је исте природе као целина 

(Vendler 1967, Smith 1991, Novakov 2005). 
Карлота Смит на следећи начин приказује временску шему Активности 

(Smith 1991 : 45): 

Ј '· · '· ."""" FArb 

при чему су: 

1 - почетна тачка 
"" ..... - сукцесивни стадијуми 
F Агь - произвољна крајња тачка 

Процеси које изражавају Активности немају циљ, природни крај, нити 

крајњу тачку. Њихов престанак је једноставно престанак саме Активности. Јед

на Активност може да престане или да стане, али не може да се заврши. Осим 

тога, престанак трајања Активности не доводи до стварања неког резултата, 

нити до промене стања. Престанак Активности представља временску границу2 

трајања саме активности, а произвољна крајња тачка у којој Активност престаје 

може бити изражена или не (Smith 1991 ). 

2 Ф. Лефевр и Д. Николас (Lefeuvre & Nicolas 2003) наглашавају да постоји разлика између категорија 
теличности (telicite) и терминативности (terminativite): једна ситуација може бити завршена, и самим 
тим временски ограничена, а да не буде нужно и телична. 
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Овом типу глаголске ситуације припадају глаголи или глаголске син

тагме као lire de la poesie - читати поезију, travailler - радити, nager - пли

вати, atteпdre - чекати, coиrir - трчати, dorтir - спавати, regarder - гледати, 

тarcher - ходати." 

Глаголи и глаголске синтагме типа Активности могу се поделити у три 

класе (Smith 1991 : 46 - 48): 
Једној класи припадају глаголи или глаголске синтагме који упућују на 

трајне процесе, као на пример : dorтir - спавати, rire - смејати се. Ово 

је основни тип ситуације Активности и сваки глагол или глаголска си

туација представља једну евентуалност. 

Другу класу сачињавају глаголи или глаголске синтагме које у себи 

садрже небројиви низ унутрашњих стадијума, као на пример: тапgеr 

des cerises - јести трешње, ecrire des lettres - писати писма. Глаголску 

синтагму овог типа може чинити и теличан глагол уз небројиви или ку

мулативни објекат. И овакви глаголи или глаголске синтагме представ

љају основни тип глаголске ситуације Активности. 

Трећу класу чине глаголи или глаголске синтагме који означавају про

цесе са јасно разграниченим унутрашњим стадијумима, али који и сами 

представљају једну евентуалност, као на пример: /а rоие toиrne - точак 

се ок.реће. Ову класу сачињавају глаголи или глаголске синтагме које 

означавају итеративне или репетитивне евентуалности и представљају 

деривиране ситуације Активности. 

Реченице у којима се јављају глаголи или глаголске синтагме типа Ак

тивности имају семантичке и синтаксичке особине везане за њихова временска 

обележја (Smith 1991 : 47). Глаголи или глаголске синтагме овог типа могу се 
комбиновати са изразима трајања: 

1) J'ai dormipeпdant presque tout le trajet. (СА/Е) 
[Спавао сам готово током целог пута.] (КА/С) 

2) Peпdant toиt се teтps le concierge а parle ... (СА/Е) 
[Цело то време настојник је причао ... ] (КА/С) 
Активности се не могу комбиновати са изразима који упућују на завр

шетак процеса: 

3) *Marie а couru еп ипе heиre. (Smith 1991 : 286) 
[*Марија је трчала заједан сат4.] 

3 На тип глаголске сюуације у француском језику утиче додатак глаголу: глаголска синтагма lire de /а 
poesie - читати поезију је ателична глаголска ситуација Активности; међутим синтагма /ire ип роете 
- (про) читати песму припада теличној глаголској ситуацији Остварења (Accomplisseшent) (Lefeuvre 
& Nicolas 2003). 

4 Превод И.В. 
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Као тест за утврђивање глагола или глаголских синтагми типа глаголс

ке ситуације Активности најчешће се користе предлози pendant - током, који 

упућује на глагол или глаголску синтагму овог типа, и еп -за који их искључује. 

Међутим, уз глаголе или глаголске синтагме Активности могу се јавити и други 

прилошки изрази који имају концептуално обележје трајања, као на пример : 
4) Nous avons marche longteтps sur la plage. (СА/Е) 

[Дуго смо ишли плажом.] (КА/С) 

5) La planete d'аппее еп аппее а tourne de plus en plus vite ... (StE/PP) 
[Планета се из године у годину све брже окреће ... ] (СЕ/МП) 

6) Ј' ai vole ип реи partoиt dans Је monde. (StE/PP) 
[Летео сам свуда помшю.] (СЕ/МП) 

У примерима 4), 5) и 6) идеја неограниченог трајања изражена је при
лозима loпgteтps - дуго, ип реи - помшzо, partoиt - свуда и прилошким из

разом d'annee еп аппее - из године у годину. 

За утврђивање глагола и глаголских синтагми Активности користи се и 

облик Ако неко престане да V, он јесте V (Vendler 1967, Novakov 2005), а сличан 
тест5 користи и Х. Гари (Garey 1957 : 105) : Si on verbait, mais а ete interrompu 
tout en verbant, est-ce qu'on а verhe? [Ако је неко verboвao, али је био прекинут 
vеrЬујући, да ли је verboвao?]. 

Примењен на глагол типа Активности, на пример, глагол travailler - ра

дити, овај тест изгледа овако: 

7а) Si on s'arrete de travailler, on а travaille 
[Ако неко престане да ради, он јесте радио] 

7б) Si on travaillait, mais а ete interrompu tout en travaillant, est-ce qu'on 
а travaille? 
[Ако је неко радио, али је био прекинут радећи, да ли је он ра

дио?] 

Сваки део процеса на који упућује глагол travailler - радити исте је приро
де као целина, те стога може да се прекине у било ком тренутку, а да исказ о радњи 

која је претходила тренутку престанка трајања радње глагола буде истинит. 

3. ГРАМАТИЧКИ АСПЕКТ У ФРАНЦУСКОМ 
И ГЛАГОЛСКИ ВИД У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

Систем прошлих времена у француском језику пружа могућност из

ражавања перфективног и имперфективног аспекта, док су остала времена у 

погледу аспекта неутрална или изражавају перфективни аспекат (Smith 1991 : 
253). Сва три аспекта, и перфективни и имперфективни и неутрални, могу се 
комбиновати са свим типовима глаголских ситуација. При томе, као важну осо-

5 Напомињемо да Х. Гари овај тест користи за утврђивање разлике између теличних и ателичних 
глагола. 
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бину граматичког и лексичког аспекта у француском језику, ваља нагласити да 

су ова два система независна један од другог (Smith 1991 : 258). 
Аорист (le passe siтple) и перфекат (le passe сотроsе) изражавају пер

фективни аспекат. Аорист, као и перфекат, представља један процес глобално, 

као завршену целину у прошлости. Имперфекат, пак, представља процес у току, 

без сагледавања почетка нити краја самог процеса. Опозиција имперфективно

перфективно у француском језику не реализује се морфолошки, а "морфеми за 

имперфекат и аорист (нпр. -ait у ecrivait и -it у ecrivit) изражавају истовремено 
и прошло време и граматички аспекат (тј. имперфективно/перфективно сагле

давање процеса у прошлости)" (Asic & Stanojevic 2006Ь : 68). 
Ситуације изражене аористом и перфектом у француском језику пред

стављене су као затворене и укључују почетну и завршну тачку. Имперфекат 

представља ситуације као трајне, са отвореним крајем, при чему нису укључене 

нити почетна нити крајња тачка ситуације (Smith 1991 ). 
О комбиновању перфективног и имперфективног глаголског времена 

са ателичним и теличним ситуацијама говори и Х. Гари (Garey 1957). Ако се 
имперфективно време примени на теличан глагол постиже се ефекат скривања 

остваривања или неостваривања циља, при чему се ствара утисак да лексичко 

значење теличног глагола имплицира кретање ка одређеном циљу (Il se noyait 
- Давио се). Перфективно време примењено на теличан глагол изражава оства
ривање циља, што ствара утисак да је достизање циља саставни део лексичког 

значења глагола (Il s 'est поуе - Удавио се). У случају ателичних глагола, перфек

тивно време примењено на такав глагол потврђује постојање у времену извесне 

радње, укључујући и њен престанак (Il ајоие -Играо се). Имперфективно вре
ме примењено на ателичан глагол изражава постојање радње, без икаквих инди

кација о њеном почетку или крају (Il jouait - Играо се) (Garey 1957 : 108). 
Категорија глаголског вида у српском језику сматра се за морфолошку 

категорију. Опозиција имперфективно/перфективно изражава се обликом самог 

глагола. Глаголи несвршеног или имперфективног вида означавају процесе не

ограниченог трајања, а глаголи свршеног или перфективног вида процесе огра

ниченог трајања (Стевановић 1969). 
Неки глаголи имају видске парове (решити /решавати), док неки не

мају видски пар (ходати, спавати). Сваки глагол у српском језику има видско 

значење, а "суштина перфективности као маркираног члана у аспектуалној опо

зицији перфективност / имперфективност јесте у временском 'уобличавању' 
предикатске радње или стања истицањем њених граничних тачака, пре којих 

или после којих уместо те радње или стања имамо неку другу радњу или неко 

друго стање" (Пипер и др. 2005 : 781-782). 
Свршени (перфективни) глаголи носе у себи временску границу као 

сигнал промене статуса догађаја или стања означеног предикатом, док несвр

шени (имперфективни) ту границу немају (Пипер и др. 2005). 
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У случајевима француских глагола који припадају глаголском типу си

туације Активности у облицима прошлих времена (аориста, перфекта и импер

фекта) врло често се као преводни еквивалент на српском језику јавља глагол 

несвршеног (имперфективног) вида у перфекту: 

8) Le petit prince le6 regarda longtemps. (StE/PP) 
[Мали принцје дуго посматрао змију.] (СЕ/МП) 

9) 11 hesita encore un peu ... (StE/PP) 
[Још мало је оклевао ... ] (СЕ/МП) 

У реченицама 8) и 9) француски глаголи Активности regarder - гледа

ти, посматрати и hesiter - оклевати изражени су обликом аориста (le passe 
siтple), чија карактеристика је да један процес представља глобално, као за

вршену целину у прошлости. У српском језику свршени (перфективни) облик 

глагола указује на постојање границе као сигнал промене стања или радње. По 

овој својој аспектуалној вредности аорист у француском језику јесте близак 

свршеном (перфективном) виду у српском. Па ипак, у примерима 8) и 9) као 
преводни еквивалент на српском језику употребљени су глаголи који импли

цирају трајање, посматрати и оклевати, и тако је информација коју изражава 

лексички аспекат - процес који траје, непостојање крајње тачке - пренета у 

преводу на српски језик. Међутим, информацију граматичког аспекта садржану 

у облику аориста о временској завршености радње која јесте трајала, али се и 

завршила у прошлости, није могуће изразити на српском језику. 

У примерима 1 О) и 11) глаголи на француском језику су у облику пер
фекта (le passe сотроsе) : 

1 О) Је ne sais pas pourquoi nous avoпs atteпdи assez longtemps ... (CA/E) 
[Никад није никога волео.] (СЕ/МП) 

11) Ј' ai Ьien travaille toute la semaine. (САЈЕ) 
[Не знам зашто смо прилично дуго чекали ... ] (КА/С) 

И перфекат у француском, као и аорист, представља процес глобално, 

као завршену целину у прошлости. Глаголи чекати и радити у српском језику 

имају видске парове, на пример сачекати и урадити. Но, у преводу ових ре

ченица, употребљени су у оба случаја имперфективни облици, с разлогом. У 

примеру 11) прилошки израз toиte !а sетаiпе - целе недеље имплицира трајање, 

што се на српском језику постиже употребом глагола несвршеног вида. У при

меру 1 О) идеју трајања носи прил о шка одредба assez loпgtemps - prilicпo dиgo. 

И у овим примерима информација о лексичком аспекту (процесу који траје, без 

одређене крајње тачке) пренета је у преводу на српски језик, док идеја о вре

менској завршености процеса у прошлости, изражена граматичким аспектом, 

обликом перфекта, није. 

У реченицама 12) и 13) глаголи на француском су у облику имперфекта 
(l 'iтparfait) : 

6 Је serpent 
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12) Le cure тarchait en avant ... (СА/Е) 
[Попје ишао напред ... ] (КА/С) 

13) Et madame пе travaillait pas. (СА/Е) 
[А госпођа није радила.] (КА/С) 

Имперфекат у француском језику представља процес у току, при чему 

се не имплицира нити почетак нити крај радње. И глаголи тarcher - ходати и 

travailler - радити по семантичким особинама слични су имперфекту, тако да у 
овом случају и лексички и граматички аспект изражавају сличну информацију 

о процесу који траје (Asic & Stanojevic 2006а). И у преводним еквиваленти
ма употребљен је облик несвршеног вида глагола ходати и радити, јер је он 

најсличнији по концептуалним особинама и имперфекту у француском, али и 

типу глаголске ситуације Активности. 

4.ЗАКЉУЧАК 

Кроз анализу француских глагола типа глаголске ситуације Активности 

у облицима за изражавање прошлог времена - аориста, перфекта и имперфекта 

и њихових одговарајућих облика на српском језику, уочава се да се као превод

ни еквивалент најчешће јављају облици глагола несвршеног (имперфективног) 

вида. Иако аорист и перфекат у француском језику изражавају један процес 

као затворену, завршену целину у прошлости, у случају глагола типа глаголске 

ситуације Активности одговарајући преводни еквиваленти оваквих глагола у 

српском језику имају облик несвршеног глаголског вида. Тиме се у преводном 

еквиваленту изражава информација која је у француском садржана на нивоу 

лексичког аспекта - о радњи као процесу који траје, без изражене крајње та

чке - али не и информација граматичког аспекта коју носе облици глагола у 

аористу и перфекту о временској завршености процеса у прошлости. У слу

чају француских глагола Активности у имперфекту, као преводни еквиваленти 

на српском језику јављају се глаголи имперфективног вида, дакле слични по 

концептуалним обележјима процеса који је трајао у прошлости, без изражене 

крајње тачке. 

РЕЗИМЕ 

У овом раду упоређују се глаголи и глаголске синтагме типа глаголске 

ситуације Активности у француском и њихови одговарајући преводни екви

валенти у српском језику. Категорија аспекта у француском и српском језику 

изражава се на различите начине, у француском кроз граматички и лексички 

аспекат, а у српском морфолошком категоријом глаголског вида. Аорист и пер

фекат у француском језику представљају један процес као затворену, завршену 

целину у прошлости, за разлику од имперфекта који процес представља у току. 
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У случају глагола и глаголских синтагми Активности у аспектно маркираним 

глаголским облицима за изражавање прошлог времена (аориста, перфекта и им

перфекта) у француском језику, уочава се да се као преводни еквиваленти на 

српском језику најчешће јављају глаголи у перфекту несвршеног (имперфекти

вног) вида, чиме се изражава информација на нивоу лексичког аспекта (процес 

који траје, без изражене крајње тачке), али не и информација о временској завр

шености процеса у прошлости. 
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WORD-FORМAТION PROCESSES IN NAMES 
OF SOME CANINE HYBRIDS IN ENGLISH 

Gordana LaШ:-Krstin 

ABSTRACT 

The рарег looks into woгd-foгmation processes used to foгm names fог new hybгid 
bгeeds of dogs. It estaЫishes (а) which of the pгocesses that the system of English woгd
foгmation offeгs аге used апd to what extent and (Ь) how this гelates to geneгal tendencies iп 

the foгmatioп of пeologisms in Eпglish. Relative fгequeпcies oftl1e iпdividual woгd-foгmatioп 
pгocesses аге deteгmined and these аге compaгed with data fгom еагliег studies, shedding 
some Jight оп the similaгities and diffeгences in the foгmation of пeologisms in this lexical 

field when compaгed with the geneгal Јехiсоп. 

Кеу words: word-foгmation, woгd-foгmation pгocesses, Jexical Ыeпding, poгtman

teau woгds, hybгids. 

INTRODUCTION 

The lexical field of canine hybrids has recently been greatly enlarged, admit
ting а substantial number of new members. While the extralinguistic reality created 
the need, the word-formation system of English provided the means of naming these 
new entities. The aim of this paper is to study what morphological means English 
has put to use in the formation of these neologisms and how these means differ from 
those it generally uses in other areas of vocabulary in order to test the hypothesis that 
some word-formation processes (Ьlending, in particular) are extremely productive 
in the formation of names of hybrids. But before this morphological analysis is at
tempted, а brief overview of the general topic of dog hybrids will Ье given so as to 
shed some light on the pl1enomenon of а sudden increase in the number of lexemes 
in this lexical field. 
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Hybrid, or crossbred, dogs have long been considered inferior to purebreds, 
which is evident in the fact that they were usually not recognized Ьу official сапiпе 
associations or allowed to participate in dog shows. In laпguage, there were no names 
to refer to specific crossbreeds but only general names denoting any kind of а cross
bred dog. As а rule, these lexemes often have other, metaphorical meaпings which, 
when used to descriЬe people, more often than not have а strong negative association: 
mongrel (adj. (highly offensive) а person of mixed race), mutt (п. (slang) an inept, 
ignorant, or stupid person), cur (п. а despicaЬle or cowardly person), tyke (п. (Brit) 
(dialect) а rough ill-maпnered persoп). 7 As opposed to this, words denotiпg pure
breds ofteп carry а positive association: pedigree (adj. distinguished, excellent, of 
pure ancestry), thoroughbred (п. а person regarded as being of very good breeding), 
pure (adj. free from moral taint or defilement),full-Ыooded (adj. having great vigour 
or health; hearty; virile). This reflects the underlying conceptual metaphors PURE тs 

GOOD and мrxED rs BAD, Ьу which purebred dogs are conceptualized as distiпguished, 
healthy and desiraЫe whereas crossbred dogs are sееп as crude, uпsophisticated and 
uпdesirable. 

The whole сопсерt of а dog breed is relatively receпt. It appeared in Victo
rian times when first 'pure' breeds were developed апd standards for their recognition 
defined. "Dogs had long been grouped loosely according to the work they did. But 
it is поt altogether clear what exactly people meant Ьу ''Ьreed" before а пеw class 
of Victoriaп dog breeders began shaping the species with unprecedented iпtensity. 
With the advent of dog shows апd ceпtralized, recorded pedigrees in the late 1800s, 
the dog fапсу - the culture of competitive show breeders - pushed for strict physi
cal uniformity within breeds апd complete segregatioп between them" (Mooallem 
2007). Soon first kennel clubs were founded, both iп the UK (in 1873) and the USA 
(in 1883) to promote purity and standards of recogпized breeds апd make proпounce
ments оп what is ассерtаЫе апd what is поt; in other words, to introduce order in the 
somewhat chaotic dog world. In а class-conscious and dog-loving society, it was no 
longer eпough just to have а dog, but it was necessary to have а purebred, pedigreed 
dog with distinguished and traceaЫe ancestry. То have а pedigreed dog was а symbol 
of class, style and social prestige. The irony is that these breeds do not occur in nature 
but were iп themselves maп-made hybrids, products of а loпg process of crossbreed
iпg and iпterbreeding performed to achieve and maiпtaiп desiraЫe traits. Gradually, 
the awareness of purebreds being actually hybrids has disappeared and has been re
placed with quite the opposite reputation of а pedigree dog as pure and natural, апd 
crossbred dogs сате to Ье perceived as а deviation, rather than the norm. 

Then, towards the end of the 2оњ century, new hybrids of dogs started to Ье 
produced. Опе of the first (апd most popular) of these was the labradoodle, а cross 
betweeп а Labrador retriever апd а poodle, bred to Ье а guide dog for Ыiпd people 
with allergies because it comЬined the trainaЬility of а Labrador and а non-shedding 

7 The definitions аге taken trom Collins English Dictionary and Random House Webster Unabridged Dictionary. 
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coat of а poodle. It was not long before all conceivaЫe dog breeds were crossbred 
with all other breeds, creatiпg large пumbers of new hybrids. Iп the l 990s to have опе 
ofthese пеw hybrids, labelled 'designer dogs', became а real caпine craze, reiпforced 
Ьу various celebrity designer-dog owпers. 

This was met with strong opposition from traditionalistic dog breeders and 
sparked off а major coпtroversy amoпg dog breeders апd pet owners.8 And while the 
fierce debate on the pros and cons of purebreds апd crossbreds rages, and the story of 
human iпterfereпce with the sex life of dogs goes оп, the words for the new hybrids 
are being coiпed in the huпdreds, with labradoodle already in the Oxford English 
Dictionary. While it still remaiпs to Ье sееп whether they will stay iп the Eпglish lexi
con for а loпger time or liпger on the margiпs ofthe lexicoп as а testimoпy to а short
lived fashion in pet ownership, the ways iп which these new пames are coiпed offer 
а possibllity to study modern teпdeпcies iп word-formation processes iп Eпglish. It 
may Ье revealiпg to (а) examine which of the processes that the system of Eпglish 
word-formation offers are used iп practice and to what exteпt апd (Ь) how this relates 
to general tendencies in the formation of neologisms in English. 

WORD-FORМATION PROCESSES 

The corpus compiled for the preseпt paper contains 51 О lexemes which de
note hybrid dogs. The names were collected mostly from the website of Americaп 
Canine Hybrid Club, with the addition of а few hybrid пames from other interпet 
sources, all listed iп the Data Sources section below. The lexemes were then analyzed 
to determine which word-formation processes were used iп their formation. The 
classification of word-formation processes relies on typologies and terminologies of 
Bauer 1983, Prcic 1998 and Huddleston and Pullum 2002. 

With almost all Iexemes the name for the new hybrid is coined usiпg the 
names of parents as bases rather than inventiпg а new name: Poogle (Poodle + Bea
gle ), Malchi (Maltese + Chihuahua), Shih Apso (Shih Tzu + Lhasa Apso ), Cocker
Pei (Cocker Spaniel + Chinese Shar Pei). In some cases only the name of опе of the 
parents is used as а base with the introduction of other, morphologically unmotivated 
elements: Miniature Bulldog (Bulldog + Pug), Ultimate Mastiff (Dogue de Bordeau + 
Neapolitaп Mastiff), Silky Cocker (Cocker Spaпiel + Maltese), Faux Frenchbo Bull
dog (Boston Terrier + French Bulldog), where this new element is usually а descrip
tive adjective or а noun functioniпg as а modifier; or, less commonly, this пеw ele
ment is а superordinate term: Bagle Hound (Basset + Beagle). As few as 0.5% ofthe 
names can Ье said to Ье unmotivated Ьу the lexemes denoting parents, e.g. Ewokian 
(Havanese + Pomeranian). 

8 Even the English Royal tamily was drawn into the dispute when "Princess Margaret's dachshнnd bred with 
one ot'the Qнeen's Welsh corgis [ ... ] prodt1cing four beaнtiful dorgis" (Caesar 2007, emphasis added). 
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There are some lexemes which are mixed formations (cf. Bauer 1983: 239-
240), where more than опе word-formation process was applied and it is not clear 
how they are to Ье classified. For example: 
(1) in BD Terrier (American Bulldog + Bull Terrier) an acronym of bulldog is used 

in compounding with terrier; 
(2) Cock-A-Poo (Cocker Spaniel + Poodle) is а case where Ыending is comЬined 

with the interfixation of -а-, otherwise practically nonexistent in English; 
(3) Minnie Jack (Miniature Pinscher and Jack Russell Terrier) comЬines clipping, 

suffixation and compounding. The Miniature Pinscher is often affectionately 
called Min Pin and it is the first element of this clipped nickname that was used 
as а base to which the suffix -ie was attached to produce what is known as an em
bellished clipping ( cf. Huddleston and Pullum 2002: 1636). This suffixation was 
then used to make а compound withjack, an ellipted nickname for Jack Russell 
Terrier, to produce Minnie Jack. 

Different word-formation processes used in these and other examples oper
ate hierarchically, one after the other. This means that а given lexeme is the product 
of only one word-formation process (e.g. BD Terrier is thus а compound), which op
erated on а base which can, in turn, Ье а product of another word-formation process 
(e.g. BD is an acronym). That is why, strictly speaking, the final output is а result of а 
single word-formation process. However, as the corpus contains numerous examples 
of these mixed formations, all word-formation processes involved in the production 
of new hybrid names were studied and taken into account when their relative fre
quency was calculated. Therefore, for example, BD Terrier was classified both as an 
instance of acronymy and compounding. Examples like this are quite numerous and 
it is for this reason that all word-formation processes that participated in the forma
tion of а lexeme denoting а hybrid were recorded and then relative frequencies of 
individual processes were calculated. If only the last word-formation process was 
taken into account, many instances of other word-formation processes that were used 
would go unaccounted for. 

Many pure breed names are compounds or phrasal lexemes themselves and 
when coining а non-scientific name for the hybrid offspring it is uncommon to use 
the whole ofthe two bases since the resulting lexeme would Ье too long. Instead, the 
coiner chooses only some elements ofthe two bases to use. For example, to name the 
offspring of а Pembroke Welsh Corgi and а Jack Russell Terrier, only one element 
from each base was used to coin Cojack. As for what elements are typically chosen, 
there are some quite strong tendencies. In cases where one base is а compound and 
the other а simple or а complex lexeme, there is а distinct preference to use that 
element which is semantically (the most) specific, i.e. that which distinguishes the 
lexeme from its co-hyponyms. In other words, it is usually modifiers rather than 
heads that are used. For example, in Woodle, which is а hybrid of а Welsh terrier and 
а Poodle, the element used as а base from the compound parent name is Welsh, rather 
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than terrier. The tendency is so pronounced that when we looked into all formations 
of this type (comЬination of а compound and а simple/complex lexeme) where the 
compound name has terrier as the head, in 93% of them terrier was not used in the 
formation at all. However, in cases such as Carnauzer [Cairn Terrier + Miniature 
Schnauzer ], where both bases are compounds, the tendency is reverse. Here in the 
majority offormations one base donates the head while the modifier is taken from the 
other base or from both, e.g. Silkzer [Silky Terrier + Miniature Schnauzer], Wirelsh 
Terrier [Welsh Terrier + Wire Fox Terrier]. 

Turning now to the individual word-formation processes, Ьу far the most 
productive in the present corpus is Ыending. lt is "the formation of а word from а 
sequence of two bases with reduction of one or both at the boundary between them" 
(Huddleston and Pullum 2002: 1636). Jt accounts for 62.2% ofword-formation proc
esses used in the corpus, which is а very high percentage when compared to its fre
quency in the general lexicon ( only 4.8% according to Algeo 1980). However, such 
high productivity is hardly surprising for at least two reasons: one is that Ыending 
seems to Ье on the increase in present-day English, as even а brief survey of any 
dictionary ofEnglish neologisms will show (see Green 1991, McFedries 2004, Wan
jryb 2005); the other reason is that Ыending is extremely productive in naming other 
hybrids as well (cf. Lalic-Krstin 2007). Although in 1980 Algeo (1980: 271) found 
that Ыending was "last in numerical importance as а source of new words, he added 
that it "is more popular than that statistic suggests" and that "Ьlending may look like 
а long shot, but the smart money will keep an еуе on it" . 

The Ыends were analyzed in terms of what parts of the bases were used in 
Ыending and the following four structural types were found to Ье the most common. 
They are given in the order of their frequency in the corpus. Those parts of the bases 
that are clipped prior to Ыending are put in round brackets and the overlap of the 
bases is signalled Ьу underlining the overlapping letters/sounds. 

(1) Initial part ofthe 151 base + final part ofthe 2"d base (51.3% of all occurrences of 
Ыending), as in: 

Basschshund [Bass( et Hound) + (Da)chshund] 
Mastador [Mast(iff) + (Labr)ador (Retriever)] 
Rotterman [Rott(weiler) + (Dob)erman (Pinscher)]. 

(2) Initial part of the l51 base + whole 2"d base (17.4% of all occurrences of Ыend
ing), as in: 

Bosapso [Bos(ton Terrier) + (Lhasa) Apso] 
Brottweiler [Br(ussels Griffon) + Rottweiler] 
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LaЫoodhound [La.Q(rador Retiever) + B.loodhound], but as Lab is а common 
estaЫished clipping of Labrador, it can Ье argued that this is actually а case 
where the whole of the first base is Ыended with the whole of the second 
base. 

(3) Whole 1 st base + final part of the 2"d base (14.6% of all occurrences of Ыending), 
as in: 

Beagleman [Beagle + (Dober)man (Pinscher)] 
Cairnese [Cairn (Terrier) + (Hava)nese] 
Cockeranian [Cocker (Spaniel) + (Pom)eranian]. 

( 4) Initial part of the is1 base + initial part of the 2"d base (13 .4% of all occurrences 
of Ыending), as in: 

Cairmal [Cair(n Terrier) + Mal(tese)] 
Cavapoo [Cava(lier King Charles) + Poo(dle)] 
Malchi [Mal(tese) + Chi(huahua)]. 

The remaining 3% of the Ыends do not yield themselves to classification 
into clear categories but rather represent а group of more or less idiosyncratic forma
tions. These include examples like Beaglolo [Beagl(e) + (B)olo(gnese)], where it is 
the middle part ofthe 2"d base that is retained; Glechon [(Bea)gle + (Bi)chon (Frise)] 
and Wapoo [(Chihua)hua/wV/ + Poo(dle)], which are arguaЫy cases of clipped com
pounds, or what Gries (2006) calls "complex clippings". 

The above data suggest that Ыending oftype (1) above, where the initial part 
of the 1 st base is Ыended with the final part of the 2"d base, with loss of morphopho
nological material at the point of fusion between the two bases and with or without 
overlap, is the prototypical pattern ofthis word-formation process. It was а pattern of 
choice in about half of all the occurrences of Ыending, а trend which is reported in 
other studies as well (Algeo 1980, Lalic-Krstin 2007). 

In а number ofЫends where the second base is poodle, the form that actually 
surfaces in the Ыend is doodle: Weimardoodle [Weimar(aner) + (P)oodle], Golden
doodle [Golden (Retriever) + (P)oodle], Boxerdoodle [Boxer + (P)oodle]. This is 
perhaps а result of the morphological reanalysis of labradoodle, the first and most 
popular new hybrid, where the second element is taken to Ье doodle, instead of poo
dle and with time doodle started to Ье used as а (bound) allomorph. There are, how
ever, signs that doodle is the preferred allomorph even in compounds, as а free morph 
(Irish Doodle [Irish Setter + Poodle]) and in Ыend-initial position (Doodleman Pin
scher [Doberman Pinscher + Poodle]), which, although it is perhaps still early to say, 
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may indicate that doodle is undergoing the process of morphemization as а result of 
Ыending (cf. -[r]azzi, -zilla, -tainment]. 

The next most frequent word-formation process is compounding, the proc
ess creating lexical units "consisting of more than one base" (Quirk et а!. 1985: 
1567). It is generally а very productive process in English and in the present corpus 
it accounts for some 25% of the word-formation processes used. This percentage is 
in line with that in Algeo 1980, who found 29.8% of compounds in his data. For the 
purposes of the present paper, the theoretical controversy of the distinction between 
compound and phrasal nouns in English was ignored and all were classified as com
pounds. The reasons for this decision lie in the fact that so far no coherent frame
work has been offered that would make а clear-cut, unamblguous distinction between 
the two categories and all the tests that have been offered yield only partial results 
(for some discussions of the topic, see Adams 1973, Lyons 1977, Bauer 1983, Lipka 
1992, Huddleston and Pullum 2002, Plag 2003), which perhaps justifies Adams's 
(1973: 58) conclusion that "compound-status can Ье seen as а matter of degree". 

All compounds found in the corpus are endocentric. The following two sub
groups, based on the morphosyntactic classification of the bases, were found: 

Noun+Noun, as in: 
Boston Spaniel [Boston (Terrier) + (Cocker) Spaniel] 
Cocker Pug [Cocker (Spaniel) + Pug] 
Mountain Mastif.f[(Bernese) Mountain (Dog) + Mastiff]. 

Adjective+Noun, as in: 
Australian Retriever [Australian (Shepherd) + (Golden) Retriever] 
English Кing [English (Тоу Spaniel) + (Cavalier) King (Charles)] 
lrish Saint [Irish (Terrier) + St. (Bernard)]. 

English compounds are of Ьinary structure (with only а handful of excep
tions), which means that no matter how many bases а compound consists of, it can 
always "Ье divided into strictly Ыnary compounds as its constituents" (Plag 2003: 
134). ln the present corpus, however, there аге some cases which do not seem to fol
low this Ыnary rule. lt is not clear, for instance, whether American Bull-Jack [Ameri
can Bulldog + Jack Russell Terrier] is better represented as [American Bull] Jack or 
as American [Bull Jack]; or how exactly we should bracket English Тоу Chin Spaniel 
[English Тоу Spaniel + Japanese Chin]. 

Clipping, а word-formation process which involves cutting off part of ап 
existing base to leave а phonologically shorter sequence (Huddleston and Pullum 
2002: 1634), is next in frequency and makes up 6.2% of word-formation processes 
in the present corpus, which is significantly higher than the percentage recorded in 
Algeo 1980 (2.4%). Although clippings in general are more numerous in the present 
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corpus, the breakdown of the percentage into individual types of Ыending is similar 
to that of Algeo 1980. Back clipping is clearly the prototype, accounting for 95% of 
clippings: Crested Malt [Chinese Crested + Malt(ese)], Silky-Pin [Silky Terrier + 
Miniature Pin(scher)]. 

When clipping is comЬined with suffixation, the product is called an em
bellished clipping (Huddleston and Pullum 2002: 1636). Јп the corpus this suffix 
is invariaЫy -ie, and it is always found in comЬination with Ыending. Very often, 
though поt necessarily, the plain (i.e. clippiпg without а suffix) or embellished clip
ping alгeady exists as а separate estaЫished lexeme ( e.g. Lab for Labrador, Newj' 
апd Newfie fог Newfoundland). Thus we have Aussie-Poo [Austгalian Shepheгd + 
Poodle ], Pinny-Poo [Miпiature Pinscheг + Poodle ], Pugottie [Pug + Scottish Теr
гiег ], Poshies [Pomeгanian + Shetlaпd Sheepdog], Bernefie [Beгnese Mountain Dog 
+ Newfoundland]. 

Suffixation гates surpгisingly low when compaгed with Algeo's 18.5% (Al
geo 1980: 274)- if embellished clippings are excluded, only 1.4% ofwoгd-foгmation 
processes used are cases of suffixation. The suffixes аге all from the gгoup of famili
aгity maгkeгs, which are infoгmal in meaning and indicate "close community with 
what is referred to" (Quirk et al 1985: 1584 ). The following are fouпd, giveп in the 
огdег of frequency: 

-iel-y: Minnie Jack [Min Pin + Jack Russell Terrieг] 
Frenchie-Pei [Fгench Bulldog + Chinese Shaг Pei] 
Jackie-Вichon [Jack Russell Terrier + Bichoп Frise] 
Foxy Russell [Тоу Fox Теггiег + Jack Russell Terrier] 

-s: Buggs [Boston Тегriег + Pug] 
Cheeks [Chihuahua + Pekingese] 

-er: Тоу Poxer [Тоу Fox Terrieг + Pug] 

Acronymy is found only in 2 cases, accounting therefoгe fог ап insignificant 
0.3% of the woгd-formation pгocesses. The two cases аге: BD Terrier [American 
Bulldog + Bull Terrieг] and ВТ Walker [Вохег + Tгeeing Walker]. 

Conversion also proved to Ье of minor statistical importance and was re
corded in опlу а handful of adjective-to-пouп coпveгsioпs such as Chin Crested [Jap
anese Chin + Chiпese Crested] and Sofl Coated Golden [Soft Coated Wheateп Terгier 
+ Goldeп Retriever]. 

The coгpus contaiпs а numbeг oflexemes (оvег 30 ofthem) which exhiЫt а 
moгphological pгocess quite uncommon in English. This process involves Ыending 
two bases with the iпsertion of ап interfix betweeп them: Peke-Д-Chon [Pekingese 
+ Bichon Frise], Сосk-Д-Роо [Сосkег Spaпiel + Poodle], fгequently separated with 
hyphens and capitalized. The interfix appears to have no particulaг meaning and its 
functioп seems to Ье mainly pгosodic-to facilitate the pronunciation ofthe sequence 
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of two consonants Ьу introducing а vowel in between and creating an extra syllaЫe, 
not unlikethe function it has in neoclassical compounds. Thus it functions as а linking 
vowel, or, more specifically, as а rhythmifier, to coin а new term and perhaps serves 
to draw attention to new words Ьу making them graphologically conspicuous. 

CONCLUSION 

In conclusion, most names of hybrid d_ogs are created Ьу using the names of 
parents as bases. Of all the word-formation processes, Ыending is the most common 
and is used much more frequently than elsewhere. While compounding is more or 
less as frequent as in the general lexicon, suffixation is extremely low in productivity 
and is being overtaken Ьу clipping. Other processes in the formation of these new 
words are acronymy and conversion but their relative frequency is statistically insig
nificant. This clearly leads to the conclusion that there is а strong tendency for the 
names for new hybrid dogs to Ье formed Ьу Ыending or compounding, which is not 
in accordance with general tendencies in English word-formation where traditionally 
the leading processes are ( or used to Ье) compounding, suffixation and conversion. 
This has elevated Ыending from an idiosyncratic, statistically and otherwise marginal 
secondary word-formation process to а specialized, highly productive means ofnam
ing hybrids. 
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TVORBENI POSTUPCI U NAZIVIMA NEКIH 
НIBRIDNIH RASA PASA U ENGLESKOM JEZIKU 

REZIME 

Leksicko polje reci koje oznacavaju hiЬride pasa и skorije vreme је znacajno 
uvecano velikim brojem novih reci. Dva statisticki najproduktivnija postupka tvorbe 
reci kod ovih neologizamajesu slivanje i kompozicija a\i, dokje re\ativna frekvencija 
kompozicije priЫizno ista onoj и opstem vokabularu, slivanje је mnogo ucestalije i 
pocinje da se pomalja kao primarni tvorbeni postupak pri imenovanju hiЬridnih vr
sta. Sufiksacija, inace vrlo produktivan postupak и engleskom, и ovom је \eksickorn 
polju mnogo manje produktivna, cak manje od abrevUacije. Akronimija i konverzija 
su zabelezene и vrlo malom broju leksema. 

Kljucne reCi: tvorba reci, tvorbeni postupci, slivanje, konflacija, hiЬridi. 
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О ИНТЕНЗИФИКАЦИЈИ СУБЈЕКТИВНИХ ЗНАЧЕЊА У 

СРПСКОМ И РУСКОМ ЈЕЗИКУ1 

Душанка Мирић 

САЖЕТАК 

У раду се разматра проблем интензификације значења емоције и оцје

не, као специфичних објеката подложних квалитативним и квантитативним 

промјенама. Природа интензификације сагледава се као специфичан когнитив

ни механизам сужене идентификације, реализован подударним лексичко-син

таксичким средствима у посматраним језицима. 

Кључне ријечи: интензификација, субјективно значење, стање, емо

ција, оцјена, сужена идентификација, когнитивни механизам. 

1. У круг појава које још нису у потпуности лингвистички дефинисане 
а традиционално су сакривене иза ознаке експресивност, примијењене на једи

нице различитих језичких нивоа, спада и интензификација, која се интуитивно 

повезује првенствено са категоријалним значењем количине. Експресивност, 

са своје стране, схвата се доста широко, уз превазилажење граница категоријал

них значења. Тако се обично квалификује сваки субјективни "прираст" грама

тичком и лексичком значењу и као такав чешће је био тумачен као стилистичка 

појава него као семантичка, својствена систему у цјелини. У експресивност се 

укључује и емоционалност, односно језички израз људских емоција, као дио је

зичког садржаја који се тешко подвргава егзактној анализи, а још мање форма

лизацији2. Ипак, могућност издвајања система средстава његовог изражавања 

1 Радје настао у оквиру пројекта бр.ОН 148010, "Стандардни српски језик: синтаксичка, семаm·ичка и 
прагматичка истраживања", финансираног од стране Министарства за науку РС. 

2 У многим случајевима емоционалност се сматра за основну карактеристику експресивности. О одно
су експресивности и емоционалност в. Тошович (2006) 
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доказује да емоционални садржај чини засебни тип значења, као и да може 

бити разматран као низ самосталних и специфичних језичких концепата. Јед

на од особина емоционалног садржаја у језику је и могућност његовог мани

фестовања као стања у различитом степену. У уској вези са емоционалношћу 

је и језичко значење оцјене. Везу између датих значења потврђује не само линг

вистика, него и психологија, установљавајући у основи емоционалне реакције 

краткотрајну когнитивну обраду појаве која се своди на оцјену (Миливојевић, 

2004). То је и разлог због кога се оба типа смисаоних компонената могу реа

лизовати у семантичкој структури исказа истовремено, преплићући се. Прва 

заједничка карактеристика ових значења је субјективност проистекла из веза

ности за говорника и његов однос према стварности. Осим субјективности, оба 

типа значења имају још једну заједничку особину, а то је припадност објектима 

подложним интензификацији. Наиме, код оцјене, као и код емоција сусрећемо 

се са обиљежјима која их повезују са категоријалним значењем количине. Оцје

на је скаларна, за њу је битно постојање извјесне аксиолошке скале и концепт 

норме: ако је нешто оцијењено као "добро", други објекат може имати оцјену 

"боље" или "лошије/ горе". Количински аспекат се код емоција манифестује 

у виду градуелности - у језичкој слици свијета оне "расту" (обида росла, још 

више се увреди), имају дубину (глубокое чувство благодарности, дубока туга, 

мрзети из дна душе, оскорблен до глубины души), потпуност (:жељети од свег 

срца, желать от всего сердца,благодарить от всей души), оцјењују се као 

узвишене и ниске. 

Са друге стране, оба типа значења имају и своју квалификативну стра

ну: одступање од норме резултира позитивном или негативном оцјеном, а исто 

тако и емоције могу бити позитивне или негативне са тачке гледишта субјекта 

стања. Позитивна оцјена обично повлачи за собом и позитивну емоцију и обр

нуто. Интензификација се може односити на оба поменута аспекта емоције и 

оцјене, количински и квалификативни. 

У лингвистичкој теорији се интензификација / интензивност тумачи 
различито, што показују и неки приступи овом проблему у русистици. Појава 

се третира, на примјер, као количински аспекат оцјене (Арутюнова, 1988), као 
категорије мјере у функцији експресивности (Лукьянова, 1986) или као израз 
афективност (Вольф,1985)3 • У новије вријеме срећу се и мишљења да интен

зивност није само аспекат, дио конотативног или денотативног значења ријечи, 

него засебна семантичка категорија, "мјешовитог" типа, количинско-квалифи

кативна, ( "промежуточная категория", Родионова, 2004, 2005), са сопственим 
системом средстава за изражавање. Овом приликом биће посвећена пажња на

чинима изражавања интензивности емоција и оцјене, као и њиховој узајамној 

3 Е.Н.Вольф (1985, 37-43) , као и низ других руских истраживача, разликује "емотивност" схваћену 
као синоним за значење оцјене и "афективност", којаје заправо значење интензивне емоције, висок 

степен заинтересованости субјекта за оно о чему се говори. 
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вези, полазећи од дефиниције интензивности као смисаоне компоненте која се у 

семантичкој структури језичких јединица манифестује метасмислом 'врло' или 

'јако' у српском и 'очень', 'сильно' у руском језику. 

Интензификација се може посматрати као проблем структуре лексич

ког значења са релевантним творбеним аспектом, остајући на тлу овог типа се

мантике, али и као лексичко-синтаксички проблем. За изражавања семантике 

високог степена осјећања и оцјене у оба језика користи се лексика којој је сема 

интензитета дио денотативног значења: именице (усхићење, занос, очајање,· 

восторг, отчаяние, изумление и др.), при.цјеви (прекрасан, изузетан, диван, 

крајњи; превосходный, прелестный, изумительный ... ), прилози (јако, изван

редно, изузетно, прекрасно, одлично, сјајно, изумительно, превасходно, потря

сающе и сл.), прилози (јако, врло, веома, CWlHO, страшно, очень, СWlьно, очень 
сWlьно, с CWlOЙ, излишне, крайне, ужасно и др.). Атрибутивна детерминација 

оваквог типа лексике често има изражену тенденцију идиоматизације, односно 

ограничења лексичке спојивости при.цјева и именица. Тако у српском језику 

као релативно устаљене спојеве имамо примјере интерпретације интензивних 

емоција: неизрецива радост, неизрецива срећа, неописиво весеље, необуздани 

с.мех, тешки/ мучни стид, бескрајна љубав, /пре/тешка мука, па и потпуно 

фразеологисано изражавање, нпр. до неба мије жао, на смрт уплашен. Слич

но је стање и у руском језику: несказанная радость, невыразимый ужас, не

изъяснимое волнение, мучительный стыд, неописуемое удовольствие, безумно 

тя:жело, смертельно напуган. Лексика оваквог денотативног значења функци

онише и у специјализованим синтаксичким моделима за изражавање физичког 

и психичког стања, заједничким за све словенске језике. 

2.0 Управо ови синтаксички модели су посебно интересантни за 

праћење начина интензификације емоционалног и евалуативног значења, по

што могу открити функционисање когнитивних механизама у овој области. 

Тако ће као полазиште ов.цје послужити синтаксичке конструкције са значењем 

емоционалног стања, првобитно дефинисане као модели изражавња психичког 

стања уопште на материјалу руског језика (према Цейтлин, 1976). Генетска и 
типолошка блискост руског и српског језика манифестује се подударношћу и у 

овом сегменту: 

(а) глаголски модел: Радујем се -Я радуюсь; 

(б) предикативни: Жао ми гаје-Мне жалко/ жаль его; 

(в) супстантивни: У меня тоска у руском језику, без еквивалента у срп

ском; 

(г) а.цјективни: Она је весела - Она весела; 

(д) са трпним глаголским при.цј евом: Зачуђена сам - Я удивлена; 
( е) предлошка-падежни модел в+ локатив: Они су у жалости/ Он в об иде 

на тебя, Я в восторге. 
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Посљедњи тип конструкција у српском језику има мању фреквенцију 

него у руском, а јавља се као дио аналитичког предиката - поред наведеног 

бити у жалости, бити у љубави, у усхићењу, или у функцији пропратне окол

ности, нпр. узвикнути у усхићењу, рећи у бесу. 

Реализација ових модела и њихових варијаната зависи у великој мјери 

од лексичког значења предиката, тако да се комплетна парадигма изузетно рије

тко остварује (Цейтлин, 1976). Могућност непосредног изражавања емоције и 
оцјене није једнако својствена свим конструкцијама и условљена је прије свега 

односом семантичких улога говорника и субјекта стања. Тако се емоционал

на реакција у најужем смислу реализује при поклапању говорника и субјекта 

стања ( експериенсера) уз услов актуелности стања, односно његове везаности 
за моменат говора, што резултира аутоилокутивношћу. Неподударање говорни

ка и експериенсера, као и неактуелност стања отвара могућност за интерпрета

цију емоције и значење оцјене: 

Жалосна сам због те деце : Жалосно је то се што ради. -> 
'осећам жалост' : 'сматрам да је то што они раде лоше и тужно' 

Подударан механизам помјерања значења налазимо и у руском језику: 

Как хорошо видеть тебя снова! : Хорошо, что ты сегодня здесь. -> 
'я чувствую радость' : 'то, что ты здесь,считаю положительным' 

Значења емоције и оцјене изражене наведеним конструкцијама кванти

фикују се и интензификују на истовјетан начин, тако да се могу издвојити три 

типа интензификације: лексичка, граматичка и деиктичка. Заједничка особина 

за сва три типа је да их при изражавању највишег степена оцјене или емоције 

прати као релевантан сигнал узвична интонација, а тип интонације, са своје 

стране, може даље диференцирати значења (в. 3.0). 
2.1 Под лексичком интензификацијом подразумијевамо употребу 

лексичких квантификатора ненумеративног типа са семом интензивности ('врло' 

1 'јако'), попут прилога врло, веома, јако, много, пуно, страшно, нимало и сл. у 
српском језику и очень, весьма, много, ужасно, нисколько и др. у руском. Сфера 

њихове употребе зависи од синтаксичког облика емоционалног предиката, нпр. 

то су глаголска, предикативна и трпна конструкција. Механизам интензифика

ције у оваквим случајевима се може представити принципом квантификација 

+дескрипција, г.цје се дескрипција односи на емоцију. 

Гусь нисколько не обиделся, что незнакомая собака поедает его корм. / 
Гусак се није био нимало увријеђен што му непознато псето једе њего

ву храну. (Чехов) 

Деца се јако радују шетњи. : Дети очень радуются/рады прогулке. 

(разг.) 

Врло ми је драго што долазиш. : Я очень рада твоему приезду. (разг.) 
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Јако сам узнемирен због ваших речи.: Я очень обеспокоен вашими сло

вами. 

2.2 Граматичка средства интензификације емоционалног и оцјенског 

значења су степени поређења, а она се тичу предикативних, а,цјективних и тр

пних конструкција. Стриктно гледано, интензивна емоција се ов.цје изражава тек 

кад уз компаратив као граматичко средство квантификације буде употребљено 

лексичко средство, нпр. ништа, још, нико, док су лексичке квантификативне 

допуне обавезне у аналитичким облицима суперлатива: више од свега (=најви

ше), ко."vtnаратив+ все (всего,всех), са\4ЫЙ +позитив. 

Ништа ми није жалије него кад ми узеше шећер. (РМС) 

Сада још кривље би Нас ради ну хоџи, баци празну врећу и стаде кукати. 

(РСАНУ) 

Нико срећнији од њих кад пада киша и бризне ветар по реци, а и овце 

мирују. (Ћосић) 

Досаднее всего, что здесь и умирать придется.: Најжалосније је то што 

ћемо овде и умрети. (Чехов) 

Самое обидное для него, - это неуважение. (разг.) 

Оба типа интензификације се могу сматрати за експлицитну, у првом 

случају захваљујући лексичкој квантификацији, а у другом случају исказивањем 

семантике високог степена принципом поређења уз експлицитно указивање на 

истоврсне објекте. При томе је механизам у другом случају модификован и у 

лексичком и у дескриптивном дијелу. Лексички квантификатори ов.цје показују 

тенденцију граматикализације, а тежиште семантике количине се пребацује на 

граматичку форму дескрипције. 

2.3 Нешто другачији механизам интензивирања субјективног значења 
одвија се по принципу деикса + дескрипција. Ов.цје се за исказивање интен
зивне емоције или високе оцјене у обајезика користе деиктици тако, толико, 

како, какав, -а, -о/ так, такой, -ая, -ое, как, какой, -ая, -ое,экий, -ая, -ое, на

столько, уз емоционалне предикате, предикативне и непредикативне. Деиктици 

функцију интензификације остварују углавном по линији квалификативног зна

чења, рјеђе квантитативног (нпр. толико, настолько ), а као регулатор њиховог 
избора јавља се природа објекта интензификације. Уколико је емоција израже

на као стање, дакле, објекат динамичког типа, онда се квалификација исказује 

првенствено као начин: тако, како; так, как. У смисаоној структури оваквих 

исказа имплицирана је компонента 'изузетно много' , што указује на највиши 
степен интензитета. 

Как вы меня испугали! - сказала она ... : Како сте ме уплашили!- рече ... 
(Чехов) 
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Тако ми је жао! Како сам срећна! Тако ми је драго! (разг.) 

Мне так стыдно! Как я счастлив! Как я зол! (Акишина, 2006) 

Управо код овако изражене емоције као објекта интензификације у срп

ском језику запажа се неутрализација квалификативног и квантитативног зна

чења, што се манифестује синонимичном употребом начинских и количинских 

деиктика: тако и толико (тако мије драго и толико мије драго), како и колико 

(како га воли и колико га воли). То је и разлог што се између српског и руског 

језика успоставља и асиметрична еквиваленција - у српском језику биљежи се 
често количинска деикса на мјесту начинске у руском: 

Она останавливается и смотрит ему вслед не мигая, пока он не скрыва

ется в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! 

Она застаје и прати га погледом, не трепћући, док не ишчезне у улазу 

гимназије. Ах, колико га она воли! (Чехов) 

Када се емоционално значење остварује као објекат нединамичког 

типа, односно као номинација, квалификација се исказује као особина (Пипер и 

др.2005), средствима као што су већ поменути замјенички облици какав, такав; 

какой, такой, экий.4 Овдје се већ јавља други тип синтаксичке конструкције 

- једна од модификација реченице са номинативом као семантичким језгром 

копулативног предиката, на коју указује И. Антонић (2007). Ради се о реченици 
попут То је штета! у српском, са формом Штета! као оказионалном варијан

том. Овдје номинатив функционише као исказ евалуативне и/или емоцио

налне семантике. На исти начин се исказ еквивалентног значења образује и у 

руском језику. У оба језика интензификација субјективног односа се и у датим 

конструкцијама остварује по принципу квалификативна деикса+дескрипција. 

Каква срећа! : Какое счастье! (Рус.фразеол.) 

Танька, беда такая ... (Улицкая, www.ruscorpora.ru)/ Тања, каква несрећа ... 

Ни у оваквим случајевима еквиваленција међу деиктицима у функцији 

интензификатора у руском и српском језику се не остварује увијек по линији 

припадности истом типу категоријалног значења, нити се изражава истом вр

стом ријечи, јер емоција често бива осмишљена као различит тип објекта: 

Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! - сказала она, не 

глядя на него. : Време овде брзо пролази, а овде је, међутим, тако до
садно! - рече она· не гледајући га. (Чехов) 

Опоздал, такая обида! (Ожегов): Закаснио сам, како мије криво! 

Я такой злой! (Акишина): Тако сам бесан! 

Экая досада! Как нарочно, ни души! (М АС) : Тако ми је криво. 
Нигдје никог, као намјерно. 

4 У супстандрдном српском у оваквој функцији јавља се и облик који, -а,-е. 
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Средства квалификативне деиксе овдје преузимају улогу интензифи

катора, издвајајући денотирани садржај као јединствен по карактеристикама и 

релевантан у датој ситуацији: 

Каква срећа! 7 изузетна велика срећа 

Ирина, ты завтра уезжаешь - такая жалость. (Чехов) 

такая жалость 7 изузетно велика жалост 

У смисаоној структури исказа овог типа може се реконструисати им

пликација поређења са скупом истоврсних објеката, при чему поређење иде у 

корист денотираног садржаја: 

каква срећа 7 тако велика, посебна срећа, која се на може поредити са 

другом (какве нема) 

такая жалость 7 тако велика, посебна жалост,која се на може поредити 

са другом (какве нема) 

Такав механизам издвајања релевантног садржаја је когнитивне приро

де и представља у извјесном смислу интервенцију која се тиче референцијалног 

статуса, а могао би се означити као сужена идентификација. 

2.4 Да се интензификација емоције или оцјене по принципу 

деикса+дескрипција може тумачити као сужена идентификација, доказује и 

коришћење неких других функцијских ријечи на мјесту квалификативног де

иктика. У српском језику се користи партикула баш, чија је основна функција 

издвајање релевантног објекта (Мирић, 1995). Партикула је по правилу носилац 
реченичног акцента. 

Како сам љута! : Баш сам љута! (разг.) 

Тако мије жао! : Баш мије жао! (разг.) 

На сличан начин, са преузимањем реченичног акцента и уз узвичну ин

тонацију, функцију интензификације остварују у руском језику партикула вот, 

чије је основно значење указивање на блиско растојање и показна замјеница 

это. 

Чайник сломался, .... вот досада! (Д.Дoнцoвa,www.ruscorpora.ru) 

Господи, боже мой! - сказал он подавлено. -Вот еще беда. 

(IO.Дoмбpoвcкий,www.ruscorpora.ru) 

Это сюрприз! (Акишина) 

Вот и выспался зачем-то. (Чехов)/ Е баш сам се наспавао! 

У српском језику у оваквом контексту јавља се и замјеница што (Што 

сам љута! Што је добра торта!) као средство интерпретације интензивне 

емоције и изражавања високе оцјене, праћене позитивном емоцијом, нпр. 
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Што је лепо ујутру у кревету играти се са дететом! (Ћосић)/ Как хоро

шо утром поиграть с ребенком в кро вати! 

Употреба другог лика ове замјенице - шта, везана је првенствено 

за емоционалну реакцију изненађења, при чему се сама емоција не денотира 

(*Шта сам љута!* Шта сам изненађен!). Емоционалност реакције је изазвана 

својствима објекта друге врсте и његовом карактеристиком (нпр. квантитетом) 

која није очекивана: 

Шта је људи! -7 изненађен сам мноштвом људи 

Квалификативну употребу еквивалентне замјенице у руском језику , 
али не самосталне него у конструкцији что за, налазимо у исказима који пред

стављају емоционалну реакцију изненађења уз високу позитивну или нега

тивну оцјену. 

Что за прелесть сказки! (гaзeтa,www.ruscorpora.ru) 

Что за глyпocти!(Гpeкoвa,www.ruscorpora.ru) 

У прилог мишљењу да се ради о суженој идентификацији, односно о 

једној врсти референцијалне модификације иде и употреба лексичких средста

ва са значењем јединствености, уникалности у сврху интензификације. То су 

средства која могу изразити и квантификацију и референцијалну неодређеност, 

нпр. у српском један, једна; у руском один, одна, а овдје се ради прије о квали

фикативној уникалности, него егзистенцијалној, што је иначе њихова примар

на функција. 

А она дјеца без мајке! Тугаједна! (разг.) 

Какой ответ? Одну суровость. (Пушкин) 

У функцији интензификатора емоционалног односа у руском језику може 

бити употребљен и постфикс -то управо као средство издвајања објекта: 

Живите тут, а с меня и флигеля довольно. Радость-то господи! (Че

хов) 

Живите овде, а мени је и крило довољно. Каква срећа, боже благи! 

По принципу издвајања објекта путем наглашавања његове аутентич

ности као једног вида квалификације интензивира се значење оцјене која може 

бити праћена и интензивном емоцијом. У функцији интензификатора користе 

се лексеме као што су прави, -а, -о,· стварно,· устаљени спој прави правцати у 

српском и настоящий, -ая, -ое,· сущий,-ая, -ое, пря.мо у руском језику. 

Права срећа што си нашао такси! Могли смо изгубити везу. (разг.) 

Купио сам ципеле пре месец дана, а већ пукао ђон. Стварно жалосно! 

(разг.) 
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Да, Никола- сила! Настоящий пролетарий! (Ћосић) 

Настоящий праздник! (газета,www. ruscorpora.ru) 
Если вникать в слова- сущий бред. (гaзeтa,www.ruscorpora.гu) 

Да, да, да, - притворно посочувствовал Егор, - пря.мо беда с этими алка
шами ! (Шукшин,www.ruscorpora.ru) 

2.5 Као објекат интензификације у конструкцијама образованим по 
принципу деикса+дескрипција не јављају се искључиво емоционални предика

ти него и објекти попут естетских својстава, других психолошких стања и сл., 

што резултира значењем посебне, тзв. парцијалне оцјене, праћене емоцијом. 

Тако се могу разликовати хедонистича, естетска, етичка оцјена (Арутюнова, 

1988), уз посебну емоцију, позитивну или негативну, зависно од мјеста оцјене 
на скали(+/-): 

-хедонистичка оцјена са одушевљењем или одвратношћу: 

Како је то лепо! Што је пријатно! vs. Какая гадость ... какая гадость этот 
ваш напитак! 

- естетска са дивљењем : Каква лепотица! Какая красавица! 
Какой ты у меня славненький! ... Какой ты у меня хорошенький! 

(Чехов) 

Како си ми ти диван! ... Како си ми ти красан! 
- етичка оцјена са презиром: Какие дикие нравы, какие лица! Что за 

бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! (Чехов) 

Какви дивљачки обичаји, какви људи! Какве бесмислене ноћи, какви 

незанимљиви и fiеприметни дани! 

3 .О Прецизнија диференцијација значења конструкција са емоцио

налним предикатима на чисто емоционалну реакцију и позитивну / негативну 
оцјену пада на терет интонације која може бити једини показатељ различитих 

значења. На српском језичком материјалу утврђена је разлика између интона

ције интензивног емоционалног односа и оцјене, мада не на синтаксичким кон

струкцијама наведеног типа (Јокановић - Михајлов, 2000). Без обзира на то, 
сматрамо даје дати опис примјенљив на изражавање интензивног субјективног 

односа и у посматраним моделима. Тако је интонациона карактеристика исказа 

са значењем интензивности емоције у српском језику најприје раван, па узлаз

ни тон, праћен интензитетом и специфичним успоравањем темпа, а изношење 

вредносног суда (оцјене) праћено је мање изразитом мелодијском линијом и са 

израженим интензитетом акцентогених ријечи (op.cit.). Могло би се рећи даје 
акустичка специфичност овдје посматраних конструкција акценатско издвајање 

деиктика, али би то морало бити потврђено додатним испитивањем. На руском 

језичком материјалу дефинисане су основне интонационе конструкције које се 

могу довести у везу са значењем интензитета субјективног односа-'- ИК-5 и 
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ИК-6 за позитиван однос и ИК-7 за негативан (Брызгунова, 1977), при чему су 
деиктички елементи издвојени интонационим центром. 

4.0 Разматрање интензификације на примјеру емоционалних и аксио

лошких језичких садржаја као објеката веома подложних оваквој врсти семан

тичке модификације, даје могућност ширег сагледавања ове појаве у језику. Ово 

се тиче не само установљавања система средстава која се у српском и руском 

језику користе у ту сврху, него и сагледавања природе интензификације.Дата 

појава се показује као когнитивни механизам који се може означити као суже

на идентификација. Овај механизам је карактеристичан управо за посматрани 

тип објеката и везан је за типизиране синтаксичке структуре, остварујући се по 

принципу деикса+дескрипција. При томе дескрипција може да се манифестује 

као номинација стања (интензивирана емоција) и предмета (интензивирана 

оцјена). Упоређивање лексичких и степена поређења као граматичких средста

ва за изражавање интензивиране емоције/оцјене показује да механизам сужене 

идентификације функционише и тамо: уз дескрипцију објекта врши се његово 

квантитативно издвајање. Посматрани начини интензификације ову појаву раз

откривају са различитим степеном експлицитности, при чему се синтаксичке 

конструкције образоване по принципу деикса+дескрипиција могу сматрати за 

имплицитну интензификацију. 

Анализа материјала овом приликом је показала општу подударност 

механизма и типа средстава интензификације у српском и руском језику. 

Разлике међу језицима могу се установити на плану функционисања поједи

них средстава, а списак реченичних модела за изражавање стања могао би 

бити допуњен номинативним и/или модификованим номинативним моделом 

(деикса+дескрипција). 
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Душанка Мирић 

ОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ СУБЪЕКТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
В СЕРБСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

РЕЗЮМЕ 

В данной работе на материале сербского и русского языков рассматри
вается проблема интенсификации субъективных значений эмоции и оценки, как 

взаимосвязанных смысловых компонентов, подверженных количественным и 
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качественным изменениям. Интенсификация определяется как своеобразный 

коrнитивный механизм, обозначенный как суженная идентификация, проявля

ющийся в сочетании средств деиктического выделения и номинации объекта 

оценки и / или эмоции. 
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РОЈАМ MODALNOSТI KOD NEKIH FRANCUSKIH 
I SRPSKIH/HRVATSKIH AUTORA 

Ruiica Seder 

SAZETAK 

U radu se tretira modalnost kao konceptualna kategorija, kao i sredstva nje
nog izrazavanja. Poredenjem nekoliko stavova iz domace i francuske literature, dola
zi se do zakljucka da se svi autori sla.ZU da је rec о pojavi prisutnoj u svakom iskazu, i 
sa druge strane, da su sredstva njenog izra:Zavanja mnogobrojna, iako glagolski nacini 
ostaju primarno sredstvo njenog formalnog izrazavanja. 

Юjucne reci: modalnost, glagolski naCin 

Modalnost1 је sira kategorija nego kategorija modusa (glagolskog nacina), 
koji predstavlja samo jednu od njenih formalnih manifestacija. Rec је о gramatickom 
konceptu koji treba definisati sa dve strane: znacenjske i formalne ( Ivic 1973: 85). 

Buduci da је rec о kompleksnoj jezickoj pojavi, njome su se bavili mnogo
brojni autori, sa razliCitih aspekata. U ovom radu predstavicemo neke od stavova iz 
nase2 i francuske litarature, u cilju njihovog poredenja i iznalazenja zajednickih crta 
ili eventualnih razlicitosti. 

Kada је rec о nasoj literaturi, najsveobuhvatniji prikaz pronasli smo u gra
matici grupe autora predvodene Predragom Piperom (Piper 2005). Modalnost је tu 
definisana kao semanticko-pragmaticka kategorija koju nosi svaka recenica а koja 
predstavlja "kvalifikaciju koju govomo lice daje о svom iskazu i/ili о situaciji koja 
је njime oznacena" (Piper 2005 : 636). Ova kvalifi.kacija postize se gramatickim i 

1 U konsultovanoj literaturi primecuje se odredena terminoloska neuskladenost. Neki autori termin modus 
koriste u znacenju modalnost dok se kod drugih isti termin koristi kao sinonim za glagolski naCin. Mi сето 
u ovom radu termin nzodus koristiti kao sinonim za glagolski naCin. 

2 Rec је о literaturi sa teritorije srpskohrvatskog govornog podrнcja. 
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leksickim sredstvima3, koja u recenici predstavljaju funkcionalnu celinu. Koristi se 
pojam pojam modalni okvir koji upravo predstavUa tu "kvalifikaciju koju daje go
vorno lice sa stanovista realnosti onoga sto se u propoziciji iznosi, ili prema nekom 
drugom kriterijumu. "(Piper 2005 : 27), i diktum-sadrzaj na koji se taj modalni okvir 
odnosi.4 Autori daju primer recenice: Verovatno си doCi, gde se modalnim okvirom 
-koji nije iskazan formalno kroz glagolski oЫik, vec pratecom leksemon verovatno u 
znacenju 'ја verujem'- kvalifikuje semanticki sadrzaj 'ја cu doci' ." 

Celokupna kategorija modalnosti u ovoj gramatici predstavlja se па sledeci 
naCin: 

I.Modalnost u uzem smislu (modalnost realnost i irealnosti ili objektivna, 
asertivna modalnost), koja se odnosi" samo na predstavljanje propozitivnog sadrzaja 
recenice kao realnog ili na odsustvo takve kvalifikacije" (Piper 2005 : 637). 5 Ovaj 
vid modalnosti izraZ:ava se razlicitim oЫicima, i, iako njihova upotreba nije strogo 
razgranicena (ne postoje oЫici rezervisani iskljucivo za jedno modalno znacenje), 
moguce је izdvojiti oЫike koji primarno izrazavaju odredenu realnost (Indikativ) ili 
pak neodredenu realnost-domen moguceg, nuznog, uslovnog, hipoteticnog i slicno 
(Imperativ, Potencijal, Optativ, kao i modalni glagoli ili znacenjski slicna neglagol
ska leksema u predikatu).6 

Ovde upravo glagolski nacini ovde nalaze svoje mesto kao sredstvo modalne 
kvalifikacije. 7 

3 О tome dalje. 
4 "Modalni sadrzaj recenice је poseban semaпticki predikat u znacenjskoj stukturi recenice, koji је kao mo

dalni okvir nadreden onome delu recenicnog sadrzaja koji se njime kvalifikuje. (".) Modalni okvir naziva se 
i modus, а sadrzaj koji se njime kvalifikuje naziva se i diktum." (Piper 2005 : 637) Autori naime u strukturi 
svake recenice razlikuju formalпu strukturu i receпicni sadrzaj, koji podrazumeva :=пacenjsku (semanticku) 
strukturu kao i njenu pragmaticku strukturu. Znacenjsku strukturu konstituise pre svega semaпticki predikat 
(najcesce pracen argumentima ), dokje modalni okvir taj koji znacenjsku strukturu povezuje sa pragmatic
kom. Detaljnjije о ovome pogledati: Piper 2005 : 26-28; 301; 575-591. 

5 Drugim recima, govomo lice sadrzaj iskaza kvalifikuje kao nesto cija је ralnost odredena (Jovan nije slu
saolne slusa/nece slusati predavanje), ili nesto cija realnost nije odredena, jer pripada domenima mogнceg, 
nuznog, uslovnog, hipoteticnog (Jovan moze da slusa predavanje, Ьi slusao predavanje, Jovane, slusaj pre
davanje !. Ako Ьi Јоvап slusao predavanje,".). Primeri st1 preuzeti iz: Piper 2005: 637. 

6 Potrebno је napomenuti da se ova funkcionalna podela izmedu imperativa, optativa i potencUala sa jedne i 
indikativa sa druge strane, ne poklapa uvek sa podelom izmedu realnosti i nerealnosti. Sajedne strane, oЫici 
prve grupe mogu oznacavati i realne situacije (Оп bi ujutru dosao па kafu [Onje imao оЬiсај".], а sa druge 
oЫici indikativa mogu oznacavati irealne situacije (pogledati poglavlje: Indikativni oЫici и modalnoj upo
treЬi). 

7 (Pod) vrste ove modalnosti sн: 
а) Deonticka (necesitivna, oЬligatorna) modalnost -kvalifikacUa iskazane situacUe kao potrebne ili obavezne: То 

se mora zavrsiti. Oni su obavezni da to plate. 
Ь) Optativna modalnost, koja se izraZava pre svega radnim glagolskim pridevom bez pomocnog glagola: Zdravi 

Ьi/i! Nemao srece ni па ovom ni па опот svetu!, konstп1kcijama da/neka+prezent: Da и zdravlju to potrositei 
kao i glagolom zeleti ili nekim izrazom slicnog znacenja. Postoje i drнgi izrazi sa deziderativnim (zeljnim) 
znacenjem koji Ьi se mogli podvesti pod sire shvacenн optativnost (Ze/janje kuce, Imamjaku ie/ju da se 
vratim kuCi). 
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11. Modalnost u sirem smislu (subjektivna modalnost) podrazumeva sve 
опе eksplicitne kvalifikacije koj~ govorno lice daje svom iskazu Uer govorno lice 
stoji iza svake modalne kvalifikacije, ali ne eksplicitno ). U tom smislu mozemo ra
zlikovati: 

1. epistemicku modalnost (manja ili veca uverenost govornog lica): Опа је sva
kako dosla. 

2. imperceptivnu modalnost (govorno lice nije izvor iznete informacije, cesto 
izrazava njegovu distanciranost od sadrzaja iskaza): Опа се, veli, doci. 

3. metajezicku modalnost (komprehenzivna modalnost, modalnost razumljivosti): 
rec је о slucajevima kada govorno lice upotreЫjava izraze (drugim reCima, 
prema tome, паiте, па primer) u cilju vece razumljivosti iskaza: Оп se bavi 
eпtomologijom, !.L. паиkот о iпsektima. 

4. aksiolosku modalnost (ocena valjanosti, korisnosti, pozeljnosti sadrzaja iska
za): Опа, srecom, dolazi. 

5. ekspresivnu modalnost (izrazen emotivni odnos govornog lica): Јао. sto је ovo 
lepo! То su lopurde! Pomeri se. bre. пapred. Cesto se ozrazava i citavim iska
zima, pogotovo frazeologizovanim strukturama: Nije пеgо! Bas те briga! 

1 и gramatici Ј. Silica i I.Pranjkovica (Silic-Pranjkovic 2005) modalnost se 
odreduje kao jedno od obaveznih svojstava recenice, koje daje informaciju о tome 
da 1i је ono о сети se prica stvarno/nestvarno, moguce/nemoguce, verovatno/neve
rovatno, zeljeno, zahtevano itd. 1 ovde se pravi distinkcija izmedu objektivпe modal
nosti ( odnos prema stvarnosti u uzem smislu) i subjektivпe modalnosti. 

U radu ProЬlematika modalпih receпica Milka Ivic konstatuje da "recenicu 
treba smatrati modalnom ukoliko se u njoj, uz osnovnu informaciju koju daje, sadr
zi i ocena te informacije" (Ivic 1973 : 85), uz ogradu da ovakav nacin utvrdivanja 
modalnosti ipak ostavlja neke dileme kada su u pitanju klasifikacioni postupci. 8 U 
jednom drugom radu, Eпkliticki oЬlik licпe zamenice kao znak modalnosti, autorka 
pominje modus kao "stav govornog lica, tj. prelivanje recenice necim od psiholoskih 
dozivljavanja govornog lica" ( Ivic а: 367). 

Slicne poglede na ovu jezicku kategoriju nalazimo i kod francuskih autora. 
Francuski gramaticar psiholoskog usmerenja Ferdinand Brino (Brino 1922), 

polazeci od datosti svojstvenih Uudskoj misli naglasava da svakoj radnji koju iskaze
mo, nas razum ili nasa osecanja pridaju razlicite karaktere: ta radnja Ьiva sagledana 
kao izvesna ili moguca, mi је zelimo ili је se plasimo, preporucujemo је ili је ne sa
vetujemo. Та raznovrsna obelezja misli koje sobom nosi svaki iskaz, Ferdinand Brino 
naziva razlicitim « modalitetima ideje ». Brino smatra da је modalna koncepcija и 

8 U ovom radu autorka daje nekoliko interesantnih primera н kojima semantickom analizom pokazuje prisн
stvo modalnosti , i to рошосt1 sredstava koja se obicno пе svrstavaju tl gп1pu modalnih sredstava, predlazнci 
njihovo ukljucivanje н inventar modalnih sredstava. Rec је о nekim нроtrеЬаша impertekta, krnjeg pertekta, 
enklitickog oЫika licnih zamanica, leksemejedan (Onjejedan nevaljalac) itd. (Ivic 1973 : 85) 
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nasoj misli toliko sustinski Ьitna, da ona dominira ostalima, tako da kada jezik ne 
dozvoljava da izrazimo sve, upravo је modalnost najpre iskazana.9 

Semanticar Patrik Sarodo (Sarodo 1992) modalno odredivanje (modalisa
tion) kao konceptalnu kategoriju 10smatra kljucnim delom jednog slozenog jezickog 
fenomena zvanog iskaz (enonciation). 11 Vaznost modalnosti је u tome sto upravo опа 
pokazuje pozicije koje zauzima govorno lice u odnosu na svog sagovornika (Loc. 
>lnterloc.), u odnosu na samog sebe (Loc. > Loc.), i u odnosu na sadrzaj svog govora 
-propos (Loc. >Propos), kao i ciljeve njegovog iskaza ( intentions d'enonciation). 

Modalnost podrazumeva odreden broj govornih cinova (actes locutifs) i nji
hove specificne manifestacije ( podvrste) - modalitete 12 (modalites enonciatives). 

Izdvajaju se tri tipa govornog cina: 
1. alokutiv (allocutif)- (Loc. >Interloc.)-govornik implicira postojanje sago

vornika kome "namece" sadrzaj svog iskaza (Је t'ordonne de partir-Nare
dujem ti da dodes). 

2. elokutiv (elocutif)- (Loc. > Loc.)-govornik svoj iskaz situira u odnosu na 
sebe samog (Је dois partir-Moram da krenem). 

3. delokutiv (delocutif)- ((Loc.)<Propos>(Interloc.)) -govorniku se iskaz "na
mece" takav kakav је, kao da on na njega nema nikakav uticaj i kao da su 
i govornik i sagovornik ,,odsutni" iz samog govornog cina. Ovakvi iskazi 
imaju bezlicnu formu (ll est vrai que сеп 'est pas simple), ili se odnose па 
trecu osobu (ll а dit qu il viendrait. /С 'est mediocre-Rekao је da се doci./ 
То је osrednje.). 
Svaki od navedenih govornih cinova podrazumeva razliCite modalitete, koji 

preciziraju odnos izmedu govornika i sagovornika i njihove pozicije (alokutiv), od
nos govornika рrеша iznetom sadrzaju (elokutiv), ili pak samu prirodu iznetog sadr
zaja (delokutiv). 13 

« ... Ја conception modale est si essentielle qu'elle domine les aнtres , si Ьien qн'ан cas ou la langнe ne 
permet pas de les exprimer toнtes, c'est elle qнi est exprimee de pretёrence. « (Brino 1922 :508) 

10 Autor iznosi cinjenice koje argumentuju njegov stav da Ьi se pri interpretaciji modalnosti kao formalne ka
tegorije javili odredeni proЫemi. То su: polisemijaje=ickog znaka (glagol vouloir, u raz\icitim kontekstima 
moze da izrazi =etju. nareaenje, то/Ьи, .. .), isti jezicki znak moze da izrazi vise « intentions de commtшica
tion )) (sinkreti=am) kao sto se isti modalitet (npr. naredba ) moze izraziti razlicitim formalnim oznakama, 
i najzad, modalnost i ne nюra Ьiti izrazena posebnim jezickim znakom, ona moze Ьiti implicitno preneta, 
kroz posebnн organizaciju iskaza, u vezi sa jezickim i izvanjezickim sredstvima (intonacija, gest, pogled, 
interpunkcija). 

11 Enonciation (iskaz) је, prema Sarodoн, jezicka pojava tokom koje govorno lice nнzno odreduje svojt1 pozi
ciju н odnosн na sagovornika, spoljni svet, i na опо sto govori. Sa sobom nosi oznake tih razlicitih pozicija 
govornog lica, koje se manitestнju preko odredenih Љrmalnih jezickih sistema (licne zamenice, pokazni 
pridevi i zamenice, glagolska vreme11a, glagolski nacini), ali i па« diskretniji naci11 )), н Љrmi prideva ili 
adverba, ра cak i preko same organizacije govora (organisation du discours). 

12 Prema Sarodou, modaliteti oznacavaju" iskazni stav govornog lica н odnosн na ono sto govori (« Attitude 
enonciative du sujet parlant vis-a-vis de се qu'i\ enonce" )" (Sarodo 1992: 488). 

13 Recimo, naredba (a\okнtiv) podrazнmeva da sagovornik nema alternative za svojн reakciju, sto nije slнcaj sa 
sugestijom. Misljenje (elokнtiv) otkriva lil::nu procenu govornika, а оЬесапје njegovo angalovanje. Tvrdnja 
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[Acte Locutif (Modalite)] 14 

Svaki modalitet moze Ьiti iskazan na vise nacina: 
1. eksplicitnim formalnim oznakama (glagolima Је pense que [Mislim da] 

u komЬinaciji sa indikativom ili subjunktivom, prilozima i priloskim izrazima vra
isemЬlaЫement [verovatno], pridevima u licnim ili bezlicnim konstrukcijama Il est 
etonnant que ... [Iznenadujuce је sto] u komЬinaciji sa infinitivom, indikativom ili 
siЬzonktivom, imenicama u perifrasticnim konstrukcijama donner ип ordre [dati na
redenje], recenicnim statusom (statuts de phrases) izrazenim pomocu intonacije/in
terpunkcije/imperativom/upitnom recju). 

2. Specificnom organizacijom konteksta, u vezi sa govornom situacijom (si
tuation de communication). 

Као zakljucak, mozemo reci da svi navedeni izvori modalnost definisu slic
no, insistirajuci na dva Ьitna momenta, а to је kao prvo njena obaveznost, tj. cinjenica 
daje modalnost prisutna u svakom iskazu15

, а drugo је raznovrsnost mogucnosti nje
nog izrafavanja. U tom smislu pored glagolskih nacina, kao primarnog gramatickog 
sredstva oznacavanja modalnosti, i sekundarna, slablje gramatikalizovana sredstva16

-

modalni glagoli (moCi, smeti, hteti, morati, ... ) i znacenjski slicne lekseme (moguce, 
nuzno. zabranjeno, ... ), transpozicija indikativnih vremena, prisustvo odredenih ve
znika karakteristicnih za пюdalne situacije (da, neka), samo znacenje predikata (npr. 
glagol ieleti), intonacija, red reci, а Milka Ivic (Ivic 1973) predlaze da se na ovaj 
spisak doda upotreba dativnih oЫika licne zamenice, kako и bezlicnim recenicama 

(assertion) pridaje iskazu vrednost istine, а indirektni govor govori daje rеё о iskazu koji је pre toga izrekao 
пеkо drugi. 

14 Ne samo da svaki od пavedeпih govorпih ёinova podrazumeva razlicite osпovne modalitete, vec se i ti osnovпi 
modaliteti mogu razloziti па ро jos nekoliko varUaпti: 

а) Modaliteti t1 okviru alokнtiva: interpellation. injonction. autorisafion, avertissement, jugement, suggestion. 
proposition. interrogation, requete . . ( pozivaпje, пaredba, davaпje dozvole, нpozorenje, sugestija, predlog, 
ispitivaпje, zahtev, ... ) 

Ь) Modaliteti t1 okviru elokнtiva: coпstat, savoir/ignorance, opinion, appn!ciation, oЬligation, posibllite. 
vouloir, promesse. acceptationlrefus. accord/desacord, declaration, proclamation (koпstatacija, zпаnје/пе 
znaпje, misljeпje, procena, obaveza, mogucnost, zelja, оЬесапје, prihvatanje/odЬijanje, slagaпje/neslaganje, 
izjava, objava). 

с) Modaliteti u okviru delokutiva: assertion, discours indirect (tvrdпja, indirekti govor). 
15 Ferdiпaпd Brino ipak smatra da postoje iskazi u kojima пе nailazimo па prisustvo Ьilo kojeg modaliteta: То 

su recenice tipa: Zemljaje okrugla. Sena tece kro= Pari=. (Briпo : 507) koje iznose neku objektivnu ideju, i 
moze se reci da u tom slucaju nase rasudivaпje gotovo da uopste пе iпterveпise. Takve receпice nalaze se 
izvaп svakog modaliteta, јег sto se jezika tiёe, опе su izjedпaceпe sa sigurпim cinjeпicшna, i паs razum ih 
takvim smatra. 
Prema Brinou, u ovu kategoriju recenica mozemo da svrstamo i sve опе slozeпe rеёепiсе u kojima је поvа 
iпformacija iskazana upravo zavisпom receпicom (а glavпa receпice sluzi samo kao пеkа vrsta uvoda, ili 
formalпe potpore zavisпoj receпici): Се/а signifie que 1 'оп s 'est trompe. [То =naCi da smo se prevarili 7 · Toilд 
се qui prouve que le fait etait vrai [Evo sta dokazuje daje ta ёinjenica bila tаёпа]; П еп resulte que les deux 
triangles sont egaux [lz toga proi=ila=i da su ova dva trougla tednakal (Briпo : 507) 

16 Ovako se ta sredstva nazivaju u gramatici Piper et а!" dok smo teпniпe primarna/sekundarna sredstva preн
zeli iz gramatike Silic-Praпjkovic. 
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(Peva mi se =Ја Ыh pevao), tako i u okviru tzv. "etickog dativa", npr. Sta mi radis? 
(Ivic 1973 : 370). 
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Rиiica Seder 

NOTION DE LA MODALIТE CHEZ CERTAINS 
AUTEURS FRAN<;AIS ЕТ SERBES/CROITES 

Resume 

Cet article porte sиr !а modalite еп tant qие categorie coпceptuelle, aussi 
Ыеп que sur les moyens de son expression. Еп comparaпt plusieurs etudes sиr la 
modalite dans la litterature linguistiqиe serbe et franc;aise , оп arrive а la conclиsion 
qие toиs les aиteиrs concernes sont d'accord sиr plиsieиrs points: toиt d'abord qи 'il 
s 'agit d 'ип phenomene qиi est present daпs chaqиe епопсе, et aиssi qи 'il у а de 
nombreux moyens de son expression, le mode verbal restant le тоуеп principal sиr 
le plan formel. 

Mots cles : modalite, mode verbal. 
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MISTRANSLAТIONS ON FOOD AND DRINK LABELS FROM 
SERВIAN INTO ENGLISH: LEXICALAND DISCOURSAL ERRORS 1 

Vesna Lazovic 

ABSTRACT 

The paper deals with mistranslations into English of texts found on the labels of 
Serblan food and drink products. More than one hundred different labels were analysed, in
cluding names of products (iftranslated), ingredients, instructions for preparation, nutritional 
information, etc. The aim ofthis paper is to point out the most common lexical and discoursal 
errors in translation as well as to suggest ассерtаЫе alternatives. 

Кеу words: translation, food labels, drink labels, mistranslations, Iexical errors, dis
coursal errors. 

1. INTRODUCTION 

The lack of interest for adequate translation from and into Eng]jsh is un
fortunately increasingly evident, exemplified Ьу innumeraЫe incorrect translations 
of books and subtitles in films as well as inadequate respelling of personal and geo
graphical names. Not to mention the uЬiquitous and uncontrolled use of anglicisms 
wherever and whenever possiЫe, in everyday conversations but in translations as 
well. In addition, nowadays professional and qualified translators and their opinion 
seem to Ье disregarded, sometimes even rejected, since it is believed that whoever 
knows some English сап translate. 

As can Ье inferred ftom all the data surrounding us, а major proЫem is that 
the importance of accurate translation is underestimated and taken for granted. It seems 
to Ье forgotten that translation is а complicated process of finding the closest and most 

1 The paper "Mistranslations on Food and Drink Labels from Serblan into English" was presented at the 
lnternationa/ conference "Languages and Cultures in Contact" held in Herceg Novi in September 2007. It 
tOcused on tOur diff'erent types ot· errors: lexicai, grammatical, orthographic and discoursal errors tсншd оп 
labels. This рарег deals with two types ot· errors: lexical and discoшsal. 
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пatural equivaleпt iп the target language (L2) for the message expressed in the source 
laпguage (L 1 ), while avoidiпg interfereпce from the source language (Newmark 1988). 
The most co.mmoп miscoпceptioп about this process is that there always exists а simple 
word-for-word correspoпdeпce betweeп апу two laпguages апd that translation is there
fore а straightforward mechaпical process. However, the process oftranslatiпg is far from 
being easy. То illustrate, let us take а look at two simple sentences, one in SerЬian, the 
other its word-for-word English translation: Stigle su па vreme and They arrived оп time 
(Ivir 1985: 54). This example directly points out that even simple seпteпces in one laп
guage have mапу linguistic elements which another language does поt express. Firstly, 
the English proпoun they canпot show that it is about women (still, we could use the 
phrase the wотеп iпstead). Secondly, the past tense in SerЬian can have two interpreta
tioпs - the eveпt took place at опе exact poiпt iп the past, or it is а recent eveпt; whereas 
iп English the second alternative is excluded (the present perfect could convey that mean
ing). Finally, the prepositional phrase па vreme сап Ье interpreted and translated with two 
different phrases in English: iп time (early or soon enough to do something) or оп time (at 
the correct time or the time that was arranged). The translation from SerЬian into English 
here makes sense but is still not good enough, therefore it is obvious that word-for-word 
translation should Ье avoided even in simple sentences and especially when idiomatic 
constructioпs are used. 

Beariпg all this iп mind, it can Ье concluded that being а good translator is ап 
extremely demanding and sometimes even tiringjob, because as Crystal (1997: 346) 
suggests, translators "поt only need to kпow their source language well; they must 
also have а thorough understanding of the field of knowledge covered Ьу the source 
text, and of апу social, cultural, or emotioпal connotations that need to Ье specified in 
the target language if the intended effect is to Ье conveyed". 

The aims ofthis paper are to present mistakes in translations from SerЬian into 
Englisl1 found on food and drink labels, which is another instance of carelessness, and 
to try to make people aware that mistranslations cannot sell the product abroad but only 
harm it after its launch on the European and other markets. The majority of our companies 
seem to neglect the fact that without accurate translations customers will not buy their 
product, because they will not know what it is or will Ье confused Ьу the text. The present 
research was based on the analysis of more than one hundred different labels, including 
the names of products (i f translated), ingredients, instructions for preparation, nutritional 
information, etc. The results are discussed in terms of lexical and discoursal errors. The 
material was collected during the year 2005. Meanwhile, on some products translations 
have been changed (mostly when the companies were privatised), some do not contain 
English translations any more (but other languages), but most ofthe labels are still exactly 
the same. Throughout the paper, all the examples found on the labels will Ье italicised, 
whereas the suggested alternatives will Ье in quotation marks. The following section of 
the paper will focus on the analysis of lexical errors which comprise false friends, mis
used words and inaccurate translatioпs. 
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2. LEXICAL ERRORS 

The most challenging task when translating into а foreign language is defi
nitely finding the linguistic unit in L2 which matches in meaning and form as closely 
as possiЫe the unit in L 1. However, that process can sometimes take time and is not 
at all easy, bearing in mind that not all words and phrases have their formal coпe
spondents (the units in two languages which match in form, function and meaning) in 
the target language. Some words and phrases only have translation equivalents which 
do not correspond formally but functionally and semantically. Complex relationships 
in the lexicon oftwo different languages, in this case, SerЬian and English, including 
convergence, divergence and zero correspondence (Dordevic 2000: 64-66), as well as 
poor knowledge ofEnglish words and their meanings, both literal and transferred, are 
definitely the reason why so many lexical mistakes occur. Another proЫem, as Hle
bec (1989: 25) points out, may Ье the scope of meaning ofwords in English, which is 
never identical with the scope ofmeaning oftheir counterparts in SerЬian. There exist 
neither absolute equivalents nor absolute synonyms (Ivir 1985: 45). 

То make matters worse, translating into а foreign language involves addi
tional proЫems: as non-native speakers, translators have to douЫe-check their solu
tions (in а dictionary and preferaЫy with competent native speakers). This is what 
professionals endeavour each time. Others do not make the effort - whatever comes 
to their mind first, they use it without consulting any reference books. For that rea
son, their mistakes are inevitaЬly numerous. Such are some ofthe translators oftexts 
found on domestic food and drink products. In most cases, they misuse words, use 
false friends or translate inaccurately. Another frequent phenomenon is skipping or 
ignoring words they have trouЫe translating (including instructions, nutritional in
formation and ingredients). If the names of products are not translated, this is not 
considered а proЫem, since it is а brand name, but when ingredients аге missing, that 
would constitute а violation of the legal requirement to inform consumers, of which 
these translators are apparently ignorant. The analysed lexical errors in this paper are 
divided into three groups - false friends, misused words and inaccurate translations. 

2.1. F alse friends 

The most serious mistakes are when the form of а SerЬian word is trans
ferred into English, but the meaning is not the same in the two languages. This is а 
clear indicator that (some) translators of labels do not even know how to translate, 
and are trapped into using false friends, as they automatically use the first word that 
comes to their mind, one that in its orthographic form, but not necessarily in mean
ing, resemЫes the word in SerЬian. Fortunately, there are not many examples of false 
friends. Certainly the most illogical one is stuffed paprika, which is the translation of 
рипјепа paprika, а ready meal. Obviously, ifwe know the meaning ofthe word 'ра-
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prika' in English, we are bewildered, since it is impossiЫe for paprika to Ье stuffed, 
as it is а type of spice, and not а vegetaЫe. SerЬian 'paprika' сап Ье both, though 
when we refer to spice, this is an ellipsis of 'aleva paprika'. English has two words: 
'paprika' for the red powder used as а spice and 'red / green / yellow pepper' for 
vegetaЬles. And although paprika is made of red peppers, it cannot Ье stuffed. What 
is good about this translation is that 'stuffed' is an appropriate translation of SerЬian 
'punjen'. Fortunately, it is not 'charged' or 'loaded', as these are possiЫe translations 
of 'puniti', but in English they collocate with specific nouns - to charge batteries or 
accumulator and to load а gun or а pistol. 

Another example is the SerЬian phrase sterilisana jela и konzervi, translated 
as sterilised meals in conserve. The English 'conserve' is predominantly used as а 
verb, but if used as а noun, its meaning is far from 'konzerva'; the definition found in 
The Oxford Advanced Learner s Dictionary is "jam, usually with quite large pieces of 
fruit in it". Instead, 'tinned (esp. BrE) sterilised meals' or 'canned sterilised meals' 
would serve the purpose. 

The last example is netto, the translation of SerЬian neto, one of the most 
frequent words found on labels. The word 'пetto' is not part of the English vocabu
lary (but of some other languages it is, amoпg them, German, Dutch, Finnish), апd 
Serblan neto should Ье English 'net weight' or 'net quantity', as it means the weight 
/ quantity without the container or the wrappiпg paper. 

2.2. Misused words 

The use of words incorrectly iп iпappropriate coпtexts is widespread. Trans
lations seem satisfactory апd ассерtаЫе at first sight, but the nuances in meaning 
emerge опсе the word is used in а particular coпtext, because, depeпding on it, one 
and the same word iп SerЬian сап stay, but an English traпslation varies. Consider 
the Serblan word kesica with the five different translations: bag, envelope, package, 
packet and packing. The first is the most usual апd frequeпt translation as its meaпiпg 
is general апd means "а container offl.exiЫe material, such as paper, plastic, or leath
er, that is used for carrying or storing items" (Longman Dictionary of Contemporary 
English); the second envelope is predomiпantly used for letters; the word package is 
restricted to AmE; packet is а BrE version of pack, but this word implies too пarrow 
meaning, since this is а small container, usually made of paper, with several things 
of the same kiпd iп it. The fifth word packing is totally wroпg, as it deпotes the act 
of putting iпto boxes so that you сап send or take them somewhere or the material 
used f or that. 

The most frequent relationship betweeп lexical categories - that is, words -
iп two laпguages tends to Ье partial overlapping oftheir meaпing. Traпslators should, 
therefore, Ье on а constant alert, even when they use everyday words, since they are 
not necessarily adequate in different contexts. 
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Restrictions of meaning can Ье divided into three subgroups: words that are 
used with too narrow or too broad а meaning, and words which do not normally col
locate (i.e. they are not used together). 

2.2.1. Restrictions ofmeaning 

Тоо narrow meaning 
On most items the production or expiry date are found on containers often 

imprinted. Hence, for datum proizvodпje otisпut / utisпut, it is ассерtаЫе to say the 
production date impriпted / impressed / priпted / stamped, but not the productioп 
date sealed, since this verb has а specific meaning which does not suit this context; it 
means "to impress upon documents to attest their authenticity" (WordNet). However, 
it is also wrong to say embossed оп the edge for utisпuto па rubu kesice, when in fact 
the numbers are aligned with the rest of the text and not raised from the surface. 

Let us consider other examples. In the sentence it becomes а mush ideal 
for feediпg your infaпts quickly апd easily, language rules and norms are met, but 
the meaning of the word 'infants' is restricted compared with its Serblan equivalent 
'maliSani', because it is most commonly used for children up to two years of age. 
The product is definitely not only for infants, so more appropriate would Ье the noun 
'children' (young boys / girls). Also, the noun phrase ап addition to the теа! for 
dорипа svakodпevпoj ishraпi is not appropriate as 'meal' refers to the food you eat on 
а particular occasion or at а specific time; instead it should Ье 'daily nutrition'. 

Furthermore, опе energy drink is поt suitaЬle for pregпaпt wотеп апd wet 
пurses (from пе preporucuje se trudпicama i dojiljama). However, this phrase 'wet 
nurses' is douЫy restricted: first, it is not used any more, and second, it denotes 
а woman employed to breastfeed another woman's ЬаЬу. The translation on this 
product has been recently changed to пursiпg wотеп ( even better would Ье 'nursing 
mothers'), which is more adequate; it is also possiЫe to use 'breastfeeding mothers / 
women', but it seems to Ье less frequent. 

These are all examples of overtranslation, since there are more descriptive 
and/or associative features in L2 words than in L 1 words. 

Тоо broad meaning 
Quite the opposite situation is encountered when а word is used, but with too 

broad апd general meaning needed for the context. То start with, the noun phrase pseпicne 
mekinje is translated as bran, yet, it should Ье specified, as it can Ье of апу cereal grain in
cluding wheat, rice, maize or oats. Siшilarly, viпsko sirce is viпegar instead of 'wine vin
egar'; although vinegar is usually produced Ьу oxidation of alcohol in wine, almost апу 
other liquid containing alcohol сап Ье used ( e.g. beer, cider, fermented fruit juice, etc. ); 
therefore, there are white, malt, fruit or cider vinegar, to name just а few types. Moreover, 
color is used for Serblan prehrambeпa vestacka Ьоја, instead of 'artificial food colour' 
and hake for u.sitnjeпo meso оsШ:а, while more appropriate would Ье 'hake fillets'. All the 
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above examp1es are undertranslations, since there is less infonnation in L2 words than in 
L 1 words, and thus they need to Ье specified in order to Ье accurate. 

Another example is the phrase (osnovne) sirovine translated as content, 
which means the amount that сап Ье contained in something, and here 'ingredients' 
is better because it has а more specific meaning (food that is а component of а mix
ture in cooking). In the same way, testenina sa dodacima is alimentary pasta with 
addition instead of 'with additional ingredients' and 1 OOg gotovog pirea is translated 
as 1 OOg of puree, but purees of specific foods are often known Ьу specific names in 
English, so the translation should Ье 'mashed potatoes'. The last one, best before 
date indicated оп bag edge for upotrebljivo do datuma utisnutog па varu should Ье 
changed into 'impressed' or 'imprinted' (as discussed earlier). 

Collocations 
Some words are commonly paired with other words to form а semantic unit. 

These pairs are known as collocations. А collocation is а haЬitual co-occurrence, 
or comЬination, of lexemes (most often of two), which are used together to form а 
common expression (Prcic 1997: 116). It is а semantic, functional and formal unit, 
composed of two elements: а primary and а secondary collocate. The primary col
locate or the base is semantically independent and carries the meaning whereas the 
secondary collocate descriЬes and defines the base (Prcic 1997: 118). The possiЫe 
set of secondary collocates which can comЬine with а given base is unpredictaЫe and 
also language-specific. For that reason, translators ought not to forget these comЬina
tions of words and to Ье extremely careful when translating them, especially when 
translating into English, which is not their mother tongue. 

One product, they say, enjoys а very wide use, but this collocation of the type 
veгb+noun is very rarely used (almost never), whereas the expected collocation would 
Ье 'it is widely used'. In addition, both storing conditions and storage conditions are ap
propriate translations for uslovi skladistenja; still, the latter is much more common, as the 
noun+noun comЬination collocates more naturally than the adj+noun in this case. Also, 
pasirani paradajz is mashed tomato instead of more common 'tomato puree'. Finally, 
mutite mikserom can Ье translated as 'mix', 'Ьlend' or 'use а mixer', but stir with (а) 
mixer is rather rare, as the verb 'stir' implies moving а liquid or substance around (often) 
with а spoon or stick ( e.g. stir the soup, stir the drink, stir the paint). 

2. 3. Inaccurate translations 

Ignorance ofEnglish words (or the laziness to 1ook them up) has led to inac
curate translations, which fail to convey the intended meaning. Thus, if an ingredient 
of а tea is jabuka-plod, the English version cannot Ье apple рее! but just 'apple' or 
'apple fruit'. The same product gives the following instructions (they used the word 
di1·ection): za pripremu 11 stavite 3 vreCice translated as to make опе pint, add 3 tea 
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bags; if one is not sure about the weights and measures used in the UK and the US, 
it is enough to open any dictionary and see that а pint is around half а litre (precisely, 
0.473 litres in the US and 0.568 litres in the UK). In addition, as if (even) measur
ing time is different, when frying fish fingers, it is suggested nakon nekoliko minиta 
okrenite ih, whereas the Eпglish traпslatioп is tиrn them over immediately. 

Furthennore, опе type ofЬiscuit is needed in daily alimentation ој every child, 
but 'needed' is too strong а word for SerЬian keks је poieljan и dnevnoj ishrani svakog 
deteta, the most balaпced traпslation would Ье with the modal 'should' and the more 
пatural 'daily пutritioп'. А ready meal mesni preliv za spagete is meat overfiow with 
spaghetti and it isjust 'meat topping' or 'spaghetti with meat sauce'. Another example 
of totally careless traпslation is wheat starch for psenicno и/је ('wheat oil'). 

As already mentioпed, mапу iпgredients were not traпslated at all, which, if ex
ported, can cause confusion and at the same time supply inaccurate informatioп. And not 
just iпgredients, but also (parts of) iпstructions апd the descriptioп of а product-which after 
a\l, сап опlу he\p products sell better. For example, fabrika и/ја i Ыljnih masti was trans
lated as oil and vegetaЫe fat, or sastav - sipak, јаЬиkа, hihiskus, prirodna aroma sumskog 
voca translated as ingredients - tea, natural and natиral identical forest fruit flavoиring. 
Another example is the traпslatioп ofingredients: dried mushrooms,flavoиr enhancer, corn 
starch, onions, spices from SerЬian pojaCivac ukusa, sиSena pecиrka, obrano mleko и prahu, 
sиSeno povrce, zaCini. Here also noticeaЫe is adding some iпgredients or items without апу 
obvious reasoп. After all, what is worse, translating inaccurately or поt translating at all? 

Finally, on the same \iпе on the product there is no consistency, since one 
phrase obrano mleko и prahu was traпslated in two different ways, as skimmed pow
der milk and skimmed powdered milk (both phrases are ассерtаЫе, though more fre
quent ones are 'skimmed milk powder' and 'skim milk powder'). 

3. DISCOURSAL ERRORS 

Are the translatioпs, after all, natural-soundiпg? Does the output souпd natu
ral, or better, would it sound пatural to пative speakers? Еvеп if а word / phrase / 
clause is grammatically апd lexically accurate, it may still not Ье natural spoken 
or writteп Eпglish. What is more, it tends to Ье the case that many traпslations are 
nothing more than word-for-word transferences of meaning or form, while ignoring 
natural native-Iike English. А discoursa] error is any "unпatural traпslatioп marked Ьу 
interference, primarily from the SL text, possiЫy from а third language known to the 
translator iпcluding his own, if it is not the target Iaпguage" (Newmark 1988: 27). 

According to Ivir (1985: 56), the first precondition for а proper translation into 
English is that it represents English and not SerЬiaп with Eпglish words. In the latter case 
translation will not Ье natural, and above all, will Ье straпge to native speakers. 

Ifwe compare two pairs of different translations, we сап see that the labels have 
been changed from less natural - sentence (а) to а much better version-sentence (Ь): 
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1. Kuvajte па laganoj vatri ... uz povremeno те.~апје и poluotvorenoj posudi. 
(а) Mix thoroughly and let it simmer ... оп ('а') low heat. 
(Ь) Simmer gently in а half-covered saucepan ... and stir occasionally. 

2. Proizvodi se moraju cuvati па suvom, tamnom i hladnom mestu, udaljeno od 
robe cije mirise mogu poprimiti. 
(а) Products must Ье stored in а dry, dark and cool place, far from other com

modities to avoid strong odors. 
{Ь) Products must Ье kept in а dry, dark and cool place, far from other products 

(' goods') whose aroma they could absorb. 

Moreover, in order to Ье as close to the original as possiЫe, translators are 
often tempted to produce literal word-for-word translations, when words in the source 
language are translated with the word( s) with the same meaning in the target language. 
This reduces accuracy producing the effect they wanted to avoid, because that word 
can have different meanings (or senses) in different contexts. In addition, word order is 
closely followed. This can Ье seen in the examples: the translation for SerЬian kuvajte 
dva minuta uz neprestano mesanje is boil for two miпutes with coпtiпuous stirring. As 
can Ье noticed, the word order is copied, producing а sentence which not many native 
speakers would say. А better solution would Ье 'boil for two minutes continuously stir
ring'. А similar one is а Iiteral translation with gradual adding for uz postepeno doda
vanje, when а more natural solution would Ье 'gradually adding'. 

Another literal translation was care оп cold for cuvati па hladпom. This phrase 
cuvati па hladnom i suvom mestu is found on numerous labels and, surprisingly enough, 
not many Iabels contained the right English version, with the proЫem Iying in the Iack of 
the articles (e.g. keep iп ('а') cool апd dry place or store iп ('а') cold апd dry place). Even 
the proЫem with the articles could Ье avoided with 'keep cool and dry'. 

There are also some instances of mistakes regarding style, when words are formed 
&от the same base and repeated. Hence, instead of saying if уои beat it with а beater, it is 
better to say 'ifyou beat it with а whisk' or just 'ifyou beat it' or 'made as per manufac
turer's specification' instead of manufactured as per manufacturer s specificatioп. 

In the sentence Afler reboiling, cook for 5-8 minutes, while stirring, there is 
an instance of using two present participles, which is to Ье avoided due to the style. 
Also, this is inaccurate translation since the original is Kada voda ponovo prokljuca, 
testeпiпu kuvati 5-8 minuta иz povremeпo mesanje. The verb reboil is technical and 
should Ье replaced with the more neutral phrase 'boil again' and the phrase while stir
ring associates 'all the time' not just occasionally, as suggested. 

If some common phrases found on most of the products are compared, it is 
evident that а proЫem is even more serious. The already discussed SerЬian neto (with 
its non-existent netto in English) is translated in several different ways. As mentioned 
previously, net weight or net quantity are ассерtаЫе, but not пеt amount as it usually 
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denotes an amount of money remaining after everything else has been taken away. 
Also found was net content which was word-for-word translation of neto sadrzaj but 
this noun phrase is not used in English. Other examples include: hidrogenizovana 
Ыlјпа mast is hydrogenised vegetaЬle fat (instead of 'hydrogenated vegetaЫe fat'), 
sredstva za narastanje is leaving agent (instead of 'leavening agent') or egg protein 
for belancevina (instead of 'alЬumen' or 'egg white'). 

Finally, bez konzervansa isfree from preservatives, although the more natu
ral solution would Ье 'no preservatives'. Upotrebljivo do or the English best before 
or expiry date is sometimes translated with the phrase best used before ('use before') 
or better use before (not so common). 

4. CONCLUSION 

Limited knowledge of English, which has never been systematised, cannot Ье 
the starting point for translations of any kind, especially for labels, if а product is to Ье 
exported. Our companies do not understand that people who leamt English in primary 
or secondary school are not competent enough for translating and they rarely hire pro
fessional translators in order to save costs. As Jvir (1985: 76) suggests, this presents the 
greatest danger and also the most obvious cause of many mistakes in translation. That this 
proЫem is not local, but regional, is evident if labels of other countries are taken into con
sideration. However, the question conceming mistakes on products of other non-English 
speaking countries remains to Ье analysed more thoroughly. 

This paper has revealed that there are numerous mistakes of different kind, 
some so serious that the message cannot Ье properly conveyed, some less serious, 
when а phrase or sentence is accurate, but still not common in English as the target 
language. The potential gravity of such poor marketing reflected through mistrans
lated labels is more than apparent. One possiЫe way to overcome this currently ne
glected proЫem is to standardise translations, as some countries have. In that way, 
one and the same wording would not alter from one product to another and, above 
all, labels would contain standardised and standard English. It would lower the costs 
needed for translations, which would Ье uniform and thus, familiar to potential con
sumers and not inconsistent as they are now. 
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Vesna Lazovic 

POGRESNO PREVODENJE NATPISA NA PREHRAMBENIM PROIZVODIMA 
SA SRPSKOG JEZIKA NA ENGLESКI: LEKSICKE Ј DISKURSNE GRESKE 

REZIME 

Ovaj rad imao је za cilj da ukaze na pogresne prevode tekstova na domacoj 
ambala:li za hranu i pice sa srpskog jezika na engleski. Nakon iscrpne analize vise 
od sto razlicitih proizvoda, ukljucujuci njihove genericke nazive, nazive sastojaka, 
uputstava za pripremu i skladistenje tih proizvoda i dr., identifikuju se i prikazuju dve 
vrste gresaka: leksicke i diskursne, а ujedno se predla:lu odgovarajuci korespondenti 
i/ili ekvivalenti. Ovaj rad predstavlja jedan deo istrazivanja, а celokupni rezultati, 
koji ukljucuju i gramaticke i pravopisne greske, saopsteni su na medunarodnoj kon
ferenciji "Languages and Cultures in Contact" kojaje odrzana и Herceg Novom и 
septembru 2007. godine. 

Kljucne reCi: prevodenje, tekstovi na ambalazi za hranu, tekstovi па ambala
zi za pice, pogresni prevodi, 1eksicke greske, diskursne greske. 
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POLOZAJ INFORMACIONOG FOKUSA 
I RED RECI U SRPSKOM JEZIKU 

Sablna Halupka-Resetar 

SAZETAK 

Srpskijezik spada u red onihjezika и kojimaje dozvoljeno gotovo slobodno preure
divanje recenicnih konstituenata, а da se pritom znacenje recenice Ьitno ne promeni. Medutim, 
promena reda reci svakako ima uticaja na prihvatljivost recenice u odredenom kontekstu, sto 
opet sluzi kao ogranicavajuci faktor и odablru jedne iz niza mogucih realizacija iste recenice. 

Gramatike srpskog jezika nedovoljno paznje posvecuju vezi izmedu sintakse i dis
kursa, ра tako ostaje nejasno kako promene reda reci, narocito onda kada nisu propracene 
fonoloskim obelezavanjem nekog elementa, mogu uticati па tumacenje recenice. Na osnovu 
istrazivanja о redu reci u srpskomjeziku, sprovedenom novembra 2007. godine medu studen
tima trece godine anglistike i trece godine srpskogjezika i lingvistike, rad predstavlja pokusaj 
aпalize ovog iпteresantпog, ali cini se, pomalo zanemarenog, segmenta srpskog jezika, s ci
ljem da se utvrdi da li је diskursni princip finalnog fokusa (eng. endfocus principle, Quirk et 
al. 1985) primenljiv i и srpskom jezikв. 

Kljucne reci: informacioni fokus, red reci, fokus, tema, pomeranje, sintaksa, dis
kurs, princip finalnog fokusa. 

1. UVOD 

Mogucnost promene reda reci u srpskom jeziku odavno cini predmet inte
resovanja brojnih lingvista. Kako istice Popovic ( 1997), ovom temom bavili su se 
mnogi filolozi od sredine 19. veka naovamo, nagla.Savajuci da sloboda reci, omogu
cena razvijenom fleksijom, "nije prost nered" (Dordevic 1898: 171, citat preuzet iz 
Popovic 1997: 14). U pokusaju da utvrde pravila reda reci u srpskom jeziku, mnogi 
su (implicitno, ili eksplicitno) uvideli da promena reda reci rezultira stilskom razli
kom medu datim recenicama. 
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U novije vreme, proЫematikom reda reci u srpskomjeziku bavio se Popovic 
(1997) u knjizi Red reCi и recenici, gde proucava pozicionu organizaciju proste rece
nice u srpskohrvatskom knjizevnom jeziku, kao i Stjepanovic (1999) sa generativnog 
stanovista, u potrazi za vezom izmedu drugog polozaja klitike, fokalizacije i pokret
ljivosti strukture ( eng. scramЬling) u ovom jeziku. 

Za razliku od Popovica ( 1997), ovaj rad izucava podatke iz govornog srp
skog jezika, dobljene anketiranjem 20 studenata trece godine srpskog jezika i lin
gvistike i 40 studenata trece godine anglistike. Ciljevi rada su: (а) da se proveri da 
li se informacioni fokus, kao deo recenice koji daje novu informaciju ( odgovara na 
pitanje) mora naci u odredenom polozaju u recenici i ako da, koji је to polozaj, (Ь) da 
se pokusa dati objasnjenje za cinjenicu da su, suprotno principu jezicke ekonomije, 
moguce razlicite realizacije iste recenice, i na taj nacin (с) dokazati daje sloboda reda 
reci u srpskom jeziku rezultat tesne veze izmedu sintakse i diskursa. 

2. SLOBODA REDA RECI U SRPSKOM JEZIKU 

Pored prototipskog, neobelezenog reda reci, u kome se glavni recenicni kon
stituenti javljaju u redosledu subjekat-glagol-objekat, srpski jezik spada u red onih 
jezika u kojima su konstituenti u velikoj meri mobllni. Moguce komblnacije reda reci 
rastu srazmerno broju konstituenata u recenici, ра tako recenica s monotranzitivnim 
glagolom ima sest mogucih realizacija (primer (1)), dok Ьi recenica s ditranzitivnim 
glagolom (kao sto је npr. glagol dati) imala cak 24 moguce realizacije. 

1. а. Ivanje kupio knjigu. 
Ь. Ivan је knjigu kupio. 
с. Knjigu је kupio Ivan. 
d. Knjiguje Ivan kupio. 
е. Kupio је Ivan knjigu. 
f. Kupio је knjigu Ivan. 
Dok је recenica (la) neobelezena realizacija recenice, ostale su sve u manjoj ili 

vecoj meri obelezene. Primeri (le) i (lf), u kojimaje glagol na prvom mestu, u dana8nje 
vreme zvuce arhaicno i ocekuju se gotovo iskljuCivo u pricama i bajkama (kao npr. Po
sejao deda repu. ili Posla koka па pazar, ili pak Sedi iaba sama па listu lokvanja, up. 
Stjepanovic 1999). Ono sto је medutim Ьitno istaci jeste da se gomje recenice, iako su sve 
gramaticne, ne mogu upotreЬiti u istim kontekstima, tj. da se one medusobno razlikuju 
u pogledu informacione aktualizacije: raspored S(ubjekat) + P(redikat) + O(bjekat) "u 
stvari znaCi da se kao tipicna temajavlja subjekat (subjekatski pojam), а da tipicna rema 
ima formu glagolske sintagme, s tim sto se recenicni akcenat ili proteze ла celu remu ili је 
suZ:en najedan njen clan (ilijednu komponentu tog clana)." (Popovic 1997:367) 

Tako Ьi, na primer, sa neutralnim recenicnim akcentom, sve gornje recenice 
predstavljale odgovarajuci odgovor na pitanje (2а), ali ne i na (sva) ostala pitanja: 2. 
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а. Sta se desilo? 
Ь. Sta је Ivan uradio? 
с. Staje sa knjigom? 
d. Sta је Ivan kupio? 
е. Staje Ivan uradio sa knjigom? 
Naime, pitanje (2а) nosi presupoziciju da se nesto desilo, ali nijedan deo toga 

nije nam pomat, stoga Ьilo koja od recenica и (1) moze posluziti kao (u manjoj ili vecoj 
meri obelezen) odgovor na njega, tj. cela recenica cini fokus. S druge strane, jasno је da 
ostala pitanja u (2) nose neku presupoziciju: и (2Ь) to је da је Ivan nesto uradio, u (2с) 
da se sa knjigom nesto desilo, и (2d) daje Ivan nesto kupio, dokje и (2е) presupozicija 
daje Ivan nesto uradio s knjigom. U skladu sa ovim, ocekivanje је da се se element koji 
odgovara na postavljeno pitanje (tj. koji ne Cini deo presupozicije koju pitanje nosi) naci 
na poslednjem mestu u recenici, sto је и skladu ne samo sa dosada5njom literaturom о 
redu reci и srpskomjeziku (Popovic 1997: 16), vec i sa opsteprihvacenim nacelom funk
cijskog pristupa о posebnom statusu poslednjeg poloZ:aja и recenici kao poloZ:aja koji је 
komunikativno najdinamicniji i stoga predstavlja mesto informacionog fokusa1 (Sgall et 
al. 1973, 1986, Hajicova 1993, Hajicova et al. 1998 i drugi; о razlici izmedu informacio
nog (ili prezentacionog) i identifikacionog (ili kontrastnog) fokusa pise pre svega Е. Kiss 
1998 ali i Halliday 1967 i mnogi drugi). 

U jeziku poput srpskog, и kome nema morfoloskog nacina obelezavanja fo
kusa, razne permutacije recenicnih elemenata, и komblnaciji s prozodijskim aktua
lizacijama daju razne poziciono-prozodijske konfiguracije и cilju isticanja pojedinih 
elemenata, postujuci pritom gramaticka pravila jezika, kao sto је и srpskom drugi 
polozaj klitika (detaljnije о tome sta se tacno naziva "drugim" polozajem govori Bos
kovic 2001, 2002). 

U narednom delu rada pokazacemo da је pretpostavka о poslednjem polozaju 
u recenici, kao najdinamicnijem polozaju i stoga nosiocu informacionog fokusa, u srp
skom jeziku nedovoljno tacna i pokusati da nademo obja5njenje za ovu cinjenicu. 

3. POLOZAJ INFORМACIONOG FOKUSA U SRPSKOM JEZIKU 

U cilju pronalazenja odgovora na pitanje da li је poslednji polozaj u srpskom 
jeziku zaista polozaj informacionog fokusa sprovedeno је istra.Zivanje u kojem su 
ispitanici iz niza razlicitih realizacija iste recenice Ьirali onu ili опе koje su smatrali 
(podjednako) prihvatljivim odgovorom na zadato pitanje. Pitanja nisu Ьila brojna i 
kao odgovor uvek su Ьile ponudene iste mogucnosti, istim redosledom. Smisao ovog 
zadatka prvenstveno је Ьiо da se utvrdi da li је poslednji polozaj и recenici obavezno 
polozaj informacionog fokusa, а ako nije, da li је to neki drugi polozaj, kao i da se 

1 S ovim u vezi moramo primetiti da su sve recenice pod ( l) и maloj meri obelezeni odgovori na pitanja 
(2Ь)-(2е) Ьнdнсi da neobelezen odgovor, нsled jezicke ekonomije, nece ukljнciti poznatн intOrmacijн, tj. 
neobelezen odgovor na pitanje (2Ь), Staje lvan uradio? bio Ьi Kupioje knjigu. 
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ispita da Ii је unutar presuponiranog dela recenice red reci slobodan i kako on utice 
na prihvatlj ivost recenice u dato111 kontekstu. 

Detaljna analiza podataka ukazala је na neke dosad zane111arivane cinjenice 
vezane za 111esto infor111acionog fokusa i za red reci u presuponirano111 delu recenice. 
Ove iznosi1110 и naredna dva odeljka. 

3.1. Mesto informacionog fokusa 

U ovom delu upitnika ispitanicima је dato sest pitanja i uz svih sest pitanja 
istih sest odgovora. Zadatak је Ьiо da se obelezi onaj odgovor (ili vise njih) koji 
ispitanik smatra najprihvatljivijim u dato111 kontekstu (sa neobelezenim recenicni111 
akcentom), tj. kao odgovor na zadato pitanje. Pitanja su Ьila sledeca: 

З. а. Ко је kupio knjigu? 
Ь. Ко је knjigu kupio? 
с. Sta је lvan kupio? 
d. Sta је kupio Ivan? 
е. Sta је Ivan uradio? 
f. Sta se desilo? 
Као sto se iz gornjih recenica vidi, (За) i (ЗЬ), odnosno (Зс) i (Зd) ista su 

pitanja sa razliCitom organizacijom presuponirane informacije. Као odgovori na ova 
pitanja date su recenice pod ( 1) gore. Na osnovu odgovora ispitanika mozemo za
kljuciti sledece: 

а) velika vecina ispitanika (cak 98,З%)2 smatralaje daje na pitanje (За) najpгi
kladniji odgovoг (Ја). Nesto manji broj opredelio se i za (IЬ), dok su ostale mogucnosti 
malo zastupUene. Na pitanje (ЗЬ), koje se od (За) razlikuje samo ро drugaCijem rasporedu 
poznate informacije, ispitanici su pokazali mnogo manje odlucnosti: najveci broj smatrao 
је da је najprikladniji odgovor (Јс), ali је vrlo Ыizu ovom broju i broj onih koji su (Ја) i (IЬ) 
takode smatrali podjednako prihvatljiviш odgovorom. Sledeca tabela pokazuje uporedne 
rezultate dobUene u odgovorima na pitanja (За) i (ЗЬ): 

2 U procesн obrade podataka posebno sн se analizirali odgovori stнdenata srpskog jezika i lingvistike s jedne 
strane, i stнdenata anglistike, s drнge. Medutirn, buduci с\а sн rezultati ankete bili veorna slicni, tj. stнdenti 
anglistike пisн pokazivali interterencijн, и ovorn radu nece se praviti razlika izinedн sнdova ove dve grupe 
ispitaпika, vec се se rezнltati postnatrati uop~teno. 
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Ко је kupio knjigu? Ко је knjigu kupio? 

Ivan је kupio knjigu. 98,3% 53,33% 

Ivan је knjigu kupio. 15% 56,66% 

Knjigu је kupio Ivan. 65% 66,66% 

Knjigu је Ivan kupio. 16,6% 38,33% 

Kupio је knjigu Ivan. 10% 13,33% 

Kupio је Ivan knjigu. 11,66% 21,66% 

Ь) na objekatska pitanja (Зс) i (Зd) vecina ispitanika najradije је odgovarala 
neobelezenim redosledom subjekat-glagol-objekat (SVO), sto је i ocekivano. Manje 
је ocekivano Ьilo da cak 50% anketiranih smatra i da se objekat-informacioni fokus 
moze naci i na prvom mestu, iako se za tu mogucnost odlucio manji broj ispitanika 
pri odgovoru na pitanje (Зd): 

Staje Ivan kupio? Staje kupio Ivan? 

Ivan је kupio knjigu. 88,33% 81,66% 

Ivan је knjigu kupio. 26,66% 35% 

Knjigu је kupio Ivan. 38,33% 43,33% 

Knjigu је Ivan kupio. 50% 38,33% 

Kupio је knjigu Ivan. 13,33% 23,33% 

Kupio је Ivan knjigu. 11,66% 10% 

с) kao odgovor na predikatsko pitanje (Зе), и kome је jedino vrsilac radnje 
poznat, а preostali deo recenice cini informaiconi fokus, sasvim ocekivano, najveci 
broj anketiranih izabrao је prvu mogucnost (la), sve ostale permutacije recenicnih 
elemenata znatno su rede Ьile zastupljene: 
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Staje Ivan uradio? 

lvan је kupio knjigu. 93,33% 

Ivan је knjigu kupio. 23,33% 

Knjigu је kupio lvan. 16,66% 

Knjigu је lvan kupio. 15% 

Kupio је knjigu Ivan. 15% 

Kupio је lvan knjigu. 20% 

d) na pitanje (Зf), и kojoj је cela recenica informacioni fokus, ispitanici su 
najradUe odgovarali recenicom (la), znatno rede (pomalo arhaicnim) (lf), dok su se 
ostale mogucnosti gotovo podjednako retko javljale kao moguc odgovor: 

Sta se desilo? 

Ivan је kupio knjigu. 90% 

Ivan је knjigu kupio. 15% 

Knjigu је kupio Ivan. 16,66% 

Knjiguje lvan kupio. 16,66% 

Kupio је knjigu Ivan. 15% 

Kupio је lvan knjigu. 38,33% 

Kako pokazuju rezultati analize anketnih listova, poslednje mesto и receni
ci samo је jedno od mogucih mesta informacionog fokusa. Naime, na subjekatsko 
pitanje najfrekventnije Ьiran odgovor Ьiо је red reci SVO, ali su se mnogi ispitanici 
opredeUivali i za red OVS. Potonji red nalaze princip finalnog fokusa (Quirk et al. 
1985: 1357), ро kome fokus tipicno pada na kraj informacijske jedinice (recenice ili 
klauze). Dakle, pored ocekivanog polozaja za novu informaciju na kraju recenice, u 
subjekatskim pitanjima informacioni fokus moze se naci i и kanonickom subjekat
skom polozaju, na pocetku recenice. Stavise, kadaje red reci u subjekatskom pitanju 
SOV, vrlo su slicno rangirani odgovori SVO, SOV i OVS (i nesto losije OSV), sto 
opet ukazuje na to da se informacioni fokus, pored poslednjeg polozaja и informa
cijskoj jedinici, moze naci i u kanonickom polozaju elementa za koji se pita (u ovom 
slucaju, to је subjekat). Mali broj ispitanika takode prihvata i red reci s glagolom na 
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pocetku, bez obzira na to da li se subjekat nalazi neposredno iza glagola ili u posled
njem polozaju. 

U objekatskim pitanjima situacija је slicna. Uz dominantni red reci SVO, 
koji је ovde i u skladu sa principom finalnog fokusa, na pitanje OSV pola ispitanika 
slozilo se da је OSV prihvatljiv odgovor. Nesto manje anketiranih Ьilo је misljenja 
da i red reci OVS i SOV odgovara kontekstu. Malo drugacije, ali sustinski veoma 
slicno, rangirani su i odgovori na OVS pitanje: pored reda reci SVO, koji је najveci 
broj ispitanika i ovde smatrao prihvatljivim odgovorom, neki su prihvatali i redosled 
OVS, OSV i SOV. Ponovo је Ьiо najmanji broj onih za koje su i recenice sa glagolom 
na pocetku Ыlе u skladu sa pitanjem. Dakle, i ovde se potvrdilo da pored ocekivanog 
polozaja za informacioni fokus na samom kraju recenice, u srpskom jeziku informa
cioni fokus moze se naci i na pocetku recenice, ali (rede) i u sredini recenice. 

3.2. Slobodan red reci и presuponiranom delu recenice 

Iako је pretpostavka da se u presuponiranom delu recenice elementi mogu 
naci u Ыlо kom redosledu bez uticaja na znacenje recenice ili njenu prihvatljivost u 
odredenom kontekstu, istra:Zivanje pokazuje da је red reci u odgovoru najcesce isti 
kao u pitanju. Tako је, na primer, cak 98,З% ispitanika na subjekatsko pitanje SVO 
(За) odgovorilo redom reci (la), koji se podudara s pitanjem, а tek 15% је smatralo 
prihvatljivim i red reci SOV. Slicna situacija moze se zapaziti i u objekatskim pita
njima (Зс) i (Зd): na pitanje OSV najvise је Ьilo SVO (88,ЗЗ%), а zatim OSV odgo
vora (50%), dok је na OVS pitanje najvise anketiranih odgovorilo SVO (81,66%), 
odnosno OVS redom reci ( 4З,ЗЗ%). Ovakvi rezultati ukazuju na tendenciju, ali ne i 
pravilo, da odgovor odslikava red reci u pitanju. 

Medutim, zanimljivo је istaci da је gotovo trecina anketiranih (ЗО%) dala 
isti odgovor na pitanja (За) i (ЗЬ), sto ukazuje na to da za njih promena redosleda 
poznatih informacija (glagola i objekta) u recenici ne utice na njenu informacijsku 
strukturu. Na pitanja (Зс) i (Зd) iste mogucnosti obelezilo је 20% ispitanika. 

Drugi tip zadatka sastojao se od niza pitanja poput (4) u kojima su davani 
odgovori sa razlicitim redosledom poznatih elemenata u recenici (5): 

4. Ко danas ide ро hleb? 
5. а. Danas ide ро hleb Marija. 

Ь. Marija danas ide ро hleb. 
с. Ро hleb danas ide Marija. 
d. MarUa ide danas ро hleb. 
Na osnovu prihvatljivosti odgovora utvdeno је sledece: ispitanici smatraju od

govore u kojimaje subjekat na prvom mestu (recenice (5Ь) i (Sd)) znatno prihvatljivijim 
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nego odgovore u kojima је subjekat, u ovom slucaju informacioni fokus, u poslednjem 
polozaju. Sledeca tabela pokazuje kako su ispitanici rangirali odgovore u (5)3

: 

indeks 

Danas ide ро hleb Marija. 2,88 

Marija danas ide ро hleb. 1,31 

Ро hleb danas ide Marija. 2,67 

Marija ide danas ро hleb. 1,88 

Pored toga sto ovakav rezultat potvrduje hipotezu о nepostojanju odredenog, 
vec samo manje ili vise prototipicnog polozaja informacionog fokusa u srpskom je
ziku, on takode govori u prilog pretpostavci da se odgovor smatra najprihvatljivijim 
tada kada preslikava red reci iz pitanja (up. red reci u (4) i (Sb)). Odgovor (Sa), koji 
bi u funkcionalnom pristupu Ыо ocekivan odgovor, u ovom istrazivanju pokazao se 
kao najmanje prihvatljiv; slicno је rangirana i recenica (Sc), takode sa informacionim 
fokusom u poslednjem polozaju. 

Kako objasniti ove podatke? Kako predvideti gde се se u nekoj recenici srp
skog jezika u datom kontekstu naci informacioni fokus? Kako opravdati postojanje 
razlicitih realizacija iste recenice bez promene u znacenju? Naredni odeljak pokusace 
da da odgovor na neka od ovih pitanja. 

4. PROBLEMI INFORMACIONOG FOKUSA U SRPSKOM JEZIKU 

U prethodnom odeljku videli smo da na osnovu podataka do kojih smo dosli 
u istral:ivanju medusobnog odnosa polozaja informacionog fokusa i reda reci u srp
skom jeziku mozemo zakljuciti da se informacioni fokus moze naci gotovo u Ыlо 
kom polozaju u recenici, а da se prototipicno (bar u govornom jeziku) nalazi u kano
nickom polozaju elementa koji ga Cini. Ovi rezultati se kose sa principom finalnog 
fokusa i govore u prilog potreЫ da se informacioni fokus detaljnije analizira. Pre 
svega, neophodno је izvrsiti fonoloska merenja kako Ьi se i objektivnim metodama 
utvrdilo mesto recenicnog akcenta narocito u onim slucajevima kada se rezultat do
Ыjen и ovom istrazivanju kosi sa dosadasnjim ocekivanjima. Као tipican primer ova
kvog slucaja navedimo ponovo recenicu (la)=(6) kao odgovor na pitanja (2а)=(7а), 
(2d)=(7b) i (За)= (7с): 

3 Tпdeks је dobije11 tako sto smo sabrali rang svakog odgovora (od 1 do 4, pri cemuje bilo dozvolje110 da vise 
recenica bude isto raпgiraiю) i podelili ga brojem ispitanika. Odgovor sa najmaпjim iпdeksom пајсеsсе је 
bivao raпgiran kao prvi, te stoga smatra1111ajprihvatljivijim u datom koпtekstu. 
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6. Јvап је kupio kпjigu. 
7. а. Sta se desiJo? 

Ь. Sta је Ivaп kupio? 
с. Ко је kupio knjigu? 
Jasno је da се se receпicni akceпt u (6) u odgovoru па pitaпja (7а) i (7Ь) 

naci na poslednjem eJementu (knjiga), medutim, mапје је jasno da li Ьi to Ьiо slucaj 
i kada Ьi se (6) upotreЬilo kao odgovor па pitanje (7с). U potoпjem slucaju, cini se 
da lvan ipak Ьiva fonoloski obelezen, iako u zпatno manjoj meri пеgо onda kada se 
on koristi kao kontrastni fokus, tj. kad zelimo da ispravimo sagovornika, kao npr. u 
sledecem dijalogu: 

8. А: Cujem da si Ьila u kupovini sa Marijom i Ivaпom i da је Marija kupila 
knjigu. 

В: Ne, Ivan је kupio knjigu. 
U svetlu ovih primera i rezultata istra.Zivanja mozda Ьi Ьilo opravdano, pored 

informacionog i kontrastпog fokusa, govoriti i о dva podtipa informacionog fokusa, 
od kojih је jedan, finalni fokus, u poslednjem polozaju i stoga nosilac recenicnog ak
ceпta, а drugi, za koji Ьismo ovde predlozili termiп пefinalni fokus, u nekanonickom 
polozaju informacionog fokusa i stoga fonoloski obelezen. Ovakav pristup pruzio 
Ьi i пeku vrstu objasnjenja za razne mogucnosti smestaпja informacionog fokusa u 
srpskomjeziku. No, opravdanost ovakve razlike podloznaje podrobnijem ispitivanju 
i laboratorijskim merenjima, stoga ovde о njoj necemo dalje raspravljati. 

Druga cinjenica koju valja objasniti teorijske је prirode, а tice se mogucnosti 
razlicitih realizacija iste recenice. Naime, u skladu sa principom jezicke ekonomije, 
ocekivali Ьismo da receпice koje sadrze iste elemente i imaju isto zпacenje ne postoje 
uporedo u nekom jeziku. Medutim, u srpskom, kao i u mnogim drugim jezicima koji 
su bogati fleksijom, ta mogucnost postoji. Videli smo da recenice u primeru (1) sve 
imaju isto znacenje - u svima imamo radnju kupovine, vrsioca radnje realizovanog 
imenickom sintagmom lvan, i trpioca radnje realizovanog kao knjiga. Takode smo 
videli da razlog zbog kojeg su sve ove recenice moguce lezi u prikladnosti (епg. 
felicity) ovih recenica u datom kontekstu. Dakle, morfosintaksa daje mogucnost (po-
lozajne) pokretljivosti elemenata u recenici i razliCitih (povrsinskih) realizacija iste 
recenice, а diskurs, u skladu sa kontekstom, ogranicava ovaj izbor na jednu ili vise u 
manjoj ili vecoj meri prikladnih realizacija (zavisno od konteksta). Tako, na primer, 
morfosintaksa daje mogucnosti ulancavanja elemenata {lvan, је, kupio, knjigu} na 
sve nacine prikazane u primerн (1 ), od kojih diskurs, u kontekstu datom u (3е)=(9) 
Ьira (la)=(1 О) kao najprikladniji odgovor: 

9. Staje Ivan kupio? 
1 О. Ivan је kupio kпjigu. 

Ovo govori и prilog tesnoj vezi koja ocito postoji izmedu sintakse i diskursa, 
kao i potreЬi da se ova veza detaljnije izuci i formalizuje, kako Ьismo ne samo opisali 
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jezicke podatke, vec i predvideli sve one mogucnosti koje mozda jos nisu realizova
ne, а mogu Ьiti, jer sistem to dozvoljava. 

5. ZAKLJUCAK 

Na osnovu odgovora doЬijenih и anketi sprovedenoj medu studentima, а 
vezano za red reci u recenici i polozaj informacionog fokusa, kao i redosled presu
poniranih delova и recenicama sa neobelezenim recenicnim akcentom, dosli smo do 
sledecih zakljucaka: u srpskom jeziku morfosintaksa (bogata fleksija) omogucava 
gotovo slobodno nizanje elemenata u recenici bez znacajne promene znacenja rece
nice. Od ovog niza mogucnosti, diskurs Ьira one koje su, и uslovima datog konteksta, 
prikladne, sto ukazuje na tesnu vezu izmedu sintakse i diskursa. Informacioni fokus 
u srpskom jeziku nije vezan za finalni polozaj, medutim, ukoliko on nije u finalnom 
polozaju, to fonologija prepoznaje i pomera recenicni akcenat na (nefinalni) informa
cioni fokus. U pogledu presuponiranih elemenata recenice, podaci ukazuju na to daje 
ocekivani redosled u odgovoru isti kao sto је Ьiо u pitanju, mada su, u manjoj meri, i 
druge mogucnosti prihvatljive. 

U svetlu svega recenog, mozemo zakljuciti da је medusobna saradnja sin
takse, fonologije i diskursa nezaoЬilazna u razmatranjima informacijske strukture 
recenice, te da srpski jezik predstavlja plodno tle za izucavanje ovih veza. 
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SаЫпа Halupka-Resetar 

ТНЕ POSIТION OF INFORMATION FOCUS AND WORD ORDER IN SERBIAN 

SUMMARY 

Based on а survey conducted among some 60 third-year students of Serblan 
language and linguistics and English, the paper explores the position of information 
focus (Halliday 1967, E.Кiss 1998) in the Serblan sentence with an unmarked 
sentential stress. The results obtained, the author claims, lead to the conclusion that 
the end-focus principle (Quirk et al. 1985) is only optional in this language and that 
alternatively, informational focus can also Ье found in non-final position, in which 
case phonology shifts the sentential stress from end position onto the non-final 
information focus. This is the result of the interplay of four factors: (а) morphology, 
which provides the means for the free reordering of constituents, (Ь) syntax, which 
reorders the elements, (с) phonology, which decides on the element to receive 
sentential stress, and (d) discourse, which filters out those (surface) realisations of а 
sentence which are not felicitous in the given context. 

Кеу words: information focus, word order, focus, topic, movement, syntax, 
discourse, end focus principle. 
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FENOMENE FONEТICE CU VALOARE SТILISTICA 

Rodika Ursulesku-MiliCic 

ABSTRACT 

Este cиnoscиt faptul са limba romana face parte din limblle care continиa in mod 
direct ~i neintrerиpt \atina рори\аrа. In evo\Щia ei s-аи prodиs о seama de inflиente, fenomene, 
limba imbogatindи-se in pemшnenta pana а ajиnge Ја forma ei de astazi. Си еа ne facem cи
no~tiЩa atat din aspectul vorblt, cat ~i din nиmeroasele opere istorice, literare, ~tiintifice, etc. 
Limba este о materie vie, еа evolиeaza in permanenta, cиnoa~te schimbari, completari ~i per
fectionari de-a \иngи\ anilor. Din mиltitиdinea de aspecte а\е limbli in lиcrarea de fata ne-am 
propиs sa tratam иn aspect destиl de insemnat а\ ei: fenomenele fonetice си valoare stilistica, ~i 
anume modificarile de sunete, disparфa de sunete, accentul, ritmиl ... iar pentrи а ilиstra aceste 
fenomene ne-am folosit de opera \11i Ion Creanga. 

Cuvinte-cheie: foпetica, stilistica, Ion Creanga 

INTRODUCERE 

Este cunoscut faptul са lirnba rornana face parte din limЬile care continua 
in rnod direct ~i neintrerupt latina populara. In evolЩia ei s-au produs о searna de 
infl.uente, fenornene, lirnba irnbogatindu-se in perrnanenta pana а ajunge la forma ei 
de astazi. Cu еа ne facem cuno~tinta atat din aspectul vorblt, cat ~i din numeroasele 
opere istorice, literare, ~tiintifice, etc. 

Cand este vorba despre lirnba scrisa, trebuie tinut cont de faptul са еа trebuie 
sa se conformeze unor norme care sunt cuprinse in gramatica lirnЬii (fonetica, morfo
logie, sintaxa). Bineinteles са lirnba este о rnaterie vie, еа evolueaza in permanenta, 
cunoщ;te schimbari, cornpletari ~i perfeфonari de-a lungul anilor. 

Din multitudinea de aspecte ale limЬii in lucrarea de fata ne-am propus sa 
tratarn un aspect destul de insemnat al ei: fenornenele fonetice cu valoare stilistica. 
I n continuare vom prezenta aparte fiecare dintre aceste fenomene fonetice. 
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MODJFICARI DE SUNETE 

Modificarea fonetica este produs al indignarii, amestecat cu mirare, surprin
dere, etc., care-1 fac ре vorbltor sa ridice tonul, sa vorbeasca mai tare. 

In multe cazuri, lucrurile se petrec Таrа aтestecul voinfei, spontan. Dar, de 
multe ori аvет cazuri cand modificarile se fac intentionat, spre а da о nuanta glumea
fa celor се vor sa spuna. 

In legatura cu тodificarile de sunete аvет о seama de exemple. Astfel de 
modificari avem in vorblrea afectiva, care cunoa~te transforтari vocalice ~i in pozi
fia accentuata. Bunaoara, adverbul interogativ сит? suna сот?, аvет Ьоп in Јос de 
Ьип". Tot а~а аvет ~i transformarea lui dетоп in diтon, care este surprinzatoare fata 
de normele fonetice ale limbli noastre. Adjectivul siirac are о varianta sireac. Aceasta 
forтa are о forтa ironica ~i о folosesc faranii ~i mahalagii ~i о intalnim ~i la multi 
scriitori. 

In vederea intensificarii expresiviЩii, limba ofera posiЬilitatea adaugirii 
unui sufix augmentativ ~i anuтe аvет forma sireicanul in limba lui Creanga. 
De exemplu: Dar cdnd ajunge ре la striijerul Ochilii, el sireicanul тi fi-o vede $i dii 
de $fire lui PiisiiJ~i/a. Aici cuvantul sireicanul are un sens pejorativ. Ат vazut са ~i ad
jectivul siirac ~i forтele lui sireacul, sireicanul se impun atentiei noastre in legatura 
cu modificarile fonetice cauzate de afect. 

Dupa сит ат vazut рала асuт, de oblcei vocalele se тodifica in anumite 
cazuri. Dar nu se тodifica nuтai ele sub iтpulsul afectului. Аvет cazuri cand cu
vantul diavol se pronunfa ghiavol. in exeтplul acesta аvет inmuierea lui d, care 
printr-o deplasare а articulafiei se preface in g. 

Ре langa тodificarile de sunete care se produc Таrа vointa vorbltorului, exis
ta ~i altele care se deosebesc in сееа се prive~te originea ~i natura, dar sunt asemana
toare din punctul de vedere al utilizarii lor in vorЬire. De exeтplu, adverbul Ыпе de 
тulte ori, mai ales in vorЬirea familiara se pronunfa Ьепе. Astfel са i accentuat trece 
in е, care nu se poate explica fonetic. Este vorba de о valoare stilistica. Acest Ьепе se 
pronunfa neglijent, dintr-un fel de lene. 

Tot voit, cu scopul de а ironiza nofiunile respective, neologismele se pronun
fa cu anumite modificari fonetice. Acest procedeu il intalniт la unii scriitori uтori~ti 
~i satirici. 

Ат putea spune ceva si despre contaminare ( doua cuvinte se comЬina pentru 
а da na~tere unui cuvant nou), care merge cu etiтologia popuara. Cateva cazuri de 
acest fel le intalnim la Creanga: nepurcel - nepot/purcel,· furlua - furallua, etc. 

DISPARITIA DE SUNETE 

Una dintre modificarile fonetice este ~i disparфa de sunete, care este iara~i 
contrara norтelor fonetice. Astfel avem caderea lui Ь in expresia 'iite-te-ar Dит-
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пеzеи de la bate-te-ar Dumпezeu. La Creanga, de exemplu, avem expresia: 'Та-vа 

pustia, privighetori, sa va bata, са $fiu са va dragostifi Ыпе! 
Nevoia de а "inghф" sunetele inфale о avem ~i in expresia atdta mare!, 

unde cade а inфal ~i se spune 1ata mare!. ~i acest exemplu iJ intalnim Ја Creanga in 
fraza: $i el, cdt era de osteпit, пе priпdea cdte ре uпul са la "ЬаЬа oarM ", пе ridica 
iп grinda, zicdпd: "'tata mare" ! $i пе saruta ре .fiecare. 

Ре Janga disparфa sunetelor intaJnim ~i disparфi de silabe intregi, fie inфa
Je, fie din interiorul cuvintelor. Este important de spus са silabele accentuate mai Ьine 
rezista unor astfeJ de modificari decat cele neaccentuate. 
SubstantiveJe сосоп, сосоапа pierd in vorЬirea familiara prima silaba ~i anume avem 
соп ~i соапа. La fel ~i cuvantul mamaliga se pronuщa maliga, apoi папщ-па$ ~i 
altele. 

Alte cuvinte, apaфnand aceleia~i stari de actiune, difera de сеЈе precedente 
numai prin роzфа accentului, care nu impiedica totu~i producerea fenomenului in 
condфi absolut identice: пепеа (Gheorghe) - пеа, lelea (Ioana) - /еа, existente nu
mai in graiurile muntene~ti. 

La titulaturi, са dотп, domпi$oara avem iarasi disparфe de sunete ~i anume 
in Јос de domпul sau domпule avem dom profesor, dоп capitaп, iar in loc de domпi
!JOara avem dоп '!Joara. 

Tot la fel ~i pronunfarea pronumelui de reverenta in vorЬirea curenta se 
caracterizeaza printr-o liЬertate aproape desavar~ita. Astfel Dumпeata - т 'пеаtа, 

Dumпeavoastra - т 'пeavoastra ... 
Си termenii discutati pana aici seamana ~i formuJele de salut са Ьипа ziua!, 

Ьипа seara! etc., care se pronunta 'па ziua!, 'па seara! De multe ori avem ~i dispa
rфa Jui Ьипа ~i auzim numai seara!, ziua!. La salutarea Ьипа diminea(a! avem о aJta 
disparфe. Еа se pronunta numai 'пеа{а! in Јос de 'па dimiпea{a, сит ne-am a~tepta. 
DeoseЬirea dintre 'па ziua, 'па seara ~i 'пеа{а se datore~te ritmului silaЬic din cauza 
са in ultimuJ exemplu avem patru silabe, iar in сеЈе precedente doar doua. 

APARITII ~1 LUNGIRI DE SUNETE 

Exista cazuri cand cuvintele pot sa-~i mareasca, nu numai sa-~i mic~oreze 
corpul fonetic. De pilda, interjectia da!, care exprima un fel de refinere, inainte de 
а face cuiva о mustrare, adesori apare cu un m inainte, eventuaJ cu е prelungit. In 
exemplul: Ei, mai e!jti suparat ре тiпе? - Mde!, aceasta formula о folosim atunci 
cand dorim sa ne inabu~im о anumita nemulfumire sau s-o exprimam indirect. 

Un caz asemanator cu acesta este al particulei afirmative da. La fel са ~i Ја 
interjectia de! apare un m inainte cand raspundem la о intrebare ~i raspunsul este mai 
de graba пи decat da. (Mda.) 
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In vorЬirea mai pЩin ingrijita interjectia та! suna М! Aceasta varianta ex
prima cu mai mare vigoare dispretul, superioritatea etc. celui care о adreseaza unui 
prost, inferior etc. 

Cazurile de lungire а sunetelor sunt mai interesante ~i mai numeroase. Se pot 
lungi ~i vocalele ~i consoanele. Consoanele se lungesc cand suntem stapanф de iп
dignare, manie sau furie. Aceste stari suflete~ti provoaca о incordare а organelor arti
culatori i, comЫnata cu о cre~tere а cantiЩii ~i а intensiЩii curentului de aer expirat. 
"La marea majoritate·a consoanelor, precum sunt explozivele (р, Ь, t, d, с, g), nazalele 
(m,n) ~i spirantele (f, v, s, z, ~. ј, h) se disting trei momente: imploziv (apropierea sau 
inchiderea organelor articulatorii, a~adar luarea pozфei necesare pentru pronuntare); 
ploziv (timpul cat organele stau apropiate sau lipite); exploziv (departarea sau des
chiderea lor, pentru са aerul sa iasa ~i sa produca viЬratiile acustice)."(Iorgu Iordan, 
1975) 

Consoanele lungi de oЬicei apar la inceputul cuvantului. Ое exemplu: ттi
zerabllef,· пnebunilor!,· ddobltocul! 

Fenomenul de lungire а consoanelor il pot provoca diferite stari suflete~ti 
afective. Cand este vorba despre lungirea vocalelor, avem doua cazuri: vocala care se 
lunge~te este sau nu accentuata. La Creanga putem afla ~i exemplul: Dupa се hoa/a 
de vulpe а aruпcat о тиl/iте de pe$fe ре drum, Ьinii~or sare $i еа diп car. 
Un caz specific il reprezinta ~i formele compuse (de perfect) ale verbelor care lun
gesc vocala а pronumelui ~i а auxiliarului. Ат gasit cateva exemple la Creanga: Bre! 
тиlfi pro$fi ат vazut еи, in via/a теа, dar са voi п-ат таi vazиt. М diiд duc in toata 
!итеа!,· - Ei, се veste пе таi aduci de ре !а tdrg? - Ја, пи prea Ьипа! Mie/ii boi$orii 
теi s-aaau dus са ре gиra lupului; Mai ат питаi trei zile de trait, $i te-aaai dиs, 
Јvапе de ре fafa paтdntulиi. 

Starile suflete~ti care pot provoca lungirea vocalelor accentuate sunt mai va
riate decat in cazul vocalelor neaccentaute ~i al consoanelor. Ое exemplu: $tii са are 
haz $i asta! Voi sa va lafиi/i $i sa huzиrifi de caldura, iara еи sa crap de frig. Вииипd 
treaha! 

ACCENTUL 

In limba vorЬita accentul este foarte important. El poate fi muzical ~i expira
tor (sau de intensitate). Este important de spus са din influenta afectului se na~te un 
accent in plus, ре langa cel oЬi~nuit. In aceasta ipoteza se pot intampla doua lucruri: 
ori invinge definitiv, capatand un inteles anumit ( de natura stilistica), aspectul се\ nou 
al cuvantului, сееа се, aparent, echivaleaza cu о stramutare de accent, ori se pastreaza 
ambele aspecte, fiecare insa cu intrebuintarea lui speciala. (Iorgu Iordan, 1975) 

Pentru а ilustra cele spuse putem lua, de ех. adjectivul spurcat. Cand el in
seaпшa diavol, eretic, pagdп se accentueaza spurcat. 
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Cand este vorba de accent ar trebui sa amintim ~i numele proprii Ја vocativ 
fiindca е\е pot capata un accent atat de puternic incat silaba imediat urmatoare sa se 
piarda, се\ pЩin pentru urechea ascultatorului. De exemplu: Radu la vocativ suna 
Rale!, cu а mai lung decat in vorЬirea normala. Gheorghe precedat de mai va fi 
Gheo! 

Dar, aceasta nu-i singura modificare posiЬila. Daca avem accentul ре о alta 
silaba decat inфala, se produce о Iungire, comblnata cu о variatie de ton а vocalei 
accentuate: Mateei! Neculaai! 

Formula de chemare la telefon alo! se pronunta ~i а/ооо! (cu о Iungit) ~i allo! 
(cu accentul ре prima silaba ~i consoana 1 pЩin lungita), dupa cum ne simtim, daca 
suntem nerabdatori, enervati etc. 

Modificari fonetice se pot petrece ~i daca se schimba accentul de la un cuvant 
la altul. De ех: Dorim о lume mai Ьипа, maifrumoasa .... ~i Dorim о Iume mai buna, 
mai frumoasa. in primul caz comparatia se face cu о lume "rea", "urata", iar in al 
doilea se porne~te de la о lume care este, relativ, buna ~i frumoasa, dar vorbltorul о 
vrea mai buna ~i mai frumoasa. in primul caz accentul s-a pus ре adjectiv, iar in al 
doilea ре adverbul comparativ mai. 

Interogatia ~i eclamatia јоаса un rol important in limbajul afectiv indiferent 
de modificarile cantitative а\е sunetelor. Atat intrebarea, cat ~i exclamarea inseamna 
"luare de atitudine" din partea sublectului vorbltor. 

ACCELERAREA ~I INCEТINIREA VORBIRII 

Un fenomen tot fonetic, care de asemenea exprima starile suflete~ti, este a~a
numitul tempo. in timpul vorЬirii, acest tempo este cand mai rapid, cand mai lent, 
dupa imprejurari. 

DeoseЬirile de tempo sunt mai pronuntate decat toate celelalte, atat in сееа 
се prive~te numarul, cat ~i dimensiunile. Trebuie spus са unii oameni vorbesc repede, 
аЩi incet, cu toate nuantele posiЬile din punct de vedere а\ gradului de repeziciune 
~i incetineala. De asemenea, romanii se deosebesc dupa provincii: de pilda, muntenii 
vorbesc, in general, mai repede decat moldovenii. 

Nu poate fi contestat faptul са afectul are influenЏi asupra ritmului vorblrii. 
Mania, furia, indignarea ~i alte stari afective asemanatoare, accelereaza vorblrea, ре 
cand tristetea, mahnirea о incetinesc. BineiЩeles, nu se poate totul generaliza, dar in 
majoritatea cazurilor situatia se prezinta astfel. 

Cand este vorba despre incetinirea ritmului vorblrii, trebuie amintita ~i in
treruperea vorblrii. Aceasta, la randul ei, prezinta aspecte diferite, in dependenta de 
faptul daca еа este dominata de inteligenta sau de simtire. In primul caz, se fac pauze 
voite: intrerupem vorЬirea fiindca vrem sa-i dam un inteles. Pauzele afective repre
zinta aspecte intensificate, care depind de enervare, iritatie, etc. De multe ori facem 
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pauza din cauza unei еmоЩ adevarate, puternice, care ne impiedica sa continuam 
vorba. Asta se intampla cand suntem, de exemplu, indurerafi, tri~ti, mahnф. 

De remarcat са limba scrisa nu ne ajuta cand se infЩi~eaza proЫema sub 
raportul practic. Mij loacele grafice sunt pЩine ~i imperfecte (punctele de suspensie 
sunt singurul semn utilizat pentru indicarea pauzei ~i ele apar dupa orice fel de intre
rupere, indiferent de natura ei). 

In scris, intreruperea vorblrii se poate produce dupa orice parte а propozфei 
sau а frazei deja incepute. Condфa este са din се s-a spus sa se poata infelege conti
nuarea gandurilor noastre neexprimate. In cele mai dese cazuri propozфa se intreru
pe inaintea elementelor ei secundare (atriЬute ~i complemente de toate felurile). 

Limba populara nu cunoa~te intreruperea intelectuala а vorblrii, decat acci
dental, trecator, iar ре ееа afectiva о utilizeaza destul de rar. Prin aceasta se explica 
faptul са in opera lui Creanga lipse~te intreruperea vorblrii. 

SIMBOLISMUL FONEТIC 

Simbolismul fonetic, care se intemeiaza ре asociafia de idei, este un feno
men inrudit cu onomatopeea. La baza ambelor fenomene sta valoarea expresiva а 
sunetelor. Intre un sunet, existent in mai multe cuvinte inrudite din punct de vedere 
semantic, ~i intelesul lor fundamental se stablle~te о legatura care face са in mintea 
noastra sa se poata trezi nuanta semantica respectiva. 

Exista cuvinte care, indiferent de sensul lor propriu-zis, datorita sunetelor 
alcatuitoare, pot sa redea о mi~care, un sentiment, о calitate materiala sau morala, 
о aфune sau о stare. Ele sunt numite cuvinte expresive ~i se deosebesc de onoma
topee, care imita, mai mult sau mai pЩin aproximativ, sunete ~i zgomote din lumea 
inconj uratoare. 

lata cateva cuvinte expresive. Cuvantul lugubru (imprumutat din franfuze~
te ), cu u in toate trei silabele, ne aminte~te de groapa de pamant care, lovit cu putere, 
produce un zgomot prelungit. ~i cuvintele expresive sinistru, teribll sunt imprumu
tate din limba franceza. 
La marele povestitor moldovean Ion Creanga gasim о adevarata colectie de cuvinte 
expresive. Iata cateva: trela-lela (итЫа trela-lela in puterea iernii);fo.flenchiu (gir
netul s-a infierhdntat, s-a muiat ~i .... fojlenchiu!, iar sare roata); tiptil (Atunci se ia 
tiptil-tiptil ре urma ei). 

Atat Ја baza cuvintelor caracterizate prin simbolism fonetic cat ~i Ја onoma
topee se afla asociatia de idei ре care о provoaca structura lor fonetica. ~i la unele 
~i la altele, anumite sunete evoca imagini, reprezentari, notiuni, ~i anume doar prin 
prezenta lor in cuvant, independent de acceptia semantica propriu-zisa. Cuvintele 
expresive ~i onomatopeele in multe cazuri greu se pot distinge ~i de асееа lingvi~tii 
au crezut multa vreme са ele trebuie studiate impreuna. Totu~i, exista о deoseblre in
semnata intre cuvintele expresive ~i onomatopee. La cuvintele expresive asociafia de 
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idei este produsul unei pure intamplari: un numar de cuvinte cu inteles mai mult sau 
mai pЩin asemanator au toate unul sau mai multe sunete identice ~i atunci suЬiectele 
vorЬitoare staЬilesc, prin asociatia de idei, о legatura logica intre sunete ~i iЩeles. In 
schimb, la onomatopee nu intervine deloc intamplarea. Se poate afirma са ele sunt 
produsul oarecum voit al suЬiectelor vorЬitoare. Omul simte nevoia sa "imite" un 
zgomot din lumea inconjuratoare. Ое асееа onomatopeele sunt numite cuvinte imita
tive ~i reprezinta singurele elemente lexicale la care se constata un raport logic intre 
aspectul fonetic ~i continutul semantic. 

Onomatopeele se deosebesc de cuvintele expresive ~i prin faptul са repre
zentarile ре care le trezesc ele sunt exclusiv de natura auditiva, ре cand la cuvintele 
expresive intra in јос toate simturile, afara de auz. Onomatopeele sunt foarte nume
roase in vorЬirea populara ~i mult mai pЩine in ееа familiara. Dintre scriitori, cele 
mai multe onomatopee apar Ја Creanga, reprezentantul autentic а! vorЬirii populare. 
La el vom putea gasi foarte multe exemple. Aici enumeram doar cateva: hdr!jti! (Du
minicile Ьdzdiam la strana !ji har$fi! cdte-un colac); zvdrrr! ($i zvarrr! си pravila ееа 
mare dupa calugari); hи/! ( ... sare mdnios din Ьdrlog !ji hЩ! dracul subsuoara). 

RITMUL 

Pentru а realiza expresivitatea limbajului uman, suЬiectele vorЬitoare, in con
dфi determinate, trebuie sa satisfaca mai multe necesitafi. Una dintre ele este simtul 
pentru simetrie, innascut la om ~i dezvoltat sub influenta lumii inconjuratoare. 

Notiunea de ritm are aici о sfera foarte larga, el nu inseamna alternarea sila
belor accentuate cu cele neaccentuate, са in domeniul versificatiei, ci toate elemente
le lingvistice menite sa satisfaca nevoia de simetrie а suЬiectelor vorЬitoare. 

VorЬind despre producerea simetriei strict lingvistice, trebuie sa se vorbeas
ca despre rima, asonanta ~i aliteratie. 

Iata cateva cazuri de rima propriu-zisa: !ji-a trait traiul,· !ji-a mdncat mala
iиl; calea-valea; си cafel си pиrcel. Aceste sintagme au о mare valoare expresiva, 
еа venind, in primul rand, de la sensul cuvintelor, eventual de la imaginea ре care о 
traiesc unele dintre ele. Rima contriЬuie in mare masura la expresivitate ~i la simetria 
poetica. 

Asonanta, care consta in identitatea vocalei accentuate а doua cuvinte legate 
intr-un chip oarecare, reprezinta un aspect rudimentar al rimei. Asonaщa caracteri
zeaza versul popular, de unde uпneaza prezenta ei in limbajul afectiv. 

Iata cateva exemple. Cand se spune sapa !ji lopata, este vorba despre un 
batran care nu mai are mult de trait. inalt !ji cascat, se spune despre un от mare ~i 
voinic, dar prost ori care se comporta proste~te intr-o anumita imprejurare. Mai pЩin 
numeroase sunt cazurile de aliteratie, aici simetria fonetica reducandu-se la un singur 
sunet (consoana) plasat la inceputul cuvantului. Iata cateva exemple: Ьип !Ji Ьldnd, 
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mic $i mare, multe $i marunte. Aici s-ar putea adauga ~i exemple са: de voie de nevo
ie; vrdnd-nevrdnd etc. 

Despre ritm (in sensul се\ mai larg al cuvantului) se poate spune са el con
stituie о caracteristica prin excelenta а vorЬirii populare. Cele mai multe exemple pot 
fi gasite in operele Iui Creanga. Iata cateva exemple: se cocea-palea,· а tunat $i i-a 
adunat,· vorba dulce mult aduce; /uga-i rщinoasa, da-i sanatoasa. 

Se poate constata са Ја Ceanga este atat de puternica tendiЩa spre simetrie 
verbala incat el folose~te adeseori versuri populare sau de-ale lui insu~i (tot in gen po
pular). Mai ales in pove~tile sale este prezenta vorblrea "ritmata": Fa-ma, Doamne, 
val de tei, $i m-arunca-ntre femei; Trei iezi cucuiefi, И$а mamei descuiefi; Cucurigu, 
boieri тш·i, dafi рипgи{а си doi bani ~i multe altele. 

CONCLUZIE 

Pentru а ilustra prin exemple fenomenele fonetice cu valoare stilistica am fo-
1osit operele marelui scriitor roman Ion Creanga. Limba lui este specifica prin faptul 
са еа este ееа mai apropiata de limba vorblta ~i populara. Despre limba lui Creanga, 
Iorgu Iordan а spus urmatoarele: "Nu exista pagina care sa nu puna un numar de 
proЫeme, nu exista pasaj, oricat de redus са intindere, in fata caruia sa nu te intrebl 
prin се minune acest taran pЩin cultivat а izbutit sa creeze, си mijloacele cele mai 
simple, modele stralucite nu numai in limba, ci ~i de maiestrie artistica." (Iorgu Ior
dan, 1977.) 

In concluzie putem spune са toate fenomenele fonetice prezentate in Iucrare, 
de la modificari de sunete ~i disparфi de sunete ~i рапа Ia accent ~i ritm, contriЬuie 
Ја expresivitatea limЬii noastre. Prin expresivitatea lor sonora ele imbogatesc zestrea 
artistica а poporului nostru, desavar~ind funфa estetica а limЬii. 
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Родика Урсулеску-Мшzичић 

НЕКЕ ФОНЕТСКЕ ПОЈАВЕ И ЊИХОВА СТИЛИСТИЧКА ВРЕДНОСТ 

РЕЗИМЕ 

У раду се разматрају различите стилистичке вредности појединих фо

нетских појава карактеристичних за понашање гласова у гласовном ланцу, као 

што су промена боје вокала услед промене степена апертуре, губљење гласова, 

па и читавих слогова, промене у прозодијским обележјима (акценат и ритам). 

Све ове фонетске појаве доводе се у везу са правилима версификације, тако да 

се у раду разматрају и различити типови риме и асонанце. Примери су највећим 

делом преузети из дела Јона Креанге. Управо фонетска обележја гласовних ни

зова утичу на специфично поимање и доживљавање текста, обогаћујући његову 

уметничку вредност. 

Кључне речи: фонетика, стилистика, Јон Креанга 

Rodika Ursukesku-MiliCic 

SOME PHONEТIC PHENOMENS AND THEIR STLISIТC VALUES 

SUММARY 

This work is а short research about stilistic values of some phonetic phe
nomens that are caracteristict for behaving of the phonems in linguisitc chain, such 
as chainging of vowels accordind to changing of aperture, loosing of phonems or 
silabs, accent or rhytm. All this changes are related to the rules of versification. The 
examples were found in opus of Romanian writer Ion Creanga, where this phoneti
cal characteristics influence the specifical understanding of the text, unreaching its 
artistic value. 

Key-words: phonetics, stilistics, Ion Creanga 
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IMPORTANTA ~1 ROLUL EXPRESIILOR IDIOMAТICE 
IN EVOCAREA TRECUTULUI 

Laura Spariosu 

ABSTRACT 

Dintre mijloacele expresive care tin de domeniul lexicului, cel mai щоr de sesizat 
sunt grupurile solidare de cuvinte numite izolari, expresii idioтatice, sau idiotisтe. Compo
neЩa lor este variata, incepand cu cel pщin doua cuvinte, de exemplu, un substantiv sau un 
verb urmate de cate о complinire ~i chiar о propozфe sau о fraza. In acest context, am uпnarit 
evolщia ~i sensurile expresiilor a-i taia cuiva din nas, a--$i aprinde paie-n сар, а da sfoara 
in fara. Folosite in vorblrea populara sau familiara cu valoare sugestiva, reinviate in paginile 
literaturii cu intelesul lor originar, astfel de expresii au puterea de а pastra, са adevarate doctJ
mente istorice, amintirea trecutului. 

Cuvinte-cheie: frazeologie, expresie idiomatica, metafora 

Dintre mijloacele expresive care tin de domeniul lexicului, cel mai u~or de 
sesizat sunt grupurile solidare de cuvinte numite izolari, expresii idiomatice, sau idi
otisme ( din latinescul idiotismus, frantuzescul idiotisme "forma sau locЩiune proprie 
unei limЬi care este imposiЬil de tradus literal in alta limba", la baza carora sta gre
cescul idi6tismos "limbaj specific"). Componenta lor este variata, incepand cu се\ pu
tin doua cuvinte, de exemplu, un substantiv sau un verb urmate de cate о complinire 
(vorhii lunga, cal de ро$fд, а fnghi/it galщca), ~i chiar о propozфe sau о fraza (gaina 
Ьiitranaface zeama buna; rade vdr$a de balta $i-i putrezцte coada). Cele mai nume
roase tipuri de constructii expresive pastrate in contexte logice extinse sunt, de fapt, 
proverbele ~i zicatorile. Structura morfologica а celor mai multe expresii idiomatice 
cuprinde un verb. Cand acesta este suЫnteles, inseamna са s-a produs о elipsa: (а 
vorbl) fntr-o doara, (afi) vorhii lunga etc. 

Legatura metaforelor cu expresiile idiomatice se impнne de Ја sine prin fap
tul са ele au aceea~i functie stilistica - expresivitatea, iar din punct de vedere logic, 
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prin faptuJ са atat uneJe cat ~i ceJelaJte reprezinta un anumit sens figurat. Chiar daca 
expresia "se traduce" prin mai multe cuvinte, mesajuJ acestora poate fi redus la о 
singura semnificatie. 

in Jimba romana exista un numar foarte mare de expresii care pornesc de Ја cu
vantuJ nas, prin care sunt numite trasaturi psihice diferite, а caror motivare originara sta 
ln faptul са nasнJ, са organ oJfactiv, este asociat, direct sau indirect, de ideea sensiЬilitЩii 
omнlui (DumistraceJ 1980). Nu este mai pЩin adevarat са prin expresii pornind de la ace
l~i cuvant sunt denumite ~i alte trasaturi: simtul orientarii sau intuфa (а avea nas [fin]), 
prostia, cand referirea se face Ја nasul animalelor, prin care se trecea о veriga, pentru а fi 
u~or conduse (а dисе ре cineva de nas), curiozitatea care inoportuneaza (a-o$i bliga nasиl 
ипdе пи-i fierbe оа/а). Pentru а arata са cineva а fost pedepsit, ru~inat, umilit sau "pus la 
locul lui", se spune са i s-a (mai) taiat nasиl, ori са i s-a (mai) tdiat din nas. 

In vorblrea familiara, о mare raspandire are expresia а stramba din nas, care 
lnseamna "a-~i manifesta nemultumirea sau dispretul" (dealtfel, despre cineva pretentios, 
cu afectare, se spune са totиl fi mirose). Despre un om lngamfat se spune са итЫа си 
nasиl ре sus, sau са пи-i ajиngi си prajina la nas. A-o$i /иа nasиl la pиrtare lnseamna "а 
se obraznici"; а пи-о$i сипощtе lungul nasulиi 1nseamna "а nu avea simtul masurii". Este 
evident са pentru conturarea ideii de semetie, prezenta 1n cateva din aceste expresii, are 
importanta ~i reprezentarea pozфei capului celui mandru sau obraznic, cu fruntea ~i cu 
nasul ridicate in sus. Pentru aceasta este invocata chiar forma nasului. Sa пе amintim ca
teva trasaturi din portetul fizic al lui Dinu Paturica, din romanul Ciocoii vechi o$i noi: 

" ... un june cu fata oache~a, ochi negri plini de viclenie, un nas drept ~i cu 
varful са ridicat 1n sus, се indica ambфunea ~i mandria grosolana ... " 

Efectul fizic, viziЬil, al interventiei celor din jur pentru corectarea unor ast
fel de trasaturi negative, este schimbarea atitudinii capului celui 1n cauza, саге astfeJ 
pune nasul fn jos sau fn pamant, fapt dupa care se constata са i s-a dat peste nas, sau 
са i s-a taiat nasul. 

Expresia а taia cuiva din nas evoca, de fapt, un oblcei vechi turcesc. Anume, 
1n rivaHЩile dintre pretendentii la tron, cel victorios taia nasul celui lnvins, pentru са 
acesta sa nu mai poata aspira la tron (~aineanu 1900). Iata cum poveste~te Grigore 
Ureche, 1n Letopiseful sau, rezolvarea disputei dintre Alexandru Lapu~neanu ~i Joldea: 

"L-au impresurat oastea le~easca ре Joldea-Voda ~i 1-au prins viu; pre carele, 
mai apoi, daca au sosit Alexandru-Voda, 1-au lnsemnat la nas ~i 1-au dat Ја 
caJugarie". 
Са mijloc de umilire, taierea nasului era lntrebuintata ~i in alte lmprejurari. 

Astfel, ln О sama de cuvinte, Neculce poveste~te cum а fost pedepsit Neculai Mi
Jescu Spataru1, supranumit apoi Carnul, pentru са "au scris ni~te саф viclene" lui 
Constantin-Voda cel Batran, care lnsa 1-а tradat domnitorului sau: 
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"Deci ~teranita-Voda cum au vazut ... сафlе s-au pre maniet ~i 1-au adus pre 
acel Nicolai Milescul 1naintea lui, 1n casa се mica ~i au pus pre calau de i-au 
taiat nasul". 

А~а erau 1nsemnati ~i prizonierii de razboi ~i tot щ;а erau pedepsф ~i hotii 
(Bojan 1971 ), astfel 1ncat se poate aprecia са atitudinea de ru~ine, de sfiala 1n fata lumii 
а celor mutilati а putut avea са urmare generalizarea expresiei pentru а descrie efectul 
psihologic al pedepsirii prin "punerea la punct" а 1ngamrarii sau а obrazniciei. 

Са 1n multe alte cazuri de acest fel, cu disparфa oblceiului, s-a pierdut ~i 
semnificatia concreta а expresiei, astfel са, folosita astazi, plasticitatea formulei se 
pastreaza prin imaginarea, la propriu, а aфunii numite, data fiind bogata familie de 
idiotisme legate de cuvantul nas, dintre care unele semnifica "соrефа" (а da peste 
nas, а scoate ре nas). Ре de alta parte, nu trebuie pierdute din vedere sensurile figu
rate ale verbului а tiiia, printre care а atenua, а modera, а mic$ora. Cand spunem са 
i s-a tiiiat pofta cuiva, 1nseamna са respectivul nu mai are dorinta sau 1ndrazneala de 
а face un lucru. 

Си о situatie asemanatoare avem de-a face ~i cand este vorba despre expresia 
a-~i aprinde paie-n сар, adica "a-~i atrage necazuri, а avea de suferit de ре urma unui 
act (nevinovat)", care porne~te de la oblceiul oriental de а inrati~a domnitorului о re
clamatie, pentru а atrage atentia, cu о rogojina aprinsa 1n сар (~aineanu 1887). Intrucat 
reclamantul devenea oricшn tinta razbunarii celui reclamat, de oblcei mai puternic, 
daca nu era pedepsit chiar el lajudecata, expresia а ajuns la un sens diferit de cel inфal. 
Pentru а aprecia cat de mult s-a 1ndepartat sensul expresiei actuale de practica la care 
ne-am referit mai sus, amintim са a-$i aprinde paie-n сар corespunde unei раф dintr-o 
expresie Ьinara, ре care о citam dupa textul unei Scrisori а lui Ion Ghica: 

"Targovi~tenii ... au venit la divan \а Bucure~ti cu rogojini aprinse ~i сuја!Ьа 
in protap". 

Era vorba, 1n astfel de cazuri, de mi~cari de protest care aveau drept scop sa 
scoata la iveala nedrepЩile funфonarilor domne~ti, cerand domnului sa faca drep
tate. Rogojina aprinsa era mijlocul de а atrage ateЩia persoanei la care se Тасеа apel, 
iar protapul, о prajina lunga, despicata Ја capat, era mUlocul cu ajutorul caruijalha, 
adica "plangerea" sau "reclamatia" era prezentata ре deasupra capetelor multimii. 

In cunoscutul sau roman Ciocoii vechi $[ noi, 1n care sunt 1nrati~ate stari 
sociale din Tara Romaneasca de la inceputul seco\ului а\ XIX-lea, Nicolaie Filimon 
vorbe~te la un moment dat de jafurile ~i silniciile functionarilor epocii, atriЬuite ero
ului sau negativ, Dinu Paturica, 1n calitate de ispravnic. Ajun~i Ја capatul rabdarii ~i 
sperand indreptarea lucrurilor de catre nou\ domnitor, taranii din Prahova se ridica sa 
ceara dreptate. Capitolul in care este redata aceasta scena este intitulat Си rogojina 
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aprinsa in сар $i си ја!Ьа-п profap, formula care trebuie considerata varianta origi
nara а expresiei din care, cu timpul, а luat na~tere a-$i aprinde paie-n сар, iar а doua 
parte s-a izolat са о expresie de sine statatoare: а итЫа си ја!Ьа-п profap, folosita 
in limbajul familiar cu sensuJ "а cere insistent ~i ostentativ un drept sau о favoare", 
sens pentru care ostenta/ia se mentine ~i de Ја elementul ~ocant ре care-1 constituia 
rogojina aprinsa tinuta ре сар (Dumistracel 1980). 

Indepartarea de vechile valori de constatare аЈе expresiilor citate а Тacut са 
imaginea, in utilizarea lor actuala, figurata, sa fie reracuta. Aprinderea paielor in сар а 
putut sa apara, prin insu~i actul numit, са о suferinta а celui се ar recurge la el (Iordan 
1977), situatie ре care ат identificat-o ~i Ја а taia cuiva din nas. Procesul adaptarii 
formulei la situatie, in cazul ultimei expresii, ni-1 inrati~eaza utilizarea ei in textul, 
adaptat condфei omene~ti, al unei legende populare despre destinul alЬinei, urmand 
sa-i ceara Creatorului sa-i indepJineasca о dorinta: 

" ... alЬina, cu minte, dar obraznica, zise de colo: Sa-mi dai putere, са р-аЈ 
de-1 voi mu~ca eu, sa moara! Dar Dumnezeu, са sa-i taie nasul, ii raspunde: 
Ва mai bine sa mori tu!" 

Prin forma ~i imprejurarile care i-au dat na~tere, expresia а da sfoara in /ara 
арафnе fondului care evoca istoria. Sensul de astazi, "а raspandi о veste", generali
zeaza sensul special originar. Practica nemijlocita din care s-a nascut aceasta expre
sie, fiind de mult uitata, cuvantuJ sfara, си varianta $/ara, а fost apropiata de sfoara. 
Imaginea ре care о treze~te expresia in noua varianta poate fi асееа de а intinde 
vestea cum ai desra~ura о sfoara, caci se spune ~i са cineva а dat sfoara prin vecini, 
in sat, sau in mahala, dupa cum atesta dictionarele. De fapt, sfara ($/ara) inseamna 
"fum inecacios ~i miros greu, rezultat din arderea grasimilor", iar prin extensiune 
"fum, coloana de fum" ( cuvant inrudit cu sfarog "lucru uscat ~i intarit din pricina cal
durii"). Inфal, se dadea sfara in tara aprinzandu-se focuri ре inaltimi, semnalizand, 
ziua prin coloanele de rum, noaptea prin lumina focului, patrunderea navalitorilor 
in tara, mi~carea trupelor etc. Practica aceasta, amintita in paginile cronicilor, este 
descrisa de Mihai Sadoveanu in romanul Nicoara Potcoava: 

"Ciobanii de Ја tarle privegheau de departe mi~carea iscoadelor. Cum le ve
deau, aprindeau corhane mai muJte de focuri decat aveau stani; ~i raza~ii, 

din departarea \а care se aflau, numarau ~fara de fum dupa ~fara de fum ~i 

intelegeau са de Ја oamenii lor se da vestire de apropierea inorogilor. Iar 
noaptea, focurile ciobaniJor ardeau са ni~te luceferi mari in varful movilelor, 
~i raza~ii, de ре hotarul Jor, bagau de sama cum se astupa ~i cum se deschid 
luminile. Ciobanii ridicau asupra focuJui saricile, apoi Је Jasau sa cada. Era 
semn са nu-i lini~te in pa~uni, са zavozii se arata nelini~Щi ~i manio~i са Ја 
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apropierea fiarelor. Atunci strajile satelor sporeau, ~i cete inarmate ie~eau in 
larg ре dupa lunci ~i rovine de paraie rara ара". 

Sensul inфal al expresiei, acela de "а da de ~tire, prin focuri aprinse, vestind 
apropierea du~manului", s-a extins ~i s-a generalizat, in alte condфi istorice insem
nand numai "а da de veste, а raspandi о ~tire". Daca in texte mai vechi acest sens 
pastreaza ~i о valoare relativ neutra (са in urmatoarea fraza dintr-o poveste а lui Petre 
Ispirescu: "se dete sfoara in tara са Maria Sa а mai dobandit un fiu"), in limbajul 
familiar а da sfoara in /ara se folose~te cu о valoare ironica, la adresa limbЩiei. Este 
~i soarta altor expresii care, inфal, aveau acee~i valoare cu prima. Se ~tie са, tot in 
trecut, pentru а vesti ceva, pentru а da alarma, se batea toba sau se trageau clopotele. 
Astazi а bate toba sau а trage clopotele inseamna, mai ales, "а divulga un secret". 

Folosite in vorblrea populara sau familiara cu valoare sugestiva, reinviate in 
paginile literaturii cu intelesul lor originar, astfel de expresii au puterea de а pastra, 
са adevarate documente istorice, amintirea trecutului. 
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Laura Spariosu 

ТНЕ ROLE AND IMPORTANCE OF IDIOMAТIC EXPRESSIONS, 
IN EVOCATION OF НISTORY 

SUMMARY 

The idiomatic expressions: a-i tдia cuiva din nas, a-$i aprinde paie-n сар 
and а da sfoara in {ara are old phrases reflecting life of the communitiy as а whole: 

- a-i tдia cuiva din nas (literally "to cut off somebady's nose") meaning "to 
put somebody down", "to take somebody а peg or two". The phrase origineted in 
an old Turkish custom of cutting off the noses of those claiming the throne or of the 
prisoniers of war; 

- a-$i aprinde paie-n сар (literally "to light strow on one' s head") with the 
figurative meaning of "getting into trouЬle" of "stirring а hornet' s nest about one' s 
ears" had а similar evolution. In both cases the phrase was grounded on an image 
which was "reshaped" according to а contemporary representation; 

- а da sjoara in fara (literally "to unwind the rope in the country") mean
ing "to spread news'', "to set а rumour afloat" is an example of folk etymology. The 
original word sfara "stifling smoke resulting from the burning of fat" became sfoara 
"rope". lnitially, the phrase reffered to the method of signalling at long distances Ьу 
means of tall colшnns of smoke. 

Кеу words: phraseology, idiomatic expression, metaphor 
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Laura Spariosu 

ULOGA I ZNACAJ IDIOMATSКIH IZRAZA U EVOCIRANJU PROSLOSТI 

REZIME 

Idiomatski izrazi: a-i tliia cuiva din nas, a-§i aprinde paie-n сар i а da sfoara 
in farii pripadaju starom rumunskom fondu izraza takve vrste i odnose se na sledece: 

- a-i taia cuiva din nas (bukvalno "iseci nekome nos") ima figurativno zna
cenje "natrljati (nekome) nos". Ovaj izraz oslikava stari turski oblcaj odsecanja nosa 
u borbama za presto ili ratnim zaroЫjenicima; 

- a-§i aprinde paie-n сар nas (bukvalno "zapaliti (sebl) slamu na glavu") 
ima figurativno znacenje "uvaliti (se) u nevolju". Izraz oslikava drevni оЬiсај kojim 
Ьi podanici, da Ьi privukli painju svoga gospodara prilikom upucivanja zalЬe, palili 
sebl rogozinu na glavu; 

- а da sfoara in fara (bukvalno "pustiti konopac kroz selo") ima figurativno 
znacenje "razglasiti na sva zvona". PrvoЬitno sjara "gust dim koji nastaje sagoreva
njem masti" је postalo sfoara "konopac". Izraz se odnosio na оЬiсај paljenja vatre 
radi stvaranaj gustog dima, cime Ьi se ukazivalo na opasnost. 

Kljucne reCi: frazeologija, idiomatski izraz, metafora 
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О UPOTREBI NEKIH OD NAJFREKVENТNIJIH POSLOVICA 1 
IZREКA U SAVREMENOM IТALIJANSKOM JEZIKU 

Aleksandra Вlatesic 

SAZETAK 

Osnovni сЩ ovog rada је da ukaze na razlicite procese i kriterijume prilikom formi
ranja poslovica i izreka visoke upotrebne vrednosti и italijanskoj govornoj sredini, kao i na 
(ne)mogucnosti njihove transformacije i prilagodavanja potrebama savremenog drustva. Us
postavljanje jasnih granica izmedu poslovica i izreka nije od kljucnog znacaja za ovu analizu, 
te stoga ona nece Ьiti vrsena, s obzirom па to da su sva prethodna istrazivanja poslovica poka
zala nesavrsenosti svakog pokusaja njihovog definisanja, ра samim tim i klasifikovanja. Ovim 
radom zelimo da skrenemo paznju i na neke od najsavremenijih tendencija и oЫasti primene 
poslovica и italijanskom jeziku koje vec ostavljaju traga kod njihovih korisnika/govornika 
svesnih nove uloge koju dobljaju ove specificne jezicke minijature. 

Кljucne reci: italijanske poslovice, frazeologija, upotreba jezika, jezik reklama, la
tinske poslovice, manipulacUa jezika, parafraziranje, varijante 

1. UPOTREBNA VREDNOST IТALIJANSKIН POSLOVICA 
U SAVREMENOM DOBU 

Rec savremeno i rec poslovica и sustini su dva kontradiktorna pojma, ра 
njihovu vezu u ovom radu treba malo temeljnije objasniti. Poznato је da poslovica 
sama ро seЬi predstavlja odredenu starinu, godinama, decenijama, ра i vekovima sa
kupljano iskustvo i mudrost naroda pretocene и jednu recenicu. Imajuci u vidu nacin 
na koji one nastaju, poslovice se ne mogu okarakterisati kao produkti modernog ili 
savremenog zivota. Опе se i danas stvaraju, ali njihov nastanak podrazumeva duzi 
proces, koji se ne ostvaruje и jednom mahu; poslovice se postepeno sire и narodu 
koji, koristeci ih, doprinosi njihovorn daljem sirenju i propagiranju. Istrazivanje lek
sickog nivoa poslovica pokazuje daje potrebno vise decenija, а cesto i stotinu godina 
da Ьi jedna zivotna pojava ili predmet na5li svoje mesto medu poslovicama. Tako jos 
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uvek u italijanskom jeziku nema poslovica sa leksemima koji su simbol savremenog 
zivota, kao sto su: aereo, teleJono, radio, cellulare, macchiпa/automoblle, itd. Zato 
се predmet ovog rada Ьiti poslovice koje su odavno prisutne i duboko usadene koliko 
u strukturu italijanskogjezika toliko i u svest njegovih govornika. 

1.1. lzdvajanje poslovica visoke frekveпtпosti 

Ogromno је bogatstvo i raznovrsnost italijanskih poslovica i poslovickih izraza, 
ali se medu njihovim razlicitim varijantama i paratrazama izdvajaju one koje "domini
raju" u jezickoj upotreЬi. То su poslovice za kojima se cesce poseze u svakodnevnom 
govoru i koje su samim tim poznatije vecini italijanskih govomika. Tako se u italijanskom 
jeziku mogu zapaziti citave grupacije formalno slicnih ili istih, idejno identicnih i sadr
Za.jno razlicitih poslovica. Sve nize navedene poslovice su italijanske varijante kojimaje 
u srpskom ekvivalentne Bolje vrabac и rиci, пеgо golиb па grani, pri cemu samo prvi 
primer u nizu pokazuje izrazitu dominaciju u upotreЬi u odnosu na ostale: 

Meglio ип иоvо oggi che ипа gallina domaпi. 
Meglio Jriпgиello iп тап che tordo iп /rasca. 
Meglio oggi la pecora che domani la !апа. 
Meglio иccelletto iп тапо che aqиila а volo. 
Meglio ип passerotto iп peпtola che ип 'оса iп valle. 
Meglio ип pettirosso iп tasca che ип tordo alla macchia. 

Prethodni primer pokazao nam је Citav niz itaJUanskih poslovica koje ро svojoj 
fonni odgovaraju poredbenim recenicama i u kojima se menjaju samo elementi pore
denja, dok је za sve zajednicka ista ideja, ista poruka. ltalijanske poslovice mogп da se 
grupisu cuvajuci istu ili slicnu strukturu i kada imaju fonnu izjavnih recenica, kao sto 
pokazuju primeri koji slede za srpsku varijantu Јеdпа lasta пе Ciпi prolece. Poslovica sa 
istim leksemama se i u italijanskom jeziku izdvaja ро upotreЬi od ostalih: 

. Uпа roпdiпe поп /а primavera. 
Ип .fюre поп ја primavera. 
Ипа rosa поп Ја primavera. 
Ипа spiga поп Ја таппа. 
Иn.fiore поп ја ghirlaпda. 

Ип capello Ыапсо поп Ја vecchiaia. 
Ип demoпio поп Ја inferno. 
Ип canestro d 'иvа поп Ја vendemmia. 

Grupacije idejno istih poslovica ipak pokazuju da је recenicna forma manje 
Ьitan elemenat za prenosenje iste poruke od same sadrzine, te medu njima nalazimo 
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nekoliko raz\icitih vrsta recenica, kao npr. izjavne prosto prosirene (1, 2, 3, 5, 6), 
zapovedne (8, 9), zavisne relativne (4) ili mesne (7). Svi primeri koji slede imaju svoj 
poslovicki ekvivalent i и srpskom jeziku - Тiha voda breg roпi. 

L 'acqua cheta rovina i ponti. (1) 
L 'acqua cheta rompe i poпti. (2) 
Le acque chete roviпaпo i poпti. (3) 
L 'acque chete sоп quelle che immollaпo. (4) 
Acqua cheta vermi тепа. (5) 
L 'acqua cheta roviпa il muliпo. (6) 
Ov 'е l 'acqua piu cheta, ivi е maggior foпdo. (7) 
Da fiume ammutito fuggi. (8) 
Dall 'acqua cheta mi guardi Dio. (9) 

Veoma је tesko predvideti koja се se poslovica izdvojiti od ostalih ро frekven
tnosti u upotreЬi, kao i utvrditi sasvimjasna pravila razvoja ovog procesa. Ipak, na osno
vu prethodnih primera mozemo zakljuCiti da и najsiru upotrebu ulaze one poslovice ciji 
su leksemi na neki nacin "univerzalniji", tj. opstiji, ali i poznatiji narodu koji ih koristi. 
Leksemi uovo i galliпa oznacavaju poznaЩe i cesce pojmove u svakodnevnom zivotu 
nego neki drugi parovi reCi и poredbenom odnosu и manje frekventnim poslovicama 
kao sto su: friпguello - tordo, uccelletto - aquila, pecora - !апа, passerotto - оса i pa
sserotto - tordo. Slicna је situacija i и poslednjoj grupaciji poslovica u kojoj se medu 
najcescim primerima и upotreЬi nalaze one koje isticu dva ista i oCigledno "prihvatlji
vija" pojma: acqua cheta - ропtе sa minimalnim razlikama (u broju, kao и primerima 
1 i 3 ili razlicitoj upotreЬi nekog drugog leksema, kao u primeru 2). Ostale poslovice, 
koje pokazuju leksicko odstupanje и formiranju dva kljucna sadrzinska elementa, kao i 
one koje su strukturalno znatno drugacije postavljene imaju manju frekventnu vrednost. 
Poslovica Ипа roпdiпe поп Ја primavera pokazuje najvecu frekventnost u govoru u vise 
jezika, ne samo italijanskom, ali и ovoj grupi mozemo zapaziti isti nacin sortiranja ostalih 
varijanata. Кljucna rec prve tri najfrekventnije poslovice је primavera, koja znacenjski i 
pojmovno vise odgovara masovnoj upotrebl nego ostali leksemi u donekle manje popu
larnim poslovicama: ghirlaпda, vecchiaia, veпdemmia, itd. 

2. SAVREMENE TENDENCIJE 

2.1. Prividпo sтапјепа upotreba poslovica 

Opsti је utisak da se poslovice danas koriste и mnogo manjoj meri nego 
ranije, а razlozi za to mogu se naci u posleratnom periodu koji karakterise nagla indu
strijalizacija, urbanizacija, masovne migracije ka gradu, zanemarivanje sela i tradici
onalnih vrednosti, onih iz kojihje potekla rec narodne mudrosti. Vise nema almanaha 
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i kalendara и kojima su poslovice zauzimale dosta prostora, pomaiuci poljoprivred
nicima savetima koje su iskustvom sticali i prenosili nasi preci. Oni su zamenjeni 
gomilom reklama о svemocnim insekticidima, pesticidima i drugim sredstvima cija 
efikasnost ne zavisi od Meseceve mene ili nekih drugih vremenskih uslova. А ako 
neko pozeli da sazna kakvo се vreme Ьiti sutra, ne treba da gleda kakve је Ьоје nebo 
(Rosso di sera, Ьиоп tempo si spera), jer postoje sateliti koji pruzaju sve informacije 
о vremenskim promenama, а dostupne su preko novina, radija, televizije, Interneta, 
ukratko, svih tekovina modernog doba. 

Uporedo sa promenama и organizovanju svakodnevnog zivota, neminovno 
је daje doslo i do promena opste, kolektivne svesti, koja pronalazi nove uzore, mode
le uspesnog zivljenja van tradicije, и maksimama i izjavama svetski poznatih licnosti, 
и kljucnim recenicama iz poznatih filmova, pesama, reklama, ра i u politickim sloga
nima. Izdavastvo, и teznji da zadovolji interese mladih, novih generacija, objavljuje 
ona dela koja се privuci sveopstu paznju. Zato i ne cudi sto se govori о izumiranju 
poslovica, ра i njihovom nestanku. 

Da Ьisшо znali da li, kako i u kom pravcu се se dalje odvijati opstanak po
slovica, neophodno је prvo razmotriti da li је uopste moguce da se iz istorije izbrisu 
hiljadama godina sticana covekova iskustva, kao i kakve psiholoske osnove moze 
imati jedan takav dogadaj. Poslovice nisu samo jezicki cin, one su mnogo vise od 
toga: nasa mentalna spona sa tradicUom prethodnih generacija, nas psiholoski oslo
nac и tudem iskustvu i ljudska potreba za generalizovanjem, cime se јаса pripadnost 
individue kolektivu. 

А sve sto је smesteno и kolektivnoj svesti neizbrisivo је, sto nas direktno 
dovodi do zakljucka da poslovice ne mogu da nestanu, ali zato mogu da se prilagoda
vaju stanju i potrebama modernog coveka. Istrazivanje polozaja i statusa italijanskih 
poslovica и savremenom dobu sprovedeno је na korpusu preuzetom iz italijanske 
savremene stampe, filmova, knjizevnih dela, opstih i posebnih recnika. U obzir su 
uzete samo najfrekventnije poslovice i izreke. Sledeci primeri pokazace kako dolazi 
do poslovicne upotrebe filmskih ili dramskih replika, muzickih i knjizevno-filozof
skih dela, kao i kako se poslovice dalje transformisu и propagandnom materijalu, gde 
је upadljiva njihova manipulativna upotreba. 

2.3. Transformacija poslovice i пјепо prilagodavanje 
potrebama savremenog drиStva 

2.3.1. Primeri razlicitih nacina ozivljavanja upotrebne vrednosti poslovica 
U savremenom dobu, pocev od kraja ХХ i pocetka XXI veka, poslovice 

pocinju da se koriste na Ьitno drugaciji nacin. Sve cesca pojava је zadrzavanje iste 
strukture poslovice uz menjanje njene osnovne poruke. Tako jedna svima dobro po
znata poslovica postaje temelj za gradenje nove poslovice, izreke, ра i reklamnog 
slogana, pri cemu ne nastaju samo jezicke promene. One su sustinski kulturoloske, 



О UPOТREBI NEKIН OD NAJFREKVEN1NIЛH POSLOVICA 1 IZREKA ... 345 

ali svoje tragove prave i ostavUaju najezickoj podlozi. Na taj nacin se osvezava po
stojece staro i utemeUeno iskustvo elementima savremenog doba. Brojne varijante 
i parafraze mogu se zapaziti i u delima mnogih knjizevnika i filozofa, npr. Danpao
lo Pansa u svom delu Il Malloppo deformise poslovicni izraz Meglio soli che таlе 
accoтpagпati u Meglio таlе accoтpagпati che soli. Jos је filozof Nice u svom delu 
Cosi parlд Zarathustra parafrazirao poslovicu l 'иото рrоропе е Dio dispoпe, ра је 
l 'иото zamenio sa il priпcipe, а rec Dio sa il теrсапtе. Ovom parafrazom istice pre
vlast trgovacke burzoazije i doЬija izraz: Il priпcipe рrоропе е il теrсапtе dispoпe. 
Slicni su i sledeci primeri: 

Chi tardi arriva таlе alloggia. 
Chi priтa arriva тeglio alloggia. (parafraza) (Polillo 1998) 

La тiglior veпdetta е il perdoпo. 
Il тiglior perdoпo е la veпdetta. (parafraza) (Correnti 1987) 

2.3.2. Poslovice и propagandnom materijalu i novinarstvu 
Najmasovnija primena parafraziranja poslovica nalazi utociste u propagan

dnom materijalu, gde se mogu na6i u izvornorn, ali sve cesce i u modifikovanorn 
oЫiku. Tako је kratka, ali izuzetno cesta poslovica А ciascuпo il suo, koja је i naziv 
cuvenog rornana Leonarda Sase, iskoriscena za reklamiranje Ьiskvita Gabbusera, а 
ll buoпgiorno si vede dal сарриссiпо (urnesto Il buoпgiorno si vede dal тattiпo) po
sluzila је kao slogan firrni za kafe aparate Mukka Express Bialeti Casa Italia. Druga 
polovina iste poslovice nije ostala neiskoriscena, ра se pojavio jos jedan reklarnni 
slogan Ипа Ьиопа сrета пotte si vede dal тattiпo. 

Poslovice svoje mesto nalaze i u novinskirn clancirna, kornentarirna, za
kljuccirna, а vrlo cesto i u naslovirna. 1 ovde se zapaza ne sarno upotreba poslovica 
onakvih kakve jesu, nego i tendencija ka njihovom menjanju i prilagodavanju. 

Naslov Il !иро perde il pelo ... та поп il vizio, namenjen opisu jedne borbe 
van ringa cuvenog boksera Majka Tajsona, ocigledno ima funkciju da privuce painju 
citaoca, koji, da Ьi shvatio poruku naslova, mora prvo da procita clanak. Ova ista 
poslovica, u nesto promenjenom oЫiku, moze da poprimi sasvim drugo znacenje 
kad se iskoristi npr. u feministicke svrhe, kao sto је uradeno и jednom clanku, gde 
izgleda ovako: ... perche gli иотiпi perdoпo il ре/о, та поп il potere. Naravno, igre 
recirna sa poslovicnorn osnovorn vrlo su ceste, ра se tako srecu zaista raznovrsne 
komЬinacije: 

- u naslovu шodne rubrike: Rosso di sera ... relax si spera, urnesto Rosso di 
sera, bel tетро si spera; 

- u naslovu teksta о bastovanstvu: Chi sетiпа, raccoglie iп Ьаlсопе, umesto 
Chi sетiпа, raccoglie; 
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- u naslovu kviza: Е vero che l 'auto Ја il топасо?, umesto L 'аЫtо Ја il 
топасо; 

- u naslovu teksta о novom modelu Fiat Panda: Виоп пате поп тепtе, ume
sto Виоп saпgue поп тепtе; 

- u naslovu clanka о izdanjima novih knjiga: Tutte le strade Дпisсопо iп 
pagiпa, umesto Tutte le strade portaпo а Rота; 

- u clanku о izboru poklona: Diттi cosa тetti пе! pacchetto е ti dirд chi sei, 
umesto Diттi соп chi vai е ti dirд chi sei; 

- u naslovu clanka: Meglio siпgle che таlе accoтpagпatg_, umesto Meglio 
soli che таlе accoтpagпati, gde se vidi i tendencija ka koriscenju engleskЊ reci 
umesto italijanskih itd. 

2.3.3. Poslovice и enigmama,filmu, muzici 
Poslovice se koriste i u ukгstenicama, gde se javljaju и formi zadatka. OЬic

no treba dopuniti deo poslovice koji nedostaje, sto pokazuju sledeci primeri: 

Secondo un proverbio ". поп ricorda che Ји nuora (suocera) 
Perde il pelo ". та поп il vizio (lupo) 
Esclamo ll dado е tratto! (Cesare). 

Poslovice, zbog svoje sazete, ali sadrzajne forme, i dalje zauzimaju svoje 
mesto и filmskim replikama: 

Виоп saпgue поп тепtе. (Krv nije voda) 
Bruno potrebbe essere l 'eccezioпe che conferтa !а regola. 

Na poslovice se nailazi i и muzickim numerama, ра tako Luca Carboni и 
svojoj pesmi Ci vuole ип fisico bestiale peva Соте dicono i proverЫ е те !о dice 
anche тiо zio тепtе sana in corpo sano е adesso sono convinto anch 'io. 

3. POSEBNE POJAVE 

3.1. TransJorтacija replika poznatih uтetnickih dela и izreke i poslovice 

Desava se da izreke i poslovice budu ponovo ozivljene zahvaljujuci popular
nosti nekog umetnickog dela и Ьilo kojoj formi. Opsta popularnost i cesta izvodenja 
Verdijeve opere Rigoletto uticala su na rasprostranjenost jedne recenice koja је po
cela da cirkulise kao izreka: La donna е тоЫ!е (Lapucci 2006: 343). U trecem cinu, 
и sceni 2, ova replika u celini glasi La dоппа е тоЫ!е qual рiита а! vento, ali se и 
jezik ustaljuje samo njen prvi deo. Iako su se i ranije pojavljivala dela (Bokaco 1981) 
sa slicnim idejama о zenskom karakteru, ova izreka ulazi и masovnu upotrebu tek sa 
Rigoletoт. 
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Francuska pesma iz 1936. godine Tout va tres Ыеп, Madame la Marquise, 
prevedena је па italijaпski jezik, а ironicпi stih Тutto va Ьепе, madama la marchesa 
sa potpuпo suprotпim zпacenjem, usled frekveпtпe upotrebe toliko је usao u jezik da 
је neki vec svrstavaju medu italijanske izreke i poslovice (Lapucci 2006: 1197) 

Legeпdarni film Via col veпto (1939) takode је ostavio svoj jezicki trag kada 
је Rosela О'Наrа и posledпjoj sceni izgovorila svoju cuvenu repliku Јп foпdo do
maпi е ип altro giorno, koja је kasnije poprimila poslovicnu upotrebu. U govoru se 
uglavпom koristi sa izostavljeпim prvim de\om Јп fondo, а izrazava pomireпost sa 
treпutпim staпjem i veru u поv pocetak. Slicпa prethodпim primerima jeste i izreka 
Mai dire mai, koja је ропоvо usla u masovnu upotrebu пakon sto је snimljeп film о 
Dzejms Boпdu sa takvim пazivom 1983. godiпe (Never say never again). 

3.2. SkraCivanje poslovica и italijanskomjeziku 

Iako italijaпski jezik raspolaze izuzetпo velikim brojem poslovica, samo 
пеkе medu пjima imaju cestu upotrebu u govornom jeziku. Medu poslovicama uo
Ьicajenim u savremeпom italijanskom jeziku nalaze se i one ciji је samo jedan deo 
postao popularaп, dokje druga poloviпa poslovice оЬiспо ispusteпa ili zaboravljeпa, 
npr.: pos\ovicaA carnevale ogni scherzo vale, та che sia ипо scherzo che sa di sale 
ima izuzetпo cestu upotrebu, ali se ta ucestalost odпosi samo па пјеп prvi deo А car
nevale ogni scherzo vale. Neki od pozпatijih primera su i sledece poslovice: 

Chi va piano va sano е va lontano е chi va forte va alla morte. 
Rosso di sera, bel tempo si spera; rosso di mattina mal tempo si avviciпa. 
Chi cerca trova е chi dorme si sogna. 
Una тапо lava l'altra е tutt'e due il viso. 

3.3. Latinske poslovice 

Опо sto па пeki пасiп odudara od svih postojecih modernih teпdeпcija, а 
ipak dugo opstaje kako u govornom, tako i u pisaпom italijaпskom jeziku jeste upo
treba poslovica na latinskom jeziku, koje uporno odolevaju svim promenama. Pitanje 
koje nam se uporno паmесе је - zasto se пеkе poslovice i dalje radije izgovaraju na 
jeziku koji је izпedrio citavu grupu romaпskih jezika i cime one zasluzuju poseban 
status? Postoji citava skupiпa poslovica koje su veoma ceste u upotreЬi, imaju svoju 
varijantu na savremenom italijaпskom jeziku koja је takode и upotreЬi, ali se najvise 
koriste и svom originalnom oЫiku, tj. na latinskom jeziku. Neki poznatiji primeri 
medu takvim poslovicama su: 

Јп viпo veritas umesto La verita е пе! viпo 
Mens sana in corpore sano umesto Mente sana iп corpo sano 
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De gustiЬus поп est disputaпdum umesto Sui gusti поп si discute 
Lupus iп fabula umesto 11 /иро пella favola 
Carpe diem umesto Cogli l 'attimo 
Veпi, vidi, vici umesto Sопо veпuto, ho visto, ho viпto ili Vеппi, vidi, viпsi 
Tabula rasa umesto Tavola vuota 

MoZda Ьi trebalo sire posmatrati ovaj fenomen, jer on nije karakteristican 
samo za italijansko govorno podrucje. Latinski је nekada Ьiо svetski dominantan je
zik, а nakon slaЫjenja njegove snage i nastanka drugih jezika iz latinskog u novona
stajuce jezike prenosile su se samo najЬitnije poslovice koje su svojevremeno imale 
veoma visoku frekventnu vrednost. S druge strane latinski jezik ima prizvuk ucenosti 
i visokog obrazovanja, ali i starine, tradicije i visevekovnog iskustva, ра razloge radi
jeg posezanje upravo za takvom poslovicom treba traiiti u psiholoskom faktoru. 
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Aleksandra Вlatesic 

ABOUT USAGE OF SOME OF ТНЕ MOST FREQUENT PROVERВS AND 
SAYINGS IN CONTEMPORARY IТALIAN LANGUAGE 

SUMMARY 

The analysis ofthis work, џiade on italian proverbs, has considered the vari
ous ways of their use. Опе of the strongest tendentions is the use of the pгoverbs as 
finished linguistical forms and messages in paraphrazed form, or for the purpose of 
advertising. So, the structure of а proverb gives it а possibllity to build new meanings 
and to transfer а new message, and in that way the "life" of а proverb becomes longer 
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and more modern. On the other hand, the use of some proverbs on latin language 
tells us in which way they could resist to the changes of а modern era. One of the 
possiЬilities is the shortening of the complexed proverbs, i.e. their use in а possiЫy 
cleaner, compacter, but on the same time ideologicaly complete form. The examples 
ofthe shortening of the existing proverbs, so as the choice of only one proverb from 
а whole group of similar once, tells us much about the process of а "filtration", of а 
transformation of their foпns, as long as the ассерtаЫе form for а current society is 
achieved. The proverbs, analysed in this way, could Ье considered also as live organ
isms, which col1ld Ье born, could die, and in а meantime they could change them
selves, and to adapt to the needs of the times and the societys who made them. 

Кеу words: italian proverbs, fraseology, usage of the language, language of 
advertising, latin proverbs, manipulation of the language, paraphrase, variants 
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MOТIVAТION AND IТS ROLE 
IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

Jagoda Topalov 

ABSTRACT 

Motivatioп for \earпiпg а foreigп laпguage greatly coпtriЬutes to the level of profi
cieпcy achieved Ьу learпers. А motivated learner will have а positive арргоасh to laпguage 
learпiпg апd will benefit from it. Motivation iпcludes а complex comblпatioп of а set of atti
tudes, geпeral апd specific, and of pervasive personality characteristics of iпdividual learners, 
which determiпe learпers' experiences during the process of learпiпg and resultiпg from it. 
[п the first part of the paper, ап attempt was made to give iпsight iпto the complex notioп of 
motivatioп. The authoг then aпalyzes differeпt affective factors with the aim of improviпg the 
understandiпg of this phenomeпoп, based оп the research coпducted with 58 pre-iпtermediate 
stнdents from departmeпts other thaп the English Departmeпt at the Faculty of Philosophy iп 
Novi Sad, who were takiпg а course in Eпglish as а facнlty requiremeпt. 

Кеу words: motivatioп, attitude, laпgнage stнdy, teacher, target laпguage, affective 
factors, motivational intensity. 

1. INTRODUCTION 

"Апу laпguage teacher - апd for that matter, апу learner - сап testify that 
language learning often iпvolves strong positive or negative emotioпs" (Stern 1990: 
375). It is geпerally assumed that а good teacher will Ье the one who is responsive to 
iпdividual learner's needs and learning experieпces. Motivation, as ап affective fac
tor, will have а significant role in reaching а higher Ievel of proficiency in а foreign 
language, and should Ье approached with deserved attention. 
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2. ТНЕ CONCEPT OF MOТIVATION 

There are consideraЫe difficulties when the abstract concept of motivation is 
to Ье defined, particularly with regards to language study. Common view is that mo
tivation is the urge that makes us want to learn, а set of needs and interests. lt is pre
sumed that those needs and interests will direct the behaviour of the language learn
ers, and that this behaviour will in turn have influence on the learners' achievement. 
However, without the possibllity of directly observing those needs and interests, it is 
impossЉle to exactly say what the source of motivation is. Another proЫem arises 
when we try to determine how motivation affects language learning. If it is assumed 
that motivation and achievement in language learning are closely connected, will the 
early motivation have affect on later achievement, or is it the other way round? 

Attitude is another concept which is considered alongside motivation as an 
affective factor which influences language leaming. lt is not always clear exactly what 
the difference is between the two, and how they affect each other. Generally, attitudes 
may Ье considered to refer to the set ofЬeliefs that the learners have towards the speak
ers ofthe target language, as well as to their own culture. They are related to motivation 
"Ьу serving as supports ofthe learner's overall orientation" (Ellis 1985: 117). 

3. DIFFERENT КINDS OF MOТIVATION 

Several distinctions have been made in different analyses of the types of moti
vation. One such distinction is between global, situational and task motivation. Global 
motivation consists ofthe general orientation ofthe leamer towards the goal ofleaming 
the foreign language. Situational motivation depends on the situation in which leam
ing takes place (motivation connected with leaming during а private lesson is different 
from the motivation connected with the leaming situation in which an immigrant is 
leaming the language so that he or she could get а јоЬ ). Task motivation is the motiva
tion with which the learner perceives and performs specific learning tasks. 

Another distinction could Ье drawn between integrative and instrumental mo
tivation. The former is associated with the learner's desire to integrate into the culture 
of the foreign language. The latter occurs when the learner has functional goals to 
study а language (perhaps to get а higher grade, or а better јоЬ ). Integrative motiva
tion is similar to the motivation in learning the first language-just as the child wishes 
to identify with the parents using their language, so does the foreign language learner 
wish to identify with the language speaking community. 

Social context often plays а significant part in determining а leamer's motivation. If 
the social and linguistic status ofthe learner's language community is lower than that ofthe 
target language community, the leamer will Ье instrumentally motivated, since the attain
ment of proficiency will рrоЬаЫу provide opportunities for the improvement of economic 
and social status. Such motives might go hand in hand with the desire of the leamer to inte-
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grate with the higher status group. On the other hand, instrumental motivation may Ье fol
lowed Ьу а fear oflosing one's identity, thus, the learning will cease once the functional goal 
is reached. Ellis (1985: 118) concludes that if the function of the language being learned 
is for learners to communicate within the classroom (when they are learning the "foreign 
language") integrative motivation will help; but, when the goal is for the learners to Ье аЫе 
to communicate in а wider social context, outside the classroom (when they are leaming the 
"second language"), instrumental motivation will Ье more effective. 

Ur (1997: 276) makes а distinction between extrinsic motivation (which is 
influenced Ьу some external factors) and intrinsic motivation (which represents the 
urge to learn for the sake of learning), pointing out that this distinction can Ье more 
useful for teachers than others. Extrinsic motivation, in particular, is one the teacher 
may influence. There are many ways in which the teacher may have an affect on 
students' motivation, but, perhaps, the two most important ones are success with its 
rewards and failure with its penalties. In both cases, it is the teacher's task to see that 
the students are aware, in the case of the former, that they are making the progress 
that is required from them, and, in the case ofthe latter, that they are aware when they 
are failing. Intrinsic motivation, on the other hand, is not open to direct influence of 
the teacher, since its source is in the previous attitude of the learner (towards the lan
guage and its speaking community etc.); what the teacher can do, is promote positive 
attitudes towards the speakers of the language and their culture. 

Recently, however, greater importance is given to "learner-centred" approach
es -teacher's task is to facilitate the \anguage input, since the learners are responsiЬ\e 
for their own motivation and success. 

4. А MOТIVATED LEARNER 

Learning а language can Ье а very strong emotional experience, during 
which certain affective demands are made upon the learner. Successful learners will 
Ье distinguished from unsuccessful ones, according to the way they react to the learn
ing situation and to the tasks. On the whole, there is а set of characteristics, connected 
with motivation, which could Ье attriЬuted to а successful learner - positive task ori
entation, ego-involvement, need for achievement, high aspirations, goal orientation, 
perseverance and tolerance of amЬiguity. 

5. ASPECTS OF MOТIVATION 

Figure 1 (adapted from Stern 1990: 383) is а representation ofthe aspects of 
motivation to learn а foreign language. The aspects are classified into four groups: 

а. group specific attitudes - attitudes towards the people who speak the target 
language and towards their culture; these attitudes are formed before the 
learning takes place; 
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Ь. course related attitudes - attitudes towards the learning situation: what the 
learner thinks about the course and the materials used in teaching, how he or 
she feels about the teacher, and whether the atmosphere in the classroom is 
felt to Ье warm and nurturing, or stress inducing; these attitudes are devel
oped during the course of learning; 

с. motivational indices - they reflect the goals set Ьу the learner, the amount of 
effort the learner is willing to invest in language \earning in order to achieve 
those goals, as well as the overall desire to learn the language; 

Motivational characteristics 

GROUP SPECIFIC COURSE RELATED MOТIVATIONAL GENERALIZED 
ATTIТUDES CHARACTERISTICS INDICES ATТITUDES 

Attitudes toward Attitudes toward Integrative Interest in foreign 
the speakers of the leam ing target orientation languages 
target language language 

Motivational 
Attitudes toward the intensity 
language course 

Desire to leam the 
Attitudes toward the language 
language teacher 

Parental Ethnocentrism 

encouragementto А uthoritarianism 

learn the language Machiave11ianism 
Anomie 

Figure l:Aspects of motivation (adaptedfrom Stern 1990: 383) 

d. generalized attitudes - they r~flect the learner's general interest in foreign 
languages and in language learning. This aspect of motivation also includes 
the type of personality of the learner. Ethnocentric learners will see their 
own community and culture as superior to others. Machiavellian individuals 
express an inclination to manipulate other people. Authoritarian individuals 
are conforming traditionalists; they are ethnocentric and respond poorly to 
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authoritarian figures. It is genera11y thought that these three personality types 
inhiЬit integrative motivation and language learning. On the other hand, 
anomic individuals are not satisfied with their society апd culture, because 
of which they will Ье more flexiЬle with regards to the acceptance of а dif
ferent culture апd laпguage. 
The main idea expressed Ьу this model is that "just as aptitude cannot Ье 

treated as а unitary characteristic of the language learner, the affective aspect is also 
somethiпg more thaп merely wantiпg to learn that language" (Sterп 1990: 384). lt 
involves ап array of attitudes, from the general ones, towards the very concept of 
learniпg, to the particu\ar attitudes, towards the content of the course material, that 
together with the pervasive persoпality traits has ап affect оп the way the learners ap
proach learniпg and оп their experieпces, duriпg the learпiпg апd resultiпg from it. 

6. А STUDY OF MOТIVATION 

Јп an attempt to uпderstand how different aspects of motivation influence 
learners' behaviour and how they affect the level of proficiency the learners achieve, 
the author conducted ап investigation of affective factors in language learning. The 
research iпcluded 58 studeпts at the pre-intermediate level of the English laпguage, 
age nineteen and tweпty. They were all enrolled in the foreign language course for the 
purpose of fulfilling the faculty requirements. The method of investigation included 
attitude tests (iпcluding course related attitudes, attitudes towards languages and lan
guage learning in general), questions that tested generalized social attitudes (such as 
ethnocentrism and anomie ), as well as the questions that tested motivatioпal intensity 
of the learners. 1 The author referred to Jakobovitz (1971: 262-283) for the model of 
the questions iп the questionnaire. 

The questionnaire was divided into four sections. The first two sections in
cluded multiple-choice questions, the results of which were summed to give ап over
all score (Ьу giving а numerical value to each possiЫe answer with regards to its 
meaning). In the second two sections, the learners were given а number of statements 
and were asked to write the number, from the scale of numbers, which best descriЬed 
their feelings: +3 strong agreement, +2 moderate agreement, +1 slight agreement, -1 
slight disagreement, -2 moderate disagreement, -3 strong disagreement. 

The first section tested the learner's motivation to initiate and maintain the 
learning process, and included questions such as: 

апd 

Compared to the other students in my class, Ј think Ј: 
а) do less studying than most of them 
Ь) study about as much as most ofthem 
с) study more than most of them 

1 The questionnaire нsed i11 the research сап Ье found in the Appendix. 
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After Ј pass my English exams, 1 will рrоЬаЫу: 
а) try to use my Eпglish as much as possiЫe 
Ь) make no attempt to remember the English 1 have learned 
с) coпtiпue to improve my Eпglish (e.g. daily practice, private laп

guage school, etc.) 
The results were summed up, divided iпto three levels of iпteпsity (high, me

dium and low) апd compared with the grades the learners got оп а partial test, taken 
duriпg the academic year. The results of this sectioп are giveп iп the Figure 2. 

Figure 2: Motivation to initiate and maintain the learning process 

high medium low 

Studeпts with grade 9 or 1 О 

Students with grade 8 

Students with grade 6 or 7 

Studeпts with а failiпg grade 

57% 

28% 

19% 

56.5% 

35% 

62% 

78% 

31.5% 

8% 

20% 

3% 

12% 

The highest perceпtage of learners with high level of iпteпsity came from the 
group of students who got 9 or 1 О оп their tests - 57%. As the grade decreased, so did 
the motivational intensity. In the group oflearners who got 8 оп their tests the highest 
percentage had medium level of inteпsity - 62%. This number was even higher for 
the learners with grades 6 or 7 оп the tests - 78%. Perhaps surprisingly, the majority 
of studeпts who failed the tests (56.5%) had high motivatioпal inteпsity level. On the 
whole, they felt like they were makiпg а lot of effort, more than most of their class
mates, апd would contiпue doiпg so, until they pass the exam. 

The secoпd sectioп tested the learners' attitudes towards the course, with 
questioпs such as: 

The lessons that were covered duriпg the course 
а) will, on the whole, Ье useful after 1 graduate 
Ь) will Ье useful, but 1 will have to continue learning English 
с) will not Ье useful at all 

As the results from the previous section, these results were also summed 
up, divided iпto three levels (high, medium and low) and cross-referenced with the 
grades. The results сап Ье seen iп the Figure 3. 

Figure 3: Positive attitudes towards the course 

high medium low 

Students with grade 9 or 1 О 

Studeпts with grade 8 

68.5% 23.2% 

80% 20% 

8.3% 

0% 
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Students with grade 6 or 7 

Students with а failing grade 

61.5% 37.2% 

6.25% 62.5% 

1.3% 

31.75% 

With moderate differences, the learners who had passing grades had similar 
attitudes towards the course - 68.5% of learners with grades 9 and 1 О, 80% of learn
ers with grade 8, and 61 % of learners with grades 6 and 7 scored the high level. On 
the other hand, only 6.25% of learners, who failed the tests, had high level attitudes 
towards the course, 62.5% had medium level attitudes, and as high as 31.75% had а 
low level attitude towards the course. 

The third section tested learners' general attitudes towards learning а foreign 
language, using statements such as: 

1 would take а foreign language course at the faculty, even if it was not а 
faculty requirement. 
The students wrote the number for each statement that best descriЬed how 

they felt. The results are shown in the Figure 4. 

Figure 4: Positive attitudes towards learning aforeign language 

Students with grade 9 or 1 О 

Students with grade 8 

Students with grade 6 or 7 

Students with а failing grade 

high medium low 

84% 16% 

70% 10% 

75% 12% 

68% 18% 

0% 

20% 

13% 

14% 

Most of the students, regardless of their grades, had positive attitudes to
wards learning а foreign language - 84% of them with grades 9 and 1 О, 70% with 
grade 8, 75% with grades 6 and 7, and 68% of students who failed the test had high 
level scores. 

The goal of the fourth section was to test the belief that anomie is а positive 
predictor of language achievement, whereas ethnocentrism is negatively correlated 
with successful language learning. The students were asked to write the number that 
best descriЬed how they felt next to statements such as: 

In this country, it is who you know, not what you know, that is crucial for 
success, and 
Family life is more important in this country than it is in England or Ameri

ca. The results were summed up and placed onto an intensity scale, ranging from -6 to 
6; learners with score between -6 and -3 were classified as prone to anomie; learners 
with score between 3 and 6 were c\assified as ethnocentric. The results are given in 
Figures 5 and 6. 
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Figure 5: Distrihution of ethnocentric students according to grades 

Studeпts with grade 9 or 1 О 20% 

Studeпts with grade 8 

Studeпts with grade 6 or 7 

Studeпts with а failiпg grade 

8% 

12% 

60% 

Figure 6: Distrihution of anomic students according to grades 

Studeпts with grade 9 or 1 О 25% 

Studeпts with grade 8 

Students with grade 6 or 7 

Studeпts with а failiпg grade 

20% 

37% 

18% 

The results of the test are somewhat expected, particu1arly with regards to 
the ethпocentrism. Overall, 10.63% of learners were classified as ethпoceпtric; 20% 
ofthem were learners with grades 9 апd 1 О, 8% were learners with grade 8, 12% were 
learners with grades 6 апd 7, and as mапу as 60% of ethnocentric studeпts failed the 
tests. Оп the other haпd, anomie did not seem to have great iпfluence оп successful 
laпguage learning. 19.14% of the students were classified as aпomic - 25% of them 
had grades 9 and 1 О, 20% had а grade 8, 37% had grades 6 апd 7, and 18% of them 
did поt reach the satisfactory level of achievemeпt. 

What could Ье concluded from the results of the research is that some basic 
characteristics, such as perseverance and the readiпess to begiп with and maiпtain 
learniпg, оп опе haпd, апd attitudes towards the course апd the material, оп the other, 
have an influeпce оп the orientatioп of motivation апd, consequeпtly, on the level of 
success in laпguage learning. Learners with higher levels of motivational intensity 
апd positive attitudes towards the course had more success iп learпiпg. As far as fa
vouraЫe attitudes towards learning English апd towards language learning in geпeral 
are concerned, the results show that they had little influence on the achievemeпt. 
Both successful learners and the unsuccessful ones believed that learniпg foreigп 
laпguages is importaпt. This should, perhaps, Ье aпalyzed iп а more geпeral social 
context - today, when we learn English, we are по longer learпiпg the language used 
Ьу the populatioп of Great Britaiп or USA, we are learning а language oftechnology 
and of global communicatioп. The importance of knowing such а language seems to 
Ье widely accepted, but has little bearing on the actual achievement. The test on eth
noceпtrism showed that ethпoceпtric iпdividuals show lower levels of achievemeпt, 
whereas aпomie had little affect оп the success iп learniпg. 
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6. CONCLUSION 

Motivation is an important factor which helps direct the behaviour ofthe learn
er. А motivated learner will have clear goal perceptions and will persevere in what he 
or she deems а purposeful learning effort. The social context in which learning takes 
place will have strong inftuence on motivation, particularly in determining its type. lt 
is still not clear, however, in precisely what manner motivation affects learning. "We 
do not know whether it is the motivation that produces successful learning, or suc
cessful learning that enhances motivation" (Ellis ] 985: 119). The question of which 
сате first, as Ur (1997: 274) suggests, does not have much influence on teaching -
teachers simply ought to put more emphasis on the likelihood of success in learning 
activities. 
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Jagoda Topalov 

MOТIVACIJA I NJEN UТICAJ NA UCENJE STRANOG JEZIKA 

REZIME 

Motivacija za ucenje stranogjezika u velikoj meri doprinosi napretku ostva
renom prilikom ucenja. Motivisani ucenik pozitivno pristupa ucenju i od njega ima 
koristi. Motivacija obuhvata slozenu komЬinaciju stavova, od najopstijih do onih 
konkretnih, koji zajedno sa preovladujucim osoЬinama licnosti odreduju iskustva 
koja ucenik ima prilikom ucenja i nakon ucenja. u prvom delu rada, autorkaje po
kusala da pruzi obja5njenje slozenog pojma motivacije. Zatim је izvrseno ispitivanje 
razlicitih afektivnih faktora, na osnovu rezultata istra.Zivanja u kojem је ucestvovalo 
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58 studenata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koji ne studiraju Engleski jezik i 
knjizevnost, i koji su pohadali casove engleskog jezika na nizem srednjem nivou, sa 
ciljem da se poboljsa razumevanje ovog slozenog pojma. 

Kljucne reCi: motivacija, stav, ucenje jezika, nastavnik, ciljni jezik, afektivni 
faktori, jacina motivacije. 

Appendix The Questionnaire2 

Please, circle one letter which best descriЬes how you feel. 
1. Compared to the other students in my class, 1 think 1: 

а. do less studying than most of them 
Ь. study about as much as most of them 
с. study more than most of them 

2. If 1 did not study English at the faculty, 1 would: 
Ь. not bother learning English at all 
с. try to get English lessons somewhere else ( e.g. private language 

school, private lessons) 
d. pick up English in everyday situations (i.e. read English books and 

magazines, listen to English music, watch videos, shows and films 
in English, etc.) 

3. Considering how I study English, I can honestly say that 1: 
Ь. will pass on the basis of sheer luck or ontelligence because I do very 

little work 
с. really try to learn English 
d. do just enough work to get along 

4. After I pass my English exams, 1 will рrоЬаЫу: 
Ь. try to use my English as much as possiЫe 
с. make no attempt to remember the English 1 have learned 
d. continue to improve шу English ( e.g. daily practice, private lan

guage school, etc.) 
5. After а year of learning English at the faculty, my knowledge has 

Ь. greatly improved 
с.· improved to а certain extent 
d. not improved at all 

6. What is expected at the exam from the students at this level 
Ь. is completely realistic 
с. is realistic to а certain extent 
d. is not realistic at all 

7. The lessons that were covered during the course 

2 The qнestionnaire was originally composed in SerЬian, based on the assumption that the students at the pre
intermediate level would not have а st1t'ficient knowledge ot· the langнage to give their answers in English. 
For the purpose of'this paper, the aнthor gives her translation. 
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Ь. were, on the whole, interesting 
с. were sometimes interesting 
d. were not interesting at all 

8. The lessons that were covered during the course 
Ь. will, on the whole, Ье useful after I graduate 
с. will Ье useful, but 1 will have to continue learning English 
d. will not Ье useful at all 

The following statements are ones with which many people agree, and many people 
disagree. There are no right or wrong answers. Please indicate your agreement or 
disagreement Ьу writing а number from the following scale next to each statement. 
+ 3 strong agreement 
+2 moderate agreement 
+ 1 slight agreement 
-1 slight disagreement 
-2 moderate disagreement 
-3 strong disagreement 
1. 1 wish 1 were fluent in а foreign language. 
2. Ifl planed to live abroad for а while, 1 would give it my best to learn the language 

of the country in which 1 would Ье staying. 
3. 1 wish 1 could read а literary work in its original language. 
4. 1 would take а foreign language course, even if it was not а faculty requirement. 
5. In this country, it is who you know, not what you know, that is crucial for suc-

cess. 
6. Family life is more important in this country than it is in England or America. 
7. 1 prefer English and American music to our own. 
8. The opportunities offered to young people today are far greater that they have ever 

been. 
9. People living in USA and Britain have good work ethics. 
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ОРТОЕПСКА НОРМА У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ 

КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА 

Наташа Радусин 

САЖЕТАК 

Говорни варијетет, на основу кога је заснована ортоепска норма француског језика, 

мењао се, током ХХ века, у складу са историјско-друштвено-политичким приликама. Са 

једне стране, све већа тежња ка децентрализацији, и, са друге стране, развој масовних медија 

у другој половини прошлог века, довели су до тога да се као узоран говор више не смшра 

"неговани париски француски језик", којим се служила висока буржоазија, него "стандард

ни", односно, "стандардизовани француски језик" својствен средњој класи на подручју целе 

Француске. Како се ортоепска норма дефинише у настави француског као страног језика? 

Да ли и у којој мери у наставу француског као страног језика треба укључити и честа одс~у

пања од ортоепске норме у савременом француском разговорном језику? 

Кључне речи: ортоепска норма, разговорни језик, француски језик. 

Како би комуникација међу свим представницима једне говорне зајед

нице била олакшана и уједначена, како би осећај националног јединства био 

снажнији, упркос говорним варијететима у друштвеним структурама на целом 

политичко-географском простору где се говори дати језик, неопходно је извр

шити нормирање тог језика. Задатак језичке норме је да одабере један језички 

варијетет и да његову "имплицитну језичку конвенцију учини експлицитном, да 
је, при том, у што је могућно већој мери уједначи, да је кодификује и институ
ционализује" (Радовановић 2003: 186). Дакле, потребно је, пре свега, одабрати, 
међу мноштвом, један конкретни језички варијетет на основу кога ће се норми
рати одређени језик, а тај одабир никад није случајан, већ је условљен, између 

осталог, разним нејезичким критеријумима, и то најчешће политичко-стратеш

ким. Ранко Бугарски наводи једно шаљиво поређење, према коме је језик "само 
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дијалект који је политички успео", а дијалект је ,језик који је изгубио битку" 

(Бугарски 2003: 239). Једном кад је одабран и подвргнут нормирању, говорни 
варијетет постаје "наддијалекатски облик језика" (Бугарски 2003: 162). На ком 
језичком варијетету је заснована ортоепска норма савременог француског јези

ка и како се одређује ортоепска норма у настави француског као страног јези

ка? У овом чланку покушаћемо да дамо одговор на ова питања, али, пре свега, 

треба видети како се ортоепска норма француског језика развијала и како су је 

одређивали уважени француски фонетичари током прошлог века. 

Развој ортоепске норме француског језика у ХХ веку. Крајем ХЈХ 

века, Пол Паси (Paul Passy), који је 1887. године основао Међународно друштво 
фо нети чара, у свом делу Les sons du franr;:ais. Leur formation, leur comЫnaison -
leur representation (чије је прво издање објављено 1887. године у Паризу), овако 
објашњава одабир језичког варијетета на основу когаје написао свој практични 

приручник из фонетике француског језика: "Dans се livre, nous avons pris comme 
type la prononciation des personnes cultivees du Nord de laFrance-plus specialement, 
celle de la region parisienne - plus specialement encore, la prononciation naturelle de 
l'auteur, normalisee dans un petit nombre de cas. Rien, а vrai dire, ne nous autorise 
а dire que cette prononciation soit la meilleure. Mais nous pouvons affirmer sans 
crainte qu'elle sera partout reconnue comme ассерtаЫе, comme correcte - partout 
au moins ou on а tant soit peu etudie les faits du langage." 1 (Passy 1917: 9) Дакле, 
аутор напомиње да је, у основи, приручник заснован на његовом идиолекту, а, 

осим тога, критеријуми одабира били су следећи: 

а) територијално раслојавање -језички варијетет са севера Француске, 

тачније из подручја Париза, и 

б) социјално раслојавање - подразумевају се навике школованог слоја 

друштва у изговору француског језика. 

Почетком ХХ века, Морис Грамон (Maurice Grammont) u uvodu svog 
ortoepskog prakticnog prirucnika Traite pratique de prononciation franr;:aise каже 
следеће: "Cet ouvrage est destine essentiellement aux etrangers et aux provinciaux 
qui veulent se perfectionner dans la bonne prononciation fraш;aise ou se renseigner 
sur elle. Toutes les personnes competentes reconnaissent aujourd'hui que cette 
prononciation est celle de Ја bonne societe parisienne, constituee essentiellement par 
les representants des vieilles familles de bourgeoisie. "2 (Grammont 1914: 1) Из наве
деног видимо да је основ за одабир ортоепске норме, такође, био двојак: 

1 "У овој књизи, узор нам је био изговор образованих становника са севера Француске - тачније, из 
подручја Париза - или још тачније, ауторов природни изговор, измењен у малом броју случајева. 

Ништа нам, уистину, не даје за право да кажемо да је тај изговор најбољи. Међутим, можемо без 

бојазни да тврдимо да ће такав изговор свуда бити сматран прихватљивим и исправним - бар свуда 

где смо имало изучавали функционисање језика." 
2 "Ово дело је првенствено намењено странцима и провинцијалцима који желе да усаврше правилан француски 

юговор или да добију обавештења о њему. Данас све компетентне особе прюнају даје такав управо изговор 

доброг француског друштва, који, у основи, чине представници старих буржоаских породица." 
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а) територијално раслојавање, на основу кога је, под снажним утицајем 

централизације, такође, одабран говорни варијетет престонице, дакле, Париза, 

и 

б) социјално раслојавање, на основу кога је одабран социолект прес

тижног друштвеног слоја: високе буржоазије. 

Средином прошлог века, ортоепска норма се мења, те се више не гово

ри о "негованом париском француском језику" (фр. le franc;ais parisien cultive) 
као о моделу узорног изговора, већ о "стандардном француском језику" (фр. le 
franc;ais standard). Разлози који су довели до ове промене су разнолики: пре све
га, историјско-друштвено-политички. Након Другог светског рата нарочито је 

забележен развој средњих класа и терцијарног сектора (трговине, саобраћаја и 

администрације), наступа све већа тежња ка децентрализацији, те се то одража

ва и на ортоепску норму. Анализирајући развој фонетске норме у француском 

језику, Андре Борел (Andre Borrell) и Мишел Билијер (Michel Billieres) закљу
чују да је велики значај имало и објављивање, 1945. године, резултата анкете 
о територијалном раслојавању језика коју је Андре Мартине (Andre Martinet, 
La prononciation du franc;ais contemporain) спровео у концентрационом логору 
међу затвореницима из разних крајева Француске: "Son enquete met en evidence 
que Је F.P.C. [fraш;ais parisien cultive] n'est rien d'autre qu'une variete utiJisee en 
fait par tres peu de gens."3 (Borrell, Billieres 1989: 50). 

Пјер Леон (Pierre Leon) у свом чланку, у којем се бави фоностилистич
ким одликама језичких нивоа, објашњава шта подразумева под "стандардним 

француским језиком": "( ... ) il existe une prononciation 'standard' dont Је niveau 
moyen est grosso-modo represente par les annonceurs et les interviewers de la radio. 
( ... ) dans l'ensemЫe, leur prononciation reflete l'usage moyen, sans recherche (рош 
plaire au grand puЫic) et sans familiarite excessive (а cause du micro). Ое toute 
fa~on, c'est le modele propose а longueur de journee а des millions de Fraш;ais et 
с' est celui qui а le plus de chance de triompher un jour. щ (Leon 1971: 152). Очиг
ледно је колико је важна улога средстава јавног информисања, нарочито теле

визије, која улази у свачији дом и намеће одређен модел изражавања најширој 

франкофоној публици, како унутар, тако и ван граница Француске5 • 

3 "Његова анкета јасно показује да је 'неговани париски француски језик' само један варијетет којим, 
заправо, гоаори веома мали број људи." 

4 
"[ ... ] постоји 'стандардни' изговор чији средњи ниво, у главним цртама, представљају водитељи на 
радију. [ ... ] у целини, њихов изговор одражава просечан изговор, без префињености (да би се допали 
широкој публици) и без претеране фамилијарност (због микрофона). У сваком случају, то је модел који 

се нуди током целог дана милионима Француза и он има највише шансе да превлада једног дана." 
5 Анализирајући све већи утицај медија на франкофоне говорнике у другој половини ХХ века, Анријста 

Валтер (Henriette Walter) наводи податке даје 1950. г. у Француској било свега неколико стотина ТВ 

пријемника. а већ 1960. r. је било l 500 ООО ТВ пријемника, 1970. г. 1 О милиона, а крајем осамдесетих 
година прошлог века забележено је да 93 % домаћинстава у Француској има бар један ТВ пријемник, 
те да Франuузи проводе просечно 2 сата и 45 мин. пред ТВ екраном и, хтели они то или нс, све више 
усвајају модел изговора који чују. [Walter 1988: 130] 
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Леон наводи, између осталог, следеће главне особине, по њему, најза

ступљенијег тзв. "средњег нивоа стандардног изговора" (Leon 1971: 152-153): 
1. разлика између самогласника који имају две боје (тембра) постоји само 

у наглашеном слогу, а те су разлике у ненаглашеном слогу ублажене, 

или их уопште нема; 

2. тенденција ка томе да се не изговара велики број факултативног вези

вања и факултативног немог е; 

3. неједнак број слогова у ритмичким групама6 • 

Како наводе Борел и Билијер, од осамдесетих година ХХ века, спомиње 

се термин "стандардизовани француски језик" који обухвата заједничке особи

не изговора већине припадника средњег сталежа у целој Француској (Borrell, 
Billieres 1989: 48, 57), а не више ограничен слој људи које представљају новина
ри, политичари и друге јавне личности на телевизији и на радију. Овакав развој 

ортоепске норме објашњава се, између осталог, снажном децентрализацијом и 

регионалним развојем: Борел и Билијер бележе феномен да се од 1975. годи
не брже развијају мањи градови и села него велегради и њихова приградска 

насеља (Borrell, Billieres 1989: 60), боља је саобраћајна повезаност, нарочито 
млађа популација више путује него раније, те се тако развија и уједначава говор 

којије, у главним цртама, својствен средњој класи у целој Француској. 

Ортоепска норма у настави француског као страног језика. Након оп

иса одабира језичких варијетета који су послужили за утврђивање ортоепске норме 

у француском језику у ХХ веку, занима нас који модел за правилан изговор треба да 

послужи у настави француског као страног језика. Грамонов модел високе буржо

азије са почетка века? Леонов модел средње класе? Стандардни или стандардизовани 

француски језик? Проблем је утолико сложенији што се у већини приручника из фо

нетике намењених за учење француског као страног језика не наводи на којој су језич

кој норми засновани. Бавећи се питањима ортоепске норме и говорних варијетета у 

настави француског као страног језика, ЕлизабетаГембретјер cEiisabeth Guimbretiere) 
у свом делу Phonetique et enseignement de l 'oral каже следеће: "Il est evidemment moins 
important de proceder а la description de Ја nonne qu'a la reconnaissance des variations 
par rapport а un systeme donne. La question est posee de savoir s'il у а lieu de parler et de 
proposer une norme? Ne devrait-on pas, dans une perspective didactique, passer directement 
de l'appropriation d'un systeme а laconfrontation de се systeme aux usages qui en sont faits 
par les locuteurs fi"ancophones?"7 (Guimbretiere 1994: 21 ). Не би ли заиста требало, у 
настави француског као страног језика, већу пажњу посветити разговорном језику? 

6 Међутим, као што то истиче Франсоа Вјолан (Fraщ;ois Wioland), неједнак број слогова у ритмичким 
групама француског разговорног језика тежи ка томе да се њихово трајање, приликом реализације у 

говору, изједначи на временској оси [Wiolan 1991: 37-38]. 
7 "Очигледно је мање важно приступити описивању норме него признавању варијација у односу на дати 

систем. Поставља се питање да ли се уопште може говорити о једној норми и предлагати је? Зар не би 

требало, у дидактичкој перспективи, директно прећи од усвајања једног система ка супростављању 

тог система употреби франкофоних говорника?" 
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У којој мери и у ком периоду учења треба обавестити ученике о учесталим одсrу

пањима од ортоепске норме француског језика у свакодневном говору? Ова питања 

изазивају полемику међу дидактичарима и њихови одговори су често делимично или 

у потпуности опречни о чему сведоче чланци објављени у специјатmм бројевима 

часописа намењеног за професоре француског као страног језика Le fram;ais dans 
le monde. Тако Клер Бланш-Бенвенист (CJaire Blanche-Benveniste) и Лиз Тампл (Liz 
Temple) у свом чланку "Decrire Је fran9ais parJe" кажу следеће: "Une description de Ј 'oraJ 
doit nous faire mieux connaitre !а langue reellement parlee par 1' ensemЫe des locuteurs, 
compte non tenu des mises en forme conventionnelles de l'ecrit. Une telle entreprise ne 
peut proposer un modele pedagogique, ni justifier un usage plutot qu'un autre; elle peut 
etre utile aux etrangers qui apprennent le fran9ais dans la mesure ou ils у trouveraient des 
exemples de се qu'ils pourraient entendre couramment en France; mais il n'est pas question 
de Ј 'adopter comme modele d' apprentissage. Chacun sait qu'un etranger а interet а etre plus 
puriste que Jes locuteurs natifs, tant qu'iJ n'a pas acquis une aisance parfaite de la Jangue, 
surtout dans sa prononciation et sa melodie."8 (Blanche-Benveniste, Temple 1989: 28). Са 
друге стране, Жан-Мари Дебезје (Jeanne-Marie Debaisieux) и svom clanlш "Realites du 
discours oral et didactique du FLE" каже следеће: "Il reste neanmoins а combattre J'idee, 
pur produit fran9ais, que l'etranger doit avoir un Ianguage plus soigne que le natif. II serait 
temps de cesser de lui demander de parJer tous Jes jours et en toutes circonstances la langue 
de dimanche."9 (Debaisieux 2000: 158). 

Суочавајући се са изнетом проблематиком у настави француског језика, 

ево како је Пол Паси приступао њеном решавању још крајем XIX века: "Nous 
savons aussi que Ја тете personne ne parle pas toujours de la тете тaniere; notre 
prononciation varie beaucoup seJon que nous causons familiereтent avec des amis, 
ои que nous faisons la lecture а haute voix, etc. Le style qui parait le mieux convenir 
а J'etude elementaire et а l'enseignement, c'est un style тоуеn que nous pouvons 
appeler 'la prononciation familiere ralentie'. En effet, c'est d'abord celui qui est le 
pJus homogene et dont l'etude est la plus simpJe. C'est ensuite Је seul qui puisse 
s'empJoyer en toute circonstance sans paraitre choquant: iJ ne semЫe ni affecte dans 
Ја conversation rapide, ni incorrect dans le discours soutenu. C'est donc celui que 
nous prendrons pour base de nos etudes."10 (Passy 1917: 9-10) 

8 "Описивање разговорног језика треба да нам омогући да боље упознамо језик којим се заиста служе 
сви говорници, не водећи рачуна о конвенционалним облицима писаног језика. Такав подухват не 

може послужити као педагошки узор, нити више оправдати једну употребу од неке друге; он може 

бити користан странцима који уче француски језик утолико што би ту пронашли примере онога што 

би могли често чути у Француској; међутим, не долази у обзир да он буде усвојен као модел учења. 

Свако зна да је за странца препоручљивије да буде већи пуриста него изворни говорници све док 

савршено не овлада језиком, нарочито у изговору и мелодији." 
9 "Треба још, међутим, победити идеју, чисту француску творевину, да странац треба да се углађеније 

изражава од изворног говорника. Крајње је време да престанемо од њега захтевати да се сваког дана и 
у свим околностима изражава упарађеним језиком." 

10 "Ми знамо, такође, да иста особа не говори увек на исти начин; наш изговор много варира у 
зависности од тога да ли опуштено разговарамо са пријатељима, или читамо неки текст наглас, итд. 
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Нудећи одговоре на нека наведена, увек актуелна, питања, Пела Симон 

(Pela Simon), у свом чланку "Differenciations phonetiques", настоји да помири 
различита мишљења: "L' enseignement tel que nous le concevons ne peut etre que 
celui d'une prononciation relativement soignee, mais l'enseignant ne doit pas omettre 
de souligner les modifications en cours, celles qui sont les plus marquees (abregements 
de la duree vocalique, chute des е caducs, confusion de certains timbres de voyelles, 
etc.). II faut garder certaines latitudes de fш;on а ne pas imposer d'une part une norme 
trop rigide aux traits conservateurs ni d'autre part une prononciation relachee. II faut 
veiller а ne pas etre excessif dans les deux sens." 11 (Simon 1969: 33). 

Заиста, пружање само стандардног модела изговора у настави страног 

језика осиромашује представу која се може стећи о том језику, а такав приступ 

негативно утиче и на усмено разумевање и изражавање на страном језику. Из 

свега следи да је, у настави страног језика, потребно, поред стандардног модела 

изговора, дати, такође, и што шири репертоар учесталих варијација у свако

дневном говору, а у складу са различитим говорним ситуацијама, како би се 

стекла што вернија и што разноврснија представа о разговорном језику, те како 

би се успешно развило усмено разумевање и изражавање на страном језику. 

На тај начин се развија знање употребе језика које, заједно са знањем језичког 

система, чини језичку компетенцију. 
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RESUME 

Au cours du ХХе siecle, grace а la forte decentralisation et au developpe
ment des mass medias, Ја norme phonetique de la langue fran9aise а evolue du « fran
i;ais parisien cultive » de la haute bourgeoisie parisienne au « frani;ais standard » ои 
« standardise » des classes moyennes de l'ensemЫe de population fraщ;aise. Cette 
evolution а une incidence importante sur l'enseignement de l'expression orale et 
suscite toujours de nombreuses polemiques en didactique du FLE. L'enseignement 
d'une prononciation relativement soignee, qui mettrait en evidence les caracteristi
ques phonetiques principales de la langue parlee, nous permettrait de ne pas imposer 
d'une part une norme trop rigide aux traits conservateurs ni d'autre part une pronon
ciation relachee. 

Mots cles : norme phonetique, langue parlee, frani;ais. 
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О УПОТРЕБИ ВОКАТИВНИХ КОНСТРУКЦИЈА 

КОД МАЂАРСКО - СРПСКИХ ДВОЈЕЗИЧНИХ УЧЕНИКА 

Душанка Звекић-Душановић 

САЖЕТАК 

У раду се полази од претпоставке да правилна употреба вокатива и синтагми 

у вокативу у српском језику може представљати тешкоћу код ученика чији је матерњи 

језик мађарски, имајући првенствено у виду да у мађарском језику не постоји наставак 

за вокатив. Резултати тестова сачињених у циљу провере ове претпоставке показују да 

су грешке у употреби вокатива честа појава код ових ученика и најчешће се испоља

вају у употреби облика номинатива уместо вокатива, реализовању погрешног облика 

вокатива, грешкама у конгруенцији између атрибута и именице и употреби неодређеног 

уместо очекиваног одређеног вида придева. Узрок ових појава најчешће се налази у 

међујезичкој и унутарјезичкој интерференцији. 

Кључне речи: билингвизам, вокатив, интерференција, мађарски језик, српски 

језик. 

1. Вокативност се може посматрати као семантичка категорија која при
пада категоријалном комплексу апелативности, сложеном систему разноврсних 

језичких средстава којима говорник скреће пажњу саговорника и покушава да 

утиче на његово понашање (Пипер, 2005: 650). Њен граматички облик је вока
тивни израз који, морфолошки, може садржавати именицу у облику вокатива. У 

падежном систему српског језика вокатив није синтаксичко-семантичка већ уп

раво морфолошка и прагматичко-семантичка категорија (Антонић, 2005: 126). 
Сврстава се, као и номинатив, у групу независних падежа. Употребљава се, по 

правилу, у ситуацијама обраћања, дозивања, скретања пажње, при чему се у 

вокативу налази појам на који су ове комуникативне активности усмерене. 

Облик вокатива се, тако, појављује у директивним исказима, исказима 

у којима говорник подстиче саговорника на неки поступак, и тада је, често, у 
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корелацији с императивом (уп. Милице, додај ми, молим те, ону књигу). У пи

саном дискурсу, у писмима, појављује се као средство којим се реализује чин 

поздрављања (Поповић, Људ. 2005: 1051 ), при чему се уз именицу остварују 
атрибути типа поштовани, цењени, драги чиме се реферише и о степену дис

танцираности/интимности обраћања (уп. Поштована госпођо Марковић, Драга 

моја Милице). 

У вокативу се, по природи ствари, налазе бића која могу разумети исказ 

и реаговати на њега. Мање је уобичајена, истовремено и експресивно и емо

ционално обележена, ситуација обраћања појмовима или бићима која немају 

способност разумевања (уп. Ој, месече, звездо сјајна, ... (народна песма)). Так
ви случајеви изражавања вокативности представљају персонификације (Пипер, 

2005: 650). 
Управо је пример овакве употребе вокатива био повод да се овом па

дежу посвети више пажње. Наиме, у изведби једне мађарско - српске билинг

валне особе стихови познате песме гласили су овако: Ој свијетло мајско зоро, 

Мајка наша Црно Горо. Наметнуло се питање да ли је ово појединачни случај, 

и, уколико није, које карактеристике српског језика доводе до оваквих грешака, 

а тиме и питање у којим се ситуацијама највише греши. 

2. Познато је да при усвајању неког другог (нематерњег, страног) језика 
матерњи језик може да наметне нека своја правила, те да се услед тога јављају 

грешке у језику који се усваја. 1 Проблем могу представљати и категорије које 

постоје у једном, али не постоје у другом језику. Некада се грешке јављају и под 

утицајем тзв. унутарјезичке аналогије, односно под утицајем раније научених 

правила у оквиру једног језика. Да би се објаснила природа евидентираних гре

шака потребно је, значи, сагледати ситуацију у два језика. 

2.1. Речено је, већ, да је вокатив у српском језику морфолошка катего
рија. Именице добијају различите наставке за вокатив у зависности од врсте 

деклинације којој припадају и неких гласовних карактеристика. 

Тако именице мушког рода на сугласник добијају наставак -е (брат -
брате, голуб - голубе) при чему код именица које се у номинативу завршавају 

на задњонепчане сугласнике долази до палатализације (војник- војниче, друг -
друже, дух-душе, месец-месече, кнез-кнеже2). Наставак-у добијају именице 

мушког рода чија се основа завршава на палатални или препалатални сугласник 

(младић-младићу, пријатељ -пријатељу, крај- крају, миш-мишу).3 

1 О утицају матерњег језика на други језик, о појму интерференције, његовим различитим ~ум ачењима 
и типовима, као и о неким карактеристичним интерферентним појавама у језику ученика мађарске 

националности уп. М. Бурзан (1984). 
2 Сматра се да се палатализација извршила и у именицама чија се основа завршава зубним сугласницима 

с из (Стевановић, 1964: 120). 
3 Именице на -р колебају се између ова два наставка, те је процењено да се овом приликом не укључе 

у тестове. Такође су изостављене именице код којих долази до више гласовних промена. 
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Именице средњег рода на -о и -е имају једнаке наставке у номинативу, 

акузативу и вокативу једнине (село, Сунце). 

Именице женског рода (и природног мушког рода) са завршетком на 

-а као регуларни наставак за вокатив имају -о (заједничке: кућа - кућо, звезда -
звездо и властите са дугоузлазним акцентом: Нада-Надо, Пера-Перо). Већи

на личних имена (Вера, Никола) и неки родбински називи (ма;иа, тата, деда, 

баба, стрина, ујна) имају вокатив једнак номинативу. Вокатив са завршетком 

-о именица за означавање ових односа обележен је или значењем 'од милоште', 

или изразите наклоности (ма;ио, тато), или погрдним и увредљивим значењем 

(Стрина једна! Бабо једна!) (Стевановић, 1964: 234-235). Ипак, уобичајен во
катив именице бака гласи бако. Тросложне и вишесложне именице са заврше

тком на -ица имају вокатив на -е (Милица - МWLице, Јовица - Јовице, другарица 

- другарице). Именице са овим завршетком, а које се односе и на мушкарце и 

на жене и имају погрдну нијансу значења, јављају се и са вокативом на -о и са 

вокативом на -е (кукавица - кукавице/кукавицо, пијаница - пијанице/пијаницо ). 
Именице женског рода које се завршавају на сугласник у вокативу (као 

и у готово свим осталим падежима) имају наставак -и. 

Српски језик карактеришу и многа правила конгруенције. Једно од 

таквих правила јесте и слагање придева с именицама у роду, броју и падежу. 

Поред тога, у српском језику разликују се неодређени и одређени вид придева. 

Тако вокатив мушког рода придева, по правилу, има наставак одређеног вида 

-и (зелен - зелени).4 Вокатив придева средњег и женског рода обликом је једнак 

номинативу (зелено, зелена). 5 

Правила конгруенције, дакле, захтевају прилагођавање облика придева 

роду именице, што, наравно, не подразумева исте наставке за придев и имени

цу. Синтагме у вокативу често карактерише и појављивање присвојне заменице 

у првом лицу како за означавање припадања једном лицу (мој, моја, моје, моји, 

моје, моја) тако и за означавање припадања већем броју лица (наш, наша, наше, 

наши, наше, наша), што додатно усложњава проблем конгруенције. Видимо да 

су далеко ређа подударања у наставцима (Драга моја Вера) у односу на неподу

дарања (Драги мој MWloшe, Драги наш пријатељу, Земљо моја мила, Село моје 

равно, Хладна ноћи). 

2.2. Насупрот овако сложеној ситуацији у српском језику стоји мађар
ски језик у којем, иако постоје падежни наставци, не постоји наставак за вока

тив (Андрић, 2002: 141 ). У ситуацијама у којима се у српском језику употребља-

"Вокатив придева неодређеног вида се, управо, врло ретко употребљава, али кад се употреби, за 

њега се, дакле, узима облик одређеног вида. Додуше, нарочито у песмама нису необични ни облици 

вокатива као у примерима: Зелен боре, усред горе. - Млад јуначе, делијо незнана! - Слуzиај ме, добар 

човече! Али иако је овде употребљен облик придева неодређеног вида, тј. облик који је једнак с 

номинативом неодређеног вида, то по значењу и није неодређени вид." (Стевановић, 1964: 263) 
5 Акценатске разлике које постоје између неодређеног и одређеног вида овом приликом нису 

анализиране јер се провера употребе воклива вршила писменим путем. 
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ва вокатив (првенствено дозивање и обраћање) у мађарском ће се употребити 

облик номинатива.6 Следећи битан моменат јесте чињеница да мађарски језик 

не познаје граматичку категорију рода, а не постоји ни разликовање придевског 

вида. У мађарском, у неутралном реду речи,7 нема ни конгруенције у падежу, 

односно чак и када именица добије наставак за падеж (разуме се у неким дру

гим ситуацијама, не и у онима у којима се у српском очекује вокатив) у мађар

ском атрибут стоји у номинативу, за разлику од српског језика. 

3. Да би се проверила овладаност употребом вокатива код ученика чији 
је матерњи језик мађарски и који српски језик уче као нематерњи, сачињен је 

тест који се састојао од три типа задатака (уп. Прилог 1). У првом се од ученика 
тражи да синтагму дату у номинативу ставе у одговарајући облик, при чему 

контекст намеће употребу вокатива. Другим се задатком проверава овладаност 

облицима вокатива у започињању писма. Трећи је задатак везан за специфичну 

употребу вокатива у обраћању неживим појмовима, карактеристичну за поет

ски језик. Ово је уједно био и најзахтевнији задатак јер се од ученика тражило 

самостално комбиновање елемената (придева и именице), стављање у вокатив 

уз вођење рачуна о конгруенцији у роду, при чему род ових именица није и 

природни род. 

Ученици се са облицима вокатива сусрећу у нижим разредима. Већ од 

првог разреда програм предвиђа овладавање комуникативним ситуацијама ос

ловљавања, исказивања молбе, жеље, захваљивања, у којима се очекују и об

лици вокатива. У оквиру језичких модела увежбавање облика другог лица јед

нине императива уз вокатив личних имена предвиђено је у другом разреду, а у 

трећем увежбавање и вокатива заједничких именица. Очекује се да се усвојене 

структуре понављају из разреда у разред и обогаћују новим примерима и новом 

лексиком. За писмено изражавање оспособљавају се од трећег разреда, најпре 

за бележење орално усвојених садржаја, а од петог разреда усвајају и специфи

чне облике писаног дискурса, као што су, на пример, писање позивнице, чес

титке и писма уз правилно коришћење комуникативних функција. Са облицима 

вокатива ученици се сусрећу и у песничком језику обрађујући поетске текстове 

који се налазе у читанкама. Очекује се да су ученици до краја шестог разреда 

до одређеног нивоа глобално савладали језички систем. У даљем раду учење 

граматике има за циљ да изгради поимање о функционисању језичких појава у 

систему и да развије способност ученика да сами исправљају грешке. У оквиру 

6 Е. Andric (2002: 141) скреће пажњу и на то да се у таквим приликама именицама у номинативу често 
додају присвојни лични наставци: Nyugta/anit6 jelenseg, jiam, а ke=dбdб s=enilitas jeladasa (DT 117) -
Uznemirujuca pojava, sine, =nak pocetka seni/nosti (DT 126). 

7 "Pridevima se, kao i imenicama, mogu dodati razni nastavci. Medнtim, pridev u Ьrојн i padeztt kongrttira sa 
imenicom samo kadaje t1 Љnkciji apozicije, i ttkoliko је deo imensko-glagolskog predikata: Csinos /аппуа! 
kд=eledett. - PriЬ!izavala se sa zgodnom devojkom. ali: Egy ltinnyal, csinossa/ kд=eledett. - PriЬ!izavala se 
sa nekom devojkom, zgodnom." Е. Andric (2002: 53). 
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граматике се, тако, ови ученици детаљније упознају с карактеристикама имени

ца и с падежним системом српског језика у седмом разреду. 

Тестирање је обављено у вишим разредима (од 5. до 8) две новосадске 
основне школе. Обухваћено је укупно 50 ученика. Новосадска средина се, пре
ма језичком и националном саставу, убраја у мешовиту средину, што, по пра

вилу, значи да ови ученици боље владају српским језиком у односу на ученике 

из хомогених средина. Тест је сачињен тако да се на основу њега могу извес

ти закључци како о степену овладаности облицима вокатива, тако и о степену 

овладаности конгруенцијом у оквиру синтагме у вокативу. Вођено је рачуна о 

томе да је у примерима заступљена фреквентна, ученицима већ позната лекси

ка. Овом приликом анализа је обухватила само облике једнине. 

4. Добијени резултати (уп. Прилог 2) већ на први поглед показују да 
грешке у употреби вокатива и вокативних синтагми нису ретка појава јер је од 

укупно 1330 реченица у којима је требало употребити вокатив забележено 525 
грешака, уз напомену да у ову статистику нису ушли неурађени задаци, а то би 

знатно повећало број грешака. 

4.1. Једна од најчешћих грешака јесте употреба облика номинатива 
уместо вокатива, што се и могло очекивати због разлике у два језика. На ову 

појаву, међутим, може утицати и чињеница да многе именице у српском језику 

немају посебан вокативни облик, већ је он једнак номинативу (уп. примере код 

Пипер,2005: 655)., 
Од именица женског рода са завршетком на -а најчешће се у номинати

ву појавила именица бака (24). Овде је могућ утицај именица из семантичког 
круга родбинских односа чији је вокатив једнак номинативу. Велика је учеста

лост остваривања у номинативу и именица брига ( 17) и срећа ( 13) у примерима 
бриго моја и срећо .мамина. Ова се појава може објаснити тежњом ка уједнача

вању наставака у синтагмама које подсећају на устаљене изразе. Неретко су у 

номинативу и друге именице ове деклинације: земља (17), домовина (14), голу
бица (9), вештица (9), звезда (8), мува ( 4), бубица (3). Атрибути уз ове именице 
имају наставак -а те је највероватније он утицао да и наведене именице задрже 

овај наставак. 

Именице мушког рода такође се често појављују у номинативу: месец 

(10), поток (9), човек (8), миш (7), младић (5), голуб (4), дечак (2). 
У номинативу су забележене и именице женског рода на сугласник: 

младост (14), ноћ (12),јесен (12). 
У примерима у којима се појављују две именице од којих прва има 

улогу социјалног идентификатора (госпођа/господин/другарица/друг), односно 

експлицира родбинску везу (стриц), док је друга властито име/презиме, у за

датку у којем се од ученика тражи започињање писма, половина тестираних 

ученика определила се да именицу госпођа остави у облику номинатива: Драга/ 

поштована госпођа Марковић (25). Неки ученици, који су употребили вока-
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тив ове именице, настојали су да на неки начин обележе и презиме: госпођо 

Марковићка ( 1 )/Марковића ( 1 )/Марковићу ( 1 ), иако женска презимена у српском 
немају вокативни облик (Пипер, 2005: 655). За разлику од женских, вокатив 
мушких презимена на -ић мора имати завршетак -ићу (Клајн, 2004: 120). Ипак, 
већина је ученика и презиме Марковић које се односи на мушку особу оставила 

у номинативу (39). Уз ово презиме често је и именица господин остајала у но
минативу (18). 

У синтагми којаје у вокативу требало да гласи драга/цењена/поштова

на другарице Мwzице забележене су следеће ситуације: обе именице налазе се у 

номинативу (15), само је властито име у номинативу (5), именица другарица је у 
номинативу док је властита у вокативу (1). У синтагми чији је правилни вокатив 
драги/цењени/поштовани друже Јоване такође је значајан број примера у који

ма су обе именице у номинативу: друг Јован (14), а знатно мање је комбинација 
са вокативом именице друг и номинативом властите именице: друже Јован (4). 
И у примеру са експлицираним родбинским односом фреквентни су примери 

са обе именице у номинативу: стриц Васа ( 17), а није мали ни број примера са 
вокативом заједничке и номинативом властите именице ( 1 О). 

4.2. Фреквентне су и грешке које се испољавају у реализовању погреш
ног облика вокатива. 

Погрешан облик вокатива најчешће се појављује код именица мушког 

рода. Тако се уместо очекиваног наставка -е појављује наставак -у у следећим 

примерима: потоку (23), Месецу (19), дечаку (6), човеку (4), голубу (2). Ово су 
уједно и именице код којих у правилном облику вокатива долази до палата

лизације, те се не искључује могућност да ова гласовна промена представља 

потешкоћу. Приметно је највећи број ових грешака код именица поток и Месец 

чији вокативи треба да гласе поточе и Месече. Наставак -че у српском језику је 

суфикс за творбу деминутива (прозор-прозорче). Ученици често чују демину

тиве с овим суфиксом (маче, куче). Могуће је да и овај моменат утиче на то да 

се ученици определе за наставак -у, који им "више личи" на падежни наставак 

(Н: прозор - В: прозору; Н: поток- В: *потоку). 

Само је један ученик употребио погрешан наставак за вокатив именице 

Јован - Јовану. 
Наставак -е уместо наставка -у забележен је у следећим примерима: 

мише (7), младиће (3), Марковиће (1). Код именице миш управо је могућ ути
цај претходног увежбавања именица код којих долази до палатализације (дух 

- душе, сиромах- сиромаше). Није занемарљив број ученика који су направили 

деминутив ове именице мишићу (6). Један забележен пример погрешног облика 
презименаМарковић вероватно је настао под утицајем именице господин чијије 

облик вокатива коректно употребљен (господине Марковиће). Насупрот овоме, 

могуће је даје управо под утицајем коректно употребљеног вокатива презимена 

Марковић настао погрешан облик вокатива именице господин (господину Мар-
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ковићу). Три ученика погрешила су у облику вокатива именице стриц (стрице 

Васа, стрице Васо), односно није извршена палатализација. 

Није забележено много грешака у облицима вокатива именица средњег 

рода. Могуће је да су настале из потребе да се вокатив обележи неком разликом 

у односу на номинатив с обзиром на то да би требало да имају једнаке наставке: 

Сунцу ( 4), Сунче (3), Сунцо (1 ), селу (2). 
Код именица женског рода на -а забележена је само погрешна употреба 

наставка -о уместо очекиваног -е: бубицо (9), вештица (8), голубица (2). Наста
вак -о има већина именица ове промене, те је то могућ утицај, али није искључен 

ни утицај емотивно обележеног значења облика који се такође употребљавају 

с овим наставком, било да имају погрдно било да имају значење наклоности. 

Само је један ученик употребио облик дедо, што би могло да се прихвати као 

обележен облик, мада је више вероватно да је омашка. 

Употреба одговарајућих облика именица женског рода на сугласник 

често представља проблем овим ученицима јер их сврставају у именице муш

ког рода. Тако су и настали облици:јесену (4),јесене (1), ноћу (2), ноће (2). 
4.3. Анализа, даље, показује да се често јављају и грешке у конгруен-

цији. 

Грешке у конгруенцији у роду, када је управна реч именица мушког 

рода, примећују се у реализоваљу придева у средњем уместо у мушком роду: хеј 

тамно Месецу ( 1 ), чудно човек (1 ), плашљиво миш ( 1 ), тихо дечаче (1 ). Тежња 
ка уједначавању наставака види се у примерима у којима уз правилан облик 

вокатива који има наставак -у и придев добија исти наставак: високу младићу 

(1), плашљиву мишу (1). Са по једним примером заступљене су следеће грешке: 
погрешан падежни облик придева - потоку мог бистрог ( 1 ), погрешан и род 
и падеж придева- тиху дечаче (1), присвојна заменица у женском роду-моја 
бистар потоку ( 1 ). 

Код именица женског рода на -а уочљива је тежња ка прилагођавању 

наставка атрибута наставку именице и када је облик вокатива коректан: муво 

једно досадно (1), муво једна досадно (5), срећо мамино (2), тамно земљо (1), 
мојо топао домовино (1), храбра нашо домовино (1), моја драго земљо (1), моја 
земљо далеко (1), светло звездо (1), моја сјајно звездо (1), али и када је погре
шан: вештицо мало (1), дедино голубицо (1), бубица моја драго (1). Могуће 
је да се у примерима голубице дедино (1) и голубица дедино (1), с присвојним 
придевима у средњем роду, налази утицај тепања где су честе именице средњег 

рода (уп. сунце/злато дедино). Наставци су уједначени и када је читава синтаг

ма остварена у плуралу: моје звезде светле/златне/сјајне/драге ( 4 ), бубице моје 
драге (1). 

Уз именице женског рода атрибути су понекад остварени и у мушком роду: 

досадни муво ( 1 ), брига мој ( 1 ), мој топли домовино ( 1 ), моја таман земља (] ), 
земља моја топао (1 ), мој драга земља ( 1 ), драг/цењен другарица Милица (3). 
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Правила конгруенције налажу да уз именице природног мушког рода 

које се завршавају на -а атрибут стоји у мушком роду. Грешка која се испољава 

у употреби женског рода атрибута уз ове именице честа је појава код мађарско -
српских двојезичних говорника. У настави српског као нематерњег језика мно

го се пажње посвећује увежбавању конгруенције у овим случајевима, а резултат 

тога јесте и релативно мали број грешака овога типа у односу на очекиван: 

драга тата (1), драга стриц Васа (1), поштована стриче Васа (1). 
Када је управна реч именица средњег рода, грешка у конгруенцији нај

чешће се испољава у реализовању атрибута у мушком роду: Сунце мој топли/ 

далеки/светли (4), мој далеки Сунце (2), далеки/светли/топли Сунцу (4), мој 
топли Сунче (3), Сунца далек мој (1), мој село златан/село мој светао (2), селу 
мој тамни (1 ). Само су у једном примеру атрибути у женском роду: Моја свет
ла селу (1 ). Такође није чест случај да је један атрибут коректног, а други по
грешног рода: моје топао Сунце ( 1 ), моје село тамна ( 1 ), нити да се уместо 
сингулара појави плурал: Моја далека Сунца (1 ). 

Сврставање именица женског рода на суrnасник међу именице мушког 

рода, што је чест случај код ових ученика, последица је аналогије јер су именице на 

сугласник у српском језику далеко чешће мушког рода. Самим тим је и остваривање 

атрибута уз ове именице у мушком роду очекивана појава: хладни/лепи мој јесен ( 5), 
мој сјајан/ту:жанјесен (3), мој светли/златни/тужнијесену (4),јесене мој хладни 
(1), мој златан/светао/тужан младост (4), мој хладни/тамни ноћу (2), мој тамни 
ноће ( 1 ), бистар/топао ноћ (2), мој тамни ноћ ( 1 ). Комбинација различитих родова 
атрибута забележена је у само једном примеру: мој бистра ноћ (1). Такође су се у 
само једном примеру атрибути појавили у средњем роду: моје тужно младост (1 ). 
Тежњу за уједначавањем наставака показује пример: моје далеке ноће (1). У свим 
наведеним примерима или је употребљен номинатив или погрешан облик вокати

ва. Када је облик вокатива коректан, мањи је број примера са погрешним родом 

атрибута: мој светао младости (1), светло младости (1), топли јесени (1). Дешава 
се да се читава синтагма пребаци у плурал: моје топле/бистре/златне ноћи (3), при 
чему не можемо поуздано знати да ли је то била намера ученика или је наставак 

-и, који је чест и у плуралу ових именица, утицао и на облике атрибута. Погрешан 

падежни облик не може се сматрати карактеристичном појавом:јесенимог ту:жног 

( 1 ), златнога младости мог ( 1 ). 
4.4. Употреба неодређеног уместо одређеног придевског вида могла је 

бити евидентирана само у мушком роду, с обзиром на то да у средњем и жен

ском роду не постоји обличка разлика. 

Велика учесталост појављивања придева у неодређеном виду забележе

на је када је он употребљен уз облик номинатива ових именица: цењен/поштован 

господин Марковић (9), мој бистар/тужан поток (7), цењен/поштован/драг друг 
Јован (5), драг/поштован стриц Васа ( 4), мој златан/далек/драг Месец (5), бео 
голуб ( 1 ), чудан човек ( 1 ), птzашљив миш ( 1 ), мој бистар поточић ( 1 ). 
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Употреба неодређеног вида придева евидентирана је и уз облике во

катива именица (и уз исправне и уз погрешне облике): чудан човече (7), чудан 
човеку ( 1 ), бео голубе ( 6), бео голубу ( 1 ), бео голуба ( 1 ), висок младићу ( 1 ), висок 
младиће (1), тих дечаку (1), плаииьив мишићу (2), светао Месецу (1), мој хла
дан Месецу (2), сјајан Месече (1 ), мој бистар/тужан потоку (2), моја бистар 
потоку ( 1 ), цењен господину Марковићу ( 1 ), цењен господине Марковићу ( 1 ), по
штован дрУЈ!Се Јоване ( 1 ), поштован стриче Васа ( 1 ), цењен/поштован тата 
(2), цењен деда (2). 

Неодређени вид придева мушког рода појавио се и уз именице чији 

је род погрешно идентификован: 11юј светао/златан/тужан младост ( 4 ), мој 
светао младости (1), мој сјајан/тужан јесен (3), бистар/топао ноћ (2), моје 
топао сунце ( 1 ), мој село златан ( 1 ), село мој светао ( 1 ), моја таман земља ( 1 ), 
земља моја топао (1 ). До ове појаве долазило је, најчешће, у трећем задатку, у 
којем су ученици сами правили спојеве придева и именица, мада су забележени 

примери и у другом задатку, где су такође придеви одвојени од именица: драг/ 

цењен другарица Милица (3). 
Треба имати у виду да су у тесту били дати облици неодређеног вида 

придева, што је свакако могло утицати на то да одређени број ученика задржи 

ове облике. 

5. Закључак: Тестови су потврдили претпоставку да правилна употреба 
вокатива у српском језику може представљати тешкоћу код ученика чији је ма

терњи језик мађарски. Грешке које су евидентиране узроковане су, с једне стра

не, показаним разликама између српског и мађарског језика, а, са друге стране, 

морфолошким карактеристикама као и правилима конгруенције који важе у 

српском језику. 

Утицају мађарског језика можемо приписати грешке које се испољавају 

у употреби облика номинатива уместо вокатива, мада се не може искључити 

ни чињеница да ни у српском језику немају све именице посебан вокативни 

облик. Унутарјезичка аналогија, тј. утицај претходно усвојених правила срп

ског језика, првенствено се огледа у погрешним облицима вокатива, грешкама 

у конгруенцији и употреби придевског вида. У настави српског као нематерњег 

језика много се пажње посвећује усвајању и увежбавању правилне конгруен

ције. Ученици се на ово навикавају најпре у оквиру оних језичких модела у 

којима се наставци подударају (уп. лепа девојка, лепе девојке, лепу девојку, мало 

село и сл.), те многе грешке у конгруенцији можемо објаснити тежњом да се она 

оствари путем уједначавања наставака. Ипак, овако велики број евидентираних 

грешака упућује на потребу да се у настави чешће организују разноврсне вежбе 

које ће за циљ имати управо усвајање правилне употребе вокативних конструк

ција. 
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Прилог 1. 
Тест 

1. Допуни реченице одговарајућим облицима речи у загради. 

Еј, ти, ________ , дохвати ми, молим те, ону књигу. (висок младић) 
Бежи, ! (мува једна досадна) 
Хајде, , склони ове своје ствари. (бубица моја драга) 
Зашто ти, , не приђеш мало ближе? (тих дечак) 
Полети ! (бео голуб) 
Хајде, , седи мало и учи. (срећа мамина) 
Опет си, дирала моју шминку. (вештица мала) 

Како ти, , увек све знаш? (чудан човек) 
Не бој се, , нећу ти ништа. (плашљив миш) 

-------------' пређи на другога. (брига моја) 
Дођи,-------------·' причај шта има ново. (голубица дедина) 

2. Започни писмо. Наведене речи употреби у одговарајућем облику. Додај и 
придеве: поиtтован, цењен и драг. 

(госпођа Марковић) 

(господин Марковић) 

(другарица Милица) 

(друг Јован) 

(тата) 

(стриц Васа) 

(наша бака) 

(деда) 

3. Замисли да си песник. Обрати се звезди, месецу, сунцу, домовини, земљи, 
јесени, младости, селу, потоку, ноћи. Уз њих употреби и придеве: сјајан, драг, 

далек, топао, таман, светао, тужан, златан, хладан, бистар. Можеш додати и 

присвојну заменицу мој у одговарајућем роду. 
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Прилог 2. 
Табеларни приказ забележених грешака 

1. задатак 

V (6 уч.) VI (14 уч.) VII (12 уч.) VIII (18 уч.) Ук (50) 

високи младић 1 3 1 5 

високи младиће 1 1 2 

високу младићу 1 1 
висок младићу 1 1 
висок младиће 1 1 
мува једна 1 3 4 
досадна 

муво једна 2 3 5 
досадно 

муво једно 1 1 
досадно 

досадни муво 1 1 

муву досадно 1 
бубица моја 1 1 1 3 
драга 

бубица моја 1 1 1 5 8 
драга 

бубица моја 1 1 
драго 

бубице моје 1 1 
драге 

тихи дечак 1 1 2 

тихи дечаку 2 3 5 
тих дечаку 1 1 
тиху дечаче 1 1 

тихо дечаче 1 1 
тих дечко 1 2 3 
тихи дечко 1 1 1 3 
бели голуб 1 1 1 3 
бео голубе 1 2 2 1 6 
бели голубу 1 1 
бео голуб 1 1 
бео голубу 1 1 
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бео голубо ] ] 

срећа мамина 1 7 2 3 13 
срећо мамино ] 1 2 

вештица мала ] 5 2 1 9 
вештицо мала 2 1 4 7 

вештицо мало 1 ] 

чудни човек 1 1 1 3 

чудан човек 1 1 2 4 

чудно човек 1 1 

чудни човеку 2 ] 3 

чудан човеку 1 1 

чудан човече 4 1 2 7 

плашљиви миш 3 ] 1 5 

плашљив миш 1 1 

плашљиви мише 2 1 4 7 

плашљиви 2 1 1 4 
мишићу 

плашљив 1 1 2 
мишићу 

плашљиву мишу 1 1 
плашљиво миш 1 ] 

брига моја 2 7 4 3 16 
брига мој 1 1 

голубица дедина 2 3 3 8 

голубица дедина 1 1 

дедино голубицо 1 1 
голубице дедино 2 2 

голубица дедино 1 1 
укупно 14 58 38 56 166 

2. задатак 

V (6 уч.) VI (14 уч.) VII (12 уч.) VIJI(l8 уч.) Ук (50) 

Драга/ 

поштована 

госпођа 

Марковић 5 6 8 6 25 
Госпођо 

Марковићка 1 
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Драга госпођо 

Марковића 1 1 

Поштована 

госпођо 

Марковићу 1 1 
Драги/ 

поштовани/ 

цењени 

господине 

Марковић 2 5 5 9 21 
Господин 

Марковић 2 2 2 6 
Цењен/ 

Поштован 

ГОСПОДИН 

Марковић 2 4 1 2 9 
Поштовани/ 

драги господин 

Марковић 2 1 3 
Цењен 

господину 

Марковићу l ] 

Господине 

Марковиће l 1 
Цењен 

господине 

Марковићу 1 1 
Драга/мила 

моја другарица 

Милица 1 5 2 4 12 
Драга 

другарице 

Милица 1 2 2 5 
Драга 

другарица 

Милице 1 ] 

Драг/Цењен 

другарица 

Милица 3 3 



384 Душанка ]векић-Душановић 

Поштовани/ 

драги друг 

Јован 8 1 9 
Цењен/ 

поштован/ драг 

друг Јован 2 1 2 5 
Драги/ 

поштовани 

друже Јован 3 1 4 
Поштован 

друже Јоване 1 1 
Драги друже 

Јовану 1 1 
Драга тата 1 1 
Цењен/ 

поштован тата 1 1 2 
Драги/ 

поштовани 

стриц Васа 1 7 2 2 12 
Поштован/драг 

стриц Васа 2 1 1 4 
Драги/ 

поштовани 

стриче Васа 1 4 1 6 
Поштован 

стриче Васа 1 1 
Поштовани/ 

драги стрице 

Васа 1 1 2 
Цењени стрице 

Васо 1 1 
Поштована 

стриче Васа 1 1 
Драга стриц 

Васа 1 1 
Драга/цењена 

наша бака 2 9 6 5 22 
Драги наша 

бака 1 1 
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Драги нашо 

бака 1 1 
Цењен деда 2 2 
Цењени дедо 1 1 
Поштовани 

деко 1 1 
укупно 15 58 48 48 169 

3. задатак 8 

V (6 уч.) VI (8 уч.) VII(l l уч.) VIII(13 уч.) Укупно 38 
Далеки/мој 

тамни/драги 

Месец 2 1 2 5 
Мој златан/ 

далек/драг 

Месец 2 2 1 5 
Мој сјајни/ 

драги/светли 

Месецу 2 4 5 4 15 
Светао/мој 

хладан Месецу 1 2 3 
Хеј тамно 

Месецу 1 1 
Сјајан Месече 1 1 
Моја месечино 

далека 1 1 
Моја светло 

месечино 1 1 
Мој бистри/ 

хладни поток 1 1 2 
Мој бистар/ 

тужан поток 2 3 2 7 
Бистри/хладни 

мој потоку 3 5 4 6 18 
Мој бистар/ 

тужан потоку 1 1 2 

8 Укупан број ученика који су урадили овај задатак мањи је од укупног броја тестираних ученика, тј. 12 
ученика није урадило 3. задатак. 
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Моја бистар 

потоку 1 1 2 
Мој бистар 

поточић 1 1 
Потоку мог 

бистрог 1 1 
Сунце мој 

топли /мој 

далеки/светли 

сунце 1 1 2 4 
Моје топао 

Сунце 1 1 
Далеки/топли/ 

светли Сунцу 2 1 1 4 
Мој топли 

Сунче 1 2 3 
Сунца далек 

мој 1 1 
Моја далека 

Сунца 1 1 
Мој село 

златан / село 
мој светао 1 1 2 
Моје село 

тамна 1 1 
Селу мој 

тамни 1 1 
Моја светла 

селу 1 1 
Моја домовина 

тужна/драга/ 

топла /моја 

далека/хладна/ 

драга/тужна 

домовина 2 4 5 3 14 
Храбра нашо 

домовино 1 1 
Мој топли 

домовино 1 1 
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Мојо топао 

домовино 1 1 
Моја тамна/ 

хладна/ драга/ 

сјајна земља 2 3 3 6 14 
Моја таман 

земља /Земља 

моја топао 1 1 2 
Моја драго 

земљо/ Моја 

земљо далеко 2 2 
Тамно земљо 1 1 
Мој драга 

земља 1 1 
Моја сјајна/ 

далека/ светла/ 

златна звезда 2 1 3 2 8 
Моја сјајно 

звездо 1 1 
Светло звездо 1 1 
Моје звезде 

светле/златне/ 

сјај не/ драге 1 2 1 4 
Моја тужна/ 

светла/хладна 

јесен 1 2 ] 4 
Хладни/лепи 

мој јесен / Мој 
тужан/таман 

јесен 1 3 1 5 
Сјајан/тужан 

јесен 2 1 3 
Мој светли/ 

златни/тужни 

јесену 4 4 
Топли јесени 1 1 
Јесени мог 

тужног 1 1 
Јесене мој 

хладни 1 1 
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Моја далека/ 

сјајна/ златна/ 

драга/тамна/ 

лепа младост ] 3 1 4 9 
Мој златан/ 

светао/тужан 

младост 2 2 4 
Моје тужно 

младост 1 1 
Мој светао 

младости 1 1 
Светло 

младости 1 1 
Златнога 

младости мог 1 1 
Моја хладна/ 

тамна/тужна 

ноћ 3 2 3 8 
Мој бистра 

ноћ 1 1 
Мој тамни ноћ 1 1 
Бистар/топао 

ноћ 2 2 
Мој хладни/ 

тамни ноћу ] 1 2 
Мој тамни 

ноће 1 1 
Моје далеке 

ноће 1 1 
Моје топле/ 

бистре/златне 

ноћи 3 3 
укупно 31 41 57 61 190 
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Dиsanka Zvekic-Dиsanovic 

ON ТНЕ USE OF VOCAТIVE CONSTRUCTIONS 
IN HUNGARIAN - SERВIAN BILINGUAL STUDENTS 

SUMМARY 

This paper starts with а presumption that the correct use of vocative and the 
phrases in vocative in SerЬian language can mean а difficulty to the students whose 
mother tongue is Hungarian, primarily having in mind that there is no suffix for 
vocativ in Hungarian language. The results ofthe tests made with the aim to confirm 
these presumptions have shown that errors in using vocative frequently occur in these 
students, and are most frequently desplayed in the use of nominative form instead 
of the vocative one, in the realisation of an incorrect vocative form, the errors in the 
congruence between an attriЬute and а noun, and the use of the indefinite instead of 
definite aspect of adjectives. The cause of these occurences is most often found in 
interlingual and intralingual interferences. 
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О ПОЛИСЕМИЧНОСТИ ЛЕКСЕМА И ПРИМЕНИ 
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САЖЕТАК 

Циљ рада је да се покажу могућности примене научних теорија и процедура 

у школском учењу полисемије. Предложени су и креирани методички модели на осно

ву кључних параметара компоненцијалне анализе, архисеме и диференцијалних сема, 

ради идентификације типа семантичке трансформације која је у основи секундарних 

значења у оквиру полисемантичке структуре речи. Анализа је спроведена на примерима 

лексема срце и коњ. 

Кључне речи: полисемија, компоненте значења, семантичке трансформације. 

1. Уобичајено је схватање полисемије као способности речи да има раз
личита значења, што је садржано и у самом њеном називу грчког порекла ро/у 

- много и sema - знак (многозначност, вишезначност). Управо је та разноликост 

значења кључно питање за разумевање полисемичне структуре унутар једне 

лексеме. Р. Симеон наводи да она може настати "из противног значења које је 

пренесено на што друго или јер је заборављена разлика порекла двеју речи које 

су семантички различите, а фонолошки једнаке" (Симеон 1969). У овом, доне
кле превазиђеном приступу издвојиле су се две компоненте које утичу на развој 

унутрашње значењске структуре речи: пренос значења с једног референта на 

други, или с једног појма на други, и губљење семантичког идентитета двеју 

лексема у дијахроној перспективи. 

У савременој семантичкој теорији под полисемијом се подразуме

ва семантичка деривација, семантичко варирање у оквиру једне лексеме. 1 

1 Р. Драгићевић истиче двојност овога термина под којим се подразумева вишезначност, али и механизми 
којима се она остварује (Драгићевић 2007: 129). 
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Према мишљењу Д. Гортан-Премк, то је са ономасиолошкоr становишта 

пренос номинације једне исте лексеме са једнога појма на други, а са се

масиолошкоr становишта, то је повезивање двају семантичких садржаја или 

делова двају семантичких садржаја. И овај семасиолошки процес претходи 

ономасиолошком, заправо, омогућава га (Гортан-Премк 2004: 173). 
У граматици за средњу школу полисемија се тумачи углавном у складу 

са традиционалним лингвистичким знањем. Ж. Станојчић истиче да сва зна

чења полисемичне речи остају у оквиру једне те исте речи, а да се полисемија 

развија у контексту. Међутим, овде се не говори о узроцима, већ само о после

дицама чак и онда када се каже да "полисемија настаје зато што се појам који се 

иначе означава неком другом речју по некој сличности доводи у везу са пој мом 

означеним употребљеном речју" (Станојчић и Поповић 2002: 168). 
У наставном процесу веома је важно да се логички и критички мисли 

и учи откривањем прецизних значења речи и текста, и то уочавањем везе међу 

речима у парадигми, идентификовањем критеријума за класификације, за ус

постављање система и др. Нарочито је то важно када је у питању настава ма

терњег језика, јер ученици треба да сопственом когницијом и метакогницијом 

рационално сагледавају и описују елементе своје језичке праксе. Оваква тема 

подесна је за примену учења путем откривања јер је могуће осмислити мето

дичке поступке на основу којих се могу логички откривати особености поли

семије. Семантичке трансформације речи у којима се уочавају асоцијације по 

сличности и аналошке везе могу бити веома занимљиви задаци и за средњош

колце, али и за студенте. Ако се организују као својеврсне језичке игре, посте

пено откривање типова замена или промена значења речи у њима постаје за 

ученике и изазов, и забава. На тај начин предвиђени програмски садржај може 

се у вишем степену добро разумети и усвојити. 

Важно је предочити ученицима да полисемија не одражава сиромаштво 

једног језика већ реалну ситуацију: око нас је много више предмета и појава 

него лексема за њих. Када за неку појаву не постоји ознака, прво се успостави 

логичка веза између предмета који треба именовати с неким другим предметом 

који има засебну реч, а затим се назив предмета с именом преноси на предмет 

без имена (Драгићевић 2007: 130 и 131). 
У складу са схватањем Д. Гортан-Премк, услов за настајање полисемије 

у вези је са семантичким садржајем лексеме, који чини укупност значењских је

диница - архисеме и сема. Појам семантичког садржаја, архисема и сема тре

бало би објаснити и наставницима и ученицима. Под архисемом се подразуме

ва семантичка јединица која носи информације о категоријалној припадности 

лексеме. Д. Шипка сматра да она представља "скуп обиљежја заједничких за 

више значења унутар полисемијске структуре једне лексеме." Он наводи сле

деће примере: тако је 'затвореност' архисема за различита значења лексеме круг 

- од круга нацртаног оловком на папиру до круга пријатеља, а за лексеме коњ, 
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ован,јарац, пас архисемаје 'мужјак домаће животиње' (Шипка 1998: 33). Семе 
су семантичке јединице нижег ранга које носе информације на основу којих 

се једна лексема разликује од друге са истом архисемом (Гортан-Премк 1997: 
43). 2 У компоненцијалној анализи ово су кључни појмови. Архисеме и семе су 

индуктори за асоцијације, а асоцијације омогућавају развитак нових значења. 

Употреба лексеме у новој комуникацоној ситуацији представља услов да се ова 

индукција развије. 

Уобичајено је мишљење да полисемија једне речи настаје по некој 

сличности: по облику, боји, грађи, унутрашњим особинама ... Међутим, сем 
сличности, на полисемију утичу и семантичке трансформације: метонимија, 

синегдоха и метафора. 

2. Први сусрет ученика са овим појмовима догађа се најпре на 

књижевно-теоријском плану у функционалним приступима књижевним дели

ма, приликом тумачења и разумевања "онеобичених" речи и израза, специфич

них изражајних средстава. Они се објашњавају као књижевно-теоријски пој

мови, као стилске фигуре. Међутим, сагледани из другог, лингвистичког угла, 

метафора, метонимија и синегдоха као типови семантичких трансформација, 

представљају моћно језичко средство и оне су покретачи полисемије, индукто

ри асоцијативних веза које омогућавају развитак нових значења једне лексеме. 

Та нова значења називају се секундарним и она заједно с основним значењем 

чине полисемичну структуру једне лексеме. У складу са примењеним присту

пом, о основном значењу говоримо као о полазном садржају, а о секундарним 

значењима као о циљним садржајима који настају одређеном семантичком 

трансформацијом: метафором, метонимијом или синегдохом. 

У табели су приказане семантичке трансформације према процесима 

којима су обухваћене основне компоненте значења: архисеме и семе. 

АРХИСЕМА полазног садржаја СЕМЕ циљног садржаја 

МЕТОНИМИЈА мутација десемантизација 

СИНЕГДОХА мутација и измена 
развитак нових 

диференцијалних сема 

замена архисеме полазног 

МЕТАФОРА 
семантичког садржаја 

нове диференцијалне семе 
са архисемом циљног 

семантичког садржаја 

2 Можда ће се неко супротставити овом нашем предлогу са аргументом да не треба сувише оптерећи
вати ученике новим појмовима и терминима, али мислимо да треба најпре проценити користи које се 

постижу, и истаћи да ови нови појмови и термини и логичке лингвистичке процедуре доприносе упра

во лакшем логичном сагледавању полисемије, уносе прегледност и ред и наставницима и ученицима 

олакшавају да створе своје представе о ." и стварају и своје моделе за ... Ученици јако воле разне игре 
асоцијација, па зашто не бисмо осмислили и ове из полисемије? 
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Табеларни приказ обогатићемо и графичким: 

а) Метафора настаје преносом номинације с једног појма на други, с 

једног референта на други~ с једног семантичког садржаја на други (секундарна 

значења). 

~.-~~:-::~~'·) ~~~Щ:~::~- ,-,; 

~\ 

N
1 
=R 1 =Ss1 лN 1 =R

2
=Ss

2 

Ds
1 

Ds
1 

Dsn ----------------- Dsn 
аналошка веза* 

Arh
1 

---------------Arh
2 

замена 

* Аналошка веза по: облику, боји, месту које појам заузима, намени, функ
цији, вредносној оцени. 

R =референт, N =номинација, Ss =семантички садржај, Ds = диференцијалана 
сема, Arh = архисема. 

б) Метонимија настаје мутацијом архисеме (замена основног елемен

та пратећим) 

N
1 
=R 1 =Ss1 лN 1 =R

2
=Ss

1
a 

Arh ---------------Arh Ds 
1 2= l(R 1) 

мутација 

Dsn 

Dsn 

в) Синегдоха настаје мутацијом и заменом архисеме полазног садржаја 

и развитком нових диференцијалних сема у циљном садржају. 
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395 

Д. Шипка сматра да се "укупна полисемијска структура заснива на од

носима координираности или напоредости (два смисла стоје напоредо, нема 

зависности једног од другог) и субординираности или подређености ( смисло
ви су у таквом односу да је један другом надређен, а овај њему подређен). Он, 

такође, сматра да се комбинацијом тих односа може описати читава полисе

мијска структура" (Шипка 1998: 34)3 

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА КОМПОНЕНЦИЈАЛНЕ АНАЛИЗЕ 

НА ОДАБРАНИМ ПРИМЕРИМА 

3. Познато је да нису све лексеме подједнако способне за развијање поли
семантичних струюура. Најспособније за то су просте, основне речи. Њихова је 

веза са референтом непосредна, оне су једнореферентне. У њиховом семантичком 

садржају много је сема. Последица тога је развијена полисемантична структура. 

У укупном фонду број моносемичних лексема је ограничен, много је 

више полисемичних. И како констатује Д. Кристал, велики део сваког језика је 

полисемичан (Кристал 1988). 
Р. Драгићевић наводи податке до којих је дошао М. Дешић на основу 

анализе речничке грађе. Испоставило се да у прве три књиге Речника САНУ 

има укупно 167 лексема које имају више од петнаест значења. Његови закључци 
су следећи: ( 1) именице и глаголи имају највише значења; (2) полисемичне речи 
су углавном променљиве; (3) више значења имају домаће речи него позајмље
нице; ( 4) највише значења имају лексеме које се односе на човеков свакоднев
ни живот, на делове тела, породицу и друштвени живот; (5) највише значења 

3 Појединачне релације међу засебним смисловима прате првенствено генезу полисемијске структуре, 
односно то по којој се основи једно значење развило од другог: "метонимијски принцип" (веза по 

блискости) и "метафорски принцип" (веза по сличности). У другим присrупимајављају се и унеколико 
другачија рјешења, па се, на пример, синегдошки принцип издваја као засебна категорија, а не као дио 
метонимијског проширења (Шипка 2005: 34). 
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садрже просте речи, а изведенице и сложенице поседују знатно мање значења 

(Драгићевић 2007: 130). 
За анализу смо одабрали просте домаће именичке лексеме срце и коњ, 

као добре илустраторе полисемичних лексема у српском језику које могу и уче

ницима да буду веома занимљиве. Рад на овим лексемама показаће ученицима 

и које све податке могу наћи у речницима и како их могу користити. Иако су 

у раду дати речнички подаци из шестотомног РМС, у настави српског јези

ка и књижевности предлажемо примену и једнотомног Речника српског језика, 

којим је 2007. године обогаћена наша лексикографска продукција. 

а) Срце 

У РМС лексема срце је у примарном значењу анатомски термин - ми
шићасти орган који регулише крвоток у телу човека (и већине животиња). Се

кундарне реализације су: 

2.а. експресивно - духовно и емотивно расположење; љубавно 
осећање, љубав. б. одважност, храброст. 

3.а. човек као носилац одређених душевних способности. б. драга особа. 

4.а. средишно место (државе, покрајине, области), центар. б. средина 

каквог плода, цвета и сл" језгра. в. унутрашњост чега. г. оно што је најбитније, 

најважније, срж, суштина. д. главни покретач и организатор. 

5. срцасти предмет уопште. 
На основу лексичког значења срце може бити ознака за: 

1. орган 

2. експресивно - одређену особину, стање, осећање 

3. особу 

4. именица са месним значењем 

5. предмет у облику срца. 

Срце терм. анат. мишићасти орган који регулише крвоток у телу човека 

(и већине животиња). 

2.а. експресивно - духовно и емотивно метафора, 

расположење; љубавно осећање, љубав. конкретно~апстрактно 

б. одважност, храброст. 

3 .а. човек као носилац одређених душевних синегдоха 

способности. б. драга особа. 

4. а. средишно место (државе, покрајине, метафора по месту и 

области), центар. б. средина каквог плода, цвета функцију 

и сл., језгра. в. унутрашњост чега. г. оно што је 

најбитније, најважније, срж, суштина. д. главни 

покретач и организатор. 

5. срцасти предмет уопште. метафора по облику 
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Основна семантичка реализација лексеме срце је платисемична-у ок

виру једне семантичке реализације, у оквиру једног значења, идентификована 

су два референта: срце у човека и срце у животиње, што указује на две семан

тичке реализације исте лексеме, као и код већине лексема којима се означавају 

делови тела или органи (према: Гортан-Премк 2004) 
За семантичку анализу су занимљиве секундарне реализације вишезна

чне лексеме срце, нарочито она са ознаком експресивно, која се грана у три 

правца: духовно, емотивно расположење; емотивно расположење је конкрети

зовано у љубавно осећање, љубав; и у правцу- одважност, храброст. 

Ако успоставимо колокативни спој у којем је у својству детерминатора 

придев карактеристичан за опис наведених стања и расположења, а управни 

члан је именица срце, добијамо: духовно срце - емотивно срце - храбро срце, 
односно даљом трансформацијом - деадјективне именице: духовност, емотив

ност, храброст. Ово су особине које би требало да представљају суштину људ

ског бића. Срце, дакле, симболизује бит људског бића. Ово се значење развило 

метафоризацијом типа од конкретног ка апстрактном, за коју је карактеристична 

експресивност циљне лексеме, којаје, како мислимо, последица хијерархијског 

ранга који у језику имају полазни и циљни појам (Гортан-Премк 2004: 107). 
У секундарним реализацијама лексеме срце типа особа, личност не 

преноси се део семантичког садржаја из примарне семантичке реализације који 

се тиче животиња, као код, на пример, лексеме глава- грло, брав: јединка роја. 

Значење - човек као носшzац одређених душевних способности. б. драга 
особа. добијено је синегдохом - трансформацијом архисеме - део тела - која 

губи партитативну семантику, а семе основног садржаја мењају ранг, неке се 

десемантизују. 

Декомпоновањем месног значење лексеме срце - средишно место (др
жаве, покрајине, области), центар - добијамо архисему - насељена област, а 

семе су у вези са положајем места: средиште, центар, што је и заједничка ком

понента основне и секундарне семе лексеме срце, иако у дефиницији примар

ног значења није наведен положај срца у телу. 

Значење лексеме срце - оно што је најбитније, најважније, срж, 

суштина; којем је блиско и значење - главни покретач и организатор - изведе

но је метафоризацијом на основу асоцијације којаје у вези са функцијом срца и 

његовим значајем за цео организам и преносом номинације на: а) апстрактнији 

референт (срж, суштина чега) иб) конкретан референт (човек). 

Значење - срцасти предмет уопште - такође је настало метафориза

цијом која је изазвана асоцијацијом по облику. Овај вид метафоричне асоција

ције веома је чест покретач нових семантичких реализација, а често је у вези са 

неком другом мотивационом везом, на пример - боја, величина и сл. 

Издвојена је још једна реализација ове лексеме - као саставни део неких 
вишечланих ботаничких назива (девојачко срце, кокошије срце, краљевско срце 
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и др.). Ово је издвајање условљено у првом реду стога што су ове лексеме део 

ботаничке терминологије (део је специјалног фонда), остале разлоге можемо 

претпоставити: девојачко срце - по лепоти, нежности; кокошије срце- по обли

ку и боји; краљевско срце - по величини и постојаности. 

б)Коњ 

Коњ = 1.а. сисар из реда копитара, домаћа животиња за јахање и вучу б. 
врста морске рибе 

2. фиг. погрд. глуп човек, глупак. метафора типа 

колективне експресије 

3 .а. врста сталка, ногара за пиљење, тестерење метафора по облику 

дрва. б. направа од гвожђа на огњишту, преклад. в. 

коњиц на гуслама. г. врста гимнастичке справе. д. 

шах. фигура у облику коњске главе, скакач. 

4. техн. коњска сила, снага. метонимија 

На основу лексичког значења коњ може бити ознака за: 

1. животињу (из реда копитара и врста рибе) 
2. особу са фигуративним и погрдним значењем 
3. различите предмете 
4. мерну јединицу. 

Применимо сада елементе компоненцијалне анализе: 

У циљном значењу: фиг. погрд. глуп човек, глупак дошло је до замене 

архисеме примарног значења (човек : животиња) и до стварања нових сема у 
циљном садржај: човек+ глуп. Ово је значење настало метафоризацијом, као и 

значење: З.а. врста сталка, ногара за пиљење, тестерење дрва. б. направа од 

гвожђа на огњишту, преклад. в. коњиц на гуслама. г. врста гимнастичке справе. 

д. шах. фигура у облику коњске главе, скакач,· дакле, заменом архисеме полазног 

садржаја са архисемом циљног садржаја (животиња: предмет), с том разликом 

што је у овим случајевима доминантна метафорична асоцијација по облику. 

Следеће секундарно значење: мерна јединица настало је по метони

мијском принципу. Дошло је мутације архисеме полазног садржаја (примарног 

значења) а у секундарном значењу носећа је сема: коњска снага која се развила из 

семе примарног значења у којој је садржана информација о намени коња: служи 

за вучу. Дакле, у циљном садржају долази до извесног степена десемантизације: 

нестала је семантичка компонента: сисар из реда копитара, домаћа животиња. 

Овај је модел веома продуктиван, посебно када се према називу дела тела именује 

одређена величина или мерна јединица (нпр. стопа, лакат, прст). 
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ЗАКЉУЧАК 

4. УШ разреду средње школе, према програмском одређењу у оквиру градива 
из области Лексикологије, изучава се полисемија, као и метонимијско и метафорско 

значење и синегдоха. Тумачење ових појмова је у традиционалном духу.4 Међутим, 

наставницима је тешко да само на основу уџбеничких дефиниција и примера оспо

собе ученике за решавање сложенијих проблема, посебно такмичарских задатака на 

вишим нивоима. Подстакнути њиховим питањем на једном окружном такмичењу из 

српског језика и језичке културе о томе како се развило значење телефонских мрежа, 

сматрале смо да је потребно одређене научне процедуре прилагодити школским пот

ребама. Применом предложених модела са фокусом на идентификацији архисеме и 

диференцијалних сема, те уочавањем промена у оквиру њихових међусобних односа 

и промена у полазном и циљном семантичком садржају, можемо рећи да је значење 

лексеме мрежа као телефонска мрежа настало метафоризацијом. 

Тешко разликовање метонимије и синегдохе постаје ученицима јасније и очигледи

није ако знају да у циљном садржају метонимијском трансформацијом долази до губљења 

одређених семантичких обележја (чаша као суд: купила сам кристалне чаше и чаша као 

количина течности: попила сам чашу сока). У секундарној реализацији дошло је до искљу

чивања денотираног предмета (чаша). Код синегдохе један од појмова увек је обухваћен у 

другом појму, он је саставни, интегрални део другог појма. Секундарно значење настало 

синегдохом последица је мутације архисеме полазног садржаја и стварања њо вих сема код 

циљног садржаја: зна то ова глава~ човек (глава као део тела и глава као човек). 

У циљу конкретизовања и олакшања перцепције овога приступа, користиле 

смо табеларне и графичке приказе, који се такође могу применити и у тумачењу овог 

градива у реалним наставним ситуацијама. 
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ТНЕ POLYSEMY OF ТНЕ LEXEMES AND APPLICATION 
OF COMPONENТIAL ANALYSES IN ТНЕ TEACНING OF SERBIAN 

SUMМARY 

The aim of this paper is to present the possibllities of the application of 
contemporary linguistics theory and methods in the school teaching of polysemy. 
Therefore, some methodical applications are created оп the base ofthe main elements 
of componential analysis for identification of the type of semantical transformation 
(metaphor, metonymy and synecdoche). In this paper the lexemes hart and horse are 
analyzed. 

Кеу words: polysemy, the components of Iexical meaning, semantical 
transformation. 
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ANAL YSIS OF ANIMAL METAPHORS IN LIТERATURE 
FROM ТНЕ COGNIТIVE PERSPECTIVE 

Aleksandra lzgarjan 
Diana Prodanovic-Stankic 

ABSTRACT 

The main objective behind this paper is to apply findings of cognitive linguistics to 
the study of literature, in order to gain а better insight in the way students deal with recog
n izing and understanding metaphorical expressions they encounter in poetry and fiction. А 
research 1 testing students' abllity to perceive metaphors was conducted, which also included 
testing their abllity to outline single elements entailed in the process of metaphorical mapping 
between two cognitive domains. Moreover, we wanted to check students' awareness of writ
ers' motivation to use а particular conceptual metaphor in structuring а poem ог а passage in 
а fictional work of art. 

Кеу words: Cognitive linguistics, literary theory, conceptual metaphors, cognitive 
domains, metaphorical mapping, metaphorical entailment, understanding of conceptual meta
phors 

An extensive and systematic search for meaning is definitely а vital link be
tween cognitive linguistics and literary theory. On the one hand, cognitive linguistics 
has proved that language is just another function of the human brain and that it is а 
product of some general cognitive processes such as analogical reasoning, imagining, 
metaphorical and metonymic mapping, etc. 2 Since linguistic meaning is non-auton
omous and encyclopedic, an adequate theory of language has to encompass people's 
aЬility to conceptualize experience as well as their unique aptness to use various 
cognitive mechanisms in order to understand different concepts and talk about them. 
On the other hand, \iterary theory is more oriented towards interpreting creative use 
of language, in particular focusing on insightfu\ readings of а particular literary text. 
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Jn literary theory, metaphor has always held the supreme position among 
other figures of speech. Nevertheless, when it comes to the study of language, it was 
cognitive linguistics that drew attention to metaphor in ordinary language. In the field 
of cognitive linguistics, metaphor is defined, according to Barcelona (2003: 3) as "а 
cognitive mechanism whereby опе experiential domain is partially 'mapped', i.e. 
projected, опtо а different experiential domain, so that the second domain is partially 
understood in terms ofthe first one." Metaphorical mapping is one of the basic men
tal operations intrinsic to our minds, hence, а conceptual metaphor can Ье verbalized 
or expressed in pictures or images. From this vantage point, it is clear that both writ
ers and readers apply the same cognitive mechanism when writing or reading texts 
that contain metaphorical expressions. 

Having proved that "basic conceptual metaphors are part of the common 
conceptual apparatus shared Ьу members of а culture" (Lakoff and Turner 1989: 51 ), 
cognitive linguists set out investigating the relationship between the metaphors used 
in ordinary language and those used in poetic language. Lakoff and Turner ( 1989) 
discuss in detail different devices writers use to turn ordinary metaphors into poetic 
ones, showing that behind all these metaphorical expressions are basic conceptual 
metaphors intrinsic to our mind. 3 Freeman (2003: 253-254) claims that an adequate 
theory ofliterature should take advantage ofthe cognitive theory, since literary theory 
is closely related to it: а literary text being а product of а cognizing mind, any inter
pretation of а given text has to involve the same analogical reas~ning processes. The 
advantages of using the cognitive perspective over the traditional one when analyz
ing metaphors in а literary work of art are manifold. It can Ье said that the traditional 
approach focuses mainly on identifying single instances of metaphorical expressions 
and, consequently, on providing an appropriate interpretation of а given metaphor in 
accordance with the context, writer's background, preferences, etc. On the other hand, 
а cognitive perspective offers an insight into the systematic use of basic conceptual 
metaphors that poets and writers employ to create some new and original metaphori
cal expressions. The focus, however, is on the fact that their creativeness is based on 
а coherent system, which is common to all speakers of а particular language. 

Therefore, since writers and readers share the same cognitive principles, it 
could Ье assumed that the process ofunderstanding а particular expression should not 
require an excessive mental effort, in particular so when it comes to basic conceptual 
metaphors. According to some psycholinguists, (Glucksberg and Keysar 1990, Cac
ciari 1998), in order to perceive а particular metaphorical expression as metaphori
cal, one has to recognize that metaphor was intended in the first place. Furthermore, 
the amount of contextual information surrounding the metaphorical expression does 
not have to Ье different from the context surrounding literal expression. The same 
applies to the time span needed to process and understand а particular expression as 
metaphorical. However, the application of these and similar findings in class work 
with students has given а better insight into this issue. Namely, some research соп-
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ducted on students in light of examining their level of understanding of metaphors 
in literature and proverbs4 showed that automatic and unconscious understanding of 
metaphoric language cannot always Ье assumed. Even though students expect to find 
metaphors in poetry and fiction, when faced with а specific task related to а metaphor 
in а given e:xcerpt, they tend to miss the metaphor in question. Nevertheless, as our 
study has shown5 adequate theoretical and practical preparatioп dопе prior to solviпg 
specific tasks increases studeпts' Ievel of uпderstaпdiпg of metaphors. 

In order to test studeпts' abllities and create strategies that would develop 
their aptitude to perceive апd understaпd metaphorical laпguage, we carried out this 
research with 30 secoпd-year studeпts at the Departmeпt for Eпglish Language апd 
Literature in the summer teгm, 2008. The test was composed in such а way as to give 
iпsight iпto several important issues related to metaphors. First of all, studeпts were 
given excerpts from poetry and fiction, since we wanted to see whether it would 
Ье more complicated for them to recognize and understand metaphors iп fiction or 
poems. Secoпdly, prior to doiпg the test, students discussed the texts of two writ
ers, used in the test, iп lectures and semiпar classes iп Americaп Literature, which 
епhапсеd their encyclopedic knowledge апd certainly iпfluenced their uпderstaпdiпg 
of metaphors created Ьу these writers. Finally, the questions they got in the test were 
based on two points: their abllity to recognize the coпceptual metaphor in а given 
text and their awareness ofthe elements on which the metaphorical mappiпg is based. 
Namely, we wanted to prove our intuitive judgment on the fact that sometimes stu
dents do notice the metaphor, although they are not аЫе to explaiп it. On the other 
hand, sometimes they perceive the mapped elements in the metaphorical projection, 
yet they miss to grasp the metaphor itself. 

All the excerpts from the novels and poems iп the test contaiпed the coпcep
tual metaphor PEOPLE ARE ANIMALS. The domaiп of animals is опе of the most 
fгequeпt апd опе of the most productive source domains. The correspoпdences laid 
between the source domaiп 'animal' and the target domain 'persoп' сап include апd 
highlight differeпt elemeпts, or subdomaiпs, renderiпg the appropriate meaniпg of 
metaphor. 6 Hence, а particular animal used as а source domaiп сап metaphorically 
stand for the person iп the general sense, or it can focus on differeпt aspects of some
one 's personality, chaгacter ог behavioг. This metaphoг is uпiversal in the sense that 
it is preseпt in most of the Iaпguages all over the woгld. Still, the specific гealizatioпs 
of this metaphor, i.e. the choice of aпimals апd differeпt associatioпs related to them 
аге culture specific. In the test, we gave the students examples of metaphoгs wheгe 
the source domaiп was an aпimal, such as а sпake or Ьird. 

Being univeгsal and deeply-гooted iп our meпtal fгamewoгk, the coпceptual 
metaphor PEOPLE ARE ANIMALS should Ье uпderstood quite easily iп oгdinary 
laпguage use. Particularly so, wheп they аге used as.ontological metaphors, 7 i.e. as 
а kind of peгsonification which гefers to or identifies а humaп being. Nevertheless, 
it is widely accepted that poets апd writeгs make use of ordinary or conveпtioпal 
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metaphors in order to create new original instances of metaphorical expressions. In 
the test we gave our students, there were examples of extending and elaboration, 
two methods which poets and writers in question have used in order to make basic 
conceptual metaphor more unconventional and provocative. According to Lakoff and 
Turner (1989: 67-72) and Kбvecses (2002: 47-49) poets employ extending, elabora
tion, questioning and comblning as ingenious devices for creating new and uncon
ventional metaphors out of ordinary ones. In extending, а new element is introduced 
in the source domain, which highlights an unexpected aspect in the metaphorical 
mapping. Elaboration, on the other hand, is based on highlighting an already existing 
element in the source domain that is not central to the cognitive domain in the ordi
nary metaphor, yet, in the creative one, it renders а more unconventional mapping. 
In questioning, poets rebel against the conventional conceptual metaphors, replac
ing them with other, usually less dominant metaphors. Finally, Ьу using the method 
called comblning, poets comЫne and activate several conceptual metaphors. 

The first and the second task in the test were related to ап excerpt from а 
novel and а short story written Ьу Nathaniel Hawthorne. Before doing the test, stu
dents had read both the novel and the story. They were also acquainted with the con
text ofthe particular novel, writer's Ьiography, narrative strategies and other essential 
aspects important for understanding this work of art. In these excerpts, а snake is used 
to reflect character's personality. 

1 N. Hawthorne The Scarlet 
Letter 

1 st task 

Correct Incorrect answers 
answers 
22 l 73 % 8 l 27% 

ТаЫе 1 

2м task 
Correct answers 1 Incorrect answers 
18 l 60% 1 12 l 40% 

ТаЫе2 

Figure 1 

Figure 2 

EJCorтect 

Dlncorrect 

l:ICorrect 

131ncorrect 
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11 N. Hawthorne "Young Goodman 
Brown" 

1 st task 

Correct answers 1 Incorrect answers 
17 l 57% l 13% l 43% 

ТаЫе 3 

2ne1 task 

Correct answers 1 1 ncorrect answers 
17 l 57% 1 13 l 43% 

ТаЫе4 

Figure 3 

Figure 4 

l:JCorrect 

[]Jncorrect 

mcorrect 

[] Jncorrect 

As we can see from the results more than half of the students were аЫе to 
conclude that Hawthorne chose the metaphor of snake to denote evil, which is not 
surprising since in many cultures, especially Christian ones, snake is the symbol of 
evil. However, they were not сараЫе of perceiving in what way one of the main 
characters in the novel, Chillingworth, and the snake are related, namely in what way 
the snake reflects the feelings Chillingworth is trying to prevent from showing. This 
is especially relevant since the scene in question depicts опе of the rare moments 
in the novel when Chillingworth allows his emotions to соте to the surface. More
over, this is the first scene in which readers see him, so the image Hawthorne creates 
with description of Chillingworth's face contorting as if а snake is gliding over it is 
а significant foreshadowing of his future moral decline. The inability of students to 
understand all elements entailed in this metaphor influences their comprehension of 
the scene in question and the novel in general. Thus, although they are аЫе to rec
ognize the metaphor itself, namely, that the snake stands for а person's trait, they are 
unaware of the metaphorica] entailments, i.e. the elements in the source domain that 
are mapped onto the target domain. Therefore, students fail to determine with cer
tainty how the animal is connected to the human and in what way it metaphorically 
represents his inner side. 

Similarly, in Hawthorne's short story "Young Goodman Brown" the snake is 
again used as а symbol of eviJ in the first scene in which the readers see Young Good
man Brown 's companion. Usage of snake is crucial in the scene since the companion 
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resemЬ\es in every way an ordinary man of Puritan New England, in this case Goodman 
Brown, which gives him generic quality. The only thing that sets him apart is his staff 
resemЬ\ing а great Ыасk snake. As for numbers, 57% of the students correctly concluded 
that the snake is а symbol of evil and the devil. The same percentage of students was аЫе 
to say how the companion and snake are connected. It is interesting to notice, though, that 
despite the fact that Hawthome uses the same narrative strategy in both scenes, а smaller 
number of students (57%) gave correct answers in the analysis ofthe second excerpt. This 
can Ье explained Ьу the fact that while in the novel Hawthome uses plenty of details to 
create the whole scenario for the metaphor in which the snake represents Chillingworth's 
negative feelings he is trying to hide, the second passage is more abstract in the sense 
that по clues as to the nature ofthe companion are given. Only Ьу the end ofthe story the 
readers leam that he is an incamation ofthe devil which explains his staff in the shape of 
а snake. Hence, it seems that it is more difficult for students to grasp the metaphor and 
Ье aware of metaphorical entailments when there are no clues in the context and when 
scenes are more abstract. 

IП Е. А. Рое "The Raven" 

1 st task 

Correct answers Ј Incorrect answers 
15 l 50% 1 ] 5 l 50% 

ТаЫе4 

211 с1 task 

Correct answers Ј Incorrect answers 
18 Ј 60% 1 12 l 40% 

ТаЫе5 

Figure 4 

Figure 5 

Dcorrect 

Dlr..:orrect 

Dcorrect 

Dlncorrect 

The third task in the test was related to an excerpt from Е. А. Poe's poem 
"The Raven," which was familiar to students before they did the test. As results ofthe 
analysis show, 60% of the students managed to perceive what the raven metaphori
cally represents. Since the raven is Ыасk, looks forlorn, comes from an unknown 
place and keeps uttering "nevermore", students correctly assumed that in the poem 
the raven functions as an ill omen, symbol of death and sorrow. However, only 50% 
of them gave correct answers as to how the raven and the poet are connected and 
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how the raven reflects his mood. This leads us to conclude that students are only 
partially аЫе to understand the metaphorica\ schemas in which people project htt
man attriЬutes onto animals and think of them as persons with such traits. (Lakoff 
and Turner 1989: 194). What half ofthem failed to recognize is the other part ofthe 
schema in which Рое projects his persona of the poet onto the raven, so the raven 
actually becomes embodiment of his desperation and hopelessness. Thus, the con
nection between а human and an animal is not so readily perceived despite the fact 
that the students in class discussed Poe's literary Ьiography and other texts where he 
uses similar metaphors before they did the test. This a\so points to the conclusion that 
it is more difficult for them to analyse poetry than fiction, since they have been in the 
same measure acquainted with both Hawthorne's and Poe's texts. 

IV Е. Dickinson "А narrow fellow in the grass" 

1 st task 

Correct answers 1 1 ncorrect answers 
16 l 53% 1 14 l 47% 

ТаЫе 6 
Figure 6 

2nd task 

Correct answers 1 Incorrect answers 
1 l 3% l 29 l 97% 

ТаЫе7 • 
... 

. 
. 

Figure 7 

[]Correct 

Dlncorrect 

EICorrect 

Dlncorrect 

We decided to use other works of art where snakes and Ьirds feature as sym
bols, precisely because we wanted to see whether students can analyse the same 
animals used as metaphors in different contexts where they assume а different mean
ing. In the poem "А narrow fellow in the grass", Dickinson descriЬes the snake as 
а creature which is comfortaЫe in nature, but also connects it to an attractive but 
unreliaЫe gentleman who is equally part ofhigh society as snake is of nature. Analo
gies with polite society are clearly implied in the language Dickinson uses. However, 
as is apparent from the results, the students were not сараЫе of understanding these 
analogies. Only one student gave correct answer as far as the meaning of metaphor 
is concerned. The others actually transferred their knowledge of а snake as а symbol 
of evil to the analysis of this scene. This in fact prevented them to see that in this in
stance tht.) snake is а metaphor for а suave gentleman and not the embodiment of fear 
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and evil. Only 53% were аЫе to recognize which creature Dickinson is descriЬing 
in the poem. Therefore we concluded, that as it could have been expected, students 
understood better those metaphors that entailed conventional and prototypical ele
ments in the metaphorical mapping, such as in the example where а snake stands for 
evil, demonic nature etc. These prototypical associations with the conceptual domain 
'snake' are part ofthe Christian heritage that is common both to speakers of Serblan 
and English, hence, students did not have many difficulties in grasping the metaphors 
created Ьу N. Hawthorne. On the other hand, when Е. Dickinson uses the same ani
mal as а source domain to refer to а different target domain, i.e. 'а man' or, more 
specifically, 'а gentleman', she is in fact elaborating the source domain to recall the 
things that we have forgotten, and now these peripheral aspects of our knowledge of 
snakes are used in this metaphorical mapping- а snake is an animal that is sleek and 
attractive, we are provoked Ьу it, it fits perfectly in its surrounding, yet at the same 
time, it may pose а serious threat to those who are not careful enough. These ele
ments are paralleled with а gentleman's sleek and elegant appearance, the fact that 
women are lured Ьу and attracted to such men who are self-confident, powerful and 
dangerous at the same time. This original metaphorical mapping based on а common 
conceptual metaphor is something that makes poetic language unique and creative 
and at the same time quite difficult to comprehend. 

V Е. Dickinson "А Ьird came down 
the walk" 

1 st task 

Correct answers 1 Incorrect answers 
9 ј 30% 1 21 l 70% 

ТаЫе8 

2nct task 

Correct answers 1 Incorrect answers 
5 l 17% l 25 l 83% 

ТаЫе9 

Figure 8 

Figure 9 

[]Correct 

[]lncorrect 

[]correct 

Dlncorrect 

Unlike the raven in Poe's poem, the Ьird in Dickinson's poem "А Ьird came 
down the walk" presents us with а positive image of creature which is at home in na-



ANALYSIS OF ANIMAL METAPHORS IN LIТERATURE FROM ... 409 

ture. But precisely because here the Ьird is descriЬed as а creature with generic traits, 
it was more difficult for students to understand it metaphorically and to determine in 
what relation it is to the poet. As for numbers, 70% ofthem gave incorrect answers as 
to what the Ьird represents since they stated that it is а symbol of evil. Since there are 
absolutely no indications for such а claim in the poem, this сап only Ье explained Ьу 
the fact that they, just like in the previous poem with the snake, transferred the con
clusions they drew on Poe's poem to Dickinson's. Similarly, only 15% ofthem man
aged to understand in what relation the Ьird is to the poet. Again, they failed to per
ceive metaphorical entailments related to the source domain, i.e. to see that the Ьird's 
behaviour, its timidity but also gracefulness and sense of ease in nature correspond to 
that of the poet and that the Ьird here is а reflection ofDickinson's feelings. 

VI W. Witman "Out of the Cradle 
Endlessly Rocking" 

1 st task 

Correct answers 1 Incorrect answers 
9 l 30% 1 21 l 70% 

ТаЫе 10 

2nct task 

Correct answers 1 Incorrect answers 
3 l 10% l 27 l 90% 

ТаЫе 11 

Figure 10 

Figure 11 

tlCorrect 

Dlncorrect 

CICorrect 

tllncorrect 

More than in any other ofthe previous examples, in Whitman's poem "Out of 
the Cradle Endlessly Rocking", the poet identifies himselfwith the Ьird to the extent 
that it becomes repository of his feelings. There are signals in the poem which show 
to the reader the strength ofthis bond: the poet calls the Ьird his "sad brother", "singer 
solitary ... projecting me" (Whitman 1986: 275-280). Despite these signals, only 
30% of the students understood how the Ьird reflects the mood and behaviour of the 
poet and in what way the Ьird and the poet are connected. They did not perceive that 
in the poem the Ьird's song is the trigger for the poet, that it determines his calling 
as а poet and that when he writes about the Ьird's feelings of sadness and loneliness 
his is referring to himself, too. It is precisely this empathy for the Ьird that forges the 
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connection between them. Only three students were аЫе to say what the Ьird meta
phorically represents. The failure of students to connect the elements of the source 
domain Whitman is using prevented them to perceive his metaphorical mapping, so 
that they were not аЫе to see fusion ofthese elements in the trio which consists of the 
Ьird, ocean and the poet Whitman creates. This in turn made it impossiЫe for them 
to understand the poem. 

The analysis of animal metaphors in excerpts from poetry and fiction within 
the cognitive framework offers an interesting insight in the way students deal with 
metaphors they encounter. In the first place, it appears that understanding metaphors 
in poetry requires an additional mental effort when compared to understanding meta
phors in fiction. Whenever the context surrounding а particular conceptual metaphor 
is too abstract or Iacks а sufficient range of metaphorical entailments and signals that 
somehow lead the students to grasp the metaphor, they fail to do it, even though the 
given metaphorical expression is а result of опе of the most basic and deeply-rooted 
conceptual metaphors PEOPLE ARE ANIMALS. 

Another proЫematic issue regarding linguistic manifestations of the con
ceptual metaphor PEOPLE ARE ANIMALS is the situation when а poet or а writer 
introduces an animal to metaphorically refer to himself/herself. Students usually do 
not have proЫems when they have to understand that а particular animal represents 
а person in the ontological sense, or an abstract concept, such as 'evil', 'death', etc. 
Still, when а writer uses ап animal to refer to himself, а large number of students 
fails to notice this connection, even though they recognize the elements that should 
lead them to the conclusion. Namely, they know that а raven is а metaphor for death, 
sorrow, and similar, yet, they fail to reach the next level in this process of understand
ing, i.e. to link the poet and the animal. This phenomenon is easily noticed with the 
other two poems in the test, i.e. when Dickinson and Whitman use Ьirds to refer to 
themselves. 

However complicated the process of understanding metaphorical expres
sions might seem, it is certain that adequate and appropriate preparation may en
hance students' aЬility to recognize and understand metaphors. In order to perceive а 
coherent system, or а systematic pattern behind the metaphors writers use, students 
should Ье introduced to most important findings of conceptual theory of metaphor 
and metonymy, both in the theoretical and practical sense. Furthermore, encouraging 
them to read extensively and practice critical and analytical skills should definitely 
lead to better understanding. 

Notes: 
1. The authors are grateful to their second-year students in the academic year 

2007 /2008 for their willingness to take part in this research. 
2. See Lakoff and Johnson ( 1980), Ungerer and Schmidt ( 1996), Geeraerts (2006) 
3. More on the treatment of metaphor in fiction сап Ье read in Izgarjan (2006). 
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4. See Izgarjan and Prodanovic-Stankic (2007), Prodanovic-Stankic (2007). 
5. See Jzgarjan and Prodanovic-Stankic (2007). 
6. See Prodanovic-Stankic (2007). 
7. F ollowing the functional classification of conceptual metaphors in Kбvecses (2002: 

32 - 36). 
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ANALIZA POJMOVNIН METAFORA S NAZIVIМA ZIVOТINJA U 
KNJIZEVNIM DELIMA IZ KOGNIТIVNOLINGVISТICKE PERSPEKТIVE 

REZIME 

Cilj ovog radajeste pokusaj da se utvrdi u kojoj meri i na koji nacin studenti 
umeju da uoce i razumeju metafore u poeziji i prozi. Primenivsi kognitivnolingvi
sticku teorUu о pojmovпoj metafori па studije knjizevnosti, sproveli smo istrazivanje 
manjeg oblma da Ьismo odredili da li је studentima teze da uoce metafore и poetskim 
ili proznim delima, da li umeju da primete na kojim elementima је zasnovana meta
fora i и kojoj meri te zadatke mogu da urade samostalno i bez prethodne pripreme. 
Svi primeri iz upitnika su sadrzavali pojmovnu metaforu LJUDI SU ZIVOТINJE. 
U pojedinim slucajevima metaforickim preslikavanjem s izvomog na ciljni domen 
isticani su prototipicni elementi datog domena, sto је Ьilo i najlakse razumeti, za ra
zliku od primera gde izvorni i ciljni domen u metaforickom preslikavanju ukljucuju 
originalne i kreativne elemente. 

Kljucne reCi: kognitivna lingvistika, knjizevna teorija, pojmovne metafore, 
pojmovni domen, elementi pojmovnog domena, metaforicko preslikavanje, razume
vanje pojmovnih metafora 
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А COMPANY OF FOOT DRAGGED THEIR FEET 
ТО ТНЕ FOOT OF ТНЕ MOUNTAIN, OR HOW METAPHORS 

AID VOCABULARY LEARNING1 

Вiljana Radic-Bojanic 

ABSTRACT 

Опе of the greatest challeпges all uпiversity teachers face today is соппесtiпg theory 
апd practice апd showiпg their studeпts, future teachers, how this соппесtiоп works iп а foreigп 
laпguage classroom. Опе of the fields that offer iппumeraЫe possibllities iп teachiпg both gram
mar апd vocabulary is cogпitive liпguistics, which is yet to Ье fully explored regardiпg its poteп
tials as ап applied scieпce. The paper first deals with basic teпets of coпceptual metaphor ftom а 
theoretical point of view апd coпtiпues with its practical, applicaЫe aspects. The author explaiпs 
how the process ofvocabulary acquisition сап Ье facilitated if studeпts are exposed to implicit 
metaphor iпput for а specific period of time апd preseпts several typ.es of exercises that сап Ье 
used iп class. All the fiпdings are based оп а classroom research which the author has conducted 
with tweпty first-year students ofEпglish at the Faculty of Philosophy iп Novi Sad. 

Кеу words: conceptual metaphor, laпguage awareпess, input, source domain, target 
domaiп, learners, figurative thinking. 

1. INTRODUCTION 

Having grown out of dissatisfaction with formal approaches to language, cog
nitive linguistics in its principles, hypotheses and perspectives has relied on the assump
tion that language reflects patterns of thought. Therefore, "language offers а window 

1 Part ot"this paper was presented at the 6th ELTA IATEFL Conterence The Classroom That Beats the Odds, 
held in Belgrade, 30 Мау - 1 June 2008. 
The aнthor would like to express sincere gratitude to Gordana Petricic, PhD, Associate Professor, tor all her 
helpЉI suggestions and comments which have greatly contribнted the quality of'the paper. The aнthor would 
also like to thank Radmila Bodric, МА, Љr l1er support and wonderЉI insights that have helped dнring the 
process ot'writing this paper. 
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into cognitive function, providing insights into the nature, structure and organisation 
of thoughts апd idea" (Evans апd Greeп 2006: 5). Опе of the elementary differeпces 
between formal approaches to the study of language апd cognitive Iiпguistics Iies iп 
the fact that the latter sees language as а reftection of some fundamental properties 
and design features of the human mind (Evans and Green 2006: 5). Native speakers 
of any given Ianguage acquire the system of Ianguage and the system of concepts and 
patterns of thought effortlessly, without even considering what it is that they are doing. 
Ву building native speaker competence they construct networks of conceptualisations 
which are unlimited in scope but limited to some extent Ьу the language spoken. One 
example to support this claim is the experience offrustration when one is unaЫe to 'put 
ideas into words' or when 'something is on the tip of one's tongue'. 

If these assumptions are taken to Ье true and applicaЫe in the description 
of native speaker competence, then some basic tenets of the cognitive approach to 
linguistic analysis сап Ье applied in foreign language instruction. The questions that 
need to Ье answered are: 

• what do foreign language learners need to learn; 
• how is language to Ье presented to them; 
• can they learn to apply these instructions in а productive, self-perpetuating 

manner? 
Littlemore and Low (2006) use the term 'figurative thinking' to descriЬe this 

analytical and creative approach to language teaching and claim that learners can 
benefit greatly froт it if it is dealt with in а focused and engaged way. The process 
of figurative thinking needs to Ье facilitated Ьу the teacher because "since Iearners 
do not have native speaker competence in the target Ianguage, they are not always 
аЫе to process figurative language in the same way as native speakers do" (Littlem
ore and Low 2006: 3). It is not claimed that non-native speakers cannot process or 
understand figurative expressions in the foreign language, but it is evident that they 
will need more time to analyse them more thoroughly because the intended meaning 
тау not Ье entirely transparent to them (Littleтore and Low 2006: 4). Sоте pos
siЫe difficulties that foreign language learners тight соте across while processing 
figurative expressions include the following (Littleтore and Low 2006: 6): unaware
ness of conventions governing the usage of figurative expressions, unawareness of 
cultural connotations needed to understand figurative expressions, and insufficient 
knowledge of idiomatic expressions in the foreign language. 

2. CONCEPTUAL METAPHOR AND FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM 

One of the most pervasive exponents of the cognitive Iinguistic theory and 
the one most often discussed in foreign language teaching is metaphor. "lп the cog
nitive linguistic view, metaphor is defiпed as understanding опе conceptual doтain 
in terms of another conceptual domain" (Kбvecses 2002: 4). А conceptual domain 
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is any coherent organisation of experience such as the one concerning arguments, 
which are conceptualised in terms of war (Jf уои use that strategy, he will wipe уои 
out!). The mechanism of conceptual metaphor connects these two domains through 
а set of mappings, which are systematic correspondences between the source domain 
(in this case war) and the target domain (in this case argument) (Kovecses 2002: 
6). This kiпd of semaпtic or conceptual reorganisation is пaturally acquired Ьу na
tive speakers in the process of first 1aпguage acquisition, but should Ье explicated to 
foreign laпguage learners through а set of iпstructioпs which are iпteпded to develop 
their figurative thinking skills. 

Sweetser ( 1990) has shown that various figurative processes underl ie а great 
deal of vocabulary formatioп, semantic extensioп and polysemy Ьу illustrating mo
tivated extensions of meaniпg that occurred throughout history. She argues that "а 
great deal of polysemy is due to metaphorical usage, апd that in fact not only our lan
guage, but our cogпition апd hence our laпguage, operates metaphorically" (Sweet
ser 1990: 8). The motivated nature of semantic exteпsion which results in polysemy 
has been proven diachronically апd is evidenced Ьу the related multiple syпchronic 
senses of а giveп word. The implicatioпs of such semantic processes in the field of 
foreign language vocabulary acquisitioп are far-reaching. 

Learners, regardless of their level of knowledge of the foreigп laпguage, 
соре with uпknowп expressions in the foreign laпguage Ьу ignoring them, guessing 
their meaпiпg or trying to work out а likely sense. Iп апу case, the strategies they use 
are not the same as the ones used Ьу native speakers because learners "know fewer 
words and have а smaller пetwork of semantic or coпceptual liпks" (Littlemore and 
Low 2006: 23). Оп the other hand, they сап make use of frequeпt figurative exten
sions of words whose more basic senses they already know or are familiar with if 
they are shown how to utilise their existing kпowledge of vocabulary. Ву using coп
textual clues апd а series of steps, or "quering routines" (Littlemore апd Low 2006: 
25), learners will Ье аЫе to соре with new vocabulary (single words or whole ex
pressions) iп ап iпdependeпt, creative and productive way. This basically means that 
learners сап utilise the small пumber of vocabulary uпits they have learnt to interpret 
many possiЫe meaning extensions of the units whose meanings they already know 
and, after they have gaiпed some confideпce in this area, apply the same priпciples 
in language production. 

The quering routines involve the following steps which сап Ье used Ьу the 
teacher to guide the learner through the process of the discovery of meaniпg (Lit
tlemore апd Low 2006: 25): 

• Ideпtify familiar or basic senses ofthe words. 
• Ask about the shape, compoпents, structure and function of the entities. 
• Use the coпtext to estaЫish whether the answers suggest ап appropriate 

meaning. 
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• If it does not, ask about peripheral detail, associations, and concepts known 
to Ье involved in metaphor in the L2 Uourney, containers, etc.). 

• Use the context (again). 
It is imperative to remember that focussing on а word's basic sense and 

thinking figuratively сап facilitate understanding and retention of items of vocabu
lary. Boers (2000: 553) comments that шапу polysemous lexical items occur more 
frequently in their derived figurative senses than in their original literal sense, but 
they still exploit the imagery ofthe literal sense. Ifteachers draw learners' attention to 
those literal senses, iп-depth compreheпsioп of such lexical items сап Ье improved. 
There are many potential beпefits of orgaпising figurative expressioпs according to 
their uпderlying metaphoric themes which сап Ье sееп iп classroom activities aimed 
at raising learners' awareness of figurative laпguage and in the enhaпced vocabulary 
compreheпsioп апd acquisition. It must Ье stressed that this approach to vocabulary 
learniпg is поt meant to substitute апу estaЫished vocabulary learning methods, but 
is supposed to fuпctioп as а complementary techпique, integrated with various other 
approaches to language teaching and learniпg (Boers 2000: 554). 

This awareness-raisiпg technique fits iп the broader pedagogical movemeпt 
of Language Awareness, "where language learners are eпcouraged not only to per
form in language, but also to reflect upon its use and characteristics" (Boers 2000: 
554). lt refers to "the development in learners of an enhanced coпsciousпess of and 
seпsitivity to the forms and functions of language" (Carter 2003: 64 ). Јп case of 
vocabulary learniпg, its cogпitive advaпtages of reflecting upon language positively 
influence the change of attitudes to laпguage апd language learпiпg because of the 
active iпvolvement of the learner. As Carter (2003: 65) claims, "[i]пitial research iп 
language awareпess has shown increased motivation resultiпg from activities, espe
cially task-based activities, which foster the learner's iпvolvemeпt Ьу promotiпg the 
inductive learпing of laпguage rule, which allows learners time апd space to develop 
their own affective and experiential respoпses to the language, especially to its con
textual meaпings and effects." 

The second part of the paper focuses оп practical aspects and applicatioпs of 
coпceptual metaphor in the domain of vocabulary learniпg. The author wi1l attempt 
to illustrate several types of exercises that сап Ье used iп class in addition to the main 
teaching material ( e.g. а coursebook) and show how this approach to the teaching of 
vocabulary сап Ье successfully integrated in the course as а whole. 

3. TEACНING VOCABULARY THROUGH CONCEPTUAL METAPHOR 

There are many types of exercises that can Ье used in class to keep learners 
coпstaпtly exposed to implicit metaphor input. lt is importaпt to keep iп mind that 
learners will beпefit more from the inductive approach since they will use their own 
skills, knowledge and experience to infer the intended meaning, which will Iead to 
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long-term success. This should still Ье, however, а teacher-led intervention where 
the teacher gives examples and provides definitions, guides and constrains guessing 
Ьу the learner. Littlemore and Low (2006: 28-29) report on research studies where 
"teachers systematically drew the attention of language learners to the source do
mains of words whose senses had been figuratively extended" which resulted in the 
fact that "the students' depth of knowledge ofthose words, and their abllity to retain 
them improved significantly". They continue saying that "this explanatory technique 
also led learners to understand connotations, and to inductively detect what made the 
words differ from their near-synonyms" (Littlemore and Low 2006: 29). In the long 
гun this approach should еnаЫе learners to develop skills connected with vocabulary 
acquisition, recognition and production, especially if teachers focus on various types 
of exercises that will lead students through the matter Ьу means of analogy, identifi
cation and internalisation. 

All the findings reported in the paper are based on а research with 20 first 
year students of the English Language and Literature at the Department of English, 
University of Novi Sad. The students were exposed to the implicit structured input 
during the academic 2007 /2008 and some of the exercises are shown below. All the 
observations and conclusions are also based on this research and the students' reac
tions and comments on the exercises done in class. 

3.1Example1. 

The first exercise (see below) belongs to the type of guided exercise that 
learners are supposed to Ье led through at the beginning of the process of figurative 
thinking development. This text descriЬes the life of а person called Топу Wood and 
contains а number of metaphoric expressions based on the metaphor LIFE тs А JOUR

NEY. Learners are supposed to read the text and find in it the expressions that fit the 
definitions below the text. It is а fairly straightforward task and learners usually do 
it quite quickly because the text does not contain synonymous phrases which could 
mislead them. After the task is done, а discussion follows where learners are asked if 
they see а common denominator of all the phrases they listed as answers. The meta
phor is further explained and exemplified Ьу additional examples. 

Exercise 1. 
Read Топу Wood s explanation of his life тар. Find the expressions in the text that 
have the meanings below. 2 

After Ј left school, I didn't take the usual path to college. I had always en
joyed woodcarving, so I took the first step towards trying to earn some money from 
this hobby. I decided to open а stall at our local market, selling some wooden toys Ј 
had carved. The toys sold very well, and Ј couldn 't make enough of them, so two of 

2 Adapted t'rom Lazar (2003). 
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ту friends joined те and 1 showed theт how to do it. Our little business was оп the 
road to success, when unfortunately there was а fire in the garage where we stored 
our toys. We lost all our stock. Step Ьу step, we had to build up the business again. 

After а few years of doing this, we felt we were at the crossroads. We could 
have continued to sel\ out toys in the тarket. But we decided not to go down that road 
any тоrе. Instead, we decided to sell out toys over the Internet. 

In the last few years the сотраnу has Ьесоте very successful, but all of us 
are arguing about everything and I feel very bored. I think I am coming to the end of 
the road with this сотраnу. lt's tiтe to take steps towards doing soтething different. 
One positive step тight теаn to get some advice from friends and family. What do 
you think 1 should do? 
EXAMPLE: 

а. to Ье doing the right things in order to achieve а particular goal to Ье оп 
the road to 

Ь. to make decisions to live your life in а particular way 
с. to feel that you have done all you can 
d. to do the first of а series of actions that you need to do in order to succeed 
е. slowly and carefully, so that you think about each stage before you move on 

to the next 
f. to follow а series of actions because you want to achieve а particular result 
g. to do something now that will make something happen later 
h. а good and useful action 
i. to Ье at an important point in your life where you have to таkе а decision 

about your future 
The majority of the students involved in the research managed to find а\1 the 

phrases that fit the definitions. As it was already тentioned, one of the reasons why 
this exercise is considered to Ье quite easy is the fact that there are no synonymous 
words or expression, so the students successfully listed the following answers: take 
the usual path, took the first step towards, step Ьу step, at the crossroads, go down 
that road, coming to the end of the road, take steps towards, опе positive step. А few 
of the students were misled Ьу phrasal verbs like build ир а business, рrоЬаЫу be
cause oftheir тetaphorical nature. Since this exercise was done at the very beginning 
ofthe structured input, тistakes like this one are understandaЫe because the students 
have not enough time to develop enough recognition skills and might find it difficult 
to distinguish various тetaphors. 

А follow-up can Ье done in the next class if а text froт the coursebook con
tains expressions which are based on the sате тetaphor, LIFE 1s л JOURNEY. This is 
also а convenient way of integrating the awareness-raising approach into the course 
so it is advisaЫe to choose metaphors and metaphoric expressions partly according 
to the topics of units in the coursebook. This, of course, should not Ье the only cri
terion used in the choice of metaplюrs because, as Littleтore and Low (2006: 26) 
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say, learners should Ье taught "something about the Ьig cognitive models early (like 
communication as transfer, thinking as а linear journey, or the body as а container for 
thoughts and emotions)." 

This particular exercise neatly fits with а text from the Fast Track to FCE 
Coursebook entitled "А Model Student". The text is about the life of а young model 
and contains expressions like: оп the way to becomiпg а celebrity, а coveted step оп 
the route, а pile of homework to get through, kееп to follow her father in the field of 
architectural desigп, рау her way through the university, etc. The students invariaЫy 
identified all metaphoric expressions in the text that wеге based on the metaphor LIFE 

rs А JOURNEY that thcy had previously dealt with. 

3.2 Example 2. 

This exercise3 exploits various metaphors based on parts of the human body, 
where the source domain is head, foot, heart, mouth or nose. These metaphors are 
mostly based on visual imagery and sometimes on the function of the part of the 
body ( e.g. ћеаd). The students are supposed to find answers to the questions below 
Ьу working in pairs and discussing. 

Exercise 2. 
Discuss the aпswers to these questioпs with vour classmates. 
1. How is the head of а company the same as the head of а school? 
2. How is the foot of the mountain the same as the foot of the stairs? 
3. Where exactly is а hotel that is in the heart of the city? 
4. What is the mouth of а cave? 
5. What is the nose of the plane? 

Because ofthe visual nature ofthese metaphors, some students even decided 
to draw pictures which would show similarities between parts ofthe human body and 
various objects or p\aces descriЬed Ьу the metaphors. These pictures invoke images 
similar to the ones below, which can Ье used as class material in teaching these and 
other metaphors based on visual imagery. 

3 Adapted trom Lazar (2003). 
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Image 1. Head of а company 

Image 2. Foot of the mountain, foot of the stairs 
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Imgae 3. Heart ofthe city 

Image 4. Mouth of а cave 

Image 5. Mouth of а river 
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Image 6. Nose of the plane 
The students involved in the research thought that the majority of these ex

pressions were quite easy to define and/or descriЬe for two reasons: (1) they had 
already known the meanings of some of the expressions ( e.g. head ој а сотрапу/ 
school, heart ој the city); (2) they had relied on the visual imagery that these expres
sions evoked (e.g. mouth ој а cave, nose ој the plane). Most of the students found 
the expresssions joot ој the mountain, joot ој the stairs and mouth ој а river hard to 
understand and explain because they did not know which particular part of the image 
to рау attention to. Once the teacher had guided their thinking process ( e.g. human 
foot is the lowest part ofthe body; where is the foot ofthe stairs then?), they were аЫе 
to deduce on their own the correct meanings. 

3.3 Example 3. 

The last exercise exemplified in this paper is ofthe type that can Ье ventured 
into after the students have been exposed to the input for some time. lt requires а cer
tain amount of skill and experience witћ figurative thinking, but is an effective way of 
testing how well the students have mastered this type of vocabulary comprehension 
and use. 

The concept dealt with in one of the final classes in the second semester was 
LOVE. The teacher told the students that in English love is seen and understood in four 
different ways: as journey, madness, unity and magic. They were asked to work in 
groups and think of as many sentences as they could that use the image their group 
chose to illustrate. То start the process of thinking and imaging, the teacher gave the 
students one example for each of the four source domains. 

• JouRNEY: This relationship has Ьееп spinning its wheels jor years. 
• UNIТY: Уои complete те. 
• MлGic: Уои put а spell оп те. 
• MADNEss: The excitement is driving те over the edge. 

After working in groups for about 10-15 minutes, the students came up with 
the following sentences for each source domain. 

JouRNEY: 
They are at the crossroads now. 
This relationship is going nowhere. 
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We are оп а road to nowhere. 
Froт the beginniпg ој this relatioпship thiпgs were goiпg the ИЈrопg way. 
We сате to а rough phase. 
l love уои to the end ој the universe and back. 
We 'll walk through life together апd поопе сап stop us. 

UNПY: 

We are опе. 
Two hearts that beat as опе. 
Two bodies, опе soul. 
Together in good апd bad. 
Together jorever. 
Your раiп is ту pain. 
We breathe as опе. 
Lepsa poloviпa. (Eng. better halt) 

Млшс: 

1 was enchaпted Ьу his sтile. 
You charтed те. 
There is cheтistry betweeп us. 
1 ат uпder his spell. 
Не s ту wizard. 
Не put his spell оп те. 
Everythiпg is like тagic. 
Не has а тagical touch. 
Не has а тagical look. 
The тagic is lost. 

MADNESS 

You drive те crazy. 
Love is тaddeniпg. 
1 'т таd about you. 
Love is jor the weak-тiпded. 
This relationship is а coтplete тadness. 
Веуопсе is crazy in love. 
1 'т coтpletely crazy about hiт. 
1f love is crazy, theп 1 ат utterly таd. 
Stali su па ludi kатеп. (Eng. to get married) 

The students have obviously shown а lot of creativity and а high degree of 
figurative thinking in the process of constructing the sentences that descriЬe one of 
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the four source domains which are used to conceptualise LOVE. Some ofthe examples 
show that their figurative thinking and imagery work across languages because they 
listed several examples from SerЬian. 

4. CONCLUSION 

Because of the fact that the comprehension of metaphor involves extensive 
knowledge of source and target domains as well as less central features of the source 
domain (Littlemore and Low 2006: 49), foreign language learners may find figurative 
thinking and understanding more difficult than native speakers. In order to help learn
ers bridge the gap, teachers can facilitate awareness-raising in the area of conceptual 
metaphor Ьу showing how it works and what processes it involves. This is best done 
through inductive teaching where learners are supposed to use their own cognitive and 
linguistic skills in order to arrive at conclusions regarding the construction of meaning 
of polysemous lexemes. Some experiences from one year of such work with а group of 
university students at the В2 level indicate that this is а successful strategy of vocabu
lary learning and teaching which definitely needs further investigation. 
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КАКО METAFORE POMAZU U UCENJU VOKABULARA 

REZIME 

Jedan od najvecih izazova sa kojima se suocavaju svi predavaci na univer
zitetu jeste kako povezati teoriju i praksu i pokazati svojim studentima kako da tu 
vezu iskoriste u nastavi stranogjezika. Jedno od polja koje nude brojne mogucnosti i 
u nastavi gramatike i u nastavi vokabularajeste kognitivna lingvistika Ciji potencijali 
kao primenjene nauke tek treba da se istraie u potpunosti. U radu se prvo razmatraju 
osnovne teorijske postavke pojmovne metafore, а potom se objasnjavaju njeni prak
ticni aspekti. Slede objasnjenja о torne kako se proces ucenja i usvajanja vokabulara 
moze poboljsati ako su ucenici izlozeni implicitnom inputu neko vreme, а zatim se 
predstavlja nekoliko tipova vezЬi koje se mogu koristiti u nastavi. Rad se zasniva na 
istrazivanju koje је sprovedeno sa 20 studenata prve godine anglistike na Filozof
skom fakultetu u Novom Sadu. 

Kljucne reCi: pojmovna metafora, svest о jeziku, input, izvorпi domen, ciljni 
domen, ucenici, metaforicko razmisljanje. 
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KNJIZEVNI TERMINI FRANCUSKOG 
POREKLA U SRPSKOM JEZIKU 

Dragana Drobnjak 

SAZETAK 

U radu se razmatra semanticka adaptacija knjizevnih termina francuskog po
rekla и srpskom jeziku i to onih kod kojih је prisutno suzenje znacenja. 

Кljucne reci: knjizevni termini, suzenje znacenja, model, replika 

S obzirom na bogato visevekovno knjizevno stvaralastvo na francuskom je
ziku, kao i na uticaj kojije ova knjizevnost imala na knjizevnost drugih naroda, medu 
ostalima i na nasu, sasvim је razumljivo prisustvo velikog broja knjizevnih termina 
francuskog porekla u srpskom jeziku. 

Vecina francuskih knjizevnih termina, poput drugih pozajmljenica francu
skog porekla, prilagodila se i integrisala u fonoloski, graficki i morfoloski sistem 
srpskog jezika. Buduci da strucne, apstraktne i manje poznate termine prvenstveno 
koriste strucnjaci i da se oni najcesce javljaju и pisanoj formi, ne cudi cinjenica da 
neki nisu odomaceni и nasoj fonetskoj transkripciji, te se pisu и originalnom oЫiku 
(npr. vers Ыапс, voyant, envoi, та! du siecle, sermonjoyeux, tranche de vie, corres
pondance, vers-liЬre itd.). Neprilagodavanje pozajmljenica ortografiji srpskog jezika 
jeste novina i ova tendencija је sve izrazenija u poslednje vreme. 

U ovom radu se necemo baviti fonetskom i morfoloskom adaptacijom, vec 
semantickim promenama kod nekih termina francuskog porekla, odnosno suzenjem 
znacenja srpske replike и odnosu na francuski model. 

Buduci da se strane reci prenose iz jednog jezika и drugi и odredenim kon
tekstima, one se i pozajmljuju sa znacenjima koja и tim kontekstima imaju. Broj 
znacenja pozajmljene reci и jeziku-primaocu је manji nego u jeziku-davaocu, posto 
se ne prenose sve kontekstualne situacije date reci. Najcesce se preuzima samo jedno 
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znacenje polisemicnog modela koji postaje monosemicna replika sa (najcesce) speci
jalizovanim znacenjeт, и nasem slucaju knjizevniт. 

Mi сето и radu koristiti leksikografsku definiciju za analiziranje znacenja 
reci (Z) koja сето potom ilustrovati konkretnom realizacijom u odgovarajucem 
kontekstu. Poredenjem definicija utvrdicemo koje znacenje iz francuskog modela је 
preuzeto и srpskoj replici. Zvezdicom сето oznaciti nepoklapanje znacenja izmedu 
тodela i replike. 

douzain (m.) 

Z 1 топпаiе, histoire тedievale piece 
de 1110nnaie valant douze deniers 
(TLF)2 

Z2 vieux enseт Ые de douze (ои de 
doиze mиltiplie par dix ои douze) 
pieces de monnaies constitиant la dot 
d'une јеиnе fille (TLF) 
zз strophe ои piece de poesie de douze 
vers (TLF) 

duzen 1 (m.) 

strofa od dvanaest stihova sa 
razlicitim sisteтom rimovanja (Z)3 

Z 1 
- Ти es ип dr6le avec qиi ј 'ai deтaпgeaisoп de ripailler, dut-il т 'еп coйter 

ип douzain пеиf de doиze toиrnois. (Ниgо, Notre-Daтe de Paris, 1832, str. 63) 
- Тi si covek s kojiт Ыh rado probaпCio, та potrosio citav поv talir (*du

zen). 
Z2 

- Le douzain тis daпs la boиrse de тariage [ de Catheriпe de Medicis] par 
le раре, fиt сотроsе de тedailles d'or d'ипе iтportaпce historiqиe iпсаlсиlаЫе. 
(Balzac, Catheriпe de Medicis, Introduction, 1843, str. 28) 

- Miraz od dvanaest novcica (*duzena) kojije и Ьrаспи kesи [Katariпe Me
diCi} stavio рара, Ciпili sи zlatпici пeprocenjive istorijske vrednosti. 
zз -Daпs « Вirds iп the пight", тettre daпs le douzain [ . .}: "voиs пет 'aiтiez 
pas ", аи lieи de: "vous пет 'aiтez pas ". (Verlaine, Correspoпdance, t. 1, 1873, str. 
119) 

- И delи "Ptice и noCi", staviti и duzen [ . .]: "niste те voleli", итеstо "пе 
volite те". 

1 Knjizevni termin du=en treba razlikovati od njegovog homonima du=en (od tшskog dй=en): l. ono time se 
zene нlepsavajн (kozmetitka sredstva, nakit i sl.): 2. ~timovanje muzitkog instrumenta. (Кlajn, 1" Sipka, М" 
Ve/iki recnik stranih reCi i i=ra=a, Prometej, Novi Sad, 2006) 

2 Tresor de /а /angue fran9aise 
3 Dragisa Zivkovic, Recnik kn;Eevnih termina, Institнt za knjizevnost i нmetnost tl Beogradt1, Nolit, Beograd, 

1985. U daljem tekstt1 Z. 
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envoi (m.) envoi4 

Z 1 action d' envoyer (PR)5 

z2 par meton. la chose qui а ete 
envoyee (TLF) 
zз dans la ballade, derniere strophe kraca strofa na kraju pesme, oЬicno 
de quatre vers qui dedie le poeme а balade ili kraljevske pesme ( chant 
quelqu'un (PR) = royal) u kojoj se izrazava zahvalnost 

ili rezimira osnovna ideja pesme, tj. 
iskazuje poruka (Z) 

-

Z 1 
- Le Secretaire d'Etat de la guerre envisageait l'envoi de cette division 

[d'infaпterie] еп Belgique. (Joffre, Memoires du marechal Joffre: 1910-1917, t. 1, 
193 1, str. 318) 

- Driavni ratni sekretar је razmatrao slanje (*envoi) ove divizije [pesadije] 
и Belgiju. 
Z2 

- Elle lui fit repoпdre, par sоп secretaire, ипе lettre froide, mais polie, lui 
accusant receptioп de son envoi. (Roman Rolland, Jean-Christophe, La Revolte, 
1907, str. 502) 

- Опа ти, preko svog sekretara, odgovori hladпim, mada uCtivim pismom, 
potvraujuCi prijem njegove posiljke (*envoi). 
zз -11 s 'est rendu temoignage а lui-meme quaпd il а dit, dans l'envoi d'ипе balla-
de: Priпce, voila tous mes secrets. (А. France, La vie litteraire, t. 4, 1892, str. 232) 

- Sam sebl је odao priznanje kada је rekao, и envoi jedne balade: Prince, 
е110 svih mojih tajni. 

couplet (m.) 
Z 1 strophe d'un texte chante; pas
sage chante d'un vaudeville; [dans 
les chansons de geste] suite de vers 
sur une тете rime [ ou assonance]; 
par extension fragment d'une reuvre 
litteraire, d'une certaine longueur et 
formant un ensemЫe (TLF) 
Z2 familier propos peu senses et/ou 
repetes continuellement (synon. de 
chanson ои re.frain) (TLF) 

kuplet6 (m.) 

strofajedne pesme ili deo pesme koji 
predstavlja jednu misaonu celinu, 
koji sadrzi dovrsenu misao; реsта 
s pripevom, satiricnog ili koтicnog 
sadrzaja, koja se oЬicno peva u 
opereti ili varijeteu, kabareu (RМS)7 

4 Ovaj termin nije prosao kroz fonetskt1 i morfolosku adaptaciju u nasem jeziku. 
5 Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire a/phabetique et analogique de /а langue franr;aise, Robert, Paris, 

2005. U daljem tekstн PR. 
6 Na osnovu izgovora ovog tennina mozemo da zakljucimo daje u nasjezik dosao preko nemackog. 
7 Reёnik srpskogajezika, Matica srpska, Novi Sad, 2007. 
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Z 1 
- Ип coupletfinal de vaиdeville тoderne (Jules Janin, L 'апе тort et lаfет-

те gиillotinee, 1829, str. 2) 
- Zavrsni kuplet тodernog vodvilja 

Z2 
- М Harold Macтillaп viпt те faire eпteпdre le couplet de l 'iпqиietиde, 

qиant а l 'aveпir de !а France coтbattante. (De Gaulle, Meтoires de gиerre, 1956, 
str. 84) 

- G. Herold Mekmilan doae da тi isprica istu besтislenu pricu (*kuplet) о 
zabriпиtosti и vezi sa ЬиdиспоН:и borbene Francиske. 

mal du siecle (m.) 

Z 1 etat de malaise, de tristesse, de 
degout de vivre manifeste par Ја 

jeunesse romantique (TLF) 

Z2 par апа!. malaise particulier qui 
atteint plus ou moins les jeunes gene
rations (TLF) 

mal du siecle8 

u engleskom, francuskom i nemac
kom predromantizm u i romantizm u 
pesimisticko osecanje sveta i jako 
izrazena melanholija, koja boji mno
ga knjizevna dela krajem 18. i pocet
kom 19. veka (Z) 

Z1 
- Le "та/ du siecle ", се vagиe тalaise qиi, resseпti par plиsieиrs aиteиrs de 

!а periode roтaпtiqиe, iтpliqиe ип тапqие de voloпte, ипе тelaпcolie iпtrospective, 
ип cиlte dи тоi, ипе coтplaisance daпs !а soцffraпce et ип repli sиr soi. (Margot 
Irvine, Ип аиt1·е та! dи siecle, 2007, str. 10) 

- "Ма/ du siecle", ova пеоdrеаепа пelagodпost kојије osecalo vise pisaca 
iz perioda romaпtizтa, podrazuтeva пedostatak volje, introspektivпи тelanholiju, 
obozavanje sebe, predusretljivost и patпji i povlacenje и sebe. 
Z 2 

- Desormais, le поиvеаи "та! du siecle ", avait ип пот; il etait fait de !а 
пostalgie d'ип age d'or, celиi de l'enfaпce. (Benda, La Fraпce byzaпtiпe ои le tri
oтphe de !а litteratиre pure, 1945, str. 56) 

- Od sada је пovi "тladalacki jad" (*та/ du siecle) imao iте,· Ыо је saCi
njen od ceznje za nekim zlatnim dobom, dоЬот detinjstva. 

8 Termin та! du siecle se t1 na~emjezikt1 zadrzava и originalnoj transkripciji, odnosno Љnetski i morfolo~kije 
neadaptiran. 
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memoire (m.) memoari 9 (m.) 

z1 pl. relation, parfois reuvre litte- pl. knj izevno-naucna vrsta teksta u 
raire, que fait une personne а partir kojoj pisac belezi svoja secanja na 
d'evenements historiques ou prives = neko vreme, dogadaje, ljude itd. (К-
auxquels elle а participe ou dont elle а syo 
ete le temoin (TLF) 

Z2 expose qui attire 1 'attention de 
quelqu'un sur une question precise 
(TLF) 
zз dissertation sur quelque objet de 
science, d'erudition, de litterature re-
digee а l'intention d'une societe sa-
vante ou en vue d'un concours, d'un 
examen (TLF) 
Z4 etat detaille des sommes dues а un 
entrepreneur, un artisan, un fournis-
seur, un homme de justice (TLF) 

Z 1 
- Је те sиis proтis dans ces memoires de dire toиte та pensee. (Joffre, 

Meтoires dи тarechal Joffre, t. 2, 1931, str. 437) 
- ОЬесао sат sebl da си и oviт memoarima izrei:i sve svoje тisli. 

Z 2 
- Моп pere а reтis а l 'eтpereиr le memoire adresse par toi. (La Marteliere, 

Robert, chef de brigands, 1793, str. 71) 
- Мој otac је predao саrи predstavku (*memoare) kоји si ти ириtiо. 

zз - Ип memoire sиr l'etиde dи grec аи тоуеп dge qие j'avais соттепсе, 
absorbait toиtes теs pensees. (Ernest Renan, L 'avenir de !а science: pensees de 
1848, 1890, str. I) 

- Jedan naucni rad (*memoari) о рrоисаvапји grckog и srednjeт vekи koji 
sат zapoceo, obuziтao је sve тоје misli. 

9 Ova odrednica se u Recniku Matice srpske i Кlajnovom Velikom recniku stranih reCi i izraza razlicito navo
di: Кlajn belezi memoari (m. pl.) sa samo jednim znacenjem koje smo naveli pod Z1

• Recnik Matice srpske 
navodi memoar (m.) sa sledecim znacenjima: l. р!. knji=. spis, delo u kojem autor iznosi svoje uspomene о 
dogadajima koje је doziveo (kao savremenik ili ucesnik) i о ljudima koje је poznavao. 2. pismeno izlaganje, 
pismeno obracanje, predstavka (oblcno vlastima); zvanican akt, spis u diplomatskoj prepisci. Kod Кlajna su 
memoari i memoar dve odrednice, а ne jedna kao u Recniku Matice srpske. Kod Кlajna odrednica memoar 
upucuje na pravilniji oЫik edmemoar (m.) sa sledecim znacenjima: l. spis koji u sazetom oЫiku sadrzi naj
vainije podatke о necemu i sluzi kao podsetnik. 2. dipl. poluzvanican akt koji jedna drzava upucuje drugoj 
radi podsecanja na odredene cinjenice. Drugo znacenje Klajnovog edmemoar se poklapa sa drugim znace
njem memoar u Maticinom recniku, dok prvo znacenje ne nalazimo н Maticinoj odrednici memoar. Mi smo 
se u na5oj analizi pridrzavali Кlajnove odrednice. 

10 1. Кlajn, М. Sipka, Veliki re(,~nik stranih reCi i izraza, Prometej, Novi Sad, 2006. U daljem tekstu K-S. 
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Z4 - [. . .] с 'est moi qui ai regte, еп personne, les memoires des entrepreneurs et 
de l 'architecte. (Huysmans, L 'оЫаt, t. 2, 1903, str. 112) 

- [. . .}ја sam licno regulisao racune (*memoare) preduzimaca i arhitekte. 

preciosite (f.) precioznost (f.) 
z1 ensemЫe des traits ( concernant drustvena i knjizevna pojava, nastala 
les manieres, le comportement, \'ех- najvecim delom и otmenim salonima 
pression des sentiments, le langage) = aristokratije i visoke burzoazije и 
particuliers aux Precieuses du XVIIe Francuskoj sredinom XVII veka (Z) 
siecle; periode de 1 'histoire litteraire 
fraш;aise dominee par les Precieuses 
(TLF) 
Z2 delicatesse extreme, raffinement 
voire affectation dans les manieres, le 
langage (TLF) 
zз expression artistique tres raffinee 
ой les nombreux details, les orne-
mentations dominent 1' ensemЫe de la 
creation; litterature style manquant de 
naturel, marque par un grand nombre 
de mots rares et de metaphores re-
cherchees (TLF) 

Z 1 
- Et la preciosite, telle qu 'elle а ete, пе peut se comp1-endre qu 'а partir des 

circonstances historiques dont elle est issue. (R. Lathuillere, La Preciosite, t. 1, 1966, 
str. 14) 

- А precioznost, takva kakva је blla, moze se razumeti samo ako se роае od 
istorijskih okolnosti iz kojih је proistekla. 
Z2 

- Pour sa preciosite dans les compliments qu 'il fait [Мах ЈасоЬ] sans cesse 
аих gens, Apollinaire dit qu 'elle lui est naturelle. (Р. Leautaud, Journal litteraire, 3, 
1916, str. 223) 

- Za njegovu [Maksa Zakoba] pre.finjenost (*precioznost) и kom
plimentima koje bez prestanka daje ljudima, Apoliner kaze da је prirodna. 
Z3 

- Rien de moins chretien, de moins spirituel que l 'ornementation de Brou. La 
preciosite соттепсе avec la depense inutile. (Gide, Journal, 1926, str. 823) 

- Nista nije тапје hriscanski, тапје duhovno od Bruovog ukrasavanja. Kit
njastost (*precioznost) poCinje sa nepotrebnim troskovima. 
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trouvere (m.) truver (m.) 

Z 1 poete qui, du Xlle au XIVe siecle, srednjovekovni pesnik i muzicar na 
dans le nord de la France, composait dvorovima severne Francuske (K-S) 
en langue d' oi"l des chansons de geste, 
romans, contes, ballades, etc., avec = 
leur accompagnement musical, et qui 
restait generalement fixe aupres d'un 
grand seigneur et mecene (TLF) 
Z2 par aпalogie poete, chanteur 
appartenant а une autre epoque (TLF) 

Z 1 
- [ . .] rieп пе peut etre compare а поs trouveres et а поs troubadours. (Ma-

dame de Staёl, De l 'Allemagne, 1968, 1, IV) 
- [ . .] пista пе moze da se poredi sa пasim truverima i trubadurima. 

Z2 
- Moi, је пе puis, chetif trouvere de Paris, Т'offrir que се bouquet de stro-

phes eпfaпtines. (Verlaine, Poemes saturпiens, 1866, str. 82) 
- Ја, bedni pesnik (*truver) iz Pariza, mogu da Тi podarim samo ovu kitu 

decijih strofa. 

Iz francuskog modela moze da se preuzme vise specijalizovanih znacenja 
koja najcesce pripadaju razlicitim iskustvenim podrucjima, s tim sto jedno znacenje 
obavezno pripada knjizevnoj terminologiji. 

vaudeville (m.) vodvilj (m.) 
z1 histoire de la litterature et de nekadasnja francuska satiricna 
/а musique chanson comprenant pesma, pracena pantomimom (K-S) 
couplets et refrains rimes sur un air = 
connu et populaire, qui fut au depart 
une chanson а boire puis une satire 
d'individus ou d'evenements du jour 
(TLF) 
Z2 theatre comedie sans pretentions kraci scenski komad salj ive sadrzine 
psychologiques ni morales, fondee sur = s popularnim melodijama, slican 
un comique de situations, d'intrigues kabareu (K-S) 
et de quiproquos (TLF) 
Z3fig., реј. се qui а Је caractere leger, 
superficiel du vaudeville, се qui 
en rappelle l' int1·igue burlesque et 
compliquee (TLF) 
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Z 1 
- Le Ceпseur: ["} pourquoi, dans des vaudevilles, melez-vous toujours quel

ques traits de satire relatifs аих circoпstaпces? (Beranger, La chaпsoпfranr;aise, t. 
1, 1829, str. XXXV) 

- Cenzor: [ . .} zasto, и vodvilje, uplicete uvek пekoliko elemeпata satire koji 
se odпose па okolпosti? 
Z 2 

- La farce et le vaudevi/le les rechercheпt [les је их de mots ], et souveпt еп 
abuseпt. (Jouy, L 'hermite de la Chaussee-d'Aпtiп, t. 5, 1814, str. 227) 

- Farsa i vodvilj ih traze [igre recima] i cesto ih zloupotrebljavaju. 
Z3 

- Ипе пuit, apres quelques singeries, vous declarerez, entre deux baisers, 
deux сепt millefraпcs de dettes а votrefemme, еп lui disant: "Моп amour!" Се vau
deville est јоие tous les jours par les јеипеs gens les plus distingues. (Balzac, Le pere 
Goriot, 1835, str. 127) 

- Jedne поСi, posle malo preпemaganja, p1·ijavicete, izmeilu dva poljupca, 
dvesta hiljada franaka duga vasoj ieni, govoreCi јој: "Ljubavi тој а!" Ovu /arsu 
(*vodvilj) izigravaju svaki dan najotmeniji mladi ljudi. 

decadence ( f.) dekadencija (f.) 

Z 1 etat de се qui commence а se de- opadanje, nazadovanje, nestajanje 
grader et evolue progressivement vers stvaralackih snaga na razlicitim ро-
sa fin ou sa ruine; periode de l'histoire = drucjima ljudske delatnosti; razdo-
correspondant а une regression sur le Ыје, period takvog opadanja (K-S) 
plan politique et/ou artistique (TLF) 
Z2 spec. periode correspondant aux 
derniers siecles de l'Empire Romain 
(TLF) 
zз ensemЫe des doctrines du mouve- pravac и umetnosti i knj izevnosti 
ment decadent de la fin du XIXe siecle = krajem XIX veka kome su svojstveni 
(TLF) krajnji individualizam i formalizam 

(K-S) 

Z1 
- С 'est Ыеп triste d'assister д la dicadence de сеих qu 'оп aime, de voir leurs 

forces s 'еп aller, !еш· intelligence dispш·aitre. (Flaubert, Correspondance, 1871, str. 
289) 

- Veoma је tuino prisustvovati dekadenciji опiћ koje volimo, videti njihovu 
sпagu kako odlazi, njihovu pamet kako nestaje. 
Z2 

- Les auteurs latins de la dicadence, les tragedies de Seпeque, par exemple, 
ont souvent meilleur ai1~ quand elles sont traduites еп franr;ais, que les cheft-d 'ceuvre 
de la grande epoque. (Renan, L 'aveпir de la science, 1890, str. 516) 

- Latinski pisci iz perioda rimske llekadencije (*dekadencije), Senekine tra
gedije па primer, bolje zvuce kada su prevedene nafrancuski, nego remek-dela velike 
epohe. 
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U ovom slucaju је t1 srpskom jeziku neophodno preciznije odrediti navedeni 
period kao "rimska dekadeпcija'', а ne dekadeпcija uopste. 
zз -Le "moment" 1885-1895 ou le пaturalisme сотте l 'esthetisme et !а deca
dence essaieпt de s 'implaпter sur le sol aпglais. (Arts et litterature, 1936, str. 4012) 

- "Мотепаt" od 1885. do 1895. godine kada пaturalizam kao estetizam i 
(/eka(/encija pokusavaju da se ukoreпe па eпgleskom tlu. 

existentialisme (m.) 

z 1 geпeral [par opposition а une 
philosophie abstraite, essentielle, 
conceptuelle] toute philosophie qui а 
pour objet l'homme qui existe (TLF) 
Z2 spec. existeпtialisme moderпe 

philosophie qui affirme le primat de 
l'existence vecue, individвelle, irre
ductiЫe а un concept, une definition, 
une essence (TLF) 

Z3 l'existentialisme est un courant lit
teraire mettant en avant la liЬerte indi
viduelle, la responsaЬilite ainsi que la 
subjectivite (Wikipedie) 

Z 1 
- L'existentialisme de Socrate (TLF) 

egzistencijalizam (m.) 

skup novijih filozofskih ucenja 
(Kjerkegor u XIX veku, Jaspers, 
Hajdeger i drugi и ХХ veku) koja 
naglasavaju prednost egzistencije 
nad esencijom (K-S) 

pravac u francuskoj knjizevnosti 
ХХ veka (Sartr, Kami) zasnovan na 
egzistencUalistickoj filozofiji (K-S) 

- Sokratova .filozo.fija zivota (*egzistencijalizam) 
Z2 

- L 'existentialisme s 'adosse а ипе loпgue galerie d'ancetres. (Е. Mounier, 
Iпtroductioп аих existentialismes, 194 7, str. 8-9) 

- Egzistencijalizam se oslaпja па dugi пiz predaka. 

impromptu (m.) 

Z 1 petite piece de vers du genre epi
gramme, improvisee ou paraissant 
I'etre (TLF) 

Z2 mus. courte composition, generale
ment pour piano, de forme liЬre et de 
caractere improvise (TLF) 
Z3 par ext. се qui est fait sans prepa
ration (notamment fete, diner impro
vise) (TLF) 

emprompti (m.) 

kratki kuplet и oЫiku epigrama ili 
madrigala od improvizovanih stiho
va, oЬicno na zadane rime (Z) 
Pericic 11 u svom recniku navodi ter
min bez definicije 

11 V. Pericic, ViseJe=icni recnik mи=ickih termina, Srpska Akadeinija nauka i urnetnosti, Mнzikoloski institнt, 
Beograd, 1985. 
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Z 1 
- [ • .} il demaпdait hardimeпt la permissioп de se promeпer репdапt dix mi-

пutes рош- faire ип impromptu. (Balzac, IZZusioпs perdues, 1837, str. 49) 
- [ . .} оп Ы smelo traiio dopusteпje da proseta deset тiпиtа kako Ы sastavio 

јеdап emprompti. 
Z2 

- Malgre sоп пот, Z 'impromptu est raremeпt compose а Z 'improviste. 
(Cceuroy, La mиsiqиe et ses formes, Ш, 1951, str. 116) 

- Uprkos svom imeпu, emprompti se retko komponuje па brziпu. 
Z3 

- Је voulais voir l 'Empereur et surtout les domestiques eteignant les chan-
delles. C'etait ип impromptu incognito. (Estaunie, Воппе dame, 1891, str. 183) 

- Zeleo sam da vidim Cara, а pogotovo sluge kako gase svece. Вila је to 
tajna improvizovana vecera (*emprompti). 

Novinu u srpskom morfoloskom sistemu predstavljaju oЫici nominativa 
jednine koji se zavrsavaju dugim vokalima -о, -е, -i i -u i ove imenice se sasvim 
uklapaju u nas padezni sistem. 12 

U francuskom је impromptu oЫik i za imenicu i za pridev, а srpski em
prompti је samo imenica. 

intrigue ( f.) 

Z 1 liaison amoureuse generalement 
clandestine et peu duraЫe (PR) 
Z2 ensemЫe de comblnaisons secretes 
et compliquees visant а faire reussir 
ou manquer une affaire (PR) 
zз ensemЫe des evenements qui 
forment le nceud d'une piece de 
theatre, d'un roman, d'un film (PR) 

intriga (f.) 

spletka, podvala, smutnja, zavera 
(K-S) 

zaplet radnje u knjizevnom delu 
(narocito u drami) (K-S) 

Z 1 
- Il soup9onnait Therese d'avoir еи deja deux intrigues, !'ипе avec ипјеипе 

depute [ . .}, Z 'aиtre avec ип ecrivaiп celebre. (Р. Bourget, Cruelle enigme, 1885, str. 
119) 

- Sumnjao је daje Tereza vec imaladve tajne ljubavne veze (*intrige),jednи 
sajedпim mladim poslanikom ["], drиgи sajedпim slavпim piscem. 
Z 2 

- Тоиt se fait par intrigue et rien par loyaute. (Hugo, Rиу Вlas, 1838, str. 
395) 

- Sve se radi iz intrige, а nista iz odanosti. 

12 Npr. ::iri, =iri-j-a, =iri-j-u, =iri-j-em. Kada se nominativ jednine zavrsava na -i. izrnedu osnove i padeznog 
nastavka se нЬаснје -ј - empromptija. U instrшnentalu jednine ove imenice dobijajн nastavak -еш - em
promptijem. 
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zз - Тоиt doit etre actioп daпs ип drame et sиrtoиt daпs la tragedie, поп qие 
chaqиe sсепе doive etre ип eveпement mais chaqиe scene doit servir д. поиеr ои д. 
denoиer l'intrigue. (Bussy, Art dramatiqиe, 1866, str. 347) 

- Drama mora sva da Ьиdе и radпji, а роsеЬпо tragedija, пе treba svaka 
scena da Ьиdе neki dogadaj, nego da slиii da se zaplete ili rasplete intriga. 

cliche (m.) klise (m.) 13 

z1 plaque metallique en relief а par- metalna ili drvena ploca na kojoj је 
tir de laquelle on peut tirer un grand utisnuta ili ugravirana slika ili crtez 
nombre d' exem р laires d'une сот- = za stampanje (K-S) 
position typographique, d'un dessin, 
d'une gravure sur bois (TLF) 
Z2 photo. epreuve negative sur support 
transparent ои translucide а partir de 
laquelle on peut tirer un grand nombre 
d'epreuves positives (TLF) 
zз fig. et реј. idee ou expression trop fig. ovestao izraz ili fraza, obrazac, 
souvent utilisee, banalite, lieu сот- = kalup, saЫon (K-S) 
mun (PR) 
Z4 par ext. en parlant de moyens d'ex- banalan, saЫonski postupak ili nacin 
pression, ои de formes de reaction = ponasanja (K-S) 
vis а vis de quelque chose, autres que 
1 'expression verbale (TLF) 

Z 1 - La reprodиctioп daпs la presse de dessiпs et de photographies se fait аи 
тоуеп de cliches typographiqиes. (G. et Н. Coston, L 'А. В. С. dи joиrnalisme, 1952, 
str. 171) 

- И stampi se reprodиkcija crteza i fotografija ostvarиje ротоси tipografskih 
kliSea. 
Z2 

- Apres la plиie, les cliches photographiqиes soпt plиs nets parce qи 'il у а 
moiпs de poиssiere. (R. Warcollier, La Telepathie, 1921, str. 298) 

- Posle kise, fotografski negativi (*kliSei) su Cistiji, jer ima тапје prasine. 
zз - Arrive а son septieme ои hиitieme livre, l 'ecrivain medio
cre п 'ecrit plиs qи 'а l 'aide de clichis qи 'il s 'est fabriqиes lиi-meme ["]. 
(Ј. Green, Joиrnal, 1933, str. 126) 

- Kada dode do svoje sedme ili osme knjige, prosecan pisac pise samo рото
си kliSea koje је sam napravio [ "}. 

U ovom slucaju dolazi do poboljsanja znacenja и srpskom jeziku, tacnije 
smanjuje se stepen pejorizacije koji је prisutan и ovom znacenju francuskog modela, 

13 Reёnik Matice srpske belezi klise (т.) i klisej (ш.). 
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ali se пе prelazi nulti stadijum neutralnog znacenja, odnosno ne dolazi do ameliora
cije znacenja. 
Z4 

- Cliches d 'attitudes (TLF) 
- KliSei ропаsапја 

Smatramo daje kod srpske replike maпir doslo do suzenja znacenja, buduci da se 
prvo znacenje ро recnicima podudara, ali пе i njihova stvama upotreba u jeziku. 

maniere (f.) manir 14 (m.) 
z1 forme particuliere que revet )'ас- nacin na koji se nesto radi (K-S) 
complissement d'une action, le derou-
lement d'un fait, l'etre ои l'existence ~ 

(TLF) 
Z2 mode d'expression caracteristique nacin oЫikovanja umetnickog dela; 
d'un artiste, d'une ecole; genre, style = stil (RMS) 
(PR) 
zз pl. attitudes, gestes consideres pl. spoljni nacin ponaSanja, ophode-
comme la marque de la Ьienseance, = nja prema drugima; Јеро, fino pona-
du savoir-vivre (TLF) sanje (K-S) 
Z4 јат. siпg. i pl. comportement ma- usiljeno, izvestaceno podrafavan је, 
niere, chichis, minauderies (TLF) = oponasanje uzora, izvestacenost 

(RMS) 

Z 1 
- Qиапd оп apprit surtoиt qи'il etait reveпu а lafoi, les camarades (") lиi 

marquerent ипе amitie qui s 'exprimait de plusieurs manieres, еп soиrires, еп paro
les, еп poigпees de таiп, deticatemeпt, fraternellemeпt. (R. Bazin, Le Ые qиi leve, 
1907, str. 335) 

- Pogotovo kada se sazпalo da se vratio veri, drugovi (") ти iskazaie prija
teljstvo koje se izraiavalo па vise nacina (*manira), osmesima, reCima, rukovanjem, 
пеiпо, bratski. 

Iako se ро Кlajnovom recniku ovo znacenje reci maпir и srpskom jeziku po
klapa sa francuskim, cini nam se da је и navedenom kontekstu primerenije upotreЬiti 
rec паСiп. 
Z2 

- Је doute qu 'аисип des maitres veпus avaпt поиs ait еи сопsсiепсе d 'avoir 
ипе maniere, des procedes. (Mauriac, Memoires iпterieиrs, 1959, str. 209) 

- Sитпјат da је ijedaп majstor pre паs Ыо svestaп da ima manir, prose-
dee. 
Z 3 

- Il etait le seul homme qui eut des manieres аи milieи de се saloп qие les 
iпvites remplissaieпt iпseпsiЬlement. (Balzac, Les petits bourgeois, 1850, str. 121) 

14 Reёnik Matice srpske navodi i manira (f'.). 
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- Оп је Ыо jedini muskarac sa manirima usred salona koji su gosti neosetno 
punili. 
Z 4 

- Ici, plus de manieres. Оп boit еп copaiпs. (А. Arnoux, Paris-sur-Seine: 
jeerie des viпgt arrondissemeпts, 1939, str. 37) 

- Ovde пета vise manira. Pijemo kao prijatelji. 

refraiп (m.) refren (m.) 

Z' suite de mots ou de phrases repetes knjiz. stih(ovi) koji se ponavUa 
а la fin de chaque couplet d'une па odredenom mestu u strofama; 
chanson, d' un poeme а forme fixe = тиz. deo pesme koji se tekstualno 
(PR) i muzicki, neizmenjen ponavlja; 

pripev (K-S) 
Z2 par теtоп. chanson а refrain; 
chanson en general (TLF) 

zз fig. paroles, idees qui reviennent fig. nesto na sta se covek neprestano 
sans cesse (PR) = vraca, stalno ponavljanje, stara 

pesma (V) 15 

Z1 
- Ип bataillon de jeunes hоттеs [ . .} chantait а plein gosier le refrain тar-

tial de la тarche. (Martin du Gard, Les ThiЬault, Ete 14, 1936, str. 170) 
- Jedan bataljon mladica [ . .}је па sav glas pevao ratni refren тarsa. 

Z 2 
- Autour d'eux bruissaieпt les rires et les refrains de l 'epoque. (Villiers de 

l'Isle-Adam, Contes cruels, 1883, str. 261) 
- Oko njih su brujali sтeh i pesme (*refreni) tog vreтena. 

zз -Moi, тоi, тоi, voila le refrain de та chere vie, et qui s 'enteпdait dans tout 
се que је disais. (Camus, La chute, 1956, str. 1498) 

- Ја, ја, ја, to је refren mog dragog zivota koji se сио и sveтu sto blh go-
v01·io. 

Mozemo da zakljucimo da se neki analizirani termini (duzeп, eпvoi, kuplet, 
та! du siecle, тетоаri, precioznost) razlicito upotreЫjavaju u francuskom i srpskom 
jeziku: l1 francпskom ih pronalazimo u opstem recniku i knjizevnoj terminologiji, 
dok ih је nas jezik preuzeo samo kao knjizevne termine. 

Kod nekih reci se (dekadencija, intriga), kako u francuskom, tako i и srp
skom jeziku, izbrisala granica izmedu specijalizovanog i opsteg recnika, te istu rec 
mozemo da sretnemo kako u knjizevnoj terminologiji, tako i u opstem recniku. 

Neke termine koristi vise terminologija (egzisteпcijalizam, kliSe), а neki pri
padaju kako opstem recniku н obajezika, tako i specijalizovanoj terminologiji, knji
zevnoj i muzickoj (pastis, refren). 

15 М. Vнjaklija, Leksikon stranih reCi i i=ra=a. Prosveta, Beograd, 2004. 
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Prema svemu iznetom, mozemo da zakljucimo da је frekvencija pojedinih 
termina situaciono markirana, neki su ograniceni na knjizevni kontekst, а neke mo
zemo da sretnemo i u drugim neknjizevnim terminologijama i и opstem recniku, sto 
potvrduje da knjizevni termini nisu obavezno monosemicni. Upotreba istog termina 
и razlicitim terminologijama i opstem recniku dovodi do slaЫjenja granica izmedu 
specijalizovanih terminologija i opste upotrebe. 
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