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ПРЕДГОВОР

Десети број тематског зборника Језици и културе у времену и простору излази у три књиге и доноси 
радове истраживача из региона југоисточне Европе и Италије окупљених око заједничких интересовања 
везаних за различите односе који се успостављају између појединих језикā, између језика и културе у окви-
ру једне друштвене заједнице, али и између различитих језикā и култура, како у времену и простору тако 
и кроз време и простор. 

У првом тому Зборника, 37 радова распоређено је у четири тематска поглавља – Језик, култура, тра-
диција (15 радова), Дијалектологија (7 радова), Когнитивна лингвистика (3 рада) и Језик, говор и граматика 
(12 радова). Прво тематско поглавље Језик, култура, традиција отвара рад проф. др Јежија Бартмињског, ре-
довног члана Пољске академије наука и уметности, који је требало да буде пленарни излагач на Десетој кон-
ференцији Језици и културе у времену и простору, али због болести није могао на њој да учествује. Болест га, 
међутим, није спречила да пошаље свој рад. Нажалост, професор Бартмињски напустио нас је у фебруару ове 
године, остављајући својим радовима путоказ за даља истраживања у областима лингвистике, фолклористи-
ке и етнолингвистике којима је он посветио живот. А колико су оваква истраживања интригантна, занимљива 
и надасве захтевна показују остали радови у овом поглављу који се баве управо лингвокултуролошким и 
етнолингвистичким аспектима поимања различитих боја у оквиру једног језика и културе или компаративно 
и контрастивно у оквирима више њих, затим специфичним фразеолошким изразима у којима се одражавају 
сложени међуљудски односи у појединим културно-језичким заједницама, са посебним освртом на положај и 
улогу жене у њима. Проучавања стилских особености национално обојеног стрипа, симбола, етнокултурних 
и друштвено-религијских концепата, као и специфичних језичких израза у вишејезичној и мултикултурној 
средини такође су нашла своје место у овом поглављу. У другом поглављу, у оквиру дијалектолошких ис-
траживања, аутори се баве лексиком, ономастиком и изражавањем просторних односа на српском језичком 
простору. У три рада, обједињена у поглављу Когнитивна лингвистика, аутори истражују појмовне метафоре 
и концептуализацију појединих особина и појава у српском, енглеском и немачком језику. Дванаест радова 
посвећених језику, говору и граматици показује резултате фонолошких, морфолошких и синтаксичких истра-
живања у оквиру једног језика, односно компаративно и контрастивно у односу на српски језик. Најобимнији 
текст у овом поглављу посвећен је теоријском сагледавању енглеско-српског лексичког позајмљивања и пред-
ставља осавремењени поглед на класичну теорију о лексичком позајмљивању Рудолфа Филиповића.

Други том Зборника садржи 44 рада разврстана у седам поглавља – Лексикологија и лексикографија 
(укупно 21 рад), у оквиру којег се налази тематски блок посвећен изради Српског речника новијих англици-
зама (Како смо радили Српски речник новијих англицизама – Практични лексикографски водич, са укупно 
10 радова), следе Дискурс и прагматика (8 радова), Језик медија (4 рада), Традуктолошке теме (7 радова) 
и Социолингвистичке теме (4 рада). Радови посвећени лексиколошким и лексикографским истраживањима 
показују преплитање модерне и традиционалне лексикологије и лексикографије, било да је реч о двојезичним 
или једнојезичним корпусима, општем језику или језицима струке. У оквиру тематског блока посвећеног изра-
ди специјализованог речника новијих англицизама у српском језику, аутори, који су уједно учесници у изради 
речника или рецензенти, говоре о својим искуствима, начину рада, методологији, проблемима са којима су се 
сусретали и начинима на које су их решавали. Заједно са критичким освртима на потребу израде једног ова-
квог речника и на његове практичне импликације, овај темат представља својеврстан практични лексикограф-
ски водич у којем ће будући лексикографи моћи да нађу одговоре на многа питања која се постављају пред сва-
кога ко се прихвати мукотрпног посла израде речника уопште и посебно специјализованог речника. Поглавље 
посвећено дискурсу и прагматици доноси радове аутора који се баве академским ауторитетом, еуфемистичним 
језиком политичара, гејмерским и разговорним дискурсом, изражавањем учтивости, (само)ословљавањем и 
дискурсним маркерима. У оквиру истраживања језика медија, аутори су се бавили информативним и реклам-
ним програмима, женском штампом и анализом сајтова у које корисници интернета имају поверења. Традук-
толошке теме обједињују седам радова у којима се разматра проблематика превода фразеолошких израза и 



идиома, поезије, гласова Другог, као и посебног говора који су развили затвореници у концентрационом логору 
Аушвиц током Другог светског рата. Четири рада у којима се разматрају проблеми из области социолингви-
стике и језичке политике односе се на идеологију стандардног језика и нову вернакуларизацију, на службену 
употребу језика и писма националних мањина у Северној Македонији, на исламско образовање у Краљевини 
СХС/Југославији и на избор наставног језика за децу у мешовитим браковима у Војводини.

Трећи том Зборника Језици и културе у времену и простору 10 отвара блок са три рада  посвећена 
темама из историје. Кроз причу о архијерејима Темишварске епархије, о гарнизону тврђаве Шабац у XVIII 
веку, као и кроз текст о јапанској древној књижевности у контексту стварања јапанске државе, аутори  нас, 
с једне стране, враћају у прошлост, а са друге указују на околности које су довеле до онога чему данас све-
дочимо. У оквиру поглавља посвећеног књижевним темама, деветнаест радова доноси књижевнотеоријска 
разматрања литерарних дела од антике до данас, на простору од Америке до Индије, од Канаде преко 
Европе до Турске. Истражују се митови и историја, трансродност, прогонитељи и спаситељи, хибридност 
и еманципација, оптимизам и поетска ангелологија, потиснута сећања и кривица, симетрија и хармонија, 
слобода и памћење, жена и женско питање, проблематика егзила и трауме, као и особени мотиви у поједи-
ним књижевностима и књижевним делима. У оквиру поглавља насловљеног Методика наставе (21 рад), 
кроз различите приступе анализи и поређењу наставних метода и стратегија, аутори предочавају резултате 
својих истраживања вршених на различитим типовима корпуса (матерњи језик / страни језик, фонетске 
вежбе, академско писање, језик медија у настави, језик мастерских радова, онлајн и комбинована настава, 
језички варијетети, ставови студената), са испитаницима различитог узраста (основна и средња школа, 
студенти, одрасли). Испитивали су, такође, инструменталну и интегративну мотивацију, идентификацију и 
инклузију даровитих ученика, а бавили су се и теоријским аспектима наставног процеса кроз испитивање 
терминологије везане за трансверзалне компетенције у настави.

Резултати истраживања објављени у овом, десетом по реду у низу тематских зборника Језици и 
културе у времену и простору, доказују хипотезу постављену на самом почетку рада на истоименом про-
јекту – језик у свим својим аспектима, друштво, историја, социологија, култура, традиција, књижевност и 
образовање уједно су и стални и променљиви, и општи и специфични ентитети. Стални су и општи у том 
смислу што их проналазимо у сваком друштву, у сваком времену и на сваком простору. Истовремено, ну-
жно су променљиви и специфични како у времену тако и у простору будући да сваки на свој начин подлеже 
законитостима природног развитка, друштвено-историјског прилагођавања и, што данас у време глобали-
зације постаје сасвим очигледно, непрекидне борбе за опстанак. 

Стални пораст међујезичких и међукултурних контаката нужно доводи до појачаног преплитања и 
утицаја различитих језика и култура једних на друге, при чему је утицај енглеског језика, носиоца англо-
фоне, на првом месту америчке културе, апсолутно доминантан. И други језици и културе, међутим, захва-
љујући на првом месту масовним медијима, успевају да пронађу не само своје место у глобалном свету, 
него и пут и начин да продру у друге заједнице нудећи им своје специфичне културне обрасце. У том новом 
глобалном (и глобалистичком) свету посебно се истиче значај образовања и то оног које, чувајући посебне 
националне вредности, истовремено препознаје вредности и предности других образовних система те ин-
тегрише туђа позитивна искуства у свој.

И поред обиља тема и радова сабраних у овом Зборнику, општи закључак који се намеће на крају 
јесте да су сопствени језик и култура, али и језици и културе у контакту, кроз простор и време, практично 
неисцрпно истраживачко поље, јер су истовремено и слични и различити, подложни променама у времену 
и простору и јер управо они одређују цео наш живот и рад.

Надамо се да ће читаоци успети да пронађу ону танану али веома чврсту нит која повезује све радове 
сабране у Зборнику – тежњу да се уоче, објасне и сачувају индивидуалност и разноликост које у савременом 
свету треба да подстакну на боље разумевање не само туђег него и сопственог језичког и културног наслеђа. 
Стога Језици и културе у времену и простору 10 настављају причу започету у првом и настављену у свим 
потоњим зборницима, причу о свеопштем језичком и културном прожимању које доприноси богаћењу сваког 
појединца вредностима оног другог, чувајући при томе језички и културни идентитет сваког од нас.

У Новом Саду, новембра 2022.

Снежана Гудурић
Јасмина Дражић
Марија Стефановић
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Саша Јашин

АРХИЈЕРЕЈИ ТЕМИШВАРСКЕ ЕПАРХИЈЕ

Епископ шумадијски и администратор темишварски др Сава Вуковић својим је капиталним делом Cрпски 
Јерарси зацртао нови пут у истраживању српске црквене историје. Прошло је више од две деценије како се 
о српским јерарсима који су били на челу једне од најзначајнијих епархија Карловачке митрополије, скоро 
и није обраћала пажња. Имајући као ослонац истраживања, блажене успомене, епископа Саве и осталих 
истраживача, биографије свих темишварских архијереја и администратора почев од шеснаестог столећа па 
до наших дана обједињене су у једном раду, који је поткрепљен и најновијим истраживачким резултатима. 
Рад представља својеврсну свештену повесницу Срба у Румунији, пошто је током историје била нит која је 
обједињавала Србе пречане под светосавским омофором православне српске јерархије.

Кључне речи: Епархија темишварска, Банат, Темишвар, епископи

Mитрополит Неофит помиње се у периоду од 1608. до 1613. год1. Рођен је од побожних 
родитеља Милете и Јовке. Име темишварског митрополита Неофита јавља се по први пут при-
ликом живописања манастира Хопова 6. августа 1608. године2 заједно са архиепископом Јованом 
и београдским митрополитом Јоакимом а био је и један од приложника Манастира Хиландара 
1612. године3. Низ темишварских епископа из периода турске владавине Банатом (1552–1718) 
познат је делимично, њихова имена се помињу у разним записима или завештањима4. Међу њима 
свакако значајно место заузима духовни заштитник Банаћана, митрополит темишварски Свети 
Јосиф Фуско. Свети Јосиф је рођен у граду Дубровнику (Рагуза/ Далмација), 1568. године од по-
божних родитеља Јована и Екатерине Фуско, а на крштењу је добио име Јаков. По свој прилици 
његов отац се бавио трговином те је за кратко време стекао поприлично богатство и купио једну 
лађу за превоз робе. Отац му се брзо упокојио, када је њему било свега 12 година, а о његовом 
даљем образовању водила је бригу мајка. Убрзо је Јаков са својом мајком напустио Дубровник и 
преселили су се код његовог ујака у Охрид. Овде је млади Јаков изучио књигу до своје петнаесте 
године и упознао се са духовним вредностима православног вероисповедања. У оближњем мана-
стиру је током пeт година изучавао Свето писмо и посветио се читању светоотачких дела. 

Када му је било двадесет година, Јаков напушта Охрид и полази на Свету Гору Атонску, 
која је чарала својим лепотама и чије је име одувек боготражитељима уливало поштовање. При-
мљен је у манастиру Пантократору, где се замонашио добивши монашко име Јосиф. Касније је 
био житељ манастира Хиландара, Ксиропотама и Ватопеда. Након само две године од полагања 
монашких завета, примио је свештенички чин. Према писању његових биографа, Јосиф је од 
самог почетка испољавао необичну ревност и љубав према богослужењима, послушању,  мона-
1  Ђорђе Сп. Радојичић, Митрополит темишварски Неофит и митрополит београдски Висарион, у: Гласник 
Историјског друштва у Новом Саду, Нови Сад, 1937, стр. 318.
2  Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Крагујевац, 1996, стр. 350.
3  SãÈ l0tÙrgãÈ dade hrjstolÈbjvj mjtropoljt´ T0mj{varskº kÔr Newfjt´ monastjrÙ Hjlandaru v´ Svet0j Gorj Aqona za svoÈ du{u j svoje rwdjtela. 
A§e nekoj dr´znet´ œnestj œ manastjra krwm0 nou`dj nekoj, da mu n0st´ prwsto j blagosloveno. V´ l0to A###Z#à##K dade duhovnjku Mojsej (Љубомир 
Стојановић, Стари српски записи и натписи, 3, Београд, 1982, 4985; Љубомир Стојановић, Стари српски записи и 
натписи, 4, Београд, 1982, 6534).
4  Неофит (1608-1612), Валаам (1623), Исаија (1640), Теодор (1643), Свети Јосиф (1643-1655), Севастијан (1644–1645; 
1646–1647), Михајло (1681–1687), Василије (1688), Јосиф II (1688–1690), Исаија Ђаковић (1690–1706), Константин Грк 
(1704–-1713), Јоаникије Владисављевић (1713–1727).
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шком и подвижничком животу. То је од самог почетка изазвало дивљење његове сабраће, јер је 
убрзо постао пример свим светогорским житељима.

Ради своје ревности и љубави, Господ га је наградио даром чињења чуда. Пошто је био 
награђен достојанством игумана, био је послат на послушање у Адрианопољ где је организовао 
монашки живот у тамошњем манастиру Светог Стефана. Овде је боравио пуних шест година где 
је организовао монашки живот према монашким правилима Светог Василија Великог. Вративши 
се у Свету Гору, био је именован за игумана манастира Кутлумуша. После више година бављења 
у Кутлумушу, Јосиф се вратио у манастиру Ватопеду.  Јосиф је провео као светогорски монах, од 
1588. до 1643. године. Када му је било 82 године, био је изабран за митрополита темишварског. 
У несигурно време турске владавине, када су епископи добивали берат за управљање појединим 
епархијама, често се дешавало да архијереје турска порта свргава са катедре појединих епископи-
ја или митрополија. Због свог непоколебивог става у вези с интересима пећке патријаршије Свети 
Јосиф је више пута свргаван, али се опет враћао својој пастви5. Сматран је светитељем још за жи-
вота, пошто је знаменитим делима утврђивао побожност у народу, а стекао и велико поштовање 
чак и међу муслиманима. Румунска и српска православна Црква прогласиле су га светитељем а 
његове целебне мошти почивају данас у румунскoj Саборнoj цркви у Темишвару6.

Одјеци противтурске кампање коју је започео принц Евгеније Савојски и велике победе 
код Сента (1697), Петроварадина (1716), Темишвара (1716) и Београда (1717), повољно су ути-
цали на расположење угњетаване раје. Црквени великодостојници су свесрдно помагали војне 
операције аустријске војске, у којој је било доста српских војника и заповедника попут Текели-
је. Међу представницима црквене јерархије у том периоду посебно место заузима темишварски 
епископ Јоаникије Владисављевић, којег је принц Евгеније Савојски богато даривао поседом и 
летњиковцем у темишварском предграђу у знак захвалности за помоћ коју је он лично пружио 
Хабзбурговцима приликом опсаде Темишвара7. Овакво држање темишварског архијереја знатно 
је побољшало стање српског народа у новоосвојеним територијама Баната, што је посведочио и 
сам барон Франц Леополд Енгелсхофен 1752. године када се заузео за српско питање8. Међу овим 
подвизима, треба поменути и изузетну делатност на пољу културе епископа Јоаникија. Заправо за 
његово име се везује помен прве личне библиотеке мећу Србима у Темишвару, која је била једна 
од најбогатијих приватних библиотека српских епископа тога времена. После његовог упокојења 
1727. године сачињен је попис његове библиотеке из којег издвајамо: Библију непознатог издања, 
рад Кирила Транквилиона, једанаест Минеја, два московска Пролога, Теофилактово тумачење 
јеванђеља, московско Јеванђеље великог формата, два Нова завета, Триод, три Служебника из 
Москве, рукописни Апостол, рад Труби словес приповедних, Лазара Барановича, општи Минеј, 
Житија светих за три месеца, Требник, рукописни Архијерејски чиновник, четири Псалтира, 
Октоих, Пентикостар, две Катавасије, три Часослова, рад Ново Небо, Јоаникија Гољатовског, 
Мали буквар, Историју Јерусалима и четири неименоване грчке књиге9. Према овом опису може 
се закључити да је епископ Јоаникије био човек ширих интелектуалних интересовања. Mитро-
полит Мојсије Петровић тајно се обратио руском цару Петру Великом 1718. године у погледу 
допреме књига из Русије за потребе своје митрополије. Како је у периоду од 1721. до 1726. годи-
не београдски митропoлит столовао у Темишвару, овде су допремане књиге из Русије, а касније 
су довезене књиге бригом митрополита Јоаникија. Није установљено где су прве књиге стигле 
из Русије, али је велика вероватноћа да је 400 буквара и 100 словенских граматика допремљено 

5  Љубивоје Церовић, Срби у Румунији, Нови Сад, 1997, стр. 70–71;
6  Љубивоје Церовић, Срби ...  стр. 70–71; Стеван Бугарски, Српско православље у Румунији, Темишвар, Београд, Нови 
Сад, 1995, стр. 31; Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси ... стр. 263; Alexandru Chituță,  Sfântul Ierarh Iosif cel Nou 
de la Partos, ocrotitorul Mitropoliei Banatului, Ziarul Lumina, 15 septembrie 2009;
7  Стеван Бугарски, Српско ... стр. 32.
8  Темишварски календар, за просту годину 1857, стр. 52–54.
9  Димитрије Руварац, Опис темишварске епархије 1727 године, Сремски Карловци, српска Манастирска штампарија, 
1923, стр. 5

http://ziarullumina.ro/vietile-sfintilor/sfantul-ierarh-iosif-cel-nou-de-la-partos-ocrotitorul-mitropoliei-banatului
http://ziarullumina.ro/vietile-sfintilor/sfantul-ierarh-iosif-cel-nou-de-la-partos-ocrotitorul-mitropoliei-banatului
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у у Темишвар, у резиденцију београдског митроплита10. Тако је игуман манастира Војловице, 
Игњатије, за потребе манастирске библиотеке купио више књига код темишварског митрополи-
та Јоaникија током треће деценије осамнаестог столећа11. Митрополит Јоаникије снабдевао је и 
храмове темишварске епархије потребним богослужбеним књигама. Тако је за цркву из теми-
шварског предграђа Фабрика, поклонио Минеј, на коме је оставио следећи запис: Sia kniga glagolema 
Mjnei prilo`j u pro{tenjj gjn mjtropoljt temj{varskj kir Ioanjkij Vladjsavlevj~ ovojm mjtropolt crkvia temj{varskoj 
hramu Mu~enjka Georgia, podpjsa leta Gdna  1724 avg. 412. Епископ Јоаникије Владисављевић упокојио се у 
Темишвару 8. октобра 1727. године13.

Успостављање аустријске администрације означило је и преокрет у друштвеном животу, 
одређене су нове смернице а Банат је почео да се развија по угледу на остале пределе Хабзбуршке 
монархије. Темишвар је полако постајао, као престоница Баната, град европских одлика, који је 
остао привржен и у најтежим тренуцима свога постојања аустријској круни. Наследник еписко-
па Јоаникија, Николај Димитријевић (1728–1744) наставио је рад свога претходника, а његову 
приврженост Бечком двору, савременици су схватали као дворски миг српском народу. Епископ 
Николај рођен је у Херцеговини, а замонашио се у Пећкој патријаршији. За епископа вршачког 
потврђен је 4. децембра 1725. године и од тада се потписивао као епископ себишки14. Николај се 
није дуго задржао на Катедру вршачко-карансебешке епископије, јер је 21. априла 1728. године 
именован за епископа темишварског. У потврдном писму митрополит Мојсије Петровић помиње 
га као епископа темишварског и осталих дистрикта: Липове, Чакова, Фаџета, Чанада, Бечкере-
ка и Панчева, што представља  један од првих помена канонске територије Епархије темишварске 
после васпостављања аустријске власти над Банатом15. Именован је у више наврата на место 
администратора карловачке митрополије и за помоћника митрополитa Вићентијa Јованићa, али и 
поред добре воље бечког двора, уз противљење фрушкогорског монаштва и виђенијих Срба, није 
успео да се домогне звања карловачког митрополита16.  Из његовог времена остало је сведочан-
ство о братским односима Срба и Румуна у Банату. Наиме, у једном писму упућеном патријарху 
он помиње један случај када је чаковачки ишпан Никола отишао са 3000 наши Срба, овдашњи 
царски поданика, на Алмаш, против несрећни бунтовника – Влаха. Међутим, и поред очекиваних 
ратних дејстава и гушења буне, до окршаја Срба и Румуна није дошло, те епископ Николај пише 
са задовољством 12. јануара 1739. године да је крајем децембра 1738. отишла редовна царска 
војска на Влахе, који се не хтедоше цару подклонити, јер оних 3000 Срба не хтеше ништа про-
тив Влаха предузимати17. У Банату је 1737. године избила епидемија куге. Епископ Николај се 
и у овим условима доказао као брижан пастир, који је посећивао и бодрио своју паству, али је у 
овим кобним тренуцима нашао своју резиденцију и Саборну цркву у Темишвару спаљену. Према 
налога тадашњих војних заповедника темишварске тврђаве, жупан Дежан Јан де Хансен запалио 
је околину бедема темишварске тврђаве како би се спречило ширење куге, а пожар је захватио 
епископску резиденцију и Саборну цркву. Епископ Николај се у више наврата жалио ратном са-
вету, али од одштете или какве друге помоћи није било ни речи18. О епископу Николају огласио се 
администратор Епархије темишварске др Сава Вуковић оцењујући да иако није био домородац и, 
вероватно, без редовне богословске спреме, епископ Николај је био једна динамична личност, по-

10  Димитрије Руварац, Опис фрушкогорских ... cтр. 252.
11  Војновић Жарко, Кућа на камену: Војловица и њене књиге, Београд, Народна Библиотека Србије, 2015, стр. 60.
12  Cosmin Panțuru, Parohia ortodoxa română Тimisoara Fabric, Timisoara 2013, стр. 190.
13  Добривоје Николић, Срби у Банату, Београд, 1941, стр. 32.
14  Исидора Точанац, Општенародни тутори, у: Мешовита грађа, XXVIII (2007), рр. 7 – 20, стр.15
15  Димитрије Руварац, Грамате митрополитске и патријарашке, Српски Сион, Сремски Карловци 1905, стр. 558–559.
16  Димитрије Руварац, Одношаји митрополита Вићентија Јовановића спрам коадјутора Николе Димитријевића, 
Српски Сион, Сремски Карловци, 1904, 501–503, 525–528;
17  Радослав Грујић, Из писама Николе Димитријевића, епископа темишварског, 1737, 1738. и 1739. године, Гласник 
Историјског друштва у Новом Саду III, Сремски Карловци 1930, 468., Нови Сад, 2001, рр. 113–124, стр. 116
18  Сава (Вуковић), епископ шумадијски, Епископ Николај (Димитријевић), епископ темишварски (1728–1744), у: 
Темишварски зборник, Матица српска, Нови Сад, 2001, рр. 113–124, стр. 118
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мало пргава, која је успела да придобије симпатије бечког двора који га је постављао за коадјуто-
ра Карловачке митрополије, а желео је да га види и као карловачког митрополита, што указује 
и на то да је епископ Николај био природно интелигентан човек и да је добро савладао немачки 
језик и у царствујућој Вијени разговарао са највишим властима без преводиоца. Упокојио се 27. 
јуна 1744. године и сахрањен је у манастиру Бездину19.

Након смрти епископа Николаја, темишварска катедра остала је упражњена. Аустријска 
царица Марија Терезија је 24. фебруара 1745. одобрила именовање Георгија Поповића за еписко-
па темишварског, а патријарх је издао свој декрет 15. августа 1745. године. Устоличење у трон 
епископа темишварског обавио је, у име патријарха српског, епископ арадски Исаија Антоновић, 
а од стране земаљске управе био је присутан секретар војни Шуберт20. Георгије Поповић je рођен 
око 1701. године у Старом Влаху. Отац му се звао Милош и био је свештеник Старог Влаха, а мај-
ка Ефросинија. Највероватније, књизи се учио у дому свога оца, а теолошко образовање стекао у 
неком оближњем манастиру. У прилог томе иду и две претпоставке, према којима је Георгије при-
мио монашки чин у манастиру Високи Дечани или у Пећкој патријаршији. Као прилично млад 
монах, убрзо се истакао својом ревношћу и преданошћу, те га је патријарх Арсеније IV Јовановић 
хиротонисао и поставио за митрополита нишког и белоцркванског (куршумлијског) 5. августа 
1735. године, о чему сведочи и берат, који је издао турски султан Махмуд I приликом постављања 
митрополита Георгија21. Након што је прешао у Аустрију, митрополит Георгије је најпре одсео у 
Сремским Карловцима. Најпре је ту обављао административне дужности и помагао патријарху 
Арсенију IV, а извесно време био је и члан конзисторије и црквеног суда Карловачке митропо-
лије. Уз то, гроф Секендорф обећао му је да ће издејствовати од аустријске царице да добије 
епархију у знак захвалности за његову активност за време аустријско-турског рата22. У Темишва-
ру Георгија је упознао Доситеј Обрадовић, који га помиње у свом делу Живот и прикљученија. 
Доситеј описује епископа Геoргија као философа рационалисту који се у свему држао на достој-
ној висини према вернима и властима, што му је омогућило да постигне велике успехе у својој 
служби. Међутим, најзначајније дело епископа Георгија јесте изградња епископске резиденције 
и саборног храма Вазнесења Господњег 1745–1747. године. Поред ових значајних постигнућа, 
епископ Георгије водио је посебну бригу о школству. Можемо чак рећи да је видео еманципацију 
својих верника и свештенства једино кроз образовање. Неколико месеци пре упокојења добио 
је одобрење од банатске администрације да зида школске зграде, а новембра 1757. добио је чак 
дозволу да у Темишвару оснује богословију у којој би се образовао свештенички подмладак23. 
Покушавао је такође да збрине све руске бегунце, који су покушавали да спас нађу у Банату. Тако 
је српској заједници препоручио Московљанина Вартоломеја Павловича са његовом породицом, 
да би му сваки притекао у помоћ и пружио милостињу24. Био је велики добротвор манастира 
Студенице, којем је даривао 1750. године значајна финансијска средства за израду триптихона, 
а касније 1751. године уктиторио је себе приликом живописања олтарског простора манастира 
Крушедола25. Георгије Поповић је преминуо 1. децемба 1757. године у шест часова изјутра. Са-
храњен је у темишварској Саборној цркви.

Царица Марија Терезија управљала је хабзбуршком монарихијом читавa четири столећа у 
периоду од 1740. до 1780. године. Друштвене и црквене реформе које је царица уз помоћ својих 
саветника спроводила, тицале су се и живота православног становништва Царевине. Карловачки 

19  Сава (Вуковић), епископ шумадијски, Епископ ... стр. 123
20  Прота Слободан Костић, Гробови епископа и грађана темишварских у православном српском саборном храму 
темишварском 1757–1838, Темишвар, 1938.стр. 3-4.
21  Д. Мидић, Георгије Поповић митрополит нишки и белоцрквански и епископ темишварски, Ниш, 2012, стр. 2.
22  Славко Гавриловић, Сведочанства о улози православног свештенства у народним бунама у Славонији средином 
XVIII века,  у Историјски часопис (34), Београд, 1987, рр. 179–185, стр. 182.
23  Прота Слободан Костић, Гробови епископа ....стр. 1.
24  АСАНУК, фонд МПБ 1735/ 145.
25  Сава, епископ Шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд, Подгорица, Крагујевац, 1996, 
стр. 113–114.
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митрополити, попут Павла Ненадовића и Мојсија Путника, енергично су стали у одбрану вер-
ских интереса своје пастве. У поменутом периоду на трону темишварског владинчанства били 
су епископи Вићентије Јовановић Видак, Мојсије Путник и Софроније Кириловић. Ова три епи-
скопа овековечила су свој рад на челу темишварске епархије значајним ктиторским подухватима. 
Потњи карловачки митрополит Видак је и поред свих ометања у раду, остао запамћен као велики 
добротвор и ктитор манастира Шенђурца26. На иницијативу митрополита Ненадовића, српска ви-
сока јерархија стала је у одбрану верских интереса православног становништва, а нарочито пра-
вославних Румуна у Ердељу, што је свакако засметало државној администрацији. Да би спречили 
утицај темишварског епископа међу православним Румунима, власти су изузеле испод власти 
епископа Видака источне делове темишварске епархије, где је живело румунско становништво27. 
Али и поред тих искушења, епископ Видак остао је човек ширих погледа и истрајан у борби за 
верску еманципацију. На притисак Земаљске администрације морао је одбити румунског свеште-
ника Константина из Римника да отвори штампарију у Темишвару, али је у свом окружењу оку-
пио виђене људе свога времена попут Захаријa Орфелина, Николаја Стојку од Хацега, сина си-
бињског проте Илије Поповића28. Извесно време позивао je Јована Рајића да се побрине за теоло-
шко образовање својих свештеника. Јован Рајић је одржао у Темишвару неколико предвања 1764. 
године29. У служби епископа Вићентија као духовник био је и Кирил Живковић, потоњи пакрачки 
епископ, 1767. године, који је, боравећи у Санкт Петерсбургу, преко Венеције и Рима допутовао у 
Темишвар, и овде остао до 1774. године30. Епископ Видак је 11. јуна 1767. године спровео попис 
Темишварске епархије31. Заносио се мишљу и предузео конкретне кораке ка отварању богослови-
је у Темишвару али га је затекао избор за карловачког митрополита 1774. године. Kao темишвар-
ски епископ написао је дело  О поправци грешника у милостивом духу, које је штампано благо-
словом митрополита Павла Ненадовића на српском и румунском језику 1765. године у Јашију32. 
Написао је као владика темишварски Поучни спис о исповести издат 19. фебруара 1764. године, а 
покушано му је од стране бечке владе подметнути спис Правила монашескаја 1777. године која је 
написао унијат Атанасије Димитријевић Секереш. Стефан Вујановски му је поклонио своју Не-
мачку граматику штампану у штампарији Јосифа Курцбека у Бечу 1772. године. Вујановски се у 
уводу обраћа високопреосвећеном и високодостојном господину господину Викентију Јовановићу 
Видаку православном епископу темишварском, липовском, великобечкеречком, чанадском, чако-
вачком и панчевачком, мојему милостивњејшему благодјетељу33. Настојао је да напише историју 
манастира темишварске епархије34 и још као темишварски архијереј постао је патрон бакрорезне 
графике, а и мецена барокног сликарства. У ту сврху наручио је свој епископски портрет Теодору 
Илићу Чешљару, док се његов митрополитски портрет приписује Јакову Орфенилу35.

Мојсије Путник, један од највећих присталица Јована Рајића, наследио је епископа Видака 
на трону темишварских архијереја у условима виших забрана аустријских власти да буде имено-
ван најпре за администратора а касније и епископа темишварског. У представци царици Марији 

26  Ștefan Meteș, Mănăstirile româneѕti din Banat, Sibiu, 1936, стр. 14.
27  Daniel Alic, Protopopiatele ѕi parohiile Episcopiei Сaransebeѕului. micromonografii, Presa Universitară Clujeană, 
2017,стр. 8.
28  Damaschin Mioc, Studiu introductiv la Stoica de Haţeg, Nicolae, Cronica Banatului, Editura Facla, Timişoara, 1981, 3; 
Tiberiu Ciobanu, Mari personalităti ale Banatului. Nicolae Stoica de Hateg, у: Morisena, anul III, nr. 1(9)/2018, pp.12 – 16, 
стр. 14.
29  АСАНУК – фонд МПБ 123, 126/1761.
30  Владимир Вулашиновић, Катихизис Кирила Живковића Крка, Рс 47, Црквене студије. Годишњак Центра за црквене 
студије, година 7, број 7. рр. 153–176, стр. 157.
31  Pavel Vesa, Protopopiatele arădene. Istoric ѕi evolutie (1701–1918), Тeologia, anul VII, nr.1, Arad, 2003, 136–162, стр. 
153.
32  Mircea Păcurariu, Tiparul în Biserica Ortodoxă Română, Editura Andreiana, Sibiu, 2016, стр. 117.
33  Стефан Вујановски, Немачка грматика, Беч, 1772, стр. 7.
34  Викентије Јовановић Видак, О постанку српских манастира у Темишварској епархији, Српски Сион бр. 7, Сремски 
Карловци, 1903, стр. 207.
35  Олга Микић, Портрети Срба XVIII века, Нови Сад, 2003, стр. 73–74.  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88
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Терезији 1776. године гроф Колер мисли да према темишварском епископу Мојсију Путнику 
треба показивати мало мање милости него према самом митрополиту, а опет га издвојити од 
осталих епископа, јер је најревноснији, најприступачнији, најобјективнији у многим питањима. 
Стога би му требало дати напрсни крст с прстеном у вредности до 200 дуката. Уједно је пре-
дложио да му се поклони и златна табакера у вредности од 100 дуката36. Као и његов претходник 
заносио се мишљу да у Темишвару оснује богословију и говорио да  је он за савремени тип 
школе, са модерним наставним програмом. Разуме се да је далеко од тога да се окрене другим 
узорима. Узор српских школа у Монархији могу и даље да остану руске школе, али никако више 
преживеле традиционалне богословије, бећ нови тип савремених школа, каквих је у Русији, као 
што је и тада већ било37. Радови на згради семинара почели су 1766. године, али су брзо преки-
нути 1769. године.

Епископ Софроније Кириловић истакао се као једна од водећих личности православне је-
рархије. Oдлучно je стао у одбрану православних верника испред притиска католичког унијаће-
ња. Као егзарх епархије сечујске а касније и као ердељски епископ у Ердељу радила је преписи-
вачка школа, која се нарочито бавила преписивањем богослужбених књига на румунском језику38. 
Епископ Софроније устоличен је за епископа темишварског на дан 11. априла 1781. године у 
присуству Викентија Поповића, епископа вршачког, архимандрита хоповског Јована, бездинског 
Павла Авакумовића, шенђурачког Герасима Адамовића и десет протопрезвитера39. Потписи-
вао се Софрониј Божијеју Милостију Православни Епископ темишварски, липовски и прочаја 
и Епископата будимскаго администратор40. Владика Софроније Кириловић умро је од сушице 
у Темишвару 28. фебруара 1786. године и сахрањен је ниже од солеје, у темишварској Саборној 
цркви, између епископа Стефана Авакумовића и Максима Мануиловића41.

Епископ Петар Петровић (1786–1800) био је један од најобразованијих и најслободоумнијих 
Срба интелектуалаца свога времена. Рођен је 1740. године у чувеној карловачкој породици Петро-
вић, која је дала више официра аустријске војске и црквених посленика, међу којима најзначајније 
место заузима епископ Петар. Породица је касније била уврштена у ред аустријског племства што 
је потврдио и цар Франц II 1796. године42. Колико је Петровић био напредан у знањима и био воде-
ћа личност Срба у Бечу, сликовито приказује председник Илирске Дворске депутације гроф Колер, 
који у једном писму царици Марији Терезији од 28. новембра 1766. године каже да је тада епископ 
горњoкарловачки Петар Петровић најодличнији по знању и спреми од свих чланова Синода, али 
да му је једина замерка била што је сувише привржен митрополиту43. Према изјави грофа Колера 
он је уједно најзаслужнији за усвајање мера предложених за учвршћивање монашке дисциплине. 
Као епископ горњокарловачки и арадски требало је да реши важна питања редукције свештеника 
и изградње нових храмова44, као и да обавља деликатне послове у име аустријских војних власти 
за време буне Хорије, Клошке и Кришана у Ердељу45. Као темишварски епископ заложио се да у 
36  Исидора Точанац, Терезијанска црквена реформа и Срби, у: Држава и политике управљања, Историјски институт 
Београд, Зборник радова, књига 33, Београд, 2017, 9–36, стр. 20.
37  Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси ... стр. 338–339.
38  О томе сведочи натпис на Псалтиру, који је преписао монах Јевстатије Поповић 1771. године, следеће садржине: 
Psaltirea Prorocului Şi împăratului Dаvid Carele s-au scris аcum în zilele Crăiasii Marii Teresii Şi a lui losif împărat, 
fiind arhiereu neunit Pravoslavnic Preosfinţiia sa Sofronie Ţrlovici, Anul 1771, Martie 20. Şi s-au scris cu toată cheltuiala 
iubitoriului de Dmnezeu Chir Ionichie, Ieromonahul Sfintei Mănăstiri Plăişoru, ce iaste în Ardeal, în hotarul Cioarii. Şi s-au 
scris de mine smeritul şi mult păcătosul şi  lui Dmne rob Eustatie Popovici. 1771 mart 20. (Gabriel Ştrempei, Catalogul 
manuscriselor româneşti, I-III, Bucureşti, 1978, стр. 83).
39  Васа Лупуловић,  Живот и рад епископа Софронија Кириловића, у: Темишварски зборник, 3, Нови Сад, 2001, рр. 
135–142, стр. 138.
40  Васа Лупуловић, Живот ... стр. 138.
41  Васа Лупуловић, Живот ... стр. 139.
42  A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 60. kötet, р. 233–237.
43  Исидора Точанац, Терезијанска црквена реформа и Срби, у Држава и политике управљања, Историјски институту 
Београд, Зборник радова, књига 33, Београд, 2017, 9–36, стр. 20.
44  Манојло Грбић, Карловачко владичанство, III, стр. 172.
45  Prodan, David - Răscoala lui Horea, volumul I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979, p. 256.
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духу јозефинистичке реформе обнови токове Темишварске епархије. У свом пастирском раду руко-
положио је преко 150 свештеника и обновио исто толико храмова, а за његово време установљена 
је обавеза увођења матичних књига. Након упокојења карловачког митрополита Мојсија Путника, 
гроф Палфи и генерал Фон Тигет предложили су Петровића за администратора Карловачке митро-
полије, што је и потрврђено царским декретом 12. јула 1790. године. Успео је да издејствује дозволу 
одржавања црквено-народног сабора у Темишвару 1790. године, који је постао и изборни сабор. 
Петровић је на Бeчком двору уживао велики углед, а поврх тога био је један од најстаријих међу 
епископима и човек особитих способности за руковођење митрополијом. Петровић је заступао 
струју која је видела гаранцију поштовања привилегија, обраћање Бечком двору, а сабор назвао од 
изузетног значаја јер су очи тадашње Европе будно гледале у исходиште тог сабора. Нажалост, Пе-
тровић је већ од првод дана заседања увидео стварање групе која је бранила своја приватна добра. 
Зато је он и позвао присутне да своје лично добро потчине општем добру и окрену се Бечком двору, 
а интересе српског народа ускладе са интересом империје. На темишварском сабору за карловачког 
митрополита изабран је Стефан Стратимировић, а епископ Петровић је именован за главног рефе-
рента Илирске дворске канцеларије46.  Поседовао је огромну личну библиотеку, другу по величи-
ни после чувене Орфелинове библиотеке, а у својим филозофским схватањима остао је доследан 
француском енциклопедизму и француском филозофу Пјеру Бејлу47. Као једно од његових највећих 
остварења остаје отварање богословије у Темишвару 1800. године, намењенe српском и румунском 
свештеничком кадру, а чији су главни предавачи били шенђурачки архимандрит Павле Кенгелац и 
учени Михаил Мартиновић Рошу48.

Период у којем су на челу Темишварске епархије били епископи Стефан Авакумовић 
(1801–1822), Јосиф Путник (1829–1830), Максим Мануиловић (1833–1838) и Пантелејмон Жив-
ковић (1839–1851) означила је непрестана борба темишварских епископа за очување верског и 
националног идентитета. Епископ Стефан Авакумовић залагао се за тачно вршење богослужења, 
и у ту сврху настојавао да се све цркве снабдеју потребним богослужбеним књигама. У ту сврху 
тражио је 18. фебруара 1809. године од окружних намесника да доставе потребне богослужбене 
књиге из сваке парохије и да се јасно назначи да ли да буду на српском (илирическом) или ру-
мунском (валахијском) језику49. Највероватније је допремање књига било отежано, јер се списак 
потребних књига чекао скоро четири године. Дана 17. априла 1813. године, епископ Стефан је 
саставио списак књига које се могу наручити из пештанске штампарије. Међу тим књигама на-
лазиле су се: Апостол, Словенска Библија, Ирмологија, Књига о свештеничким дужностима, 
Недељне проповеди, Проскомидија или Олтарска таблица, Псалтир, Требник, Часослов и Слу-
жебник. Уз то, нaпоменуо је да су на румунском језику у продаји постојали једино часослов и 
псалтир50. Међутим, ова ситуација је побољшана јер је исте године доктор Јоан Молнар штампао 
на румунском језику Јеванђеље и Октоих за које је епископ Стефан имао похвалне речи и које 
је особито препоручио окружницом од 7. августа 1813. године51. Штампао је као темишварски 
дијецезан Монашка правила, намењена банатским монасима52. Упокојио се 25. јуна 1822. у Теми-
швару53. Сахрањен је у крипти темишварске Саборне цркве.

Сам крај овог периода означио је период буђења народних осећања где се посебно истиче 
личност епископа Пантелејмона Живковића. Овај врли црквени муж најпре је као епископ дал-
матински требало да се одупре унијаћењу, да би касније као саветник аустријског цара и један 
од најзначајнијих сарадника патријарха Јосифа Рајачића био у жижи пажње у револуционарним 
годинама 1848. и 1849. године. У веома незгодном положају нашао се за време буђења румунске 

46  Владан Гавриловић, Темишварски сабор, Нови Сад, 2005, стр. 56, 75.
47  Мита Костић, Културно историјска раскрсница Срба, Нови Сад, 1935, стр. 443.
48  Прота Слободан Костић,  Богословски течај у Темишвару 1800 године, Темишвар, 1926.
49  АСПЕТ – Фонд циркуларни протоколи, Српске Православне Парохије чаковачке, стр. 66.
50  АСПЕТ – Фонд циркуларни протоколи, Српске Православне Парохије чаковачке, стр. 110 – 111.
51  АСПЕТ – Фонд циркуларни протоколи, Српске Православне Парохије чаковачке, стр. 116.
52  Српски сион, Сремски Карловци 15. март 1903.
53  Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси ... стр. 472-473.
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националне идеје, када га румунски православни народни прваци нису хтели више признавати 
за свог законитог црквеног поглавара. Епископ Пантелејмон је заједно са генералом Рукавином и 
осталом посадом темишварске тврђаве остао да брани опседнути Темишвар, који су као међу по-
следњим упориштима покушали освоjити мађарски хонведи. Одавде је пратио разарања српских 
православних храмова, али је доживео да види и ослобођење од опсаде одлучном интервенцијом 
аустријске и руске војске54.

Тежње православних Румуна да се отцепе од српске јерархије и да организују засебну епар-
хију оствариле су се за време патријарха Самуила Маширевића, који  је као заменик епископа 
Пантелејмона наследио трон темишварских епископа (1851–1864). Као темишварски епископ 
Самуило Маширевић је настојавао да одржи духовно јединство свих верника православне веро-
исповести. Писао је посланице, обраћао се свештеницима и народним првацима и желео је да у 
свему преовлада разум и непрестано позивао на јединство, без разлике на језик богослужења или 
администрације.

У низу темишварских архијереја посебно место на прелому XIX и XX века заузимају Геор-
гије Бранковић, потоњи српски патријарх и Георгије Летић. Као сомбoрски прота Бранковић је 
непрестано напредовао у црквеној јерархији, јер 7/19. маја 1882. постао члан Архијерејског синода, 
а по монашењу, 6/18. јуна био је произведен за архимандрита манастира Ковиља. Услед упражњења 
Епархије темишварске, патријарх Герман Анђелић, епископ будимски Арсеније и епископ бачки 
Василијан обавили су хиротонију Георгија Бранковића за темишварског епископа 1/13. јула 1882.  
године. Дошавши на престо темишварски архијереја, нови епископ прионуо је на истрајно спро-
вођење свих државних законских прописа, а који су уједно подржавали црквене прописе. Када је 
реч о издржавању свештеника и њихових породица треба истаћи бригу коју је епископ Георгије 
посветио свештеничким удовицама и сирочади. У ту сврху почео је да организује фонд који би пр-
венствено имао за циљ сузе свештеничких удовица и сирота утрти и бедно им стање олакшати. 
Обраћајући се свештеницима окружницом од 9. јула 1883. године, проследио им је нацрт уредбе 
по којом би функционисао овај фонд. Окружницом од 20. окторба 1882. године тражио je да се 
одговори на упитнике достоверно и без пристрастности. Намена упитника је била да епископ 
Георгије створи опште мишљење о свештенству (број деце, језике које говори, стручна спрема и 
дошколовавање, владање као свештенослужитељ), о парохијским црквама (спољно и унутрашње 
стање храмова, број парохијана, која је заступљеност православних Румуна у српским заједницама, 
демографска кретања у задњим годинама), апсолвентима теолошких наука (године узраста, пока-
зано знање и владање у Цркви), учитељима (које су науке завршили, које језике говоре, владање, 
успех у настави, тачност у извршавању свих задатака) и школама (у каквом су стању, колико у ме-
сту има деце стасале за школу и колико од њих похађа наставу)55. Епископ Георгије је давао велику 
важност интелектуалном и духовном усавршавању своје пастве. Епископ Георгије се у Епархији 
темишварској истакао као изразити родољуб. Похвалио је затечено стање међу свештенством, да са 
малим изузецима сви користе ћирилицу, али је предложио, да сходно законским нормама, у јавним 
изводима упућеним државним властима, поред ћирилице употребе и латиницу. Уосталом, нагласио 
је, у смислу постојећих установа и уредаба наших послова, језик свију наших црквених и школских 
власти и органа јесте српски са ћирилицом56.

Епископ Георгије Летић изабран је за епископа темишварског једногласно 27. новембра 
1903. године, а посвећен 27. марта 1904. године, у карловачкој Саборној цркви од патријарха 
Георгија Бранковића, епископа будимског Лукијана и бачког Митрофана. Устоличење у теми-
шварској Саборној цркви извршио је патријарашки изасланик протосинђел Данило (Пантелић), 
потоњи епископ далматинско-истријски, 10. маја 1904. године57. До Првог светског рата епископ 

54  Саша Јашин, Епископ Пантелејмон Живковић, Темишвар, 2017.
55  АСППС фонд циркуланих протокола 1863–1904, Е.бр. 89/ 20 октобра 1882, стр. 67
56  АСППС фонд циркуланих протокола 1863–1904, Е.бр. 2/ 23 фебруара 1884, стр. 80–81
57  Сава, епископ шумадијски, Српски јерарси од деветог до двадесетог века, Београд, Подговрица, Крагујевац, 1996, 
стр. 120–122

https://sr.wikipedia.org/wiki/1882
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%99
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%90%D0%BD%D1%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%9B)
https://sr.wikipedia.org/wiki/1882
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1903
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/1904
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%80%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/1904
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82


АРХИЈЕРЕЈИ ТЕМИШВАРСКЕ ЕПАРХИЈЕ

21

Георгије посветио се архипастирском раду и црквено-школским и народним пословима своје 
простране епархије. Посебну пажњу посветио је школству, не само у својој епархији, већ у целој 
митрополији. Његовом заслугом изведена је реформа веронаучне наставе у вероисповедним шко-
лама Карловачке митрополије, 1907. године, а његов Катихизис православне хришћанске цркве 
је употребљаван као уџбеник не само у основним школама ове митрополије, већ и у Босни, Хер-
цеговини и Далмацији. У погледу духовног живота Срба из Епархије темишварске на заседању 
Епархијске скупштине од 8. јуна 1909. године епископ Летић је закључио да је народ Светој 
Цркви искрено одан. Црквена свест је била дубоко укорењена у души српског народа, те скоро 
нема народа који с толиком готовошћу приноси жртве за цркву и вероисповедну школу, као наш, 
и који тако брижно чува своје народно-црквене установе и наслеђене обичаје. Зато је једна од 
значајних активности епархије било неговање и учвршћивање духовног живота. Према епископу 
Летићу добро учвршћена вера основ је за наставак и промовисање свих облика културе у народу, 
јер наша српска црква у својем апостолату, рачуна са духом народним, те га не угушује, него 
развија и оплемењава црквеним духом. Зато је присуство Цркве у народу од великог значаја, на-
рочито у погледу одржања верских особености у народу што би за Цркву свакако значило лакше 
продирање и сигурнији пријем и успех у народу58. Епископ Летић је будним оком гледао на све 
изазове у друштву и покушавао је да искорени све оно што је било противно духовном напретку 
своје пастве. У том смислу писао је у више наврата упутства парохијском свештенству, међу који-
ма издвајамо: Напомене свештенству у борби против алкохолизма59, О неговању црквене свести 
и јачању верскога духа у Светој Четрдесетници60, Позив на посао око народног просвећења61, 
О oпштем попису народа62, Упутство свештенству за време опасне заразе63, Окружница о па-
стирским посетама64.

Православље у Банату заузима веома важно место у историји мултиетничког, мултикулту-
ралног, мултиконфесионалног и вишејезичног простора Баната. Ова провинција доказала је да 
има способност да се прилагођава друштвеним, културним, политичким и црквеним тенденци-
јама времена и омогућила појаву елита у најразноврснијим областима деловања. Важну улогу у 
друштвеном и црквеном животу Баната имало је банатско свештенство, које је преданошћу,  гра-
ђанским осећањима, духовношћу и залагањем дало одлучујући допринос формирању и очувању 
конфесионалног идентитета хришћанских верника источног вероисповедања.
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THE ARCHBISHOPS OF DIOCESE OF TIMIŞOARA

Summary

The Bishop of Šumadija and the administrator of Timisoara, Dr. Sava Vuković, with his capital work Serbian 
Hierarchs, charted a new path in the research of Serbian church history. More than two decades have passed since 
almost no attention was paid to the Serbian hierarchs who were at the head of one of the most important dioceses 
of the Karlovac metropolitanate. Having as a basis for research, the blessed memories of Bishop Sava and other 
researchers, biographies of all Timisoara archbishops and administrators from the sixteenth century to the present 
day are united in one work, which is supported by the latest research results. The work represents a kind of sacred 
history of Serbs in Romania, since throughout history it has been a thread that united Serbs crossed under the Saint 
Sava omophorion of the Orthodox Serbian hierarchy.
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JAPANSKA DREVNA KNJIŽEVNOST  
U KONTEKSTU STVARANJA JAPANSKE DRŽAVE

Ovaj rad se bavi ulogom najstarijih sačuvanih hronika u Japanu, Kođiki i Nihonšoki, tokom intenzivnog rada cara 
Tenmua na stvaranju centralistički uređene države (kraj 7. i početak 8. veka). Jedna od mera, koje je započeo car 
Tenmu, a potom ih završila njegova naslednica, carica Genmei, bilo je sastavljanje zvaničnog rodoslova, kojim se 
ukazivalo na božansko poreklo carske porodice, te na taj način dokazivao legimitet carske vlasti. Iz Uvoda hronike 
Kođiki saznajemo da su sastavljaču, Oo no Jasumarou, kao izvori poslužila rodoslovna dokumenta (Teiki) i zbirke 
mitova (Kjuđi), koja nisu sačuvana do danas. Brojne nedoumice se javljaju u vezi s ovim izvornicima, ali je na 
osnovu kasnijih istorijskih događaja jasno da su im vlasti pribegavale, i to naročito u trenucima kada je bilo po-
trebno podići nacionalni duh. I sam kraj hronike Kođiki daje povoda za raspravu budući da se ne proteže na vreme 
kada je hronika sastavljana, već se završava nepun vek ranije.  

Ključne reči: Japan, Jamato, Kođiki, Teiki, Kjuđi

Najstarije zapise o postojanju država na teritoriji današnjeg Japana nalazimo u kineskim izvori-
ma, poput kineskog klasičnog teksta Zapisi o tri kraljevstva (Sanguo Zhi, oko 297. godine n. e.), koji je 
u Japanu poznat pod naslovom Giši vađin-den (Gishi wajin-den, videti npr: Saeki 1988). U tridesetom 
tomu ove knjige pominje se narod Va (Wa), što je zapravo drugi izgovor starokineskog naziva za državu 
Jamatai:

„Narod Va živi usred mora Lo-lang, na planinskim ostrvima jugoistočno od [prefekture] Tai-fang. Ranije je 
tu živelo više od stotinu zajednica. Za vreme dinastije Han, dolaze na dvor da odaju počasti. Danas trideset 
ovih zajednica održava odnose [s našim dvorom] preko izaslanika i pisara.” (Chen, Wada 1951: 54)

Kineska hronika opisuje svet i običaje starojapanskih plemenskih zajednica. Njihov nastanak i 
razvoj uslovljen je počecima uzgajanja pirinča (koji je stigao iz Kine/Koreje u 3. veku p. n. e.), čime 
se iz temelja menja, do tada sakupljački način života. Stabilizuju se staništa, formiraju se prva naselja, 
onda i zajednice prema krvnom srodstvu i plemena koja imaju utvrđene zadatke privređivanja. U takvim 
zajednicama se povećava broj pripadnika jer je za uzgajanje žitarica neophodan kolektivni rad. Te zajed-
nice, isprva bez definisanog društvenog uređenja, vremenom postaju relativno složene političke jedinice 
i na japanskom se nazivaju kuni (država). Moćniji vladari pokazuju osvajajačke pretenzije, tako da one 
često ratuju međusobno. 

Posle višegodišnjih sukoba, krajem 2. veka posebno jača, u kineskim izvorima pominjana država 
Jamatai, na čelu s kraljicom-šamankom, Himiko (o tome više u: Akagi 1997: 87−99) i pridružuje joj se 
više desetina drugih država. Svedočanstva o ovim vremenima otkrivena su na arheološkom nalazištu 
Jošinogara na ostrvu Kjušu (v. Istorija Japana 2008: 19). Osim toga, na ostrvu Šika, u prefekturi Fu-
kuoka, 1784. godine pronađen je „Zlatni pečat kralja Na” države Va. Ovaj pečat, načinjen od grumena 
zlata, koji se danas smatra japanskim nacionalnim blagom, car Guangvu kineske dinastije Han (202. 
g. p.n.e. – 220 g. n.e.), poklonio je izaslaniku svoje vazalne države Va 57. godine n. e. (o tome više u: 
Fogel 2013). Kineska svedočanstva sasvim se razlikuju od japanskih zapisa o ovim događajima. Dok 
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su kineski istoričari državu Va (Jamatai) opisivali kao vazalnu zemlju sastavljenu od stotinu raštrkanih 
plemenskih zajednica, u prvoj zvaničnoj carskoj hronici Japana − Nihonšoki (ili Nihongi, Zapisi o Japa-
nu, iz 720. godine, v. Sakamoto et al. 1982), zabeleženo je da je Jamatai bila država sa sedmovekovnom 
tradicijom, osnovana 660. godine p. n. e. 

Danas se ne može sa sigurnošću reći da li je pomenuta država Jamatai zapravo Jamato, preteča 
današnjeg Japana, koji je krajem 7. ili početkom 8. veka promenio naziv u Nihon (Japan).1 Činjenice 
govore u prilog tome da je tokom 6. veka država Jamato ojačala. Na nalazištima su pronađeni dokazi 
o proizvodnji soli i keramike, kao i o izradi bronzanih ogledala i nakita od dragulja. Upravo bronzano 
ogledalo i ogrlica od dragulja, uz mač Kusanagi, predstavljaju simbole carske vlasti u Japanu.  

Stupanjem na presto carice Suiko 593. godine, Jamato dvor kreće u ekspanziju širom ostrvȃ Honšu 
i Kjušu, potiskujući i pokoravajući ostale državice i plemena, prevashodno u cilju osvajanja obradivog 
zemljišta. Vremenom je država Jamato uspela da se nametne i zavlada čitavom teritorijom današnjeg 
Japana. Zapise o tome otkrivamo u hronici Nihonšoki, kao i u najstarijoj sačuvanoj hronici, Kođiki, iz 
712. godine (za kompletan prevod dela sa starojapanskog na srpski jezik v. Kođiki, 2008, a za japansku 
verziju v. Ogiwara, Konosu 1973). Carica Suiko je objavila i prihvatanje budizma, koji je, prema hronici 
Nihonšoki, u Japan donet 552. godine (up. Istorija Japana 2008: 25) i podsticala je izgradnju budistič-
kih hramova.2 Osim jakih uticaja budizma, ovaj period obeležila je opšta asimilacija kineske kulture. 
Sredinom 7. veka državni administrativni aparat reorganizovan je Taika reformom (Taika no kaishin) 
po ugledu na Kinu dinastije Tang (618−907). Sprovođenje reforme, koja se odnosila na upravljanje 
posedima i na strukturu vlasti, zahtevalo je definisanje jedinica zemljišta i njihove dodele porodicima 
i pojednicima. Sprovodi se popis stanovništva, između ostalog i u cilju oporezivanja, prinudnog rada i 
mobilisanja (graničara). 

Prekretnica u japanskoj istoriji dešava se 672. godine, kada nakon smrti cara Tenćija, dolazi do 
sukoba između prestolonaslednika Otomoa i carevog brata, princa Ooame. Prestolonaslednik se zalagao 
za lokalnu autonomiju pojedinačnih država, pre svega zato što su ga podržavale moćne porodice (npr. 
Nakatomi i Soga), koje nisu želele da izgube vlast. Njegov stric je, nasuprot tome, smatrao da zemlja 
treba da se centralizuje, tačnije da ostale države treba da se povinuju vlasti Jamato dvora. On pobeđuje 
i postaje car Tenmu. Pod centralnom upravom carevina jača. Celokupno zemljište je vlasništvo cara, a 
svi imaju pravo na njegovo korišćenje u skladu s ricurjo sistemom krivičnog prava i administrativnih 
propisa, zasnovanim na filozofiji konfucijanizma i kineskog legalizma.   

Prestonica je 710. godine preseljena u najstabilniji grad, Naru, gde se nadalje odvija celokupni 
društveni i kulturni život. Tako počinje Nara period japanske istorije (710−784). Odlikuje ga puna pri-
mena ricurjo zakonika i visok nivo intelektualnih i kulturnih dostignuća. Kineska kultura ima veliki 
uticaj na državno uređenje i na japansku kulturu. Japan u Kinu šalje više izaslanstava sa po više stotina 
ljudi, uprkos tome što su putovanja preko mora bila rizična i često fatalna. U ovim izaslanstvima nala-
zili su se i brojni učenjaci i učenici, od kojih su mnogi godinama ostajali u Kini. Po povratku su, čak iz 
centralne i zapadne Azije, dovodili strane sveštenike i naučnike, koji su dali znatan doprinos bogatstvu 
japanske kulture. Na taj način su otvoreni putevi kojima će u Japan stizati strani uticaji, što će ostaviti 
vidljivog traga čak i na japansku narodnu tradiciju.  

Ako govorimo o religiji, osnove duhovnosti Nara perioda čine autohtoni šintoizam i budizam. 
Šintoizam je politeistička vera koja podrazumeva šamanizam, kult predaka i animizam, a bogovi šinto 
panteona personifikuju prirodne pojave, kao i određene civilizacijske tekovine i imaginarne pojmove. 
Japancima je isprva bila strana apstraktna koncepcija mitologije i uz to logički i analitički stav nisu 
bili toliko u duhu japanske autohtone misli, pa zato šinto polazi od intuicije i od konkretnih pojmova 
u prirodi i društvu. U spoju šintoizma i budizma najbolje se ogleda japanski eklektistički pristup veri i 
filozofiji. Ove dve religije su vrlo brzo počele mirno da koegzistiraju, čak i da se dopunjuju, na primer 

1  Kineska dokumenta iz 703. godine svedoče o promeni naziva, a izvršena je na insistiranje japanskih izaslanika u Kini.
2  Pripadnik moćne porodice Soga iz tog vremena, Soga no Umako, 588. godine je započeo izgradnju prvog budističkog hrama 
u Japanu, Asukadera. Princ Šotoku je 593. godine započeo izgradnju hrama Šiten’nođi, koji se smatra najstarijim hramom pod 
državnom upravom u Japanu.
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objašnjavajući bogove/duhove (kami) različitim manifestacijama Bude. S Meiđi restauracijom carske 
vlasti 1868. i jačanjem nacionalističkog duha, šinto dobija primat, postaje zvanična državna religija i 
ulažu se napori da se udalji od (uvezenog) budizma. Šintoistički sveštenici postaju državni službenici, 
budući da se tek posle Drugog svetskog rata šinto razdvaja od državnih institucija, a vlasti finansiraju 
najvažnija svetilišta. Mitovi o formiranju Japana korišćeni su za negovanje nacionalnog identiteta, s ca-
rom kao centralnom figurom. Tek posle Drugog svetskog rata, šinto se razdvaja od državnih institucija 
(o ovome više, npr. Mehl 1998).    

Prvi književni izrazi i pomeranje/kretanje književne misli od usmene ka pisanoj književnosti u 
Japanu javljaju se kroz šintoističke religiozne (duhovne) obrede, recimo kroz kolektivne molitve za kišu 
ili žetvu, koje nisu bile odraz ličnog doživljaja. Tako nastaju norito ‒ molitveni tekstovi, u kojima se 
prožima stihovna i prozna književnost, i spaja s muzičkim doživljajem. Već u Nara periodu ova granica 
među žanrovima je izraženija i možemo govoriti o počecima japanske pisane književnosti. Kineski je 
službeni jezik na japanskom dvoru, a najcenjeniji književni žanrovi bile su, kao i u Kini, istorijske hro-
nike, religijsko-filozofski spisi i poezija. 

Osnovni preduslov za nastanak pisane književnosti je pismo. U nedostatku sopstvenog, Japanci 
preuzimaju kinesko pismo, inače sastavljeno od pojmovnih znakova (ideograma, ili na japanskom: kan-
đi). Međutim, ovo pismo ne odgovara u potpunosti japanskom jeziku, koji se u svim segmentima razli-
kuje od kineskog. Zato Japanci osmišljavaju hentai kanbun – kineski tekst s komplikovanim oznakama 
za čitanje, koje omogućavaju da se kineska rečenica rekonstruiše u skladu s japanskom gramatikom 
i sintaksom. Ovaj vid pisanja nadalje se vekovima koristio u Japanu, uprkos tome što su već u Nara 
periodu Japanci počeli da koriste kineske ideograme ne samo kao pojmovne znakove, po semantičkoj 
vrednosti, već i kao slogovne znakove, prema njihovoj fonetskoj vrednosti. To rezultira stvaranjem 
man’jogane, preteče japanskog slogovnog pisma, čime je udaren temelj današnjem japanskom pismu, 
koje je sastavljeno od ideograma i dva slogovna pisma: hiragane i katakane. 

Man’joganom, a otuda i njen naziv, krajem 7. veka, napisana je enciklopedijska zbirka poezije 
− Man’jošu (Zbirka deset hiljada listova, oko 4.500 pesama), koja se smatra najcelovitijim prikazom 
pesničkih dometa japanskog antičkog društva. Najstarije pesme iz zbirke datiraju iz 4. veka, a neke od 
njih su mitsko-istorijske pripovesti, namenjene predstavljanju na dvoru, nastale u znak sećanja na neke 
važne događaje i vladare. Iako ovoj monumentalnoj zbirci nije prethodila carska naredba, ona je ipak 
odražavala jedinstvo carevine i bogatstvo njene kulture. To je vidljivo i na širokom društvenom rasponu 
pesnika, pa su u zbirci Man’jošu sabrane pesme članova carske porodice i dvorskih pesnika, ali i nepo-
znatih autora, među kojima su: regrutovani vojnici, ribari ili seljaci, što vidimo na primeru dva korpusa 
narodne poezije. 

Osim poezije, s usvajanjem kineskog pisma i pod uticajima budizma, počinje da se razvija (prete-
žno) prozna japanska književnost. Paralelno s javljanjem kineskih uticaja, ili upravo kao posledica toga, 
dolazi do buđenja nacionalne svesti, a književnost postaje glavno sredstvo njenog prenošenja. Važno je 
naglasiti da se ovaj vrhunac prvog procvata japanske književnosti i lepih umetnosti odvija pod pokrovi-
teljstvom države, što je postavilo temelje stvaranju nacionalne kulture. U takvim društveno-političkim 
okvirima nastaju najstariji zapisi, koji čuvaju i elemente usmene tradicije. To su pomenute istorijske 
hronike s početka 8. veka: Kođiki i Nihonšoki, sastavljene po uzoru na kineske istoriografije.3 Činile su, 
a i danas čine, osnovu istorije nacije, zasnovane velikim delom na japanskoj mitologiji, koja je u tesnoj 
vezi sa šinto religijom. 

Nihonšoki je prva od ukupno „šest nacionalnih istorija” (rikkokushi), završenih do 901. godine. 
Ostalih pet su: Šoku Nihongi (Nastavak Zapisa o Japanu; 40 tomova; 797. godina); Nihon Koki (Kasniji 
Zapisi o Japanu; 40 tomova; 840); Šoku Nihon Koki (Nastavak kasnijih Zapisa o Japanu; 20 tomova; 
869); Montoku đicuroku (Istiniti zapisi o caru Montokuu; 10 tomova; 879) i Sandai đicuroku (Istiniti 

3  Ovim delima, a naročito hronici Kođiki, okrenuo se u 18. veku nativistički akademski pokret Kokugaku (Nauka o Japanu), 
u svojim pokušajima da se istakne nacionalni duh Japana i sve ono autohtono, što je, po njima, bilo jedino vredno. Sledbenici 
ovog pokreta su se suprotstavljali neokonfucijanskim stremljenjima, pokušavajući da dokažu istinitost šintoističke mitologije, 
naročito doba bogova i prvih careva, u čije se postojanje sumnjalo.
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zapisi o tri generacije; 50 tomova; 901). Svih šest hronika napisano je po carskoj zapovesti, a opisuju 
mitologiju i istoriju Japana od najstarijih vremena do 887. godine. Izvornici na kojima se zasnivaju pre-
vashodno su dvorski spisi u posedu Ministarstva carskih poslova, kao i biografije zaslužnih (dvorskih) 
činovnika. Preostalih pet sastavljeno je po ugledu na Nihonšoki. Iako je ovaj vid istoriografija kasnije 
zanemaren, u društveno političkim prilikama koje obeležava slabljenje carske moći i jačanje aristokrat-
skog staleža, njihova forma je kasnije poslužila kao inspiracija vrhovnim ratničkim vođama, šogunima. 
Naime, tokom 17. i 18. veka oni su „pokušali da izraze svoju moć upravo ovakvim delima” (up. Mehl 
1998: 6).  

Iako se o hronikama Kođiki i Nihonšoki obično razmišlja u istom kontekstu (Japanci ih zajedno 
nazivaju Kiki − Zapisi), s obzirom na vreme nastanka i sličan sadržaj (sastoje se od mitova, predanja, le-
gendi i pesama), među njima ipak postoje brojne razlike. Te razlike leže prvenstveno u ciljevima njiho-
vog nastanka. Kođiki je u prvom redu bio namenjen Japancima i zato su sastavljači insistirali na jednoj, 
pažljivo odabranoj, zvaničnoj varijanti određenog mita ili legende, upravo onoj koja je odgovarala vla-
dajućoj ideologiji. S druge strane, Nihonšoki je prva zvanična istorijska hronika carevine, sastavljena po 
uzoru na  istorije kineskih dinastija. U odnosu na Kođiki, Nihonšoki u većoj meri sadrži istorijske činje-
nice i teži faktografskom prikazu događaja iz prošlosti. Osim toga, Nihonšoki je bio namenjen kineskoj 
carevini i korejskim kraljevinama. Namera sastavljača je bila da prikupe sve dostupne varijante mitova 
i legendi širom zemlje, kako bi se susedima predočilo bogatstvo japanske tradicije i različitost lokalnih 
kultura. Zato je Nihonšoki, kao prikaz japanskog društva i dokaz suvereniteta carevine, predstavljao 
važan korak u građenju  diplomatskih odnosa. Iz ovih funkcija proističe i pismo kojim su hronike zabe-
ležene. Dok u Kođikiju vidimo mešavinu semantičkog značenja i fonetskog čitanja kineskih znakova, 
Nihonšoki je u potpunosti zabeležen kineskim ideogramima kako bi ga mogli pročitati strani izaslanici.

Kada kažemo da je hronika Kođiki bila namenjena Japancima, to zapravo znači da je suštinski na-
pisana za potrebe Jamato dvora, kako bi se mogla koristiti na dvoru. Japan je predstavljen kao suverena 
država, koja se teritorijalno proteže sve do korejskih kraljevstava. Nema ni pomena o kineskom carstvu, 
a od drugih zemalja, pominju se dve, od tri korejske kraljevine: Širagi (Silla) i Kudara (Paekče). Ceo 
zapis je posvećen genealogiji carske, i ostalih moćnih porodica, uz narativni deo koji to potkrepljuje 
i ilustruje. I dok je gotovo ceo prvi tom Kođikija posvećen mitovima o stvaranju sveta i Japana, to u 
drugoj hronici nije slučaj. Štaviše, hronike kraljevstva Paekče služe kao potka na kojoj se tka istorija 
Japana u hronici Nihonšoki, a neretko su citirani i poznati kineski spisi. Ali, s druge strane, za razliku od 
kineskih hronika, obe japanske sadrže značajan broj pesama, što je generalna karakteristika (pretežno) 
prozne književnosti Japana, naročito ove antičke, kao i klasične književnosti iz narednog perioda.

 Uprkos razlikama, oba ova dela, i Kođiki i Nihonšoki, nastaju s jasnim ciljem: da ozakone novi 
državni poredak i vlast Jamato dvora, otkrivajući mitološku sliku formiranja japanske države kroz pri-
kaz nastanka sveta i bogova. 

Naredba o sastavljanju hronika došla je krajem 7. veka, u vreme intenzivnog rada cara Tenmua 
na jačanju centralistički uređene države. Car je nastavio reforme u sistemu činovničkih zvanja, kako 
onih na dvoru, tj. u centralnoj upravi, tako i onih u provincijama, koji su predstavljali produženu ruku 
carske vlasti. Pokrenuo je izradu zakonskih propisa, koji su 689. godine objavljeni kao Zakonik Asuka 
Kijomihara (Ferris 1998: 104). Bio je to prvi zakonik, koji je bio sastavljen od krivičnog prava (ricu) 
i administrativnih propisa (rjo), na osnovu kog je 701. godine napisan još obuhvatniji Taiho zakonik. 

Jedna od mera koje je sproveo car Tenmu bilo je i sastavljanje zvaničnog rodoslova, kojim se 
ukazivalo na božansko poreklo carske i drugih važnih porodica, te na taj način dokazivao legimitet car-
ske vlasti. Car je očigledno bio nezadovoljan postojećim rodoslovnim dokumentima (Hronike careva 
− Teiki) i zbirkama usmene tradicije (Knjige predanja − Kjuđi), budući da su očigledno postojale „broj-
ne, kontraditorne varijante“ tih tekstova (Bentley 2015: 58). Iz tog razloga, Tenmu 681. godine donosi 
carski ukaz da se napiše nova hronika. Svedočanstvo o tome nalazimo u Uvodu hronike Kođiki, koji je 
dao sastavljač hronike, dvorski činovnik, Oo no Jasumaro:  
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„Onda car prozbori: ʼJa čuh da se Hronike careva i Knjige predanja, što su u posedu raznih plemena, već 
sada razlikuju od prave istine i da je u njih uvršteno mnogo neistina. Ukoliko se te pogreške ne isprave za 
današnjih dana, neće proći mnogo godina, a smisao ovih hronika sasvim će se izgubiti. Jer, one su osnova i 
potka ove zemlje i temelj carske vlasti. Stoga, ja želim da se Hronike careva srede i zabeleže, a Knjige pre-
danja pregledaju i razjasne, greške odbace i istina utvrdi, kako bi se one zaveštale budućim pokolenjima.ʼ 
(Kođiki 2008: 14).”

Iako car nije doživeo završetak hronike, već je poduhvat 711. nastavila, i godinu dana kasnije 
dovršila carica Genmei, zapis je zapravo plod truda carskih činovnika koji slede istovetni kurs svojih 
naredbodavaca. Na osnovu prethodnog citata vidimo da je sastavljač Jasumaro osetio potrebu da čitaoce 
podseti na tri decenije ranije izdatu, naredbu cara Tenmua − tog velikog suverena i poznatog zagovorni-
ka velikih reformi, čime je podvukao značaj ovog poduhvata. A poduhvat je u osnovi bilo nastojanje da 
se postojeći mitovi preoblikuju i preformulišu tako da razjasne i prate jedinstvenu liniju carskog porekla, 
sve do samih početaka, tj. do rođenja vrhovne boginje šinto panteona – Velike boginje sunca, Amatera-
su. Na taj način se moglo osvetliti i poreklo same carice Genmei, a samim tim je bilo moguće dokazima 
potkrepiti njene pretenzije na presto. 

Upravo zahvaljujući uvodnom tekstu hronike, do nas stižu podaci o metodologiji, kao i o vrstama 
izvora koju je Jasumaro koristio, iako oni nisu ostali sačuvani do današnjeg vremena. Naime, u Kođikiju 
se jasno razdvajaju te dve vrste tekstova, na koje se, prema sopstvenim rečima, oslanja Jasumaro. Prvi 
izvornik, Teiki, sadržao je imena careva, određenje gde se nalazio dvor svakog pojedinačnog cara, kao i 
imena pripadnika njegove porodice, godinu smrti i mesto gde je sahranjen. Ovi zapisi su dokazivali di-
rektnu vezu japanskih careva s boginjom Amaterasu. Drugi izvornik, Kjuđi, koji je činila zbirka mitova, 
predanja, legendi i pesama, očigledno je bila od izuzetne važnosti caru Tenmuu, čim je u svom ukazu 
stavio akcenat na ovu vrstu zapisa. Ova zbirka se nije odnosila samo na drevnu istoriju Japana, već i na 
mitsko vreme nastanka sveta. Služila je kao deskriptivni dokaz podataka koje je sadržavao Teiki. Upravo 
i jeste bila od značaja caru Tenmuu zato što je kroz mitološke priče potkrepljivala tvrdnju o božanskom 
poreklu carske porodice.

Pošto o tim izvornicima saznajemo posredno, sasvim je logično to što postoje brojne nedoumice u 
vezi s njima. Neki naučnici smatraju da to nisu bila razdvojena štiva, već jedno zajedničko, koje je obu-
hvatalo i rodoslov i narativni diskurs koji ga je pratio. Neki smatraju da samo drugi i treći tom Kođikija 
pokrivaju sadržaj ovog izvornika. Osim toga, iako je uvreženo mišljenje da Teiki predstavlja rodoslov 
carske porodice, postoji i teorija da su to zapravo svedočanstva o dostignućima svakog pojedinačnog 
cara, a ne samo rodoslov (o tome više u: Yamaguchi, Konoshi 1997: 22). Osim toga, upada u oči to što 
se narativni diskurs u Kođikiju završava odeljkom o caru Ninkenu (Kođiki 2008: 303), pa zapis nadalje 
daje samo (sukcesivne) genealoške podatke o carevima. Zato se može zaključiti da je Kjuđi time iscr-
pljen. Opšteprihvaćena je teorija da su ovi mitovi i predanja bili usmeno prenošeni, te da su zabeleženi 
u 6. veku, kako bi se potom, razjašnjeni i ispravljeni, našli  u hronici Kođiki. 

Prvi japanski naučnik koji je kritički pristupio proučavanju hronika Kođiki i Nihonšoki, i to upra-
vo iz perspektive pretpostavljenih izvornika, Teiki i Kjuđi, bio je Sokići Cuda (1873−1961; up. npr.: Tsu-
da 1940). Istoričar Šigeki Tojama (1968: 34−43) razmatra Cudine stavove, koji su bili revolucionarni za 
nacionalističku klimu u vreme pre Drugog svetskog rata, ali su se pokazali prihvatljivim u posleratnom 
Japanu. Cuda je intenzivno proučavao hronike (Kiki) i zauzeo je kritički stav prema mitovima, čime je 
zadirao u samu srž šintoa. Tvrdio je da su Teiki i Kjuđi sastavljeni tokom 6. veka i da ne sadrže samo 
istorijske činjenice. Prema njegovom tumačenju, recimo, određeni carevi, koji se u hronici navode kao 
istorijske ličnosti, nikada nisu postojali, a među njima je i legendarni car Đinmu. I ne samo to, već je, 
prema Cudi, veći deo zbirke mitova i predanja, Kjuđi, fabrikovan, a naročito njen mitološki deo. To je 
učinjeno svesno, s namerom da se dokaže neprekidna linija carske vladavine. Zato Cuda insistira da ovaj 
tekst nema nikakvu istorijsku vrednost. 

Cudini stavovi dočekani su kao nepoštovanje i bogohuljenje, kao napad na japanski nacionalni 
duh i orijentalnu kulturu, pa su vlasti zabranile njegove knjige. On je, zajedno s izdavačem, Šigeom Iva-
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namijem, bio optužen za kršenje Zakona o izdavaštvu zbog „skrnavljenja dostojanstva carske porodice” 
(Toyama 1968: 36). Obojica su osuđeni na dve godine uslovne kazne. Posle rata, pak, Cudini stavovi o 
istoriji japanske carevine bili su podržani u akademskim krugovima, pa je on 1947. godine izabran za 
člana Carske akademije, a dve godine kasnije i odlikovan Ordenom za kulturu.

Tu nije kraj nedoumicama u vezi s najstarijim hronikama. Analizirajući Kođiki, neminovno se 
nameće i više pitanja u vezi s njegovim finalnim delom. Oo no Jasumaro je hroniku završio šturim po-
dacima o vladavini carice Suiko i njenoj smrti: 

„Careva mlađa sestra, njeno veličanstvo Tojomike Kašikijahime, obitavaše u dvoru Oharida i trideset se-
dam leta vladaše carstvom. (Izdahnu petnaestog dana trećeg meseca pete godine Pacova.) Njena grobnica 
nalazila se kraj brda Oono, ali je kasnije premeštena u veliku grobnicu u mestu Šinaga.” (Kođiki  2008: 
315).

Carica Suiko je bila mlađa sestra cara Jomeija i žena svog polubrata, cara Bidacua. Ona je trideset 
treći japanski car u nizu, a prva, službeno priznata vladarka s titulom carice u Japanu. Njena vladavina 
je bila duga (592−628) i plodotvorna, a dato joj je tako malo prostora. Postavlja se pitanje zašto.

I ono što još više zbunjuje proučavaoce, ali i obične čitaoce: iz kog razloga je upravo tu stavljena 
tačka na carski rodoslov? Hronika se završava smrću carice Suiko 628. godine, a uobličeni tekst Kođi-
kija predat je dvoru 712. godine. To znači da postoji vakuum od nešto više od 80 godina, o kom nema 
nikakvih podataka. Nema informacija čak ni o samom caru Tenmuu koji je inicirao sastavljanje hronike, 
premda je to pomenuto u uvodnom tekstu. I sama carica Genmei, koja je poduhvat dovršila, pominje se 
samo u Uvodu hronike. 

Različiti proučavaoci daju različita tumačenja ove zagonetke. Možda je najverovatnije ono koje 
se usredsređuje na podatke koje je trebalo izostaviti iz jednog ovakvog štiva. Reč je o mogućoj nameri 
da se izbegne veličanje porodice Soga, do čega bi neminovno došlo da su zabeleženi podaci o carevima 
koji su bili pod njihovim uticajem. Naime, porodica Soga je do te mere ojačala da je do 645. godine 
potpuno kontrolisala državu. Njihov uspon je počeo sa Soga no Inameom, koji je, kao veliki ministar, 
od 536. do 570. jačao svoj uticaj na dvoru. Pribegavao je istim onim načinima koje će kasnije, tokom 
Heian perioda (794−1192), porodica Fuđivara dovesti do savršenstva. Bile su to bračne veze s carskom 
porodicom. Dve ćerke Soga no Inamea postale su žene cara Kinmeija. Tu nije bio kraj. Majke, odnosno 
supruge petorice narednih careva, bile su pripadnice porodice Soga. Štaviše, iz hronike Kođiki (2008: 
314) saznajemo da je Soga no Umako 592. godine naredio atentat na prethodnika carice Suiko, cara Su-
šuna. Soge su favorizovale kineske modele religije i vlasti, i konfucijansku filozofiju. Duboko uvereni 
da je budizam religija civilizovanih, insistirali su na njegovom širenju. Uspeli su da uspostave gotovo 
neograničenu vlast iako sami nisu zauzimali tron. Na prestolu bi bio car koga su oni podržavali, a oni su 
se bavili državničkim i političkim poslovima. Kako je njihova moć jačala, ponašali su se sve osionije, 
pa su počeli da grade grandiozne palate i skupe grobnice.  

Supremacija porodice Soga završava se tzv. Iši incidentom 645. godine, kada se prethodnik i brat 
cara Tenmua, princ Naka no Oe (kasnije car Tenći), urotio s Nakatomi no (Fuđivara no) Katamarijem, 
kako bi smakli poglavara porodice, Soga no Iruku. Uspeli su u svom pooduhvatu, a carica Kogjoku je 
abdicirala. Porodica Soga više nije imala nikakvog uticaja na carsku vlast, a dve godine kasnije, Taika 
reformom, carevima su vraćene potpune ingerencije (o tome više u: Sakamoto et al. 1982: 200). 

Kada se sve to sagleda, jasno je da sastavljač Kođikija, Oo no Jasumaro nikako ne bi mogao da 
izbegne pominjanje ovih događaja sastavljajući carski rodoslov, pa ima smisla pretpostavka da je upravo 
to razlog zašto je stavio tačku posle odeljka o carici Suiko. 

Kakve god bile nedoumice i pitanja u vezi s hronikama i s izvornicima na koje se one oslanjaju, 
jedno je sasvim sigurno. U vreme kada su nastale, ovakve hronike, koje se bave delanjem careva i nji-
hovih podanika iz prošlih vremena, predstavljaju čvrste temelje jake države. A upravo je zamisao cara 
Tenmua, a potom i carice Genmei, bila da na primeru vladavina u prošlosti, dobiju legitimnost svoje 
sopstvene. Dakle, hronike Kođiki i Nihonšoki su predstavljale snažnu potporu centralističkoj vlasti Ja-
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mato dvora. S druge strane, da bi ovakvo štivo uopšte bilo moguće sastaviti, bio je neophodan upravo 
okvir centralistički uređene države. 

I to je sve što je ostalo zabeleženo do naših vremena. Posredno saznajemo o drugim zapisima koji 
su prethodili ovim zapisima. Tako, na primer, postoje indicije da je princ Šotoku, (polulegendarni) re-
gent koji je služio caricu Suiko, napisao prve istorijske knjige u Japanu. O tome postoji i zapis u hronici 
Nihonšoki: „Te godine su Hicugi no miko [princ Šotoku] i Šima no omi [Soga no Umako] zajedno radili 
na sastavljanju zapisa Ten’noki i Koki, sastavljajući tako pravu istoriju plemića na dvoru. (Sakamoto et 
al. 1982: 203).” O postojanju ovih knjiga se i danas raspravlja, pa se, tako, pretpostavlja da su pisana 
po modelima kineskih hronika, ali pod korejskim uticajima, zbog veza s kraljevstvom Paekče na Korej-
skom poluostrvu (o tome više u: Bentley 2015: 59). 

Dodaćemo i to da u Nara periodu nastaju i fudoki − etnografski spisi, koje su u prvoj polovini 8. 
veka, po carskoj naredbi, sastavljale vlasti japanskih provincija. Pisani su po ugledu na srodne kineske 
spise (feng t’u chi), prema utvrđenom obrascu i formi. Sadrže informacije o prirodnim karakteristikama, 
poljoprivredi, zanatstvu, ali i o kulturi, istoriji, običajima pojedinačnih regija u Japanu. Važno je pome-
nuti i to da je od lokalnih vlasti traženo da u ove spise zabeleže stare priče i neobični događaje (mitovi i 
predanja), onako kako su ih zapamtili stari (mudraci), te da se to nadalje smatra istorijskim izveštajem. 
Drugim rečima, usmena tradicija se ovako poistovetila s istorijskim činjenicama. A ako na fudoki gle-
damo kao na izvor japanske mitologije, možemo zaključiti da su, za razliku od hronika Kođiki i Nihon-
šoki gde su mitovi sistematizovani u „zvaničnu mitologiju”, ovde dati mitovi koji proističu iz lokalnih 
tradicija, što nam pruža uvid u lokalna verovanja. Ovi mitovi ipak otkrivaju snažne uticaje „zvanične 
kulture”, što je sasvim u skladu s jasnim ciljem − centralizovanim uređenjem japanske države. 

Na kraju možemo zaključiti da su najstarija sačuvana japanska dela, mnogo više od same knji-
ževnosti. Reč je o istorijskim hronikama, ali i zbirkama mitova i legendi, koje su direktno uticale na 
učvršćivanje vlasti Jamato dvora krajem 7. i početkom 8. veka. I dok je hronika Nihonšoki naglašavala 
nacionalni identitet Japanaca i autonomnost carevine u odnosu na Kinu i korejska kraljevstva, Kođiki je 
imao drugačiju funkciju. Prethodila joj je carska naredba da se sastavi zvaniči rodoslov carske i drugih 
važnih porodica, budući da je samim Japancima trebalo dokazati njihovo božansko poreklo, pa samim 
tim i legimitet carske vlasti. Zato se u Kođikiju insistira na jednoj, pažljivo odabranoj, zvaničnoj varijan-
ti određenog mita, upravo onoj koja je odgovarala vladajućoj ideologiji. Iz Uvoda hronike Kođiki sazna-
jemo da su sastavljaču kao izvori poslužila rodoslovna dokumenta (Teiki) i zbirke mitova (Kjuđi). Ovi 
tekstovi nisu sačuvani, ali ih ipak prate brojne kontroverze. Postoje različite nedoumice u vezi s ovim 
izvornicima, od toga da li su ta dokumenta krivotvorena, do toga da li je to bio zapravo jedinstven tekst. 
Osim toga, kroz japansku istoriju vidimo primere zloupotrebe i ovih izvornika i samih hronika, što je 
naročito dolazilo do izražaja u trenucima kada je bilo potrebno podići nacionalni duh, ili bar ne dozvoliti 
da on dodatno opadne. I sam kraj hronike Kođiki daje povoda za raspravu budući da ne obuhvata vreme 
kad je sastavljena, već se završava nepun vek ranije. 

Možemo reći da svako od nas, bilo da se ozbiljno bavi ovim proučavanjima ili je tek zaintere-
sovani čitalac, opredeljujući se za određenu teoriju zapravo stvara sopstveno viđenje japanske istorije.  
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JAPANESE ANCIENT LITERATURE IN THE CONTEXT 
OF THE CREATION OF THE JAPANESE STATE

Summary

This article deals with the role of the oldest extant chronicles in Japan, Kojiki and Nihonshoki, during the intensive 
work of Emperor Tenmu on the creation of centrally organized state (late 7th and early 8th century). One of the 
measures, which was started by Emperor Tenmu and then completed by his successor, Empress Genmei, was the 
compilation of an official genealogy, which revealed the divine origin of the royal family, and thus proved the 
legitimacy of the imperial government. From the Introduction to the Kodjiki, we understand that the compiler Oo 
no Yasumaro, as his sources used documents that have not been preserved to this day: a genealogy of the imperial 
line (Teiki), as well as the collection of myths (Kyuji). Numerous doubts arise regarding these originals, but based 
on later historical events, it is clear that they were resorted to by the authorities, especially at times when it was 
necessary to raise the national spirit. The very end of the chronicle also gives rise to a debate, since it does not 
extend to the time when the chronicle was compiled, but ends less than a century earlier.
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УДК 355.48(497.11Šabac)”1699/1788”

Драгана Лазић Стојковић

ГАРНИЗОН ТВРЂАВЕ ШАБАЦ  
(1699–1788)

Кроз досадашња истраживања у значајној мери обрађено је питање порекла имена и изградње шабачког 
утврђења, као и развој касабе до краја османске војно-административне управе. У овом раду преиспитане 
су досадашње теорије о војно-административној припадности Шапца у XVIII веку, и на основу донетог 
закључка о његовом положају, разматрана је структура војске. Иако су Шабац, као и читава Шабачка на-
хија у посматраном периоду припадали Зворничком санџаку (са изузећем периода од 1718. до 1739. годи-
не), војна команда није била организована као у осталим утврђењима Босанског ејалета. Истраживања су 
установила и промене у надлежностима финансирања гарнизона. Након 1739. године средства за потребе 
дневница више нису прослеђивана из Босанске него из Београдске благајне. Јерлијска посада била је поде-
љена на родове пешадије и коњице, уобичајене за гранична утврђења. У тврђави и паланци је било укупно 
између 600 и 680 војника. За потребе дневница, на годишњем нивоу издвајано је око 8000 акчи. 

Кључне речи: XVIII век, Шабац, војна организација, јерлије, мухафиз, финансије

1. УТВРЂЕЊЕ НА ГРАНИЦИ

Шабац као османско утврђење на обали реке Саве изграђен је 1470. године – у близини 
средњовековног утврђења Заслон. Од изградње је служио као одступница османској војсци за 
продор на угарску територију. Краљ Матија Корвин га је заузео 1476. године и увидевши ње-
гов повољан положај, користио га као полазну тачку за даља напредовања у освајању османске 
граничне територије (Јевтић & Васиљевић 1970: 409–415; Šabanović 1959: 52). Услови за повра-
так шабачког утврђења у османске руке остварили су се 1521. године. Румелијски беглербег Ах-
мед-паша добио је задатак да заузме утврђења Шабац и Београд и тако омогући даљи продор 
османске војске у Срем и Босну. Одмах по заузећу, утврђење је посетио лично султан Сулејман I 
Законодавац (1520–1566), и наредио почетак радова на његовом проширењу. До краја лета 1521. 
године освојена је територија на десној обали Дрине и Дунава, па су се остварили услови да се 
од новоосвојених подручја формирају мање територијално-административне јединице – нахије. 
Шабац је тако постао административни центар Шабачке нахије и Шабачког кадилука, који су  
ушли у састав Зворничког санџака. До формирања Босанског ејалета 1580. године, Зворнички 
санџак био је у саставу Румелијског ејалета. Од коначног османског освајања 1521. године па до 
краја османске управе у изворима османске провенијенције јавља се под именом Böğürdelen1, 
док је у изворима западне провенијенције бележен као Шабац, град на Сави (Ћирковић 1970: 96; 
Елезовић 1952: 37‒57; Ханџић 1970: 117/120, 407‒408; Милутиновић 2018: 13; Šabanović 1959: 
198– 200). 

Подстрек за изградњу тврђаве баш на овом месту лежао је у геостратешком потенцијалу 
реке Саве и њеној улози природне границе. Поред тога, постојала је потреба да се линија одбране 
на средњем Дунаву, коју су чинила утврђења Београд – Смедерево – Голубац, омеђи са стране 
новим утврђењем. Шабачка тврђава смештена је на левој обали реке Саве, а градско насеље се 

1  Према аутографу путописа Евлије-челебије, тврђава под истим именом изграђена је у  Басри (Персија) у сврху 
одступнице за продор на непријатељску територију. (Çelebi 2000: 276). 
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ширило на равничарском пределу данашње Мачве и Поцерине. Уз камени део утврђења изгра-
ђен је и део са дрвеним палисадима (осм. palankа)2. Улогу природне заштите имао је планински 
предео преко којега није било могуће прићи утврђењу (Васиљевић 1996: 7; Грчић 2002: 13–16). 
Да би одбрамбена моћ била још већа, прво је ископан канал, који је  формирао острво окружено 
бедемима (Stein 2007: 32/33, 38). Опкоп је био и по дубини и по ширини прилагођен да се по њему 
крећу мањи ратни бродови – шајке. На тај начин тврђава је могла да буде пристаниште у залеђу 
дунавског пловног пута и повезница Београда са Босанским ејалетом преко Зворника (Милути-
новић 2018: 80; Aksan 2007). Одмах након коначног освајања 1521. године, с циљем стварања 
боље повезаности са сремском територијом и лакшег освајања Београда, изграђен је мост на 
Сави. Изградњом унутрашњости и пуштањем реке у канал око бедема, утврђење је дорађено и 
стратешки ојачано. Осим тога, стратегијски значај Шапца повећао се када су изграђени бедеми и 
око цивилног дела града – вароши, што је превасходно имало за циљ заштиту насеља од поплава 
(Ханџић 1970: 122). 

Структура и бројност гарнизона  мењали  су се у зависности од тога да ли се утврђење 
налазило на граници или у унутрашњости османске територије. Камено утврђење је грађено као  
полазна тачка за даља освајања угарске територије. Због тога је посада бројала и до неколико 
хиљада војника. Од 1528. године успостављен је османски гарнизон који су чиниле јединице  
мустахфиза3, мартолоса4, азапа5 и тобџија. Када је заузета територија данашњег Срема и Славо-
није и граница се померила северно од Саве и Дунава, Шабац је добио статус тврђаве у залеђу. 
Овакав статус допринео је смањењу броја војника. Како су ратови у другој половини XVII века 
указали на све слабости капикулу јединица (спахија и јаничара), држава је посветила већу пажњу 
граничној војсци у утврђењима (Ханџић 1970: 148; Зиројевић 1974: 156‒158). Пред Велики бечки 
рат (1683–1699) у Шапцу је поред мустахфиза и аге који је командовао одредима, било и осам 
одабаша6, две ћехаје7 и један војвода8. Обимнија структура командног кадра указала је на повећан 
број посаде. Током рата 1683‒1699. године Шабац је поново имао истакнути значај као део шире 
одбрамбене линије Београда. Карловачким миром 1699. године простор Шабачке нахије и сама 
тврђава нашли су се у идентичном положају као у XV веку. Османска администрација територи-
јалне губитке након 1699. није третирала као коначно стање, ишчекујући наредни рат у којем би 
повратила све изгубљене територије. У османско–хабзбуршком рату 1716‒1718. године, не само 
што није дошло до повратка територија него су губици били још већи, а граница померена јужно 
од Саве и Дунава. Шабац  се тако нашао у границама Хабзбуршке монархије, односно  у склопу 
Краљевине Србије (1718–1739) (Веселиновић 1970; Ђорђевић 2013). Османска посада из  Шап-
ца премештена је у зворничку тврђаву под команду зворничког мухафиза9, али је у регистрима  

2  Термини на османском језику су навођену према стандарду најновијег османско-енглеског речника Џејмса Редхауса: 
Redhouse, J. (20155). A Turkish and English Lexicon. İstanbul: Çağrı Yayınları.
3   мустахфиз (осм. müstahfız) ‒ чувари у тврђавама; помоћне јединице османске војске на граници;  Током класичног 
периода у јединице мустахфиза су  регрутоване спахије, али је било и оних јединица мустахфиза у које су ступали  
јаничари; припадник јерлијских јединица током транзиционог периода; у неким утврђењима јединице под командом 
диздара. (DİA 2006: 109–111; Pakalın 1971: 630/II) 
4   мартолос (осм. martolos) ‒ припадник османске помоћне војне јединице, састављене често од хришћана. (Vasić 1967)
5   азапи (осм. ʻazab, ʻazap, ʻazeb) ‒ у класичном периоду су били део помоћних војних јединица у утврђењима; лака 
пешадија која је служила на копну и мору (и рекама). У транзиционом периоду су војне јединице јерлија. (Bostan 1991: 
312–313)
6  одабаша (осм. odabaşı) ‒ командант одреда јаничара. (Redhouse 2015: 255/256; Pakalın 1971: 716/II)
7  ћехаја (осм. kethüda; kahya) ‒ помоћник, повереник, надзорник; термин је означавао  помоћника, сарадника, заменика 
разних органа власти, као и старешину еснафа и посебних друштвених редова. У овом контексту је један од команданата 
војних јединица. (Павловић 2017: 385) . 
8   војвода (осм. voyvoda) ‒ дужности војводе кроз османску историју су биле променљиве. Израз је словенског порекла 
и задржан је у османској војно‒финансијској администрацији. У овом контексту се јавља као командант јединица. У 
каснијем периоду је био део пореске администрације. (Özvar 2013: 129– 31)
9  мухафиз (oсм. muhafız) ‒ чувар; командант јерлијске посаде тврђаве или паланке. (Павловић 2017: 387; Pakalın 1971: 
564/II).
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исплате средстава за дневнице из Босанске благајне и даље вођена под именом “шабачка војска” 
(осм. nefer-i Böğürdelen) (BOA. AE. SMHD. I 78/5160). 

 Тврђаве Шабац и Београд су враћене Османском царству током османско-хабзбуршког рата 
од 1736. до 1739. године. Након потписивања мировног споразума у Београду,  реорганизација 
посаде је поверена београдском мухафизу-везиру Али-паши Абдипашизадеу10. Најранија истра-
живања овог периода поставила су теорију да је 1739. године дошло до војно-административних 
промена и формирања посебне граничне  војне организације у Београдском пашалуку (Смеде-
ревском санџаку). Сматрало се да је дошло до размене територија између суседних санџака, те 
да су Шабац и Шабачка нахија припали Смедеревском санџаку, а Ужице, Зворничком санџаку 
(Шабановић 1959). Истраживања војне организације након повратка територије Смедеревског 
санџака допринела су дефинисању постојања војне крајине11, односно ширег подручја под коман-
дом београдског везира ‒ мухафизлук (Тричковић 1970). Савремена истраживања су установила 
да није дошло до промена у војно‒административној организацији Смедеревског санџака. Према 
томе, Шабац је све до почетка XIX века био утврђење у Зворничком санџаку, што потврђују и 
бројне султанове заповести. Није потврђено ни постојање посебне војно-територијалне органи-
зације на османској граници попут Војне крајине у Хабзбуршкој монархији. Установљено је да је 
београдски везир имао одређене дужности према гарнизонима утврђења која нису била у саставу 
Смедеревског санџака, као што је био случај са јерлијском војском у Шапцу.  (Павловић 2017).  

Шабачка тврђава је, као део шире административне области шабачке нахије, припадала 
Босанском ејалету и структура гарнизона и командни кадар би требало да су били организовани 
по систему капетанија. Досадашња истраживања организације шабачког гарнизона у XVI и XVII 
веку нису установила постојање шабачке капетаније. У осталим деловима Зворничког санџака 
капетаније су формиране тек почетком XVIII века (Kreševljaković 1991: 181‒190). Због тога се 
поставило питање како је у овом периоду била организована команда над шабачком посадом и да 
ли је постојао капетан тврђаве.    

2. ШАБАЧКА ВОЈСКА

Шабачки гарнизон чиниле су јединице јерлија (осм. yerli kulu; serhadd/hudud kulu), спахија 
и јаничара (осм. kapı kulu). Јерлијска војска је подразумевала помоћне војне јединице у утврђе-
њима на граници. Помоћна, гранична војска у тврђавама је регрутована из редова локалног ста-
новништва, раје. Од XVII века због преласка са освајачких на одбрамбене ратове  њихов значај и 
бројност су се све више повећавали. Јаничари и спахије као регуларне јединице османске војске, 
су у периоду освајачких ратова имали главну улогу. У ратовима током XVII века њихова ефектив-
ност је све више опадала, а због урушавања тимарско-спахијског система и смањења државних 
прихода припадници ових јединица су приходе налазили посредством других занимања. Доку-
мента сведоче о спахијама као припадницима борбених јединица под командом везира и током 
рата 1716‒1718. године, али је у пракси њихов удео у ратовању био незнатан (BOA. A. DVNS. 
MHM. d. 125/44). Један део спахија прешао је у службу у утврђења у статусу команде јерлијске 
војске. Од некадашњег статуса остао им је само помен заимâ (осм.  zuʻama), у називу јединица 
којима су командовали. Статус малобројних јаничара који су и даље остали  у војној служби, није 
се променио. У тврђавама су били подељени на јединице – орте под заповедништвом јаничарског 

10  Био је београдски везир у два наврата 1711‒1712, и 1739‒1740. Функцију мухафиза Мореје обављао је 1733. Од 
1736‒1739. био је валија Дијарбакира, а потом Румелије. По одласку из Румелије био је на положају валије Шама. 
Погинуо је као сераскер на иранском ратишту 1744. године (Тричковић 1971: 297–328;  313‒314) Важно је нагласити 
да су београдски мухафизи носили титулу паше и уједно били и везири Смедеревског санџака, а често и валије 
Румелијског ејалета. (Павловић 2017: 197/198)
11  Теза о војној граници ‒ ширем простору под командом београдског мухафиза (у који се убрајао и Шабац) преовладава 
и у турској историографији. Више о тези /у/ (Aslantaş 2011: 13–38; Gezer 2020: 182).
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аге (Uyar & Erickson 2009: 105‒119; Özcan, 2009: 560‒561; Aksan 2006: 96‒99; Aksan 2007: 56/57;  
Imber 2009: 210/211; Gezer 2020: 216‒258).

У шабачкој тврђави и паланци  јерлијска војска је била подељена на формације пешадије и 
коњице (осм. piyade ve süvari). Пешадију је чинио род азапа, а коњицу родови добровољаца (осм. 
gönüliyan), бешлија12, фариса13, мустахфиза и заима. Родови војске су били подељени на веће 
одреде ‒ џемате (осм. cema‘at), а џемати даље на буљуке (осм. bölük)14. Посебан одред чинила је 
војска у шајкашким одредима15, веслачи и кормилари (осм. kürekçi ve dümenci). Документа све-
доче о постојању посебно савских шајкашких одреда, а посебно оних који су служили у склопу 
дунавске флоте (BOA. AE. SMSTIII 1761; BOA. C. BH. 3375). Током посматраног периода уочено 
је да структура гарнизона није била константно иста. Некада су били заступљени само џемати 
мустахфиза или само џемати других родова коњице.  

Након завршетка Великог бечког рата у паланци Шабац било је 200 јерлија. Према реги-
строваним војним заповестима у документима за 1700. годину помињу се јединице добровољаца 
и бешлија. Присуство јаничара у паланци потврђује извештај о њиховом финансирању из 1700. 
године, где се помиње капиџи-баша Ибрахим-ага, као ага јаничара (BOA. IE. AS. 41/03747/22). 
Пред нови османско-хабзбуршки рат 1714. године у Шабац је из Београда послато хиљаду војни-
ка, међу којима јединице добровољаца и други родови коњице (A. DVNS. MHM. d.125/22). Ша-
бачки мухафиз затражио је додатну помоћ за одбрану угрожене тврђаве. Румелијски беглербег и 
београдски мухафиз Ахмед-паша је као одговор на овај захтев послао у помоћ мањи број војника 
из других санџака Румелијског ејалета (A. DVNS. MHM. d. 125/20). Шабачку тврђаву је заузела 
хабзбуршка војска, а њена посада је пресељена у зворничку тврђаву. На основу финансијског 
извештаја из 1733/1734. установљено је да се у Зворнику нашла и пешадија и коњица. Одред аза-
па је бројао 146 војника, док је 183 војника распоређено у одреде добровољаца, фариса и заима 
(види табелу бр. 1) (BOA. AE. SMHDI 78/5160; BOA. AE. SMHD I 78/5162). У првој години, након 
повратка изгубљених територија, шабачка војска је поново пресељена из Зворника у Шабац. У 
тврђаву су враћени само одреди коњице, добровољци, заими и фариси (BOA. C. AS. 963/41881). 
Наредне године 1740/1741. је дошло до реорганизације гарнизона и успостављања нових трупа 
(осм. nizam-i cedid). Структура војске у тврђави сада је промењена, а нови одреди су смештени 
само у паланку. Гарнизон тврђаве су чинила четири одреда азапа, три одреда фариса, и по један 
одред добровољаца, одред заима и тимарлија, односно спахија. У паланци је била смештена само 
коњица, подељена у три одреда фариса и три одреда мустахфиза (BOA. C. AS. 36/2130). Оваква 
организација јерлијске војске у Шапцу остала је непромењена и у наредним годинама (види та-
беле бр. 2, 3, 4). Седамдесетих година XVIII века у гарнизону је било и 528 јаничара (Павловић 
2017: 281). Пред последњи османско-хабзбуршки рат 1788. године, у тврђави је било 500–600 
војника, од тога око 150 коњаника, подељених на 23 орте и буљуке (Тричковић 1970: 388). 

У анализираном периоду Шабац и Шабачка нахија биле су у саставу Зворничког санџака, 
односно Босанског ејалета и питање команде над тврђавом и посадом би требало разматрати у 
контексту војне организације карактеристичне за Босански ејалет. Након 1699. године територи-
ја Зворничког санџака је постала гранична. Због тога је било потребно успоставити организацију 
као и у осталим граничним територијама Босанског ејалета. То је значило успостављање система 
капетанија, где је јерлијска војска из више тврђава стављена под команду једног капетана највеће 
оближње тврђаве. Досадашња истраживања су показала да је до овакве организације команде над 
јерлијском војском, на простору Зворничког санџака дошло тек након 1718. године (Kreševljaković 
1991: 181‒190; Moačanin 1998). У већим утврђењима, као што су били  Зворник, Тузла и Градачац, 
12  бешлије (oсм. beşlü) – 1. лака коњица, помоћни род војске у тврђавама 2. у транзиционом периоду род јерлијске 
војске. (Özcan 2009: 560-561)
13  фариси (осм. faris) – у класичном периоду капикулу јединице коњице, а у транзиционом периоду јединице јерлија. 
(Pakalın 1971: 589/II)
14  Мањи војни одред од 100 људи. У транзиционом периоду бројао је десетак војника. (Павловић 2017: 380)
15  шајка   (осм. şayka) ‒ дрвени бродови (чамци) који су били у употреби као део  османске и хабзбуршке речне флоте 
на Дунаву и Сави, а користили су их и Козаци на Дњепру. (Redhouse 2015: 1113; Pakalın 1971: 312/III)



ГАРНИЗОН ТВРЂАВЕ ШАБАЦ (1699–1788)

37

налазили су се центри надлежности капетана. Шабац је по значају утврђења и бројности војске био 
одмах иза Зворника, па је стога требало да има капетана или да припада Зворничкој капетанији. У 
време када је спроведена оваква организација команде, Шабац није био у надлежности османске 
администрације. Када је 1739. године поново враћен османски гарнизон, успостављена је командна 
организација по угледу на  Смедеревски санџак. Анализирана документа нису показала постојање 
капетана тврђаве (осм. kale-i kapudan). У Шапцу је функцију заповедника тврђаве вршио диздар, 
као и у другим пограничним тврђавама широм Румелије. Године 1769/1770. диздар шабачке тврђаве 
био је Мехмед син Мемија, који је притежавао гедик тимар16 у вредности од 3500 акчи (BOA. A. 
DVNS. AHK. d. 3/65). Командант јерлијске посаде тврђаве био је мухафиз, а јаничарима је командо-
вао ага јаничара. Према анализираним документима 1699. године у служби шабачког мухафиза био 
је Абди син Азиза (A. DVNS. MHM. d. 110/248). Појам капетан везује се искључиво за команданта 
шајки17. Године 1761. капетан дунавских шајки је био Мехмед и он је заповедао одредом од дваде-
сет и једним веслачем и кормиларом (Павловић 2017: 165; BOA. C. BH. 267/12318/2). Поред ових 
службеника, на шајкама је био и један тобџија и борбена јединица састављена од војника који су 
припадали неком роду пешадије или коњице у тврђави (Yıldırım 2016: 158‒161). Сваки командант је 
уз себе имао заменика, барјактара18 и чауша19. Џематима у оквиру свих војних родова командовале 
су аге, док су буљуцима командовале буљубаше (осм. başbölük; serbölük). 

Број војске је зависио од  положаја утврђења на граници и од тога да ли је ратни или мир-
нодопски период. Шабац је у посматраном периоду био на граници тако да се бројност војске 
у односу на период пре 1699. године значајно повећала. На основу докумената било је могуће 
установити колико је износио укупан број војника у тврђави и паланци током периода мира. У 
табели бр. 1  изнети су подаци који показују да је укупан  број војника за све наведене године био 
приближно исти.

Табела бр. 1 – Број војника у тврђави и паланци 1699‒1788.

Година Број војника у 
тврђави

Број војника у 
паланци

Укупно

1700. 200
1714. 327
*1733.
шабачка војска 
у Зворнику

329 329

1740. 331
1741. 336 311 647
1760. 300
1770‒их 340
1788. 500–600 

16  гедик (осм.  gedik) ‒ пукотина, део који недостаје, празнина; Термин је имао вишеструко значење. Означавао је чин 
и привилегију у војсци. У овом случају термин се односи на колективни тимар додељиван посади тврђаве. (Мoačanin 
2017: 79)
17   Шабачки шајкашки одред се убрајао у оџаклук шајке (осм. ocaklık şaykası), организоване у самој провинцији и 
финансиране из локалних материјалних средстава
18   алемдар (осм. ʻalemdar) ‒  онај који носи заставу; Подједнако је био  у употреби и термин барјактар/бајрактар. 
У утврђењима су представљали командни кадар различитих војних јединица. У транзиционом периоду припадају и 
команди јерлијских војних јединица. (Redhouse 2015: 255/256; Özcan 1989: 363/364)
19   чауш (осм. çavuş) ‒ 1. припадник дворске службе задужен за одржавање реда; 2. чин команданта у коњаничким 
капикулу јединицама; 3. подређен ћехаји у организацији еснафа; 4. подређен ћехаји у управним пословима. (Павловић 
2017: 386)
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Током ратова у сврху одбране тврђаве, довођена је војска из суседних утврђења или из уну-
трашњости. За време рата 1716‒1718. године организована је бројна војска за одбрану Шапца. О 
томе нам сведоче и извештаји аустријског генерала Максимилијана фон Петраша. Према изве-
штају, шабачка посада је била бројнија од одреда немачке војске предвиђеног за напад. Колико је 
тачно износио овај број није познато. Укупан број хабзбуршких војника који су стигли до Шапца 
копненим путем бројао  је 15‒16.000 војника. Реком Савом из Раче стизало је још војске, али број-
ност контигента није забележена (Feldzuge des Prinzen Eugen fon Savoyen 1893: 200).

3. ФИНАНСИЈЕ

Шабачка јерлијска војска финансирана је посредством приватне везирове благајне (осм. 
hazine). Порекло средстава из којих су издвајане плате предвиђене за војску у тврђави, зависило је 
од тога да ли су у питању јединице јерлија или јаничара. Јаничари су и у овом периоду финансирани 
средствима прослеђиваним из централне државне благајне (осм. Maliye Hazinesi: Devlet Hazinesi: 
Hazine-i Amire) у провинцијску благајну, за коју је био надлежан дефтердар. Јерлијске јединице су 
највећим делом финансиране из средстава сакупљених посредством илтизам система20. Средства 
су из муката/маликана посредством пореске администрације прослеђивана у локаллну благајну, 
а потом команданту јерлијске посаде. Приликом приспећа финансија, командант посаде добијао 
је потврду‒тескери, у којој је по родовима и џематима издвојена сума дневница  (Salzmann 2004:  
87; Hickok 1997:49‒51; Hegyi 2018: 63‒66, 200‒215; Stein 2007: 125‒135). Шабачка тврђава која је 
припадала Зворничком санџаку, односно  Босанском ејалету била је у надлежности финансирања 
Босанске благајне, под надзором босанског валије. На основу анализираних докумената и доса-
дашњих истраживања утврђено је да је шабачка војска финансирана посредством ове благајне до 
1739. године. Након повратка под османску власт и реорганизације посаде, јединице шабачких јер-
лија стављене су под финансијску надлежност Београдске благајне. 

Извор финансирања шабачке јерлијске војске у целом анализираном периоду није био исти. 
На годишњем нивоу вршени су трансфери средстава одређене мукате21 за плате посади. Шабачки 
мухафиз је у виду представке  износио захтев за прослеђивање средстава босанском валији или 
београдском везиру, у зависности од тога који је период у питању. Валија или везир би на основу 
одлуке Дивана издавао наредбу дефтердару благајне да спроведе припреме трансфера средстава 
односно одређене суме за дневнице (осм. yevmiye) војницима. Извори прихода са укупном сумом 
дневница регистровани су у потврди дефтердара државне благајне или везирове ризнице, која је 
издавана шабачком мухафизу. Потврде су садржиле податак о висини дневница по родовима за 
сваки џемат појединачно (види табеле бр. 2, 3 и 4). На основу одговора на жалбе уочено је да се 
дешавало да приход одређене мукате буде умањен или издвојена сума за плате војсци не одговара 
оној која је раније предвиђена. Некада није познато ко је одговоран за случај умањења средстава, 
а некада је наведено да је то неко из редова пореске администрације. На основу података из до-
кумената могуће је уочити да су се обрачуни дневница водили на свака три месеца или на целу 
годину. Тако је одређена цифра за дневнице једног рода по џематима представљала укупну суму 
за једну хиџретску годину (354 дана), а некада се обрачун односио на један квартал (93 дана) 
(види табеле бр. 2, 3 и 4). 

У првој години након рата 1699/1700. године за финансирање шабачке јерлијске посаде 
одређен је део прихода од џизје22 из Татар Пазара (данас Пазарџик). Предвиђено је да се за те по-

20  илтизам (осм. iltizam) – порески систем током транзиционог периода заснован на уступању права прикупљања 
пореза путем јавних лицитација у виду привремених (муката) или доживотних закупа пореза (маликана) (Павловић 
2017: 382).
21  муката (осм. mukataʻa) ‒ 1. закуп одређених добарa, најчешће права на прикупљање одређених пореза; 2. предмет 
закупа, финансијско‒пореска категорија, територијално или финансијски дефинисана (Павловић 2017: 387)
22  џизје (oсм. cizye) – харач или главарина, шеријатски порез који су плаћали сви пунолетни и за рад способни 
немуслимани који су имали имовину која је им је доносила приход (Павловић 2017: 394)
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требе издвоји 3182 акчи. Ова сума је требало да буде обрачуната и прослеђена из Босанске благај-
не шабачком мухафизу, али је она приспела са умањењем од 1044 акче (BOA. IE. AS. 41/3747/22). 
Као приход јерлија, од стране државне администрације је одређен трансфер џизје из  другог сан-
џака, али она није представљала једини извор прихода, него се уз њу могао наћи и приход од 
џизје из других муката (BOA. A. DVNS. AHK. d. 1/142). Током рата 1715‒1718. године средства 
за финансирање војске исплаћивана су из Босанске благајне. Услед ратног стања и потребе за 
већим приливом средстава, финансије су пристизале и из других провинција. За потребе днев-
ница једног дела шабачке посаде исплаћивана су средства из Румелијске благајне посредством 
румелијског валије и главног дефтердара (осм. baş defterdar). За 1717. годину средства су прику-
пљана са простора Крушевачког (осм. Alaca Hisar) и Скадарског санџака (осм. İskenderye) (BOA. 
A. DVNS. MHM. d. 125/20; BOA. A. DVNS. MHM. d. 125/22). Овакав случај трансфера средстава 
из једне благајне која иначе није надлежна за финансирање одређеног гарнизона није каракте-
ристичан само за Шабац. У документима се износе примери трансфера средстава из Босанске 
у Београдску благајну за потребе финансирања и војске у Смедереву (BOA. A. DVNS. MHM. d. 
125/37). У периоду док је шабачка војска била смештена у зворничкој тврђави као извор сред-
става за плате само шабачког дела посаде постављена је муката зворничке ђумрукане. На основу 
главног рачуна Босанске благајне уочено је да је издвојена сума за потребе дневница, од укупног 
износа зворничке царине износила 52 333 акче. Укупна средства су била предвиђена за дневнице 
све јерлијске војске у утврђењима. За јединице коњице шабачке војске у Зворнику предвиђено је 
да се издвоји 3512 акчи, а за потребе дневница пешадије 1140 акчи. На основу потврде о исплати 
средстава увиђа се да се обрачун дневница односио на један квартал (93 дана) (BOA. AE. SMHD. 
I 78/5160; BOA. AE. SMHD. I 78/5162).

Након повратка шабачке посаде у тврђаву Шабац, одмах за прву годину као извор сред-
става одређена је муката зворничке ђумрукане и приход од џизје појединих села у нахији Перин 
(BOA. A. DVNS. AHK. d. 1/142). Као и раније, извор прихода је остао исти само су сада средства 
прослеђивана у Београдску, а не Босанску благајну. Укупан износ прихода мукате зворничке ца-
рине за 1739/40. годину био је 128 450 768 акчи.  За потребе дневница јерлијске војске требало је 
издвојити 1 885 758 акчи (BOA. C. AS. 963/41881). У наредној години је према подацима из до-
кумената дошло до повећања средстава за шабачку посаду и повећање дневница за старе одреде. 
Као извор прихода за 1740/41. годину наводи се поново муката зворничке ђумрукане, али је овим 
средствима придодат приход од скела на Дрини у Сребреничком кадилуку (Павловић 2017: 297; 
BOA. C. ML. 148/6284). Од укупне суме од мукате зворничке ђумрукане за потребе дневница 240 
војника у паланци издвојено је 4785 акчи, а за 336 војника у тврђави 5327 акчи. Од ових средстава 
на дневнице 147 војника пешадије утрошено је 1740 акчи, а на дневнице 189 војника у одредима 
коњице 3587 акчи (види табеле бр. 2, 3 и 4). За годину 1759/1760. као извор финансија постављен 
је приход од џизје нахије Горње Мачве. На годишњем нивоу приход од џизје укупно је износио 
8021,5 гуруша23, а за потребе исплате дневница шабачкој војсци регистровано је 4784 гуруша 
(BOA. C. AS. 1097/48449). У  преписима потврда – тескера у склопу султанових заповести, нала-
зе се подаци о висини дневница за све родове јерлијске војске у тврђави и паланци по џематима 
(види у табелама бр. 2, 3 и 4).

23   На онову досадашњих истраживања и анализираних докумената видимо да су у употреби биле три валуте акча, 
гуруш и пара. Однос ове три валуте током XVIII века у просеку је био следећи: 1 гуруш=40 пара=120 акчи. (Pamuk 
1999: 160)
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Табела бр. 2 ‒ Висина дневница по џематима за јерлијску војску у тврђави за целу 1739/1740. 
годину

Војни родови (по џематима) Висина дневница у акчама (укупно за 
један џемат)

Број војника

добровољци/гонулије 1162 55
Први џемат фариса 650 36
Други џемат фариса 620 37
Трећи џемат фариса 320 18
Први џемат заима 440 37
Други џемат заима 440 37
Трећи џемат заима 431 36
Четврти џемат заима 431 36
заими 760 38
Укупно: 5252 330
Број дана 354

Табела бр. 3 ‒ Висина дневница по џематима  за јерлијску војску у тврђави за један квартал у 
1740/1741. години

Војни родови (по џематима) Висина дневница у акчама
(укупно за један џемат)

Број војника

Први џемат азапа 430 37
 Други џемат азапа 450 38
Трећи џемат азапа 460 36
Трећи џемат азапа 430 36
добровољци/гонулије 1227 60
заими 720 38
Први џемат фариса (бивши џемат из 
Шапца)

650 36

фариси (џемат  зворничког 
мухафиза)

620 37

5. џемат фариса 320 18
Укупно: 4557 336
Број дана 93

Табела бр. 4 ‒ Висина дневница нових џемата  јерлијске војске у паланци за целу 1740/1741. 
годину

Војни родови (по џематима) Висина дневница у акчама (укупно за 
један џемат)

Број војника

мустахфизи 455 40
фариси 660 40
мустахфизи 455 40
фариси 660 40
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мустахфизи 455 40
фариси 660 40
Укупно: 3345 240
Број дана 354

4. ЗАКЉУЧАК

Истраживања изнета у овом раду потврдила су неке од раније изнетих теза о статусу Шапца 
и шабачког гарнизона и допринела сагледавању структуре шабачке војске и начина финансирања 
у XVIII веку. Савремена истраживања су указала на припадност Шапца и Шабачке нахије Звор-
ничком санџаку и након 1739. године, што су сви анализирани документи и потврдили. Промена 
која је уочена за период након повратка Шапца и Шабачке нахије у границе Османског царства 
јесте престанак финансирања шабачке јерлијске и јаничарске војске из Босанске благајне. Ша-
бачки гарнизон иако је припадао Зворничком санџаку, није био организован по систему капетани-
ја, него је тврђавом командовао диздар, а јерлијском посадом тврђаве мухафиз. Јерлијска посада 
у тврђави је била подељена у родове пешадије и коњице уобичајене за гранична утврђења. Број 
војника у тврђави и паланци током посматраног периода  се кретао између 600 и 680 војника. 
Средства за финансирање шабачких јерлија издвајана су већином из прихода од муката џизје и 
зворничке ђумрукане. Укупан износ средстава, која су издвајана на годишњем нивоу, за потребе 
дневница шабачке посаде био је у просеку око 8000 акчи. 

На основу свих резултата истраживања статус шабачког гарнизона може да буде окаракте-
рисан  као специфичан. Ова специфичност се огледала у разлици између структуре војне команде 
у шабачкој тврђави и војне команде у другим тврђавама Зворничког санџака, односно Босанског 
ејалета и промени центра финансирања. Природне препреке, реке Дрина и Сава, које су у време 
рата, због заузећа најважнијих прелаза од стране непријатељске војске,  постајале непремостиве, 
делиле су Шабац од Зворника и онемогућавале правовремени доток средстава и војне помоћи из 
других крајева Босанског ејалета. Због тога се Шабац и шабачки гарнизон након 1739. године на-
шао у надлежности Београдске благајне, иако је до краја османске управе војно-административно 
припадао Зворничком санџаку. 

Извори: 

BOA – Османски архив Директората државног архива Председништва Републике Турске ‒ Истанбул (Tür-
kiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi)

BOA. C. AS. ‒ Muallim Cevdet Tasnifi Belgeleri.Cevdet Askeriye 
BOA. C. BH.  ‒ Muallim Cevdet Tasnifi Belgeleri.Cevdet Bahriye 
BOA. AE. SMST. III ‒ Ali Emiri Tasnifi Belgeleri. Ali Emiri Sultan Mustafa III Ali Emiri 
BOA. AE. SMHD I ‒  Ali Emiri Tasnifi Belgeleri. Ali Emiri Sultan Mahmud I 
BOA. A. DVNS. AHK. BN. d. ‒ Bab‒ı Asafi. Divan‒i Hümayun Sicileri. Bosna Ahkâm Defterleri 
BOA.A.DVN. MHM. d. ‒ Bab‒ı Asafı, Divan‒i Hümayun. Mühimme deterleri 
BOA. A. DVNS. ŞKT. d. ‒ Bab‒ı Asafı, Divan-ı Hümayun. Şikâyet Dfeterleri 
Kahraman, S. A. Dağlı Y. K (hazır.) (2000). Evliya Çelebi Seyahatnamesi, K. 4. C.2. İstanbul: Yapı Kredi Yayınlar
Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen nach den Feldakten und anderen autentischen Quellen hrg. von der Ab-

teilung für Kriegsgeschichte des k.k. Kriegsarchivs Wien Verlag des k.k. Generalstabs, Wien: 1876–1879 
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GARRISON OF THE ŠABAC FORTRESS
(1699–1788) 

Summary

The issues of the origin of the name Šabac, construction of the fort, and development of the city (kasaba) have 
been covered by numerous researches. In this paper, the previously established theories of the military–adminis-
trative position of Šabac in the 18th century were re-examined. According to the conclusion of his position, was 
considered the structural organization of military force. It was determined that Šabac and Šabac nahiye belonged 
to the Sanjak of Zvornik, but the military commands of Šabac were not organized as in other fortifications of the 
Eyalet of Bosnia. Research has also discovered changes in the responsibilities of garrison financing. After 1739. 
the funds of the daily pay for the soldiers were not forwarded from Bosnia but the treasury of the Belgrade. The 
yerli of the garrison were divided into infantry and cavalry units commonly for border fortresses. There were 
between 300 and 380 soldiers in the fortress and palanka, during the observed period. For the daily pay of yerli 
soldiers, was sent aside annually 8000 akče. 
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УДК 929 Orfeus

Снежана Вукадиновић

ОРФЕЈ – МИТСКА ИЛИ ИСТОРИЈСКА ЛИЧНОСТ

Орфеј (Όρφεύς), свирач и песник, необична митска фигура и то веома необична по грчким стандардима, 
јер није имао своје место у мрежи генеалогије, којом су сви остали за које се претпостављало да су живели 
Херојско доба били повезани у Хесиодовој и логографској традицији. Ове генеалогије су повезале Грчку 
са напредним културама Медитерана; Египтом, Феникијом и Анадолијом, али не и са Тракијом, Орфејевом 
земљом. Орфеј је живео изван микенског света. У култури класичне Грчке проглашен је сином Аполона и 
претком Хесиода и Хомера. На основу античких извора аутор рада покушава да одгонетне митско односно 
историско време Орфејевог живота. Тема се истражује на античким изворима: Пиндар, Платон, Аристотел, 
Аполоније Рођанин, Херодот, Еурипид, Аристофан, Паусаније, Овидије, Вергилије и Страбон.

Кључне речи: Орфеј, Тракија, Еагар, Аполон, Музе, музика, магија

Од Орфеја нас дели понор од две и по хиљаде година, можда и више, а ти векови подсе-
ћају на неумитност времена као и на тајне које су нам постале необјашњиве, баш због његовог 
природно турбулентног протока. Ко је, заправо Орфеј? Ово питање захтева да се прошири. Да 
ли је Орфеј био стварни човек, историјска личност рођена у неком моменту прошлости, живела 
и умрла, баш као и сви други смртници или је представљао маштовиту креацију грчког митоло-
шког генија? Можда логичнија и рационалнија питања поставља Гатри; Да ли су Грци веровали 
да је он то био? Да ли су Грци Орфеја сматрали човеком, богом, бого-човеком или полубогом? И 
шта је он за њих представљао у том, неком, облику? (Guthrie 1993: 3) Ова питања свакако утичу 
на квалитет и разумевање његове мистеријске религије, док његово историјско или митолошко 
постојање може само да буде плод консензуса историчара, а не резултат историјских чињеница.  
Рана хеленска поезија, као и музика, има своје архегете који су прилично обавијени велом мита 
и мистерије. И поред тога њихова имена попут Тамириса1, Лина2, Марсије3 и вредности која 

1  Тамирис (Θάμυρις или Θαμύρας) , чувени трачки певач, који се у Дориону, крај  Пила такмичио са музама у певању. 
Хвалио се да ће их надпевати али су га музе натпевале, а затим свирепо казниле одузевши му вид. Види: Il., II, 594-595; 
Apd. Bibl., I, 3, 3;  Paus., IV, 33, 7; Plat., Rep., X, 620a, 829e.
2  Лин (Λῖνος) је у аргиском миту син Аполона и Псамате, ћерке краља Кротопа. Жалосна судбина мајке и сина опла-
кивана је у тужбалицама. Види: Paus., I, 43, 7; У тебанском миту, Лин је син Амфимара и музе Ураније. Причало се да 
је у музици стекао већу славу од свих својих предходника. То га је подстакло да се такмичи са Аполоном, који га је 
победио и убио. После његове смрти певане су тужбалице које су се прошириле по целој Грчкој, Феникији, а певане 
су и у Египту.За овог Лина Тебанци су тврдили да је изумео лиру са три жице, које су раније биле од лана. Његов изум 
био је у томе што је жице од лана заменуо жицама од јагњећих цреваца....заједно са Амфионом и Орфејем, помиње се и 
као творац китародије. Тебанци помињу још једног Лина. Био је то Исменијев и Хераклов учитељ музике. Једног дана 
укорио је Херакла и овај га је убио. Види: Apd., Bibl., II, 4,9.; Paus., IX, 29.; Plin., Nat., VII, 204.
3  Марсија (Μαρσύας) је у грчкој митологији, фригијски силен, Еагров или Хијагнидов син. Он је централна фигура у две 
приче које укључују музику: у једној је узео дуплу свиралу (аулос) коју је Атина оставила, а он је засвирао је; у другој, 
изазвао је Аполона на музичко такмичење и изгубио кожу и живот. У антици, књижевни извори често наглашавају 
охолост Марсија и праведност његове казне. У једном правцу модерне компаративне митографије, доминација 
Марсија од стране Аполона сматра се примером мита који рекапитулира наводну замјену хтонских херојских предака 
и природних духова од стране олимпијског пантеона раније „пелазгијске“ религије.Марсија је био поклоник древне 
Богиње Мајке Реје/Кибеле, а његове епизоде митографи су лоцирали у Келаини, у Фригији, на главном извору Меандра 
(река Мендерес у данашњој Турској. Види: Nonn., Dion., X, 253; Hyg., Fab., 155, 165.; Diod., Sic., III, 58 и даље, Ov., 
Met., VI, 383.
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им се приписује указују да је било песника и музичара који су стварали и у та тамом обавијена 
времена. Али Хелени су дубоко веровали у постојање тих уметника и надахњивали се њиховим 
остварењима. Они су захваљујући својим индивидуалним талентима на духовном пољу која им 
се приписују, иако митског карактера, творци хеленске цивилизације и као такви носе неизбрисив 
траг. Ипак, за разлику од свих, Орфеј је необична митско-херојска фигура и то веома необична по 
грчким стандардима. Заправо, као херој или полубожанство није имао своје место у мрежи гене-
алогије, којом су сви остали за које се претпоставља да су живели Херојско доба били повезани  
у Хесиодовој и логографској традицији. Ове генеалогије су повезивале Грчку са напредним кул-
турама Медитерана: Египтом, Феникијом, Анадолијом али не толико и са Тракијом, Орфејевом 
земљом. Орфеј је Грцима био странац, али песници и филозфи архајског и класичног периода 
уздигли су га у такве висине да је надахнути певач и свирач ушао у културне хоризонте класичне 
Грчке тиме што је проглашен сином Аполона и Музе и претком Хомера и Хесиода. Грчки мит га 
представља, не као удаљеног Хомеровог претходника, већ као певача друге врсте: оног који своје 
моћи може да наметне свету природе и који може да парира самој смрти. Без сумње је ушао је у 
грчку митологију, не преко микенске легенде, већ из каснијег периода, из Тракије или преко Тра-
кије, а можда из даљих северних крајева, у којима су постојали шамани4 и шаманистички обреди 
не тако блиски грчкој религији.

Најранији сачувани помен Орфеја приписује се  Ибику (Ίβυκος), песнику из јужне Италије, 
који је живео у 6. веку пре Христа.  Ибик га назива  ὀνομάκλυτον ῎Ορφην5 (Орфеј славног имена). 
И монодијски песник Алкеј (Αλκαίος) из 6. века пре Христа помиње Орфеја:

τὸ γὰρ ἐμμόρμενον ῎Ορ[φευς ἐβιάσδετο ]. 
[πάρφ]αις ἄνδρεσι τοῖς γεινο[μένοισιν θάνατον φύγην],.6

Јер судби је Орфеј пркосио 
указујући људима, рођеним, како да смрт избегну.

Песник Пиндар у Питијској оди (6/5. век пре Христа) га назива „оцем песме“:

4  Реч „шаман“ потиче из тунгуског језика, из централног Сибира, али је погодна за прикладно обележавање врсте 
„чаробњака“ препознатљиве у централној и северној Азији, Арктичком кругу, обе Америке, Индонезији, Аустралији 
и Океанији. Карактеристичне особине шамана су способност да се доведу у стање у којем му дух напушта тело и 
„путује“ изван граница схватања обичних људи. Његов дух може да прелети непојмљиве раздаљине, посети центар 
света и одатле пређе кроз неколико небеских нивоа; може да измери дубине мора или да пређе у змљу мртвих. Зато 
је шаман у могућности да, у име заједнице, преговвара са боговима и духовима (на њиховом светом језику) или да 
разговара са душама умрлих и пренесе њихове поруке живима. Може да излечи болесне, тако што ће потрађити њихове 
одбегле душе (ако је потребно, чак и у краљевству мртвих) и довести их натраг или тако што ће, у борби, поразити 
грозне демоне. Само је он у стању да види душе и духове, који често узимају неки животињски облик, али шаман, 
такође, може да управља птицама и животињама и разуме њихов језик. Он има пристум целокупној природи. Његове 
духовне авантуре су драматично представљене посматрачима кроз мимички плес, симболичке покрете, наступе, стањс 
транса и гласног викања, али их може представити и кроз друге песме... Дакле, шаманизам се темељи на психофзичком 
дуализму, на схватању да душа може за извесно време да напусти тело, а да се то не одрази фатално на људску јединку. 
С друге стране, шаманизам подразумева расцеп у крилу светог, што значи, уз добре, појаву и злих духова, а тиме и 
потребу да се заедница заштити од њих. Шаман је тај који кроз врло сложену и тешку иницијацију стиче дар и вештину 
довољно ефикасну, да заједницу којој припада штити од свих зала. Он није свештеник у правом смислу речи, као што ни 
шаманизам није посебан облик религије; да то јесте онда би овај где се среће (а среће се на свим контитнентима) носио 
са собом исту слику света, што није случај. Ово је, свакако, најкраћи могући опис свих многобројних и разноврсних 
феномена. За даље и више видети: Мирче Елијаде, Шаманизам, архаичне технике и екстазе, ИК Зорана Стојановића. 
Сремски Карловци, Нови Сад, 2004. 
5  Anthologia lyrica sive lyricorum graecorum veterum praeter Pindarum reliquiae potiores, Ibycus, frg. 8b; Bernabé, 2005: 
389.
6  Anthologia lyrica sive lyricorum graecorum veterum praeter Pindarum reliquiae potiores,Alcaeus, frg. 139.
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ἐξ Ἀπόλλωνος δὲ φορμικτὰς ἀοιδᾶν πατὴρ 
ἔμολεν, εὐαίνητος, Ὀρφεύς.

                                                              (Pyth. IV 176)

Од Аполона стиже отац песме и форминге,
многохваљени Орфеј.

Из овога следи да је Орфеј већ стекао репутацију славне личности међу Грцима у 6. веку пре 
Христа, а ту славу је задржао заувек. Ако кренемо у потрагу за јаснијим и детаљнијим информа-
цијама о Орфеју, тада улазимо у свет људи којима је Орфеј представљао много више од обичног 
песника и китарода који је користио моћ музике да потчини живо или неживо својој вољи. Орфејева 
музика је очаравала и опчиљавала (θέλγειν) душе слушалаца. Стари Грци су, очито, добро разумели 
дубоку повезаност музике са људским умом, та веза је била више од тога. Орфеј је представљао 
савршен лик песника у аристократским круговима архајске Грчке. Изразити контраст који се јавља 
између недостатка конкретних доказа о постојању Орфеја и његовом утицају на класично грчко 
доба и несумњиве истине, које смо (у мањој или већој мери) сви свесни, да је карактеристични дух 
који је очарао грчку књижевност, филозофију, а пре свега грчку религију, био повезан са Орфејевим 
именом. Преко Грка, тај дух је утицао и на Римљане, а затим и на само хришћанство. 

Наравно, Орфејев утицај је очигледан и на друге гране уметности.7 Нагласак је стављен 
пртежно на карактер Орфеја и његову легенду. Орфеј се јавља на црнофигуралним вазама где је 
приказан у подземном свету како свира лиру у друштву подземних божанстава. Можемо га наћи и 
на метопи ризнице Сикиоњана у Делфима из 6. века пре Христа где Орфеј стоји са својом лиром 
поред лађе Арго. Чак се јавља и на новцу неких градова у областима где се неговала традиција 
о Орфеју. Био је један од омиљених мотива ранохришћанске уметности из катакомби. Главни 
извор за чувену слику Полигнота у Делфима из 5. века пре Христа је Паусанија (X 30, 6). На њој 
је представљен подземни свет, у коме је и Орфеј. У част Орфеја на разним местима подигнуте 
су једноставне статуе – ксоанони (Македонија). Интересантно је да је на вазама Орфеј окружен 
људима који су обучени као Трачани, док је он одевен као Грк, што би нас навело да је он Грк 
у страној земљи или је био странац кога су Грци желели да прихвате због његовог неоспорног 
музичког талента од кога су Грци имали користи. Тај утицај присутан је од 6. века пре Христа, 
па све до првих векова модерног доба. Мало је истраживача спремно да негира постојање таквог 
специфичног утицаја, односно религијског покрета који га је пратио, а који је умногоме превази-
шао границе деловања Орфеја и његових следбеника.

Директно сведочење о историјском постојању Орфеја, потиче из времена удаљено од пој-
мова о којима сведочи. Ту морамо бити јако обазриви. Писци класичног периода се нису у већој 
мери бавили питањем историчности Орфеја. Али били су подељени око датума кад је Орфеј 
живео. На пример Аристотел8 одриче његово постојање, Платон9 га смешта у чак хиљаду година 
пре свог доба, док Диодор (7,1) каже да је саврменик Херакла тј. да су живели сто година пре 
Тројанског рата. Неки антички писци га чак сматрају директним Хомеровим претком (Kern, test. 
7  Детаљно о иконографији Орфеја у вазном сликарству види: Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 
(6ΟΣ – 4ΟΣ ΑΙ Π.Χ) ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 2016/17. https://ir.lib.uth.gr/xmlui/
bitstream/handle/11615/48738/16428.pdf?sequence=1&isAllowed=y Преузето 02. 07 2022.
8  Cic. De nat. deor. 1, 107 = O.F. 889 Bernabé. Orpheum poetam docet Aristoteles numquam fuisse, et hoc Orphicum carmen 
Pythagorei ferunt cuiusdam fuisse Cerconis; at Orpheus, id est imago eius ut vos vultis, in animum meum saepe incurrit. 
(Аристотел обавештава да Орфеј као песник није постојао, а да је ова орфичка песма код Питагоре припадала неком 
Керкону; ипак Орфеј, то јест његова слика назови како хоћеш често ми пада на памет).
9  Leg. 3, 677. τοῦτο ὅτι μὲν μυριάκις μύρια ἔτη διελάνθανεν ἄρα τοὺς τότε, χίλια δὲ ἀφ᾽ οὗ γέγονεν ἢ δὶς τοσαῦτα ἔτη, τὰ 
μὲν Δαιδάλῳ καταφανῆ γέγονεν, τὰ δὲ Ὀρφεῖ, τὰ δὲ Παλαμήδει, τὰ δὲ περὶ μουσικὴν Μαρσύᾳ καὶ Ὀλύμπῳ, περὶ λύραν δὲ 
Ἀμφίονι, τὰ δὲ ἄλλα ἄλλοις πάμπολλα, ὡς ἔπος εἰπεῖν χθὲς καὶ πρῴην γεγονότα. (То је зато јер је прошло небројано много 
лета, и пре хиљаду или две хиљаде година су постојале неке од њих ( делатности) биле су познате Дедалу, неке Орфеју, 
неке Паламеду, неке о музици Марсији и Олимпу, а неке о лирици Амфиону, опет неке друге осталим многобројним 
личностима, једном речју да кажем постојали су и јуче и прекјуче).
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7-9), а Херодот (II, 53) мисли да су песници за које се каже да су живели пре Хомера заправо 
живели после Хомера. Лексикон Суда (Σοὖδα) из 10. века бележи да је Орфеј рођен у једанаестом 
колену пре Тројанског рата (12. век пре Христа) и да је живео девет или десет или како други 
кажу једанаест поколења.10 Роберт Беме, (Böhme, 1970: 14) такође, Орфеја ставља у ранији, ми-
кенски период, што би се слагало са традиционлним датирањем аргонаутског похода у 13. веку 
пре Христа.11 И даље стоји загонетка ко је писац литературе 5. и 4. века пре Христа коју је Платон 
цитирао и наводио као Орфејеве поеме. Да ли оне потичу од Ономакрита (орфик из времена тира-
нина Пизистрата) или неког анонимног поштоваоца из јужне Италије? Нема одговора јер је то већ 
време касне орфике. Осим расутих цитата код аутора класичног доба, какви су Есхил, Еурипид, 
Платон, Аристотел, Аристофан антика не располаже сачуваним текстовима у континуитету који 
би нам оживотворили Орфеја, његову мистичну доктрину и литературу. Многи аутори одлучили 
су да своје песме „припишу“ Орфеју, митолошкој личности, како би тиме стекли престиж слав-
ног имена, као и статус „откривених текстова“, што су на крају и постигли (Bernabé, 2002: 61-78) 
Пошто су то аутори из разних периода, па чак и са различитим идејама, може се предпоставити да 
доктрине откривене у различитим деловима орфичког корпуса не чине једну исту целину. Ипак, 
ова тенденција ка разноликости и идеолошкој разноврсности у равнотежи је са чињеницом да 
је име митолошког песника Орфеја повезано са одређеним темама; есхатологијом, пореклом и 
судбином душе и спасењем.

Орфејево историјско постојање Вест (West,1983: 30-32) види у религијском покрету које 
је створио тврдећи да је морао настати од реалне особе те упоређује то са чврстим доказима о 
историјском постојању оснивача хришћанства и закључује да би такав религијски покрет тешко 
могао настати без импулса који би дошао од историјске личности. Довољно је приметити да је 
тако нејасна чињеница допринела томе да се о овом питању развију различита мишљења код ис-
траживача који су га проучавали последња два века. Овде  издвајамо Џејн Харисон (Jane Harrison, 
2008: 36-54) једну од оних научница која је неумољиво била убеђена у људско постојање Орфеја, 
као и да је религија која се са њим повезује представљала основу за све класичне референце о 
Орфеју и орфици. Питање Харисонове вере било је њено најјаче оружје када је требала бранити 
свој став о Орфејевом историјском постојању. Тај чврст став је очито био заснован на њеном 
познавању античких религија. Када су у питању чињенице у расправи о Орфеју, Џејн Харисон 
се позива на античке писце из времена Римског царства Конона, Страбона и Паусанију. Прва 
двојица су живела на почетку Римског царства, док је трећи два века касније. Са ове временске 
дистанце можда би рекли да су то недовољни аргументи, али ипак, сви они су њени сведоци по 
питањима везаним за човека за кога она сматра да је живео у „праскозорије историје“. Она тврди 
да неверовање у историјско постојање Орфеја потиче од неразумевања његове природе. Наравно, 
ти докази су таквог типа да је немачки научник Готфрид Бернхарт (Gottfried Bernhardy) рекао за 
Орфеја да представља религијски симбол који се, још од времена пре Александра, не везује ни за 
једног другог песника који је икада живео. Да је Орфеј историјска личност мисли и Гатри и српски 
хелениста Милош Ђурић тврдећи да су Орфеја сматрали Аполоновим сином, зато што је током 
врмена постао чувени певач и китариста (М.Ђурић 1997: 22-34). 

Хомер и Хесиод нису чули за Орфеја. Дакле његова дела која се јављају као „древна“ су но-
вија, настала у историјском периоду. Разлог томе треба тражити у преузимању феничанског пи-
сма,  у социјалним и религијским променама. Али да би култура сећања имала  свој континуитет 
грчка традиција Орфеја и његово трачко порекло ставља у херојско доба. Диодор са Сицилије (IV 
5) говори о „пелазгијским словима“ (Πελασγικά Γράμματα) што би значило феничанско писмо, 

10  Лексикон Суда, одељAк «Ορφεύς»
11  Легендарни поход Аргонаута, заправо је догађај везан за најстарију грчку (архајску) колонизацију црноморских 
обала (од 16. dо 11. века пре Христа); касније су се за основну причу везале бројне локалне легенде и успомене на 
млађу грчку колонизацију (од 7. до 6. века пре Христа). Тај мит се заснива на трагањима Грка за богатствима северних 
и западних обала Понта, првенствено за металима. Познато је да су Колхиђани испирали злато из река помоћу овчијих 
руна, па је тај поход Грка имао освајачки и пљачкашки карактер.
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које су користили Орфеј, Лин и Пронапид, који је био Хомеров учитељ. Ово сведочанство датира 
Орфеја после пада Микене.

Легенда о Орфеју није јединствена нити сажета у једну причу. Током класичног доба ство-
рене су четири одвојене приче о Орфеју које су нам и данас познате, а све се односе на његовe 
музичке таленте. 1) Био је то песник и певач који је својим заводљивим гласом и музиком очара-
вао сав живи и неживи свет и сви су долазили да га чују како свира. Чак су и реке мењале своје 
токове, скретале из својих корита, а беживотно камење се од задовољства котрљало и дрвеће са 
планина померало. 2) Јасон је позвао Орфеја да се придружи у експедицији Аргонаута  и он их је 
спасио од песме заводљивих Сирена тако што их је натпевао. 3) Орфеј је успео да надвлада силе 
подземног света у покупшају да ослободи жену Еуридику из Хада. 4) Група трачких жена убија 
Орфеја. Оне су му у екстази раскомадале тело и одкинуле главу, која је наставила да пева. 

Многи су препознали у Орфејевој легенди, побезаност са религијом, музичким генијем, 
језиком који има магична својства, трагичном смрти као могућим основом уметничког израза. За-
право, кључни мотиви везани за Орфеја као опчињавање песмом и свирком, силазак у доњи свет 
по душу умрле жене, откинута глава која пева, били су распрострањени, у склопу шаманистичких 
представа, широм света, а посебно у великом појасу који се протеже од обала Црног Мора преко 
средњеазијких степа и Сибира до северне Америке. Напоменули смо да шаманистички обреди 
нису били блиски Грчком свету, али ипак су се појављивали усамљени полулегендарни шама-
нистички ликови, попут Аристеја са Проконоса12, Епимениде Крићанина, Абарида13, Аристаса 
са Мраморног мора, Хермотима из Клазомене (Dods, 2005: 106-107). Обично се појава таквих 
личности везује за стране утицаје, и то пре свега са североистока, јер су шаманистичке представе 
посведочене у северноисточном суседству старе Грчке, код Трачана, као и код иранских Скита у 
данашњој Украјини и јужној Русији, са којима су Грци 7. века пре Христа били у сталном додиру 
преко својих црноморских колонија.(Александар Лома, 1999: 5). У античко доба Тракија се про-
стирала на централном и источном Балкану, до Украјине и Немачке. Нија била део Грчке, осим 
колонија на приморју. Орфеј је говорио другим језиком и сматрао се странцем и „варварином“.  
Свакако било је много мешања седелачког народа са Грцима. На пример Темистокле је био син 
Трачанке по имену Абротона, (Αβρότονον то јој је био надимак) и због тога је сносио велике по-
следице. Заправо Атина је у 6. веку пре Христа видела трачку обалу као одскочну даску на путу 
пшенице коју је увозила са Црног мора. 

Орфејев отац био је Еагар (Οἴαγρος)14, син Пијера и нимфе Метоне. Био је миљеник муза 
и краљ трачких Бистонаца15. Мит каже да је Еагар са музом Калиопом или Полихимнијом добио 
сина Орфеја. О томе нас обавештава песник Пиндар:

ἁ δ’ ʽϒμέναιον <ὃυ> ἐν γάμοισι χροϊζόμενον
<Μοἶρα> σὐμπρωτον λάβεν,

12  Аристеј ( Ἀριστέας ὁ Προκοννήσιος) је био старогрчки епски песник са Проконеса у Пропонтиди. Његово постојање 
лежи између легенде и стварности, а његово име је повезано и са поетским стваралаштвом и са натприродним 
наративима у којима му се приписују посебне моћи, као и са посебним односом са Аполоном. Речник Суда наводи 
да му се отац звао Димохарис. Према Херодоту, његов отац се звао Кајстробије и припадао је високој аристократској 
породици острва. Историчар помиње и његова путовања у земље Кимераца, Аримаспа и Исидонаца. Види даље: Hdt., 
IV, 13.
13  Абарид (Άβαρις, Abaridios)  је, према древној грчкој традицији, био чаробњак, исцелитељ и Аполонов свештеник коме 
су се приписивали различити подвизи; заједно са Залмоксисом и Орфејем, Абарид је представник религиозно-мистичн 
секте која се у 6. веку пре Христа супротставила реалистичком тумачењу природе и света. Прича се да је пореклом био 
Хиперборејац, да је ослободио Атину од куге и да га је Аполон научио прорицању. Касније је Абарид, не узимајући 
храну, са Аполоновом стрелом обилазио свет и људима делио савете. Традиција каже да је у Спарти уместо храма 
Олимписке Афродите подигнут  храм   Спаситељке Коре (Персефоне) кажу да су то направили Орфеј Трачанин и Абарид 
из Хипебореје Види: Ιάμβλιχος, Περί του Πυθαγορικού βίου, 28.136.4; Hdt., IV, 36,2; Paus., II, 8, III, 13. 
14  Еагар се помиње и као Линов и Марсијин отац. 
15  Постоје различите верзије о томе где се Еагрова Бистонија налазила. У једној је верзији владао Едонским 
краљевством у регији Мигдониа. Такође је повезан с Пиериом, западније, или у близини реке Хебрус (данас Марица) 
на истоку, за коју се говорило да се зове „Еагриа“ , њему у част. 
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ἐσχάτοις ὕμνοισιν· ἁ δ’ ʼΙαλεμον ὠμοβοόρῳ
νοὔσω πεδαθἔντα σθἔνος·
υἳον Οἰάγρου < δ’> Ὀρφέα χρυσάορα
     (Pind. Frag. 139)

И тада Хименеј у браку дотакну
Моира и првог га узе,
У химнама тужним (опеван); и Јалемона она заустави,
У страшној болести снага неста;
А син Еагровог, Орфеја (дотакну) златни мач

И Платон у Гозби помиње да му је отац Еагар: 
...  Ὀρφέα δὲ τὸν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ Ἅιδου,...

                                                                (Plat. Simp. 179 d)
...А Орфеја, сина Еагровог, отпремили су из Хада  с тим да није успео...  

У Аполодоровим Библиотекама стоји да му је отац Еагар или Аполон.

Καλλιόπης μὲν οὖν καὶ Οἰάγρου, κατ᾽ ἐπίκλησιν δὲ Ἀπόλλωνος, Λίνος, ὃν Ἡρακλῆς ἀπέκτεινε, 
καὶ Ὀρφεὺς ὁ ἀσκήσας κιθαρῳδίαν, ὃς ᾁδων ἐκίνει λίθους τε καὶ δένδρα. 
                                                           (Apd. Lib. 1.2.3.)

Дакле од Калиопе и Еагра или по имену Аполона рођен је син Лин  кога је Херакле убио и 
други син Орфеј вешти певач и свирач на китари, који је својим песмама померао камење 
и дрвеће…

Историчар Диодор са Сицилије (Διόδωρος Σικελιώτης 1. век пре Христа) у својој историји пише 
о установљењу култа Диониса у Тракији, мистичним обредима и иницијацији у које је био уве-
ден Еагар, а потом и син Орфеј:

μετὰ δὲ ταῦτα τῷ μὲν Χάροπι χάριν ἀποδιδόντα τῆς εὐεργεσίας παραδοῦναι τὴν τῶν Θρᾳκῶν 
βασιλείαν καὶ διδάξαι τὰ κατὰ τὰς τελετὰς ὄργια: Χάροπος δ᾽ υἱὸν γενόμενον Οἴαγρον 
παραλαβεῖν τήν τε βασιλείαν καὶ τὰς ἐν τοῖς μυστηρίοις παραδεδομένας τελετάς, ἃς ὕστερον 
Ὀρφέα τὸν Οἰάγρου μαθόντα παρὰ τοῦ πατρός, καὶ φύσει καὶ παιδείᾳ τῶν ἁπάντων διενεγκόντα, 
πολλὰ μεταθεῖναι τῶν ἐν τοῖς ὀργίοις: διὸ καὶ τὰς ὑπὸ τοῦ Διονύσου γενομένας τελετὰς Ὀρφικὰς 
προσαγορευθῆναι.

                 (Diod. Bibl.Hist. 3.65)

После тога, из захвалности Харопсу за доброчинства, које му је пружио (Дионис), предао 
му је краљевство Трачана и упутио га у тајне обреда: а од Харопса, син Еагар преузима 
краљевство и обреде иницијације у мистерије, које је после научио Орфеј од оца Еагра. 
(Орфеј) по природи и образовању све људе је претекао, установио је многе (промене) у 
жртвеним обредима; и због тога тајне обреде створене од Диониса називамо Орфичке.

Римски писац Хигин (Hyginus, 1. век ) помиње Орфеја у причи Argonavtae convocati под бројем 
14. Хигин набраја јунаке16  који ће пловити на броду Арго. Ту је и Орфеј. 

16  Већина учесника тог погода су јунаци из Тесалије и Беотије:  Арг, Фриксов син, и његова браћа Китисор, Мелан и 
Фронтид, затим Аскалаф, Јалмен, Ергин, Адмет, Ификло, Аксат, Периклимен, Аластор, Нелеј, Кенеј, Корон, Пиритој, 
Фалер, Мопс, Теламон, Еуритион и Актор. Од Аргиваца, у поход су учествовали Арг, Амфијарај, Талај, Еуријал и његов 
брат Ифит, затим Нуплије, Еуримедонт и пророк Идмон; Од Тегејаца бии су Анкај, Кефеј, Аталанта и Амфидамант; 
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…Orpheus Oeagri et Calliopes Musae filius…
     (Hyg. Fab. 14. 1.1.)
...Офеј син Еагра и Музе Калиопе

Орфеј је васпитан у друштву најмоћнијих који су неговали и штитили песништво, уметност, нау-
ку, језик, писмо, агрикултуру. Антички мит каже да му је мајка једна од Муза, Калиопа или Поли-
химнија или Клио. Најчешће се спомиње Калиопа као његова мајка. О самом рођењу нема вести, 
сем у једној референци у  Аргонаутици Aполонија Рођанина  где се помиње венчање Орфејеве 
мајке и Еагра које се одиграло у једној пећини у Тракији.

... Μοῦσαι δ᾽ ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς. 
πρῶτά νυν Ὀρφῆος μνησώμεθα, τόν ῥά ποτ᾽ αὐτὴ 
Καλλιόπη Θρήικι φατίζεται εὐνηθεῖσα 
Οἰάγρῳ σκοπιῆς Πιμπληίδος ἄγχι τεκέσθαι 
αὐτὰρ τόνγ᾽ ἐνέπουσιν ἀτειρέας οὔρεσι πέτρας 
θέλξαι ἀοιδάων ἐνοπῇ ποταμῶν τε ῥέεθρα.

      (Apoll. Rh., Arg., I, 22-27.)

...Музе су слушале знамените певаче,
Прво помињу Орфеја, њега је она
кажу, родила Калиопа у Тракији постељом венчана
са Еагром на сеновитом месту близу Пимплејске висоравни
а казују још за њега да је песмом очарао тврдокорне стене
на планинама и токове река... 

Ако је Орфеј био човек посебних дарова у грчком свету морао је имати нарочито место и то не 
као странац и варврин већ неко ко ће својим делима овековечити оно што је постало грчко. Тако  
код Пиндара носити Музу значило би  певати песму. Даке, Орфеј као чедо Музе имао је развијени 
дар памћења, речитости и слуха, а то је стекао образовањем уз помоћ најбољих учитеља. Све три 
Музе које му мит приписује као мајке јесу референтне одреднице Орфејевог живота и делатно-
сти. Ту је и Аполон као отац и учитељ који га поучава у певању и свирању. Своју бистонску лиру17  
Орфеј замењује аполонском. То није сличајно јер Аполон је Apollon Mousagetes.(божанство које 
предводи Музе). О томе нас обавештавају Ератостен (Cat. 24), Диодор са Сицилије (III 67, 2) и 
Хигин (I, 14). Као и други древни и талентовани људи и „теургисти“, Орфеј је прошао кроз еги-
патску школу, како каже Диодор са Сицилије:

…απεδήμησε μεν εις Αίγυπτον, κακεί πολλά προσεπιμαθών μέγιστος εγένετο των Ελλήνων εν τε 
ταις θεολογίαις και ταις τελεταίς και ποιήμασι και μελωδίαις… 

                                                                                       (Diod. Sic., IV, 25)
...настанио се у Египту, научио је много од Грка у теологији и церемонијама и песмама и 
мелодијама...

од Лаконаца – Кастор и Поидеукт, Ида и Линкеј, затим Елиђанин Аугија и најслвнији од свих Пелопонежана Херакле. 
Касније су, под атичким утицајем у Аргонауте убрајани Тезеј и Бут, а под утицајем малоазијских Грка, Ергин из Милета 
и Анкај са Самоса. Као учесници похода означени су и Борејини синови Калеј и Зет, затим Мелеагар, Хераклов брат 
Игикле, Орфеј и други.
17  Лира је добила име по трачком племену Бистонаца. Правила се од корњачиног оклопа. Имала је две 
дршке од јеленских рогова које су биле спојене једном коштаном дашчицом на којој су биле провучене 
коњске длаке које су биле коришћене као жице. Имала је четири жице. На другом месту сам нашла да  су 
користили сушена овчија црева за жице. Ово друго ми је некако логичније. Како је изгледала можете овде 
видети https://www.google.com/search?q=Orpheus%27+Bistonian+lyre&ei=ipw1Y9baEb2G9u8PsPuEkAI&ve
d=0ahUKEwjWx_TejLr6AhU9g_0HHbA9ASIQ4dUDCA4&uact=5&oq  преузето 29.09.2022.

file:///F:/Filozofski/JEZICI%20I%20KULTURE%20U%20VREMENU%20I%20PROSTORU%20X3/II/ 
file:///F:/Filozofski/JEZICI%20I%20KULTURE%20U%20VREMENU%20I%20PROSTORU%20X3/II/ 
file:///F:/Filozofski/JEZICI%20I%20KULTURE%20U%20VREMENU%20I%20PROSTORU%20X3/II/ 
file:///F:/Filozofski/JEZICI%20I%20KULTURE%20U%20VREMENU%20I%20PROSTORU%20X3/II/ 
file:///F:/Filozofski/JEZICI%20I%20KULTURE%20U%20VREMENU%20I%20PROSTORU%20X3/II/ 
file:///F:/Filozofski/JEZICI%20I%20KULTURE%20U%20VREMENU%20I%20PROSTORU%20X3/II/ 
file:///F:/Filozofski/JEZICI%20I%20KULTURE%20U%20VREMENU%20I%20PROSTORU%20X3/II/ 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29orfh%3Dos&la=greek&can=*%29orfh%3Dos0&prior=nun
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mnhsw%2Fmeqa&la=greek&can=mnhsw%2Fmeqa0&prior=*)orfh=os
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%2Fn&la=greek&can=to%2Fn0&prior=mnhsw/meqa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28a%2F&la=greek&can=r%28a%2F0&prior=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pot%27&la=greek&can=pot%270&prior=r(a/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29th%5C&la=greek&can=au%29th%5C0&prior=pot%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*kallio%2Fph&la=greek&can=*kallio%2Fph0&prior=au)th\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*qrh%2Fiki&la=greek&can=*qrh%2Fiki0&prior=*kallio/ph
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fati%2Fzetai&la=greek&can=fati%2Fzetai0&prior=*qrh/iki
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29nhqei%3Dsa&la=greek&can=eu%29nhqei%3Dsa0&prior=fati/zetai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*oi%29a%2Fgrw%7C&la=greek&can=*oi%29a%2Fgrw%7C0&prior=eu)nhqei=sa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=skopih%3Ds&la=greek&can=skopih%3Ds0&prior=*oi)a/grw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*pimplhi%2Fdos&la=greek&can=*pimplhi%2Fdos0&prior=skopih=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fgxi&la=greek&can=a%29%2Fgxi0&prior=*pimplhi/dos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=teke%2Fsqai&la=greek&can=teke%2Fsqai0&prior=a)/gxi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29ta%5Cr&la=greek&can=au%29ta%5Cr0&prior=teke/sqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%2Fng%27&la=greek&can=to%2Fng%271&prior=au)ta\r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ne%2Fpousin&la=greek&can=e%29ne%2Fpousin0&prior=to/ng%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29teire%2Fas&la=greek&can=a%29teire%2Fas0&prior=e)ne/pousin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%2Fresi&la=greek&can=ou%29%2Fresi0&prior=a)teire/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pe%2Ftras&la=greek&can=pe%2Ftras1&prior=ou)/resi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qe%2Flcai&la=greek&can=qe%2Flcai0&prior=pe/tras
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29oida%2Fwn&la=greek&can=a%29oida%2Fwn0&prior=qe/lcai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29noph%3D%7C&la=greek&can=e%29noph%3D%7C0&prior=a)oida/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=potamw%3Dn&la=greek&can=potamw%3Dn0&prior=e)noph=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te2&prior=potamw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28e%2Feqra&la=greek&can=r%28e%2Feqra1&prior=te
https://www.google.com/search?q=Orpheus%27+Bistonian+lyre&ei=ipw1Y9baEb2G9u8PsPuEkAI&ved=0ahUKEwjWx_TejLr6AhU9g_0HHbA9ASIQ4dUDCA4&uact=5&oq
https://www.google.com/search?q=Orpheus%27+Bistonian+lyre&ei=ipw1Y9baEb2G9u8PsPuEkAI&ved=0ahUKEwjWx_TejLr6AhU9g_0HHbA9ASIQ4dUDCA4&uact=5&oq


Снежана Вукадиновић

54

Πήρε από την Αίγυπτο τις περισσότερες από τις μυστικές τελετουργίες, τις οργιαστικές τελετές 
που συνοδεύουν τις περιπλανήσεις του και τη μυθική παράδοση για τις εμπειρίες του στον Άδη. 
Γιατί η λατρεία του Όσιρη είναι ίδια με εκείνη του Διονύσου, ενώ της Ίσιδας είναι πανομοιότυπη 
με την αντίστοιχη της Δήμητρας και μόνο τα ονόματα έχουν αλλάξει

         (Diod. Sic., A 96, 2-3)

Из Египта је однео већину тајних ритуала, оргијастичких церемонија које су пратиле његова 
лутања и митску традицију о његовим искуствима у Хаду. Зато што је Озирисов култ исти као 
Дионисов, док је Изидин идентичан Деметерином и само су се имена променила...

А шта је са Орфејевим именом? Александар Лома тврди да Орфејево име није трачко већ 
грчко. Претпоставља да се  не ради о антропониму, већ о називу за класу људских или митоло-
шких бића, па тако износи два тумачења Орфејевог имена. Једна етимологија везује име Ὀρφευς 
са ορφανός – сироче, лат. orbus, итал. orfano,  даље можда слов. раб, роб; Орфеј би био тако назван 
као певач усамљеник, који је у дубинама шума певао зверињу и дрвећу, у супротности прма дру-
гом славном трачком певачу Тамирију  (Θάμιρις), чије име Лома тумачи као онај који наступа на 
скуповима, док Роберт Гревс (Robert Grews) тумачи као густо засађен. Друго примамљивије тума-
чење старо преко сто година даје структуралиста лингвистике Фердинанд де Сосир (de Saussure). 
Свој етимолошки предлог изнео је у једној фусноти, где везује име Ὀρφευς везује са староин-
дијским ṛbhú-, називом за тројицу митолошких полубогова у ведској религији. То беспрекрно 
поређење у фонетском и морфолошком погледу остало је скрајнуто, јер се предност дала Хи-
брантовом поистовећењу  Rbhua са германским Alfima, класи нижих божанстава или демона, које 
је језички проблематичније, али се бар на први поглед чини смисаоно прихватљивим, пошто су  
Rbhui, као и Alfi, пре свега божански вештаци: тесари и ковачи. Притом се везе стинд. . ṛbhú- са 
alf  и са Ὀρφευς из фонетских разлога међусобно искључују. Међутим Александар Лома је видео 
одређене сличности између грчког митског певача и индијских божанских занатлија, које су више 
дубинске него површинске, али утолико значајније за опредељење у овој дилеми. О томе сведочи 
терминологија, пре свега етимолошки подударан спој у значењу „тесати речи“ у индоиранском 
и старогрчком, где се песник назива  τέκτων ἐπέων „тесар речи“, а онда и сама реч ἁρµονία „хар-
монија, склад“, тако важна за питагорејску доктрину, првобитно је коларски и бродоградитељски 
термин „спој, зглоб“, као и глагол ἀραρίσκειν у значењу „склапати, уклапати“ из кога је изведе-
на; тај исти глаголски корен је на другом крају индоевропског простора, у Индији и Ирану, дао 
кључни религијски и филозофски термин ṛtá- „космички поредак, истина, правда“. Тако уметник 
Орфеј као „тесар речи“ и састављач музичког склада врши у основи исту врсту делатности као 
вештаци Rbhui, описани и код ових других глаголом „тесати“ (вед. . taks-). Rbhui не тешу само 
материјалне предмете као кола за богове (RV IV 36, 1–2), него они тешу и коње Индри, божан-
ску краву Брхаспатију, а у химнама се призивају да онима који приносе жртву отешу богатство, 
младост, умешност, славу (śrávo). Ова последња реч означава, по сведочанству реконструисаних 
поетских фигура, кључни предмет праиндоевропског песништва, јер глагол taks- већ у прајезику 
метафорино означава песничку уметност. С тим је у складу, што се се на Rbhue примењује тер-
мин vāghátah, који ознчава свештенике-певаче химни богова. Као и Орфејева уметност и њихова 
вештина је чудотворна. Лома наводи још једно битно одређење Rbhua које их суштински приби-
жава Орфеју и орфизму. Они су првобитно били људи, које су богови удостојили бесмртноти, у 
знак захвалности за њихове мајсторске услуге, али и због њихових подвизања (AV III 30, 2: tápas-, 
термин који означава аскезу). С тим је у складу, што се на Rbhue примењује термин vāghátah, који 
означава свештенике –певаче химни боговима.(Александар Лома, 1999: 8-10)

Мит није привилегија само одређене епохе и појава архаичне прошлости. Данас се дешава 
супротно, што је током историје цивилизације растао утицај рационалног духа и јачао логос, то 
се све теже излазило „на крај“ са тајанственом суштином и снагом митског казивањем, његовом 
прилагодљивости, променљивим друштвеним приликама и на крају, све очигленијој и већој при-
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сутности мита у разним сверама људског бивствовања. На основу горе казаног можемо рећи да је 
Орфеј јединствена жива фигура дубоке митске прошлости Тракије која је инволвирала у грчком 
миту Херојског доба. Грчке колонисте Орфеј је засенио својом божанском песмом која је за собом 
носила зачетак религијског монотеизма. Био је човек, уметник, богобожац и страдалник. Писани 
докази су недовољни да га прихватимо као историјску личност али сложићемо се са Џејн Хeри-
сон и Вестом и додати да је његова природа духа присутна и данас.
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ORPHEUS – A MYTHICAL OR HISTORICAL FIGURE

Summary

Orpheus is a unique living figure of the deep mythical past of Thrace, which has been involved in the Greek myth 
of the Heroic Age. Greek colonists were overshadowed by Orpheus and his divine song, which brought the begin-
ning of religious monotheism. We assume that he lived in the 16th century before Christ, during the time of great 
social, economic, cultural, and religious change of power and migration of people from the sea. He was a man, an 
artist, a believer, a devotee of Dionysus’ mysteries, and finally, a herdsman. The Greeks celebrate him as the son of 
Apollo. Ancient sources are insufficient to accept him as a historical figure, but we will agree with Jane Harrison 
and West and add that his spiritual nature is still present today.
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(TRANS)GENDER EMPOWERMENT IN TERRY PRATCHETT’S 
DISCWORLD

The paper focuses on several provoking Discworld novels through the lens of gender portrayal with particular 
attention to the notion of transgender identity. Either publicly glorified or overtly scorned, transgender identifica-
tion has been a subject of undergoing intense discussion for a considerable amount of time. This essay explores 
the demure, occasionally latent allusions to reined individuals and their seemingly futile yet incessant struggles to 
crack the binary mold of gender. In addition, it aims to reveal the intricate means employed to convey the trans af-
firmation as well as to surmise Prattchet’s intention to tackle this growingly controversial issue. Firstly, the notions 
of gender and transgender identity as well as queer theory are thoroughly explained by consulting the applicable 
research body, including Butler (1999, 2004), Fausto-Sterling (1993), Foucault (1975), Jagose (1996), Sullivan 
(2003) and Jeffreys (2014). Secondly, through exhaustive reading, the instances of gender empowerment are dis-
covered, highlighted, and meticulously analyzed. Finally, the paper draws conclusions on Discworld’s gender 
spectrum as a reflection of our own society, especially in terms of the characters’ impulse to balance the established 
social norms and their urge for identity.

Keywords: transgender, empowerment, queer, Discworld, Pratchett

1. INTRODUCTION

Resentment, hostility, and bigotry are regular visitors at the unceasing Twitter carnival, where 
humanity devours itself for a splash of entitlement to an opinion. Regardless of the (over)used phrase 
that we are all born equal, the voices of individuals, either eminent or anonymous, are restlessly engaged 
in an anarchic dogfight for social media dominance and trending. Even though countless controversial 
posts have been debunked and harshly condemned, the consequences of such biased tirades are almost 
irreparable. 

Amid the pandemic-related stories of suffering, the death toll, and intimacy deprivation, a tale 
of misinterpretation came to the spotlight when a group of so-called “gender critical” thinkers attempt-
ed to claim Terry Pratchett, the late author of the Discworld series, as one of their own. Braced with 
J.K.Rowlling’s support, these fervent anti-trans keyboard shieldmaidens wrongly assumed that a be-
loved Discworld character, Granny Weatherwax, portrayed the author’s discrimination against transgen-
der individuals. Fundamentally, the notorious gender-critical community, also known as TERFs (Trans 
Exclusionary Radical Feminists), shared the unfounded belief that Pratchett’s representation of female 
characters reveals his transphobic attitudes. Although rebuked by the deceased author’s daughter Rhi-
anna Pratchett as well as his close friend and collaborator Neil Gaiman, among many, TERFs persisted 
in staking a claim on the Discworld creator, scarring his altruistic legacy through click baits and ambigu-
ous headings. 

Taking all of the above into consideration and without the intention to disregard the recounts of 
Pratchett’s relatives and friends, this paper attempts to explore the author’s depiction of the notion of 
gender, focusing on the transgender elements in the Discworld series, with particular attention to three 
novels  Equal Rites, Feet of Clay, and Monstrous Regiment. In other words, this paper leaps into the 
analysis and elaboration on the gender spectrum in the novels, endeavoring to unveil the novels’ impli-
cations and advocacy on the matter. To be more specific, the books will be thoroughly read with the aim 
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of discovering instances that discredit bigender identity and disfavor heterornormative constructions 
towards upholding gender diversity. 

The first segment of the paper is to define the fundamental theoretical concepts such as sex, 
gender (and the disagreement between the two), and gender identity with particular reference to queer 
theory and transgender individuals. The theoretical part consults musings, discussions, evidential rea-
soning, and conclusions on the topic by influential academic authors, including Judith Butler, Nikki Sul-
livan, Ann Fausto-Sterling, and Simone de Beauvoir, among many. The subsequent section is devoted 
to analyzing the novels mentioned above in chronological order and following the author’s escalating 
awareness and consequent acknowledgment of the gender identity issues at dusk of the 20th and dawn 
of the 21st century. Finally, the paper offers a conclusion on Pratchett’s recognition of the bi-gendered 
paradigm constraints and his continual efforts to eradicate such oppression through a parade of diverse 
Discworld characters. 

2. HUMANITY AND RE-GENDERIZATION

From the very moment one leaves the comfort of a mother’s womb, gender restrictions and im-
partiality regulate individuals’ preferences and life paths, from trifles to essentials. In other words, our 
genitals, which wrongly but persistently determine gender, are granted the authorization to dictate a 
person’s favorite color, interests, attitudes, and, what is most unsettling- the sense of self. 

Gender is commonly referred to as a social construct that assigns rules and responsibilities to men 
and women (Greenberg, 1999:274). It is more often than not confused with sex, a notion associated with 
an individual’s genetic and physiological characteristics, which exclusively determine one as female or 
male (Bishop and Myricks, 2004:30). Significant differentiation between the terms is usually discarded 
through persistent insistence on gender roles, which rigidly and definitively command one’s idea of self-
hood, stubbornly dictating humans to shape into the mold of heteronormative paradigm. Consequently, 
the inseparability and interchangeability of gender and sex thrust an individual towards forming an 
“acceptable” gender identity and gender expression. The contemporary definition available on the Hu-
man Rights Campaign’s official website advocates that the former is “one’s innermost concept of self 
as male, female, a blend of both or neither – how individuals perceive themselves and what they call 
themselves,” while the latter refers to “external appearance of one’s gender identity, usually expressed 
through behavior, clothing, haircut or voice, and which may or may not conform to socially defined 
behaviors and characteristics typically associated with being either masculine or feminine.” Undoubt-
edly, both definitions lead to a factual but socially undesirable conclusion that gender is a fluid concept. 

Jung insists that the archetype of gender fluidity is inherent in psyche and explains that “the 
Original Man is usually hermaphroditic” and that “the splitting of the Original Man into husband and 
wife (i.e. masculine and feminine) expresses an act of nascent consciousness; it gives birth to a pair of 
opposites, thereby making consciousness possible” (1978:320). This school of thought has also been re-
inforced by Fausto-Sterling (1993:21), who perceives artificial gender restraints as “defiance of nature” 
and recognizes the whole gender spectrum instead. In addition, the same author insists that our biologi-
cal characteristics govern the perception of gender (2000:4). Kessler and McKenna (1985:164) augment 
this claim by deliberately abolishing the word “sex” from their work out of the belief that it is only an 
anatomical demonstration. More than half a century ago, de Beauvoir (2011:274) postulated that the bi-
gender norm is a means of oppressing non-male genders that depends exclusively on particular culture’s 
dogma. Butler (1999:14) sees this normative structure as an act of harassment by which “a person is 
made into a certain gender.” She further states that humans perform under social expectations through 
repetition, almost as a ritual, generating the naturalization of the incessant bi-gender doctrine (1999:16). 

The term “queer” has recently taken up a significant place in social discourse, demanding recog-
nition and liberality, while “queer theory” received considerable research dedication within academia. 
Although its exact definition is, one might state, deliberately elusive, several authors attempted to make 
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it intelligible. Jagose understands the term as “ an ongoing and necessarily unfixed site of engage-
ment and contestation” which has “neither a fundamental logic, nor a consistent set of characteristics” 
(1996:11,96). Halperin contributes by stating that “queer is by definition whatever is at odds with the 
normal, the legitimate, the dominant” as it “describes a horizon of possibility whose precise extent and 
heterogeneous scope cannot in principle be delimited in advance” (1995:62). Smith believes that queer 
“articulates a radical questioning of social and cultural norms, notions of gender, reproductive sexual-
ity, and the family” (1996: 280) while Duggan considers it “ the promise of new meanings, new ways 
of thinking and acting politically - a promise sometimes realized, sometimes not” (1992: 11). Sullivan 
concludes that queer can be understood as a set of vague political positions that could potentially chal-
lenge the normative structures of identity (2003:43).

Although consistent terminology is often lacking, queer theory leads to the presumption that the 
binary principle of understanding gender identity is utterly inadequate. According to Gosling (2018:75), 
“cisgender is a term for people whose gender identity matches the sex assigned to them at birth or whose 
gender identity conforms to the gender role society considers appropriate for their sex.” On the other 
hand, the umbrella term that denotes people with inconsistency between their birth gender and gender 
identity is transgender (Lindqvist et al., 2020:3, Gosling 2018:75). 

Faye (2021:2) elaborates on the issue by stating: “Typically, trans people are lumped together as 
“the transgender issue,” dismissing and erasing the complexity of trans lives, reducing them to a set of 
stereotypes on which various social anxieties can be brought to bear.” Evidently, the comprehension of 
gender and its fluidity demands profound manifestation and reinforcement in all the influential spheres, 
including academia, media, education, and literature. The unnatural opposition between obstinate social 
canon and the complexity of gender identities irrevocably spurred Terry Pratchett to paint the Discworld 
canvas with a dash of non-binary mutiny. 

3. MONSTROUS GENDERS OF TERRY PRATCHETT

From Agatean Empire to Klatch, over the waves of Rim Ocean, Discworld is an imaginary world. 
Still, it is even more so; one could say fantastic, unique, and unparalleled simply because there is enough 
space for everyone. This round plain resting on the backs of four elephants carried by a colossal space turtle 
offers comfort to the denounced, vilified, and damned. As Hawkins (2021) puts it, “identity is a key theme 
at the heart of the Discworld series, and above all, Pratchett dwells upon its absurdity and fluidity.” In this 
section, the novels in focus – Equal Rites (1987), Feet of Clay (1996), and Monstrous Regiment (2003) – 
are analyzed in accordance with the information provided in the previous segment of the paper. In addition, 
the readership of the paper should be aware that the recognition of gender-related issues in Discworld nov-
els changed its focus from equality between males and females to transgender acknowledgment, clearly 
showing Pratchett’s concern with the undignified societal circumstances in which each novel was written.

On Discworld, wizard magic is reserved only for well-educated, bearded, commonly overweight 
men dwelling in the city of Ankh-Morpork, whereas witch magic is practiced exclusively by dedicated 
yet awe-inspiring women with warts, living in rural areas and knowledgeable in medicine, herbology, 
and headology – the science of common sense. The author describes this distinction in his speech Why 
Gandalf Never Married: “Magic done by women is usually of poor quality, third-rate, negative stuff, 
while the wizards are usually cerebral, clever, powerful, and wise. Wizards get to do a better class of 
magic, while witches give you warts” (Pratchett, 1985).

This view is even more emphasized in Equal Rites: 
They [wizards] were wise, she recalled, and usually very old and they did powerful, complex and 

mysterious magics and almost all of them had beards. They were also, without exception, men. She was 
on firmer ground with witches; witches were cunning, she recalled, and usually very old, or at least they 
tried to look old, and they did slightly suspicious, homely and organic magics and some of them had 
beards. They were also, without exception, women. (Pratchett, 1987:61).
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To an unfamiliar reader, the paradigm might seem to deepen the gender abyss until the plot of 
Equal Rites further develops. Namely, a baby girl, Eskarina, was mistakenly designated a powerful staff 
and thus unknowingly made into a wizard. Unable to control her powers or provide proper wizard train-
ing, her father spurs her towards becoming a witch apprentice. With a firm belief that Esk can be a witch, 
regardless of the unfortunate event at her birth,  her tutor, Granny Weatherwax, explains:

“It’s the wrong kind of magic for women, is wizard magic, it’s all books and stars and jommetry. 
Whoever heard of a female wizard? Witches is a different thing altogether. It’s magic out of the ground, 
not out of the sky, and men never could get the hang of it” (Pratchett, 1987: 9).

Nevertheless, she soon realizes that Esk is adept at both forms of magic and sets off to Ankh-Mor-
pork to enroll her young trainee at Unseen University. However, the university committee, comprised 
solely of men, disputes Esk’s education and entrance to the institution. In an attempt to explain his logic 
to the young girl, the Vice-Chancellor says:

“High magic requires great clarity of thought, you see, and women’s talents do not lie in that 
direction. Their brains tend to overheat. I am sorry to say there is only one door into wizardry and that 
is the main gate at Unseen University and no woman has ever passed through it” (Pratchett, 1987:108)

Surprisingly, the only encouragement Esk receives comes from the spirit of the late wizard who 
passed on the staff to Esk, reincarnated in the form of an apple tree. By being alienated from social 
constructions and fabricated human laws, the tree of knowledge is baffled by the seemingly relevant 
issue of the girl’s future education as well as the very fact that one’s reproductive parts have a privilege 
in determining the future. Opposing Granny’s reluctance to provide wizard training to the girl, it asks, 
“who says women can’t be wizards”(Pratchett, 1987:42). 

Since Discworld is a unique universe but also a distorted mirror of our world, one cannot miss the 
fact that in both societies, the university space is “always thought of as being exclusively composed of 
men, and even created for men” (Çetiner-Öktem, 2017:101). Embodying both witchcraft and wizardry, 
Esk desperately longs for the synthesis of the two as she perceives it as the only natural way to express 
her individuality. Unlike everybody else, she is perplexed by the fact that one needs to act within the gen-
der roles and their restrictions regardless of the ambitions and talents. In addition, she fails to accept that 
magic, inherent and genuine on Discworld, is yet another victim of patriarchal, normative oppression. 
Thus, she is resolute to break new ground for gender roles fluidity in men-dominated institutions. Esk’s 
identity condudrum echoes Butler’s illustration of gender performativity. As it was briefly explained in the 
theoretical part of this paper, Butler posits that gender performativity firstly encompasses the anticipated 
behaviour of a person in terms of their “gendered essence produces that which it posits as outside itself” 
and secondly, that is not an isolated act, but rather a set of rituals that achieve naturalization through repeti-
ton (Butler, 1999:8). Namely, in Undoing Gender, the renowned queer advocate claims that “sometimes, 
a normative conception of gender can undo one’s personhood, undermining the capacity to persevire in a 
livable life”  (Butler, 2004:1). She further explains that “a restrictive discourse on gender that insists on 
the binary of man and woman as the exclusive way to understand the gender field performs a regulatory 
operation of power that naturalizes the hegemonic instance and forecloses the thinkability of its disruption” 
(Butler, 2004:43). Intending to illustrate the undisruptive hegemony through the physical barriers of male-
dominated institutions that also reflect the discrimination towards everything except for the straight macho 
figure,  Pratchett describes the entrance of the Unseen University as follows:

“They are impregnable to all force save magic: no fire, no battering ram, no army can breach 
them. Which is why most ordinary visitors to the University use the back door, which is made of per-
fectly normal wood and doesn’t go around terrorizing people, or even stand still terrorizing people. It 
had a proper knocker and everything. ”(Pratchett, 1987:135)

Being an apprentice of a pragmatist Granny Weatherwax, Esk employs witchcraft in the unique 
form of hedology1 to enter the masculine space. Still, she only does so by taking the occupation of a 
maid and remaining unseen at Unseen University. Callous males still get to run the serious business of 

1  a form of folk psychology and that has power because people believe it does
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wizardry, while covert yet practical females cook and clean, allowing for it to be run. As Çetiner-Öktem 
(2017:104)  notes, “campus seems to have been divided into two overlapping halves: the unseen femi-
nine space and the dominant masculine space.” The novel ends optimistically, with Esk managing to 
penetrate the seemingly inviolable walls of patriarchal establishment and even smoothing the path for 
future female wizards’ education at Unseen University. 

According to Sinclair (2015:8), Pratchett aims to “directly intervene in the patriarchal consensus 
fantasy universe and, equally as much, to intervene in the gendered historical imagination of our own 
world.” The novel criticizes female oppression and, even broadly,  any gender limitations towards the 
end of the 20th century. Equal Rites opposes the idea of gender-constrained occupations, but more impor-
tantly, it advocates that other gender(s) are capable of everything cismen are. Finally, the fluidity of Esk’s 
gender(s) is particularly relevant for the topic of the paper, since by encompassing witchcraft and wizardry, 
she, in truth, stands for the fusion of genders, and consequently gender identities, roles and expressions, 
thus becoming a cornerstone of Pratchett’s early pondering on the notion of identity and, to a certain extent, 
transgenderism. Queer theory might be applicable explanation on the novel’s stance on the term of gender, 
as the theory itself is defined as an “unstable and mobile field” which assumes “a zone of possibilities” and 
is “inflected by a sense of potentiality that it cannot yet quite articulate” (Jagose, 1996:2).

Similar to the male-dominated university premises, the police headquarters of Ankh-Morpork is 
desperate for an unmanly touch. Except for Angua, a female werewolf too intimidating to be discrimi-
nated against, there are no other biological females within the Watch until a slightly strange-looking 
forensic alchemist, Cherry joins it one day. Cherry is a seemingly male dwarf introduced, quite naturally 
for Discworld, with a “he” pronoun as all dwarfs are intrinsically male. One must not confuse sex and 
gender in dwarfish society — Cherry is not unique for her biological sex but rather for the downright 
exhibition of her girliness. In other words, dwarfs are unburdened by the category of sex since a single-
gendered community allows focusing on more important issues like gold, axes, and drunken bar fights. 
As Cherry leaves her secluded patriarchal hometown and experiences the freedom and diversity of 
Ankh-Morpork, she also realizes the hardship of being a defiant pioneer. In an attempt to encourage 
her colleague, Angua explains that Cherry can “do anything the men do” while Cherry responds with: 
“provided we do only what the men do” (Pratchett, 1996: 112).

This brief yet painstakingly precise statement enlightens the audience about the very core of the 
dwarfish2 society –masculinity is encouraged, traditionally preserved, and, if necessary, imposed. Although 
dwarfs generally do not disfavor females, the very fact that male gender is instinctively implied and that 
women are urged to  “look, act and appear exactly like male dwarfs” (Roberts, 2018:26) provide enough 
evidence that the very thought of gender fluidity is immediately suffocated. In other words, regardless of 
Cherry’s biological sex, male is her assigned gender. Similarly to queer advocates, Cheery prefers to keep 
an outsider status as she explains, she is naturally deprived of all the dwarfish principles “I’m scared of 
fights! I think songs about gold are stupid! I hate beer!” (Pratchett, 1996:113). Similarly to queers ” trying 
to create an alternative culture in and around it” (Noxzema and Boy in Sullivan, 2003:45), Cheery is insis-
tent on the entitlement to selfhood, she changes her name to Cheri, a triumphant culmination adorned with 
mascara, lipstick, skirts, and high-heeled metal boots. As Çetiner-Öktem (2017:107) claims, “by changing 
the pronunciation of her name, an uncomplicated way of renaming oneself, Cheery is simultaneously rec-
reating her own identity.” However, instead of fully embracing the social norms of girlhood, she is resolute 
in keeping her beard unshaven since it fully matches her idea of self - she is a maiden dwarf forensic alche-
mist with a beard, unrestrained by the uni or bi-gendered social norms. 

The typical reading of Cheri’s character includes the trope of a brilliant young woman in a new 
city struggling to find her place and earn respect for who she is in a male-dominated environment. How-
ever, the paper argues that her characterization serves to tamper with the reader’s idea of transgender-
ism. As it was stated, although Cheri was indirectly instructed to present and live as a male, she strived 
to explore her gender identity and live as a woman, regardless of the disdain and rage unleashed on her. 

2  the way Pratchett refers to his dwarves- a dwarf, dwarfs, dwarfish;
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Even though she is not technically a transgender person, as her biological sex and gender identity align, 
the allegory is evident. Namely, even though from a traditional perspective, Cheri’s gender issue is a 
palatable way of dealing  with implied queer identity as she is a female dwarf embracing feminine-coded 
elements, in a dwarfish society she is closer to being a transgender. In addition, Cheery is a fantasy genre 
heroine who, unlike typical female characters who enter male-dominated spaces by acting as a man, 
strives to reach self-achievement by beiing who she really is. Thus, her victory is highlighted in the 
novel as she manages to break the artificial limitations that perpetuate prejudice and bigotry, embrace 
her inner-self, and set the cobbling stones for others, as evident in the following excerpt. 

“Er . . .” The dwarf looked around hurriedly, and leaned forward. “Er . . . is that . . . lipstick?” / 
“Yes! What about it?” / “Er . . .” The dwarf leaned forward even more, looked around again, this time 
conspiratorially, and lowered her voice. “Er . . . could I try it?” (Pratchett, 1996: 292)

The “snowballing effect” (Çetiner-Öktem, 2017:108) of Cheri’s withstanding will to be herself 
not only transforms and effeminates dwarfs of Ankh-Morpork, but also inspires even the traditional 
King of dwarfs to reveal herself as a Queen in The Fifth Elephant. 

The readership of the late 20th century might have not yet grasped the significance of Cheri’s char-
acter and possibly have been inclined to wonder why she had to reveal her gender in a chiefly masculine 
environment as it is irrelevant to her job performance. Held (2014:11) argues her gender profession is 
crucial since  “the problem with conformity isn’t that it might be unsatisfying to those that are asked or 
required to conform, it’s that conformity breeds complicity and obedience, and thus is in direct conflict 
with agency and freedom.” In other words, the more one adheres to the bigendered confinements, the 
less they will come across a chance to generate their very self. 

As Butler (1999:9, 151) notes, “a gender cannot be said to follow from a sex in any one way”  as 
well as that “a set of meanings that are taken on or taken up within a cultural field, and that no one is 
born with a gender – gender is always acquired.” The comprehension of this view is particularly relevant 
for the novel Monstrous Regiment and all of its characters who dance on the spectrum of gender fluidity, 
defying, in one way or another, their assigned gender roles and expressions. 

The novel’s main character is Polly, a fairly young girl from the war-ravaged country of Boro-
gravia who dresses as a male soldier to find her lost brother Paul, captured by the enemy forces. The 
very beginning of the novel could be seen as a direct allusion to Shakespearian crossdressing plots 
as thoroughly explained in Stanivukovic’s Queer Shakespeare: Desire and Sexuality.. These include 
male-to-female examples seen in the character of Falstaff impersonating the witch of Brainford and 
Caius and Slender’s marriage to crossdressed boys in Merry Wives of Windsor as well as Christopher 
Sly’s crossdressing as a “wife” in Taming of the Shrew ; but also female-to-male crossdressers such as 
Rosalind in As You Like It, Portia in Merchant of Venice, Julia in Two Gentleman of Verona and Viola 
in Twelfth Night (Stanivukovic, 2017:225-227). Even though Stanivukovic believes that male-to-female 
crossdressers reveal instances of Shakespearian Male3 while Shakespeare’s female-to- male crossdress-
ing characters are “flawed”, he states that “ by offering them, and other instances of male femininity in 
Shakespeare’s work, a truer place among the variety of expressions of gender, sexuality and desire in 
Shakespeare’s work deepens, complicates and queers the canon” (Stanivukovic, 2017:239). 

By locating Paul, Polly aims to save their family inn, the Dutchess,  from being overtaken by her 
incapable cousin as girls cannot own property. Pratchett illustrates the gender paradigm in the land of  
Borogravia as follows: 

“Men could inherit “the Things of Men,” such as land, buildings, money, and all domestic animals 
except cats. Women could inherit “the Things of Women,” which were mostly small items of personal 
jewelry and spinning wheels and cats passed from mothers to daughters. They certainly couldn’t inherit 
a large, famous tavern” (Pratchett, 2003:100).  

Constantly at war with its neighbor Zlobenia, Borogravia is an infertile piece of land, a miserable 
mountainous area whose people are deprived of elementary human conditions. Still, Borogravians are 
3  Shakespearian Male is defined as “you being a Woman or a Man yourself doesn’t matter – once you have experienced the 
delights of a Feminized Male, your life will have changed forever – and there will be no way back” (Stanivukovic, 2017:224).
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foolish enough to defend their national identity and religion(s) at all costs. They worship an impulsive 
god Nuggan whose primary concern is to abuse his subordinates by inventing unbearable prohibitions 
called Abominations Unto Nuggan, which include dog barking, the color blue, cheese sauce, and liter-
ate girls. Desperate to terminate the suffering, the nation turns to their leader, the Dutchess, who soon 
involuntarily becomes a deity herself since belief on Discworld is a dangerous affair. 

Polly commits numerous Abominations as she joins the army under the name Oliver. Her regi-
ment, commanded by a fearsome Sargeant Jackrum, includes a troll, an igor4, a vampire, and a rather 
peculiar-looking group of young men. Devoted to her cause, Polly realizes that her cross-dressing does 
not satisfy the need to become a man, and thus she completely changes her gender expression. 

“Think young male, that was the thing. Fart loudly and with self-satisfaction at a job well done, 
move like a puppet that’d had a couple of random strings cut, never hug anyone and, if you meet a 
friend, punch them” (Pratchett, 2003:12).

Polly’s crossdressing instances once again alligns with Butler’s explanation of gender performa-
tivity but can also be seen as drag/ crossdressers’ performance which the same author believes to “fully 
subverts the distinction between inner and outer psychic space and effectively mocks both the expressive 
model of gender and the notion of a true gender identity” (Butler, 1999:174). She further claims that 
crossdressers’ practices parody the original notion of gender as it reveals three essential dimentions- sex, 
gender identity and gender performance. As the “ anatomy of the performer is already distinct from the 
gender of the performer, and both of those are distinct from the gender of the performance”, a drag/ 
crossdresser manages to reveal the imitative processes within the structure of gender (Butler, 1999:175). 
In other words, crossdressing practices subvert and denaturalize the heterosexual structures of sex and 
gender by emphasizing the performative value within and pointing to their artificial union.

By adopting the new gender expression, unaligned with her biological sex,  Polly convinces the 
other recruits of her maleness. Aided by an anonymous ally (later revealed as Jackrum),  she is ad-
vised to “shove” the socks down her trousers since she does not “bulge” where she should (Pratchett, 
2003:45). This instance in the novel can be related to the transgender experience of “passing” , or being 
perceived as cisgender instead of biological sex, and was common throughout history among females 
who served in male-exclusive occupations such as the military.

The audience is pleasantly surprised as, just a few pages later, the trope of “a maiden goes to war 
dressed as a man” is skillfully subverted since Polly gradually discovers that all the recruits are biologi-
cally girls. Roberts (2018: 83) presents her view by claiming, “if Polly had been the only one disguised as 
a boy in this story, there would have been no point in telling it.”As Butler (1999:16) explains, one’s gender 
expression highly depends on its performance, in a nearly ritualistic manner of repetition. The girls devel-
oping the tendency to pee standing up, scratch themselves in public, or grin after passing a wind proves 
that they “constructed their gender around the illusion of masculinity through the repetition of masculine 
acts, and they perpetuate the illusion through the continuous performance of those acts” (Held, 2014:16).

Pratchett’s satire and ceaseless condemnation of the bi-gendered society culminate when the group 
of female army recruits intends to infiltrate the enemy keep as washerwomen. Initially disguised as young 
boys, they dress themselves up as women, convinced that there will be no troubles with their agenda since 
they are females. However, their scheme instantaneously fails as the Zlobenian guards debunk their at-
tempts to the extent that one of the pregnant regiment girls undresses to prove her sex. On the other hand, 
an inexperienced male commanding officer Lieutenant Blouse, noted throughout the novel for his effete 
fragility in war times, effortlessly enters the keep disguised as a caricature of a washerwoman.

Once the girls succeed in releasing the captured troops and preventing further conflict between 
the two armies, their own forces summon them in front of senior army officers to answer for the crime 
of being soldiers with the wrong set of reproductive organs. In an attempt to protect his “little lads,” 
Jackrum reveals that all of the military officials are, as a matter of fact, women who have been deceiving 
each other for decades (Pratchett, 2003:252). Socks and trousers turned all the cross-dressing recruits 

4  A name for all of the professional servants to mad scientists or noble vampire families
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and officers into effective men with their prospective roles and expressions. Thus, by administering the 
masculine layers onto their authentic gender, the girls enabled the sustainability of the bigoted oppres-
sion against their gender(s). The hypocrisy is augmented by the fact that all the covertly female chief 
officers cruelly advocated the regiment’s trial and consequential severe punishment, even though their 
intended verdict would perpetuate the uncompromising paradigm of unreasonable male supremacy. Ni-
etzsche’s (2019:43) famous aphorism fits the context perfectly: “whoever fights monsters should see to 
it that in the process he does not become a monster.”  

The female chief officers choice to conceal their biological sex echoes the TERF rethoric which 
claims that women’s hard-earned equality is threatened by transgender recognition. Namely, Jeffreys, an 
acclaimed promoter of TERF ideology claims that transgender politics “are harmful to women’s equality 
and give authority to outdated notions of essential differences between the sexes” as it is “indeed transgres-
sive, but of women’s rights rather than an oppressive social system”(2014:2). Another viewpoint is shared 
by Frye, a lesbian feminist, who claimed that “the core of lesbian feminism was separatism” and should 
not be usurped by queer and transgender politics as it will cause “the erosion of the sense of solidarity and 
community that is so important to the strength of a feminist movement” (cited in Jeffreys, 2014:46).

While most of the regiment girls assume male gender with the aim of fulfilling their prospective 
purpose, the readership eventually discovers that Sargeant Jackrum is also biologically a woman, making 
him Discworld’s first genuine transgender character. Even though both Polly and Jackrum are biologically 
female, the former simply “adopts stereotypical masculine characteristics and behaviour and successfully 
convinces her surroundings” and “ does not do this to convey her own gender identity but simply as a 
performance” (Jirásková, 2021:48). In contrast, Jackrum has lived as a man for so long that he “can no 
longer even fathom living as a woman” (Held, 2014:16). When invited to join the disguised army of wash-
erwomen, he claims, “you won’t get me in skirts” and “everyone has their place” (Practhett, 2003:282). 
The idea of embracing his long-lost female self is inconceivable to him. In addition, Pratchett’s narration 
provides clues of a character’s true gender. For instance, once Polly realizes that Tonker, Lofty, or Wazzer 
are girls, their pronouns change from “he” to “she.” However, as she finds out that Jackrum is female, Polly 
briefly uses “she” but soon grasps that the old sergeant is genuinely male and feels like one, she addresses 
him with a “he” pronoun for the rest of the novel. As Jackrum’s story unfolds,  the readers discover that he 
has an adult son he has not seen in a long time. Reluctant to embody a female figure, he is torn between the 
love for his estranged child and his very identity. Prompted by Polly, he finds a balance — he denounces, 
once and for all, the female gender expectations imposed on him at birth and reunites with his family as a 
renowned military officer, a father, and a grandfather rather than a mother. Once the war is over, Jackrum 
has no actual reason to maintain the wall of masculinity. However, he still has to, since he is a trans-man 
who finally becomes fully aware of the transition that had occurred decades ago. 

Non-binary genders, similarly to Pratchett’s monster creations, challenge our attitudes towards 
normalcy. According to Foucault (1999:55-56), abnormalities are a “mixture of two reals, the animal 
and the human,” “it is the blending, the mixture of two species,” “two sexes,” “of life and death . . . a 
mixture of forms.” All Discworld characters, at least to a certain extent,  provoke callous earthlings to re-
consider the idea of gender and release the reins of heteronormativity. Since all the analyzed Pratchett’s 
characters “deviate from the norm,” they are “ monstrous,” as explained above (Held, 2014:3). 

Shortly after the war ends, a new one emerges, with Polly as an openly female sergeant in a male 
uniform. When new covertly female recruits try to trick her into believing they are male, Polly says:

“Oh, you can join as men if you want,” said Polly. The girls looked at one another. “You get better 
swearwords,” said Polly. “And the trousers are useful. But it’s your choice” (Pratchett, 2003:402). Nu-
merous side characters represent different points along the spectrum of gender and fluidity. Unburdened 
by the bi-gendered canons Maladict(a), a blood-abstaining vampire, represents non-binary individuals. 
For instance, they refer to themselves as Uncle Mal, and they are at one point reluctant to put on a dress, 
whereas, at another, they appear in an entirely female uniform, embracing their femininity. Further-
more, Tonker and Lofty, both biologically female, are implied to be involved in a romantic homosexual 
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relationship in which there is no predetermined or assigned gender role. Instead, they welcome gender 
fluidity, disregarding the oppressive doctrine far away from the society that overlooked their miseries. 

The novel ends on a positive note, with everybody following Jackrum’s advice: “whatever it is you 
are going to do . . . do it as you . . .Good or bad, do it as you. Too many lies and there’s no truth to go back 
to” (Pratchett, 2003:379). Jackrum acknowledges that the idea of him being a woman dressed as a man is 
not a truth he can return to. Instead, the old sergeant is truly a man, “vagina be damned” (Held, 2014:17).

4. CONCLUSION

Marinucci (2016:5) believes that the proliferation of different gender categories can be achieved 
by neglecting binary opposition’s distinctions. Pratchett does exactly so by creating such a milieu for the 
unruly to thrive. Discworld’s monsters with vaginas are not content with non-conformity; rather, they 
demonstrate and adorn gender fluidity, explosively revealing the superficiality of the bi-gender norm 
and its perverted desire to control. Through the characters of Esk, Cheri, Polly, and Jackrum, the author 
emphasizes the futility of the nebulous social paradigm while simultaneously proving that one’s gender 
identity needs liberation from the sketchy classifications. 

Esk’s character of wizardly witch portrays the misdeed of a singular gender imposition, whereas 
Cheri denotes one’s unyielding resolution to formulate a personal gender expression, independent of 
stereotypes and social demands, in a male-oriented establishment. The portrayal of the regiment is in 
accordance with Butler’s idea of gender performance as uninterrupted mass production of gender identi-
ties. Pratchett highlights the absurdity of gender stereotypes in situations, such as warfare, where such 
distinction is irrelevant, advocating individual freedom of choice as a genuine code of conduct.

To conclude on the Twitter travesty, it is highly unlikely or even inconceivable that Pratchett 
would have supported the gender-critical line of argument. As his novels are abundant with characters 
who flourish when allowed to be their authentic selves, we might extrapolate that he was a longstanding 
champion for marginalized communities, including transgender individuals. Owing to humanists such 
as Terry Pratchett, who have recognized the utmost necessity of dispelling the spirits of the heteronor-
mative opression embodied in TERFs and similar communities, cultural norms are changing, and their 
influence has begun to wane. Undermining such conventions paves the path to overcome rigidity and 
equally appreciate those who simply do not fit the mold.

Discworld’s immense power of (self)belief is an outstanding feature, “a building block to real-
ness, a cornerstone of the cosmos, a litany against fumbling in the eternal dark” (Asher-Perrin, 2021). 
Pratchett imagined a reality consisting of beliefs that lead to the existence of a whole pantheon of 
imagined gods, different kinds of heavens and hells, overly-confident talking dogs, and nine-year-old 
wizardly witches who can turn beer into milk. The creation of the world where belief is a fundamental 
facet of reality is the ultimate proof of Pratchett’s TERF repudiation — a trans person’s interpretation of 
the gender, or, in other words, who they believe they are,  makes it genuine, undeniable, and everlasting, 
even under the chauvinistic dogmas of our heteronormative society.  
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ОСНАЖИВАЊЕ ТРАНСРОДНОСТИ У ДИСКСВЕТУ ТЕРИЈА ПРАЧЕТА

Резиме

Рад се бави романима Терија Прачета у контексту родне флуидности, са посебним акцентом на појам и ре-
ализацију трансродности у фиктивном универзуму Дисксвет. Три изабрана романа, Једнакост права, Гли-
нене ноге и Акрепски одред,  детаљно су проучени у складу са савременим теоријама о роду али и у циљу 
откривања пишчевих намера у процесу креирања небинарних ликова. Рад тежи да употреби књижевну 
анализу као адекватан, оправдан и научни одговор на покушај постхумног присвајања писца од стране та-
козване родно критичне заједнице, која осуђује и оспорава природно постојање трансродних особа и родну 
флуидност, не(намерно) пружајући подршку одржању вештачких бинарних творевина и патријархалних, 
репресивних друштвених норми. Представљајући романе хронолошки, кроз небинарну призму, али и уз-
имајући у обзир друштвене околности у којима је сваки од њих писан, може се са сигурношћу закључити 
да су Прачетови ликови флуидног рода симбол неравноправне, али непрестане борбе за идентитет потла-
чених, срамних и недоличних.
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PROGONITELJ ILI SPASITELJ: GRAD U ADRESI DRAGANA 
VELIKIĆA I NJUJORŠKOJ TRILOGIJI POLA OSTERA

Ovaj rad predstavlja pokušaj da se romani Adresa Dragana Velikića i Njujorška trilogija Pola Ostera povežu na 
planu poimanja grada kao moćnog entiteta koji pulsira sopstvenim životom, te svojom prošlošću i sadašnjošću 
intenzivno utiče na živote stanovnika, odnosno glavnih likova iz dva pomenuta romana. Metodom pomnog čitanja, 
pokušaće se pronaći sličnosti i razlike u uticaju dva grada, Beograda i Njujorka, na odrastanje, ponašanje i životne 
odluke glavnih junaka, te će se prema tome odrediti uloge progonitelja ili spasitelja. U svetlu postmodernističkog 
shvatanja grada kao nepreglednog teksta, prema zapažanjima Brendana Martina i Brajana Džarvisa o urbanom 
lavirintu kao obliku odbrane njegovih stanovnika, ali i odbrane od unutrašnjih strahova, pokušaće se objasniti 
pozicije Beograda kao zaštitnika, ali i nečega što bi trebalo zaštititi, te Njujorka kao progonitelja u čijim je 
betonskim i staklenim obrisima jedini cilj – nestanak.

Ključne reči: grad, Adresa, Njujorška trilogija, sopstvo, identitet 

1. UVOD

U kratkom romanu Džozefa Konrada, Srce tame, jedan od glavnih likova, Marlo, kaže da se di-
vljina zatvorila nad ljudima, kao što se more zatvori nad roniocem. Čini nam se u današnjoj perspektivi 
da nije samo divljina ta koja se zatvara nad ljudima, nad njihovim telima i dušama, nego se te uloge 
prihvata i moderna betonska džungla. Pitamo se koliko čovek ima i fizičkog i duhovnog prostora ispod 
takve kupole od sivila, stakla, slučajnosti i neodređenosti. Bori li se on uopšte za veći udeo, ili beži u 
sebe, tražeći što skrovitiji kutak da se, iščekujući konačno nestajanje, privremeno sakrije od nečega nad 
čim nema kontrolu? Pretpostavljamo da čovek beži od života, jer nad njim sigurno nema onoliku kon-
trolu koliku bi voleo da ima. Istovremeno, čovek panično beži i od smrti, koja je vekovna nepoznanica, 
predmet umnih kontemplacija u meri koliko i sam život. Moramo se onda zapitati gde on tada završava, 
bežeći i od jedne i od druge tačke sloma. Možda upravo u samom sebi, i tada se ljudski um, čula i sve 
spoznaje zatvaraju nad njim. Čovek jednostavno urasta u sopstveno biće, povezan sa spoljnim svetom 
krhkom niti lucidnosti koja preti da se i na najtiši dah prekine i izazove dramatično brzo propadanje. 

Možemo se zapitati i da li čovek, izlazeći na ulice grada, izlazi zapravo na redove na stranicama 
nekakvog nepreglednog teksta. Sasvim pojednostavljeno, mogli bismo rečenice u tekstu poistovetiti sa 
ulicama, raskrsnicama, obiljem različitih simbola korporativne kulture današnjice, margine bi zauzeli 
isto toliko brojni i raznoliki nesrećnici sa ulica, a čin listanja približio bi se svanuću novog, ali ne i per-
spektivnog dana. U takvom neizrecivo dugačkom i gotovo preteće neizvesnom tekstu, čovek bi trebalo 
da bude jedan od likova ili čak i pisac, ako ima sreće. Ako se prisetimo snažnog osećaja zebnje, koji je 
svako od nas iskusio pred neki poduhvat, onda je lako razumeti izgubljenost i teskobu koji pritiskaju 
junake Njujorške trilogije Pola Ostera, gotovo pri svakom novom koraku. Da je ovo samo jedno od 
tumačenja stvarnosti i da nas povrh navedenih pitanja očekuju još mnoga na koja možda, u skladu sa 
demokratskom većinom koju slučajnost ima u parlamentu života, nećemo uspeti dati konačan odgovor, 
potvrdu je dalo upravo ovo delo. Njujorška trilogija pakuje, uvija i preklapa narativne okvire, likove, 
kulise i tokove (ne)svesti tik do tačke apsurda. I kada čitalac, koji je ujedno i pisac, ako ne same knjige 
a ono njenog mogućeg nastavka, pomisli da će sama završnica biti dramatična i neočekivana kako bi i 
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valjalo u jednoj detektivskoj priči, pisac ga vraća vrtoglavo strmim putem na početak tj. na početke, i 
čitalac shvata da je već samim činom otvaranja korica knjige uhvaćen u koloplet višestrukih identiteta, 
skrivenih pripovedača, tajanstvenih negativaca iz prošlosti i neostvarenih ambicija. Istovremeno, navodi 
Ivana Đurić Paunović (2014: 224), “svaki novi početak ima potencijal čistog lista hartije: sve opcije 
su otvorene, prilika za autorstvo je ulučena”. Kako Linda Hačen (Linda Hutcheon 1989: 4) zapaža, 
istoriografska metafikcija daje osećaj prisustva prošlosti, ali prošlosti kakvu možemo spoznati samo iz 
njenih tekstova, tragova, te da su i fikcija i istoriografija sklone i upotrebi i zloupotrebi, potvrđivanju i 
negiranju. Prva novela u trilogiji, Grad od stakla, okvir je za ličnu istoriografiju Pitera Stilmana, čoveka 
kojeg je otac godinama držao u potpuno mračnoj sobi ne bi li otkrio da li će zaboraviti jezik, kao i čo-
veka koji lažnim predstavljanjem Osterovim imenom počinje da istražuje ovaj slučaj, predstavljajući se 
kasnije i sopstvenim imenom i svojim literarnim pseudonimom. Autor Njujorške trilogije gotovo nonša-
lantno ulazi i izlazi iz priče i poigrava se likovima i identitetima, te se zajedno s njima upušta u jezičke 
zagonetke, možda i u pokušaju da do kraja dovede eksperiment koji je započeo otac Pitera Stilmana. U 
tom smislu, Osterov Njujork idealan je hermetički poklopac za misteriju bez rasvetljenja i detektivsku 
potragu bez rezultata. 

Velikićev Beograd daleko je pitomiji, ili možda nije dosegao njujorški nivo otuđenosti. U romanu 
Adresa, grad je junak koliko i Vladan Todorović, dokumentarista u Muzeju pošte ili Margita Gita Šo-
škić, bivša kontrolorka novčanog prometa u Glavnoj pošti, sada predsednica kućnog saveta u zgradi broj 
dvadeset i tri. Velikićev Beograd bi trebalo zaštititi od “vanbračnog uvećanja stambenog prostora” (Veli-
kić 2019: 11), posledica bombardovanja, trebalo bi se zavući u sva “dvorišta skrivena sa ulice, gde grad 
živi svoju prošlost tišinom duboke provincije” (Velikić 2019: 175), trebalo bi osmisliti trajnu izložbenu 
postavku Šetnja Beogradom, “u kojoj bi istorijski događaji bili prikazani u autentičnom kontekstu” (Ve-
likić 2019: 93). Vladan Todorović izlazi na ulice Beograda i nesvesno u potrazi za sigurnošću krećući 
se uvek istom rutom – kupi novine na kiosku, penje se Aberdarevom prema Tašmajdanu, u „Poslednjoj 
šansi“ pije drugu jutarnju kafu, prolazi pored Crkve Svetog Marka, izbija na Takovsku ulicu, te stiže do 
Muzeja pošte – on potvrđuje i svoje postojanje i postojanje grada kojim se kreće: „I dok prolazi ulicama 
Dorćola, Savamale, Palilule, sve vreme korača združeno, kao u kakvom odredu, sa duhovima onih koji 
su tuda prošli. Sa kentaurima koji su tu nekada obitavali.“ (Velikić, 2019: 44). Razmišljajući o njegovoj 
istoriji, Velikićev junak kao da nalazi utehu i olakšanje u ređanju činjenica, gotovo isto onako kako 
oboleli od opsesivno-kompulsivnog poremećaja osećaju olakšanje nakon izvršenja prinudnih rituala jer, 
pisac kaže da Vladan čitav život hodanjem savladava samoću. 

Pisac kroz svog junaka izliva na stranice romana istinsku privrženost Beogradu. On kaže da Beo-
grad Vladana iz daljine podseća na konja koji se propinje, a onda napominje da su ga rušili četrdeset i 
četiri puta, te da se svaki put Beograd dizao iz pepela. Nabrajajući nazive koje su razni narodi davali 
ovom gradu, Velikić kao da uspostavlja ritam stalnih smena zavojevača, ritam koji zapravo znači oslo-
bođenje, jer se nijedna sila nije večno zadržala u ovom, prema Le Korbizjeu, najružnijem gradu na svetu 
na najlepšem mestu na svetu: „Nema te zastave koja bi se večno vijorila na jarbolu Kalemegdanske 
tvrđave.“ (Velikić, 2019: 62). Taj ritam Velikić želi da održi, kako u Beogradu, tako i u životu Vladana 
Todorovića. Zato Vladana srećemo u momentu kada se preselio u novi stan, kada bi trebalo da otpočne 
novi, zadovoljniji, ispunjeniji život, život „po svom“, kako je govorio. Baš onako kako je posle svakog 
devastiranja i Beograd vraćao svoj puls. Neće to biti linearno uzdizanje, zapinjaće Vladan beogradskim 
trotoarima, baš kao što se i sam grad u jednom delu obnavlja, u drugom razgrađuje. Ali, pisac ipak bdi 
i nad jednim i nad drugim, upućujući ih jedno na drugo – Vladana ušuškava u život Boška Tokina, 
određujući mu godinu rođenja u godini Tokinove smrti, omogućujući mu da njegovim očima vidi i voli 
Beograd („A iznad Beograda nebo. Divno. Široko. Beskrajno. Ravnodušno nebo.“1), a Beogradu daje 
dokumentaristu koji će, nakon bezbrojnih beleški, ceduljica, zapažanja, otkrića, pisati knjigu o njemu, 
čitajući ga koracima: „Hodanjem podiže grad, širi ga i čita kao knjigu.“ (Velikić 2019: 87). 

1  Boško Tokin, Terazije, Zlatno runo & Metafizika, Beograd, 2015. u: Dragan Velikić, Adresa, Beograd, Laguna, 2019.  
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2. GRADOVI I SOPSTVA

Sasvim drugačiji ritam koraka odjekuje ulicama Osterovog Njujorka. Krenuvši od prvog dela trilo-
gije, Grad od stakla, možemo se odmah zaustaviti na samom naslovu: u tom amalgamu moramo pokušati 
da objasnimo vezu dva suprotstavljena pojma. Grad, kao istorijski suštinski štit krhkih pripadnika ljudske 
vrste i njihovih interesa, gubi svoju protektivnu ulogu ukoliko je sagrađen od stakla, i dobija konotaciju 
lake mete, nesigurnosti i providnosti. Čovek je oduvek pokušavao da sačuva svoju fizičku stranu, svoju 
telesnost, svoj život od uljeza sa strane. Kada je zaštita postala potrebna njegovoj duši, njegovom umu, 
čovek je nalazio skrovište unutar mračnih hodnika svoje psihe, prepuštajući se do te mere introspekciji, 
da ona više i nije bila lekovita. U Gradu od stakla, pa i u ostalim delovima trilogije, likovi koriste gradski 
pejzaž da pobegnu od sopstvenih unutrašnjih demona, koji se, kao po pravilu, pojavljuju i u trodimen-
zionalnim oblicima. I kako to Brajan Džarvis zaključuje, tvrdnja Vendi Feris da su stanovnici modernih 
gradova zatočeni unutar njihovih lavirinata, pretećih a ne više zaštitničkih, u Gradu od stakla doživljava 
svoju inverziju: „Ponovo, lavirint je ustanovljen kao oblik odbrane za stanovnike grada, osim što je to sada 
odbrana od sopstvenog ja, vijugavost tog lavirinta brani od unutrašnjih strahova.“ (Džarvis 1998: 85). A 
Kvin, Osterov junak, imao je dovoljno unutrašnjih nemira da ostatak života provede u često besciljnom 
lutanju po ulicama Njujorka. Njujork je pružao nepotrošiv prostor za beg i simbioza je izgledala savršena. 
Osterov Njujork je ravan, dvodimenzionalan, takvim ga vide i njegovi junaci i možda im jedino takav i 
može poslužiti kao kontrast onome što nose u sebi i od čega žele odmor i utočište. Izmučeni sopstvenim 
lavirintom, beže u onaj spoljni, važno je zaboraviti, izgubiti se, nestati. Takva želja da zaboravite i budete 
zaboravljeni, prelazeći bezbrojne njujorške blokove, rađa motiv „flâneura“2, vešto utkanog u sve tri priče. 
Ovaj izraz, u svojoj osnovi i tonu, prepun francuskog šarma, u Njujorškoj trilogiji dobija gotovo zlokoban 
prizvuk. Nema tu bulevardijea, kicoša sa brižljivo doteranom kosom, cvetom u reveru, belim rukavicama 
od jareće kože i štapom sa drškom od kornjačevine. I nije razlika samo u stilu i eposi, razlika je suštinska. 
Osterovi šetači se šunjaju, uhode, beže ili progone. Oni koji beže, na kraju shvate da su zapravo bežali od 
sebe. Kada se u begu pogledaju u neku od staklenih površina Njujorka, ugledaju pljosnatu verziju sebe, 
poput lika iz špila karata, lišenu većine obeležja stvarnog čoveka. To što se osećaju živima, puka je slu-
čajnost i navika. Ako uhode, ne dolaze ni do kakvih zaključaka, ili dolaze do svakakvih. Koji od tih će se 
pokazati tačnim, ponovo je čista slučajnost. Na kraju potere shvate da su sve vreme lovili svog dvojnika. 
I tako je, zapravo, svaki Osterov junak i progonitelj i progonjeni. Poput njujorških ulica, koje se pretapaju 
pod pravim uglom, identiteti se stapaju jedan u drugi i simbioza više ne izgleda tako savršena. Brendan 
Martin (2008) naglašava da pojedinci u Osterovom Njujorku bivaju duplirani i da takav stepen dvojnosti 
čini da su identiteti prelomljeni, nestabilni i lako se odbacuju. Kao staklo, dodali bismo. Narator u Gradu 
od stakla za Kvina kaže da je u svojim najboljim šetnjama uspevao da oseti kako se ne nalazi nigde (Oster 
1998: 10). Ovo nesvesno uputstvo za postizanje osećanja izgubljenosti dobijamo na samom početku priče 
i iako ispričano mirnim i jednoličnim tonom, zapravo je vapaj anksiozne, ako ne i šizofrene ličnosti. Sa mi-
nimumom ulaska u Kvinovu podsvest, Oster je postigao efekat inverzije Gospođe Dalovej: i Kvin i Klarisa 
Dalovej šetaju, ali Kvina ne bombarduju milijarde atoma doživljaja, impresija i misli, on zapravo i izlazi 
na ulicu da bi od njih pobegao; Klarisa je, pojednostavljeno rečeno, u potrazi za smislom i sva je prilika 
da će ga negde i nekako naći, kraj teksta će joj doneti zaokruženje, dok Kvinova mentalna slagalica odbija 
da se sklopi, fragmenti su klizavi, izmiču poimanju. Kraj teksta Kvinu će doneti samo nove i nove pasuse, 
koji će ga ili progutati ili vratiti na početak. Povrh toga, Kvin ne zapaža ulice, zgrade, ptice, ljude. Sve što 
je opisano, u službi je „slučaja“ na kojem Kvin radi. Kao da je sve ostalo odsutno, manjeg značaja čak i od 
kulisa. Podaci koje i dobijemo su šture crtice, često veoma bizarne, poput, na primer, datuma kad je Kvin 
preuzeo identitet Pola Ostera, privatnog detektiva – godišnjice braka njegovih roditelja.

2  Flâneur, franc. = osoba koja naizgled neobavezno šeta gradom, a zapravo posmatra i beleži uzbudljivi gradski život. Prvi put 
je ovaj pojam istražio i opisao Šarl Bodler; njegov flâneur je esteta i dendi koji zapaža i beleži urbani život Pariza devetnaestog 
veka. Kasnije je Kristofer Batler primetio da flâneur pokušava da iz prolaznog izvuče ono što je večno, te da vidi poetsko u 
istorijskom (videti: Christopher Butler (1994), Early Modernism: Literature, Music and Painting in Europe 1900 – 1916.)
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Koliko god Velikićev junak na svoj život u braku gledao kao na veliki kompromis i gubljenje sop-
stva, koliko god nakon prvobitnog oduševljenja mogućnošću da iznova isplanira svoj život osećao zeb-
nju i sumnju da će u tome i uspeti, on zapravo ni u jednom momentu ne oseća potrebu da nestane i izgubi 
se poput Kvina. Za to su odgovorni i sami pisci – Oster je Kvinu najpre sagradio zastrašujući Njujork, 
potom ga je izmučio unutrašnjim nemirima, a onda ga naterao da upravo u takav zastrašujući grad beži 
od samog sebe, dočim je Velikić Vladana opskrbio latentnim osećanjem samoprezira, ali i snagom da na 
onome zbog čega se samoprezire poradi, te mu je podario umeće uživanja u dokumentovanju velikih i 
malih istorija, što će ga u krajnjem ishodu zaštititi od zamke besciljnosti u koju bi šetnjama Beogradom 
mogao da upadne: “ – često bi se setio onih mladalačkih lutanja kada se stapao sa svojim gradom, udisao 
njegovu istoriju i pod naponom svih tih senzacija uobražavao da mu je sudbina namenila nešto veliko. 
Život je tek čekao da bude proživljen.” (Velikić 2019: 161). Interesantno je da Vladan ulice i toponime 
naziva po njihovim imenima iz perioda drugačijih ideoloških promišljanja – tako mu se čini da ovladava 
prošlošću, a ukoliko ste ovladali prošlošću, možda ćete se lakše suočiti sa sadašnjošću i budućnošću. U 
svom fotografskom pamćenju, Vladan pronalazi za svaki pedalj Beograda neku istorijsku crticu – i to je 
vid bega od neprivlačne sadašnjosti, ali i motiv da se nastavi dalje: “Treba se odmaknuti od sebe. Disati 
duboko. Biti ispunjen samom činjenicom da postojiš. Da si deo reke života. Skrenuti pogled sa vlastite 
priče. Svaki božji dan je čudo:” (Velikić 2019: 56). Velikić kaže da grad huči, podrhtava, i ta topla, 
telesna, gotovo erotska kretanja, koliko god mogla biti zastrašujuća jednom introvertu kakvim nam se 
Vladan čini, ipak ga pune optimizmom koji je i nesvesno izgubio u momentu kada je umesto odlaska 
u Pariz na jednogodišnju stipendiju, otišao kod matičara. I žena koju je odveo kod matičara, Snežana, 
vibrirala je poput Beograda, vodila je igru, uzbuđivala ga telesno, ali je duhovno uklapanje izostalo. Sa 
Beogradom, naprotiv, bio je u savršenoj slagalici, bilo da ga je proučavao, šetajući iščitavao, sažaljevao 
ili se u njega sakrivao. Snežana se podsmevala njegovom “tumaranju po sebi”, Beograd ga je svojom 
živopisnošću podsticao da iz sebe izvuče skrivene adute. 

Nikad Njujork ne bismo mogli spoznati na onaj način na koji spoznajemo Velikićev Beograd ili, 
recimo, Džojsov Dablin, jer Osteru ni nije cilj da gradu i likovima udahne život, nego da izjednačivši 
sivu masu u glavi likova sa sivilom grada, neprekidnim kretanjem i bezbroj puta ponovljenim počeci-
ma, a bez lekovitog smiraja, odstrani svaku mogućnost razrešenja i pronalaska – sopstva ili izgubljene 
netaknutosti – moguće je i jedno i drugo, a moguće je i nijedno od ta dva. Koliko je Njujork neodvojiv 
deo svesti pisca, pa tako i likova u trilogiji, mogli bismo proveriti na neuobičajen način: kada bismo 
rečenice onih koje Kvin isleđuje, Pitera Stilmana sina, a kasnije i oca, rečenice iskrzane, neravne, nepra-
vilnih uzleta i smirivanja, preneli na grafikonski papir, ili na traku EKG-a, dobili bismo možda visinsku 
granicu samog Njujorka – puls rečenice možda bi bio jednak razlikama u visini među zgradama Njujor-
ka. Kada bi, zatim, povezali sve tačke na grafikonu, dobili bismo ne ritam života, nego skup slučajnih 
događaja od kojih je život sastavljen, a kada bismo ih, poput lopti pobacali po prostoru, ni za jednu ne 
bismo mogli sigurno tvrditi kuda će se otkotrljati. Čini se da su Osterovi likovi, uključujući tu i sve nje-
gove sopstvene dvojnike, pomireni sa tim. Možda nam Oster sugeriše da je čovek kao najobdarenija ali 
i najranjivija vrsta zatvorio krug od srednjovekovnog pokornog predavanja usudu, bogu i proviđenju, 
preko viktorijanske samodovoljnosti do postmodernističke izgubljenosti koja čoveka vraća na misao 
o nemoći pred onim što mu je zapisano. Sam Oster (1992) kaže da se život okreće oko događaja koje 
pokreću sudbina ili slučajnost. Zato Brendan Martin (2008) Osterovo korišćenje faktora slučajnosti ka-
rakteriše kao postmodernističku crtu romana – one se dešavaju bez obzira na trenutne okolnosti. „Oster 
prihvata čudno, slučajnost, koincidenciju, “sudbinu” i instrumentalizuje ih u svojoj prozi kao pokretače 
zapleta ne polemišući previše o njihovoj verodostojnosti, za razliku od njegovih likova koji to neretko 
čine”, pojašnjava Ivana Đurić Paunović (2014: 221-222). Pitamo se da li je čovek priznao poraz u vre-
menu kad je objavio rat i prirodi i svemiru. Apsolutan odgovor verovatno ni nećemo dobiti, ali bismo 
mogli pretpostaviti da, prema mogućim odgovorima, postoje dve grupe ljudi – jednu predstavljaju oni 
na ulicama Njujorka, poput Kvina-detektiva i Kvina-prosjaka, koji su jedno vreme i pokušavali umaći 
sudbini, išli uzvodno od niza slučajnih okolnosti koje su uporno određivale njihov život, a onda prestali 
da se bore, i nastavili da žive sa umrlim tkivom u sebi. Druga grupa bi mogla da bude ona koja se krije 
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iza ogledalu sličnih, neprovidnih zidova zgrada koje su ujedno i stranice lavirinta – to su ljudi koji ne 
priznaju slučajnost, koji svaki dan posvećuju prevazilaženju mogućeg, raznim trikovima za ostvarivanje 
nekakvog cilja, a sve zarad korporativne politike u koju su upregnuti. Ti moderni Minotauri gospodare 
telefonima, listama, izveštajima, rokovima, a zapravo samo odlažu momenat kada će se morati suočiti 
sa ovom ili onom okolnošću koju će im doneti slučaj, i koja će im karijeru staviti pod znak pitanja. Ni 
jedna ni druga grupa ne doživljava grad nimalo turistički – prvoj je on sredstvo za dostizanje tačke svesti 
u kojoj se gubi sopstvenost, a sa njim i muke i patnje koje sadrži, a drugoj grupi grad je niz prepreka koje 
bi trebalo što pre premostiti, da bi se stiglo od tačke A do tačke B, jer se u tački B odvija bespoštedna 
trka sa slučajnostima. Moramo se zato zapitati kada je Kvin prestao da se bori. Ono što od njega indi-
rektno saznajemo je da je, opet slučajem, izgubio ženu i sina, i život mu je postao podeljen na dva dela, 
poput Stilmanove knjige, pa bismo prvi deo mogli poistovetiti sa „Mitom o raju“, a drugi sa „Mitom o 
Vavilonu“. U prvom delu, Kvin makar i prividno, vlada svojim životom, nije zavisan od šetnji do tačke 
nebivanja nigde, a u drugom delu on je oštećen čovek, nagrižen iznutra tim začaurenim ateromom kojeg 
se trudi da izgladni bežeći od sopstvenosti, od onog što ga je učinilo takvim kakav je. 

Život Vladana Todorovića bismo takođe mogli podeliti na dva dela, te bi, očekivano, drugi deo 
podrazumevao period posle razlaza sa Snežanom. Za razliku od Kvina, Vladan u drugom delu života, 
nakon prvobitnog nesnalaženja, nespretnosti, rekli bismo i anksioznosti, uspeva da nađe balans između 
onoga kakav on jeste (tačnije, onoga što sebi prebacuje da jeste) i onoga kakav misli da bi trebalo da 
bude (da bi opovrgnuo Snežanino mišljenje o sebi i utišao tragove očevog identiteta u sebi): “Vladan 
se u potpunosti prepustio širokim planovima. Gledao je svoj život iz ptičje perspektive.” (Velikić 2019: 
46). Te široke planove obezbedio mu je Beograd, baš kao što je Njujork Kvinu suzio i svest i manevarski 
prostor. Kvin nije imao Vladanov luksuz šetnji koje se završavaju olakšanjem: “Bilo je tek sedam sati 
kada je izbio na plato kod spomenika Pobedniku. Na to mesto se ne dolazi, već se odjednom izranja. 
Dubok uzdah pred širinom pogleda.” (Velikić 2019: 177-178). Kvin, naprotiv, u svom detektivskom po-
hodu praćenja Stilmana-oca, smešta se u jedan prolaz, sićušni deo Njujorka i tu ga vidimo kao potpuno 
samodegradirano ljudsko biće, obnevidelo za užas koji ga okružuje i svedeno na najprimitivniji oblik 
postojanja, upire pogled u nebo, izvan linija grada, izvan filma noar u koji se njegov život pretvorio. In-
teresantno je da su se u tom sivilu pojavile boje, ali samo na nebu – taj svakodnevni i neiznuđeni praznik 
tako je daleko. Izgleda da je taj isti prolaz koji je nemi svedok Kvinovog ljudskog posrnuća, ujedno i 
jedino mesto sa kojeg je mogao da sagleda svet izvan gradskog lavirinta u koji se svojevoljno zarobio. 
U odnosu na Njujork, Kvinov stan predstavlja tačne dimenzije unutar kojih se njegov život smestio. 
Kada je i to postalo preveliko, prolaz se činio idealnim prostorom za njegovu suženu svest. Odatle nije 
imao kuda dalje pa se, gledajući u taj uski prozor do nečije tuđe obojene stvarnosti, nesvesno borio pro-
tiv unutrašnjeg poriva za potpunom samodestrukcijom. Kretanja na nebu koja je je zapažao, bila su u 
direktnoj suprotnosti sa mehaničkim kretanjem koje je on svakodnevno upražnjavao. U želji da što pre 
dostigne opojni osećaj nepripadanja i nepostojanja, Kvin je hodao bez instinkta, bez volje, bez kontrole, 
za razliku od ptica na nebu, koje vodi instinkt i oblaka koje nose vremenske prilike.

Velikićevog junaka, pak, lutanja će navesti da prepravlja sopstvo i gradi Beograd kakav bi mogao 
da bude: „U svojoj opsednutosti spoljašnjim, komocijom materijalnog, strategijama uspona u društvu i 
željom da se dopadne, krio je emociju, ne sluteći da jedino to potisnuto biće, do kraja ogoljeno i suočeno 
sa sobom, može stvoriti svet koji se naslućivao u lutanjima Beogradom.“ (Velikić 2019: 153). Upravo 
reakcija na to ogoljeno biće i njegovo (ne)prihvatanje čini razliku između Kvina i Vladana – prvi se uža-
snuo zavirivši unutar sebe i otpočeo crni ples njujorškim lavirintima, bežeći i od sebe i od grada, svesno 
birajući ništavilo, a drugi je, gunđajući, konstatovao svoje neuroze i kaprice, sagledao grad i mogućnosti 
ispred sebe i, poput opomenutog deteta koje će ipak uraditi po svome, pokušao da i sebi i gradu predstavi 
sopstvenu bolju verziju. 
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3. SUSRETI

U suočavanjima sa sopstvom, u oba romana u uskoj vezi sa gradom, nezaobilazni su sudbonosni 
susreti, neretko i sa duhovima. Naime, za Vladana Todorovića sudbonosan je susret sa tastom jer, upo-
znajući njegov sistem vrednosti, sistem sposobnog plivača u mutnim finansijskim vodama, počinje da 
umanjuje vrednost tihe egzistencije sopstvenih roditelja, naročito oca, jedinog civila u Vojnoizdavač-
kom zavodu: „Poneo je hipoteku njegove slabosti i nesposobnosti da protivureči. Urođeni manjak samo-
svesti. I zato je bio ljut na njega.“ (Velikić 2019: 20). Takođe, tast je odigrao sudbonosnu ulogu inicijalne 
kapisle za Vladanovo otuđivanje od Snežane. On pada sa pijedestala na kojeg ga je Vladan postavio i 
ukazuje mu se onakvim kakav zaista i jeste – snalažljivi grabljivac, proizvod svog vremena. Kada je tast 
umro, Vladan se odvažio da se zauvek rastane od Snežane, što tumačimo kao treći sudbonosni tastov 
uticaj. Istovremeno, Vladan se bori sa crtama identiteta koje pripadaju ocu, privremeno se pokorava 
primamljivijem identitetu tasta, da bi u periodu razlaza i nakon njega pokušavao da pronađe i uspostavi 
neku sasvim novu verziju, oslobođenu svih prethodnih uticaja, ali sa novopronađenim poštovanjem za 
oca, čak sentimentalnom željom da ga nakon toliko godina ponovo zavoli. Slučajni pronalazak krštenice 
među fotografijama iz detinjstva i saznanje da je u najranijem detinjstvu neko vreme živeo u Vrnjačkoj 
Banji sam sa majkom, pretvoriće oca u neku vrstu duha – osobu prisutnu, a odsutnu, nevidljivu. S obzi-
rom na to da je Vladan imao i utisak da je otac nevidljiv u društvu drugih, te da će mu se mnogo kasnije 
u životu njegove osobine javiti kao sopstvene, zaista nam se čini da je, iako sudbonosno, očevo posto-
janje za Vladana prilično neuhvatljivo. Na ovoj liniji povezujemo Adresu sa Njujorškom trilogijom, 
tačnije njenim drugim delom pod nazivom Duhovi. U jednoj bizarnoj epizodi o skijašu i njegovom ocu, 
srećemo duha, dvojnika, osobu obezličenu, ali ipak veoma upečatljivu – sin je naišao na telo svog oca, 
davno zamrznutog u ledu i sačuvanog od starenja. Led je kao ogledalo – varljivo ogledalo – jer skijašu 
se u prvi mah učini da vidi sopstveni odraz. Tako deluju i staklene površine njujorških zgrada – niko nije 
potpuno siguran vidi li svoj pravi odraz, ili se u crtama lica krije još neko, neko nepriznat, a prisutan. I 
Vladan vidi odraz oca u sebi i kako je već rečeno, osećanja prema tom odrazu razlikuju se u različitim 
periodima njegovog života.

Kod Ostera, međutim, umesto izgradnje sopstva, likovi strmoglavo idu ka njegovoj razgradnji. U 
Duhovima napravljen je korak dalje ka obezličavanju protagonista. Ne saznajemo čak ni imena likova, 
oni su označeni bojama – braon, plavom, belom i crnom3. Ono što je nepromenljiva činjenica i, verovat-
no jedina verodostojna, mesto je zbivanja – Njujork. Motiv koji se ponavlja je motiv prisvajanja identi-
teta, ponovnog izmišljanja sebe, što je i fizički povezano sa obrisima grada – u silnim staklenim površi-
nama Njujorka, pitanje je kakvu verziju sebe likovi vide, koji odraz je onaj originalni, a koji je dvojnik. 
Identitet je izlomljen, nesiguran, napuknut na više mesta baš kao napuklo staklo i samo čeka momenat 
slabosti da se konačno razbije. To se uglavnom i dešava kada nijedan identitet više nije dovoljan, jer se 
na kraju svakog dela trilogije likovi najčešće suočavaju sa sopstvenim alter-egom, ujedno i svojim naj-
većim neprijateljem, pa se u nastojanju da unište opasnog protivnika izlažu samouništenju. Pomalo kao 
kada Dorijan Grej, uništavajući strašno izopačenu sliku onoga u šta se pretvorio, zapravo uništi svoj ži-
vot. Blu, koji je prihvatio zadatak od Vajta da špijunira Bleka, sedi pored prozora po čitav dan i zapisuje. 
To isto radi i Blek. Neverovatno, ali sličnu apsurdnu scenu pronalazi Dragan Velikić kod Danila Harmsa 
u Poteri, te je zapisuje u Adresi: „Jedan čovek je jurio za drugim u trenutku kada je ovaj, sa svoje strane, 
jurio za trećim, koji je, opet, ne znajući za poteru, jednostavno žurio preko mosta.“4 Samoća oko njih 
gotovo da je opipljiva i postaje, pored Njujorka, poseban prostor za takozvani život. Dva prozora, koji 
predstavljaju glavna mesta radnje, kao da se nalaze u vakuumu, tu ni vreme, ni stvarnost, ni istina, ni laž 
nemaju uticaja. Ovde Oster nije ostavio ni onu usku pukotinu do spoljnjeg sveta, kakvu ima Kvin. Kao 
na flimu, kadar će se sužavati, prostor između dva prozora će se smanjivati, dok se Blu i Blek ne sretnu 
licem u lice. Sada dva neprijatelja, sa jednim zajedničkim poznanikom – Njujorkom. Dva para očiju 
koji nadziru, posmatrana od grada sa bezbroj očiju. Kada se prostor sasvim suzi, sužava se i svest – to 

3  Prezimena likova, prim. aut. Brown, Blue, White, Black.
4  Danil Harms, Sto slučajeva, Laguna, Beograd, 2016. u: Dragan Velikić, Adresa, Laguna, Beograd, 2019.
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smo videli i u prvom delu trilogije: kada Kvin odlazi u stan Stilmanovih, ljudi koje je odgonetao, više ne 
izlazi na ulice Njujorka. U tom stanu, svetlarnik mu zamenjuje onaj uski komad neba koji je posmatrao 
dok je prebivao u prolazu, a kako nestaje dnevna svetlost, tako se lagano gase i krhka svetla Kvinove 
svesti. Paradoksalno, nestaje onaj opsesivno-kompulsivni deo njegove ličnosti, ali je kasno za ponovnu 
izgradnju sopstva. Odsustvo sopstvenosti neminovno vodi odsustvu osećanja i one jedinstvenosti koja 
pojedinca izdvaja iz mase, prema Džejmsonovim (1985) zapažanjima o odsustvu sopstva koje bi osećalo 
i kraju stila u smislu jedinstvenog i osobnog. Možda se Kvin sav transformisao u reči, možda je upravo 
ovakvim skidanjem slojeva svog dotadašnjeg postojanja dostigao Adamov nivo predsaznajne nevinosti 
u kojem je ovaj po božanskom zadatku imenovao svet oko sebe. Možda je to odsustvo sopstvenosti o 
kojem govori Džejmson neophodno da se sačuva božanski jezik, jezik pre Pada, jezik za kojim je tragao 
Stilman otac. Jezik za kojim možda traga i Oster ili nam na primeru Kvinove ugasle svesti pokazuje da 
u tom vremenu, u tom gradu, u toj crvenoj svesci, to više nije moguće.

 Blu, pak, nakon nereagovanja u odsudnim momentima (npr. pri susretu sa verenicom koju je 
neobjašnjivo napustio bez reči), pri suočavanju sa Blekom, divlje ga napada i ostavlja ga praktično na 
umoru. Pitamo se da li je to uništenje alter-ega ili nestajanje, pristanak na konačni kraj. Možda je i bilo 
vreme da se odmrzne taj status kvo i dozvoli i onom skijašu, a time i Bluu, najzad da ostare i napuste me-
đuzemlju – Njujork. Nakon konačnog obračuna, Bluu se gubi svaki trag i mi po drugi put u Njujorškoj 
trilogiji ne znamo šta se sa glavnim protagonistom zbilo. On neodoljivo podseća na lik sa slike Renea 
Magrita, „Sin čovekov“5, kako zbog jednodimenzionalnosti i maksimalne svedenosti boja i detalja, tako 
i zbog prekrivenosti lica (jabukom, gle slučajnosti!6), pa time i ličnosti. Blu kao da se vratio u okvire ta-
kve slike, okvire Njujorka, istovremeno preteće i zaštitničke za one kojima izmiče jasan identitet. Oster 
nam tako nudi rasplet koji to nije. Umesto nekog vida prosvetljenja dobijamo parodiju katarze u kojoj 
junak prividno počinje da funkcioniše normalno, ali gotovo odmah uviđamo da tone sve dublje. Možda 
se na taj način Oster ruga onim epifanijskim momentima velikih junaka poput Stivena Dedalusa7, koji su 
pojavom Hamberta Hamberta8, Kvina, Fenšoua, Kinbota9 i njima sličnih, prešli iz avangarde u klasiku. 
Ili u postmodernoj, globalističkoj varijanti realnosti nema mesta za potpuno iskupljenje – uništenje i sa-
mouništenje su daleko izvesniji. Za navedene junake postmoderne nema one unutrašnje borbe koju vode 
junaci Džejmsa Džojsa ili Virdžinije Vulf, nema ni jasno definisanih granica između unutrašnjeg sopstva 
i onog što čini spoljašnju predstavu bića da bi ta borba dovela do nekog ishoda; u krajnjoj liniji nema ni 
jasne granice između autora i likova, stvarnost u kojoj obitavaju veoma je upitna, nesigurna, te su epifa-
nijski momenti, momenti u kojima bi se došlo do određenih saznanja, prekretnica, preokreta, razrešenja, 
možda čak i olakšanja ili uspona, nemogući. Ostaju nam samo fragmenti slepih ulica značenja i smisla.   

Jedan drugi prozor, beogradski, krije pogled koji novouseljeni stanar već ima u svojoj podsvesti: 
„Zastao bi u predsoblju i pogledao kroz uzak, jednokrilni prozor u dvorište. Pogled koji je negde vi-
deo. Nije mogao da se seti gde. Dvorište je sa sve četiri strane omeđeno zgradama. Na sredini česma, i 
šipka za tresenje tepiha.“ (Velikić 2019: 41). Kako Kvin stiže u bivši stan Stilmanovih, tako se Vladan 
useljava u „stan izbrisane prošlosti. Njegov stan.“ (Velikić 2019: 37), ali on tek počinje da osnažuje 
svoje sopstvo, uzdrmano bračnim brodolomom, dok je Kvin na nezaustavljivom putu dezintegracije. 
Očigledno je da Velikić i Oster svoje junake vode sasvim različitim putevima pomoću sličnih motiva. 
Naime, približavanjem potencijalnog raspleta, razumevanja, sužavanjem manevarskog prostora, Veliki-
ćev junak doživljava epifanijske momente i oni su lekoviti, pomažu mu da pomiri svoju (i porodičnu) 
prošlost sa nekim budućim (ili do tada samo uspavanim) crticama identiteta i pisac u tome dirljivo i ne-
skriveno uživa; Osterovi junaci pak, svakim približavanjem, suočavanjem postaju sve više izbezumljeni 
jer, ne samo da ih užasava pogled unutar sebe, nego ih Oster nemilosrdno suočava sa ne malim brojem 

5  René Magritte, Le fils de l’homme, 1964.
6  Jedan od nadimaka Njujorka je Velika jabuka, engl. The Big Apple, prim. aut. 
7  Glavni junak romana Portret umetnika u mladosti i jedan od protagonista romana Uliks, Džejmsa Džojsa.
8  Glavni muški lik romana Lolita, Vladimira Nabokova.
9  Junak Nabokovljevog dela Bleda vatra. Kinbot je pripovedački glas, urednik, komentator i kolega pesnika čijih 999 redaka 
pesme čine roman Bleda vatra.
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dvojnika, ambivalentnih identiteta, grad od stakla beskrajno umnožava i tela i znakove i sve se pretvara 
u nepregledni mise en abyme iz kojeg izlaska nema i koji predstavlja pouzdan znak da nikakvog jasnog 
razrešenja ne može da bude.

 Vladana će pomenuti prozor i potonji događaji odvesti ka rasvetljavanju najranijeg perioda svog 
života, dvogodišnjeg boravka u Vrnjačkoj Banji kod Hristine Sedrlandić, pred prozorima sa pogledom 
na unutrašnje dvorište, u kojem se pored zida susedne kuće kočopere česma i šipka za tresenje tepiha. 
Ne saznajemo konkretno šta se dogodilo među Vladanovim roditeljima, a što je izazvalo dvogodišnje 
razdvajanje, ali Vladan dobija potvrdu crtice svog identiteta: „Otada, znači, datira očev status sporedne 
figure, tu su odigrane probe bešumnog kretanja hodnicima Vojnoizdavačkog zavoda, tu je savladao iz-
maknutost, prihvatio sigurnost drugog plana, sigurnost koju je preneo dalje svome sinu u nasledstvo.“ 
(Velikić 2019: 225). Prihvatanjem takve očeve uloge, dešava se pomirenje i sa njim i sa samim sobom. 
Velikić ne dozvoljava da očev duh uzdrma Vladana u ovoj životnoj fazi – naprotiv – kao da je ova ko-
načna potvrda očeve neprimetnosti opravdala sve Vladanove odluke i omogućila mu nadgradnju iden-
titeta. Na kraju krajeva, odluka o dolasku u Vrnjačku Banju predstavlja preuzimanje inicijative, korak 
napred, možda čak i apologiju odustajanja od Pariza. Beogradski Vladanov štit dopunjen je epizodnim 
štitom Vrnjačke Banje. Možda ovog prvog ne bi ni bilo da se odmah u početku nije umešao drugi. Uko-
liko se osmelimo i više, možemo Vladanovog oca i tasta posmatrati kao njegova dva alter-ega, kojima se 
priklanjao u dvema životnim fazama, da bi u trećoj, uspevši da umrtvi uticaj i jednog i drugog, prikupio 
ono što mu odgovara, pomirio se sa onim s čime se rvao godinama, te otpočeo fazu u kojoj će, oslobođen 
i osnažen, doslovno ispisati ostatak života – Vladan će početi da piše knjigu o Beogradu, knjigu za koju 
je materijal skupljao tokom većeg dela svog postojanja, za grad koji je najpre iščitao koracima, selidba-
ma, vraćanjem u (ne)slavnu prošlost i razmišljanjima o budućim šetačima. Dakle, dok Blu i Blek zapi-
suju po čitav dan i nad njima lebdi avet crvene sveske oko koje se sukobljavaju do konačnog nestanka, 
Vladan iz svojih zapisa na papirićima, fragmenata o Beogradu, njegovoj istoriji i stanovnicima, uspeva 
da započne celovitu pripovest koja će doprineti i zaceljivanju Vladanovog sopstva: „Oslobođeni jezik 
iznova razmešta figure, osvaja novu teritoriju, pravi buduću priču.“ (Velikić 2019: 63). Tu vrstu slobode 
Blu nema: dok Vladan u jednom periodu intenzivno čita Henrija Dejvida Toroa (Henry David Thoreau) i 
razume čovekovo zaziranje od zatvorenih sistema i potrebu veze sa prirodom i introspekcijom, tog istog 
Toroa Blu ne razume, kaže da mu predstavlja potpuno nepoznat svet, verovatno zato što ga Volden tera 
da se okrene sebi, što je njemu, zapravo, užasavajući zadatak. 

I dok o prošlosti Osterovih junaka znamo vrlo malo i ta prošlost služi samo da ih još više izbezumi 
i da pokrene koloplet zamenjenih, izmišljenih i ponovljenih identiteta, o prošlosti Vladana Todorovića 
svako malo saznajemo poneki detalj i svaki od njih pomaže i čitaocu i samom Vladanu da rasvetli novi 
deo životne slagalice, za koju, doduše, do skora nije ni mislio da će morati da rasvetljava. Jedan od tih 
delova je pomenuti put u Vrnjačku Banju, dakle, van beogradskog okrilja, i razjašnjenje situacije za 
koju nije ni znao da je misteriozna. Nečeg sličnog poduhvatiće se Osterov narator iz trećeg dela trilo-
gije – Zaključana soba: on odlazi u posetu majci svog prijatelja iz detinjstva i tamo se, izvan teritorije 
Njujorka, mirisi, boje i zvuci zajedničkog detinjstva pretvaraju u košmar pijanstva, divljačkog seksa i 
želje za ubistvom i smrću. 

Za Vladana, saznanja i likovi iz prošlosti su lekoviti. Videli smo već da su mu razmišljanja o ocu 
i konkretizovanje nejasnih sećanja pomogli da pomiri u sebi dva Vladana – onog kakav zna da je i onog 
kakav bi voleo da bude. Međutim, Velikić svojim istančanom spisateljskom empatijom svom junaku 
dodeljuje i osobu iz njegove bliske prošlosti, gospođu Gitu Šoškić, nekadašnju koleginicu s posla, sada 
predsednicu kućnog saveta zgrade u koju se Vladan doselio. Gospođa Gita je glas koji je na početku 
Vladanovog radnog veka u Glavnoj pošti izrekao proročke reči: „Ovo je rat!“ (Velikić 2019: 26), da 
bi se pojavio i na novoj prekretnici u njegovom životu – useljenju u tek kupljen stan. Ispostavlja se i 
da ona poznaje vlasnicu pansiona u Vrnjačkoj Banji, koja je čuvala Vladana dve godine. Snabdevajući 
svakodnevno Vladana novostima o stanarima zgrade, dešavanjima u komšiluku, te ponekad neverovat-
nim vezama ličnosti iz sveta kulture i zgrade broj dvadeset i tri, gospođa Gita gotovo da predstavlja hor 
iz antičke drame, ne libeći se ni grdnje, ni postavljanja dijagnoze, ni moralnih saveta. Svojim home-
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rovskim sveznajućim pripovedanjem i sveprisutnošću, Gita je nesvesna podrška Vladanovom novom 
životu – najpre kao nepresušan izvor zanimljivosti koje će moći da ubaci u buduću knjigu, a onda i kao 
logistička podrška, u vidu nekog ko se stara o svim onim nevidljivim, ali za svakodnevno nesmetano 
funkcionisanje neophodnim sitnicama: „Brava na ulaznim vratima se pokvarila već četvrtog dana po 
njenom odlasku. Nekoliko dana kasnije zaglavio se i lift.“ (Velikić 2019: 141). Velikić će, u svom ma-
estralno duhovitom maniru, ovo odsustvo zaštitnice jednog sićušnog arhitektonskog tkiva beogradskog 
bića pretvoriti u Vladanovu šansu da potpuno raskine sa dotadašnjim nesigurnostima i otisne se pozna-
tim tašmajdanskim trotoarima, ali u novom, dvotaktnom ritmu koraka. Naime, lift u Vladanovoj zgradi 
zaglavio se u trenutku kada se u njemu nalazila Vida Bačić, nastavnica solfeđa, razvedena, bez dece. U 
strahu od liftova, zmija, letenja i zubara, ova crvenokosa žena zelenih očiju, ušla je u Vladanov život 
jedne subote oko podne. Kao da je sa tim repertoarom strahova, kako ih Vladan naziva, činila protivtežu 
Vladanovim nepriznatim društvenim bojaznima. Ne okleva pisac da svom junaku odmah pomogne: 
„Vladan je fasciniran. Ušla je u njegove mreže, zaglavila se u liftu. Proviđenje je to. Nikakav strah od te 
vitke figure, tog tela koje se povremeno meškolji u fotelji.“ (Velikić 2019: 146). Gotovo istog momenta 
osetimo samopouzdanje kod nekog ko je do tada bio neodlučan, ko je samo beležio umesto da piše, 
samo koračao umesto da stiže, postojao – umesto da živi. I opet su se i pisac i grad pobrinuli da zaštite 
Vladana: ispostavilo se da ga je Vida još pre godinu dana zapazila, kretali su se Tašmajdanom kao nekim 
zajedničkim prostorom koji je tek trebalo da u korak iščitaju, te iako je Vida registrovala Vladanove 
iritantne osobine (priča sam sa sobom i izvodi čitavu predstavu kada ugleda zgodnu ženu), tumači ih 
relativno pomirljivo: „Taj gospodin sve vreme je u izlogu. Ima li veće samoće od nemogućnosti da se 
bude sam, od nepotrebnog tegljenja drugih sa sobom!“ (Velikić 2019: 165). Vida posmatra Vladana kao 
Blu Bleka, ali u tom posmatranju niko nije ugrožen, nema suprotstavljenih strana i fizički susret će biti 
na obostranu korist. 

Oster, naprotiv, u Zaključanoj sobi liku, za kojeg saznajemo da je narator, za suprugu dodeljuje 
ženu svog nestalog prijatelja iz detinjstva, Fenšoua – dakle, novi početak je već diskutabilan. Sofi, neka-
da Fenšouova supruga, a sada naratorova, izričita je: „Ako hoćemo da ovo među nama potraje, on mora 
da bude mrtav. Zar ti to ne shvataš? Čak i ako je živ, on mora da bude mrtav.“(Oster 1998: 257). Situacija 
je alarmantna: jedno sopstvo mora da nestane zarad drugog, nema pomirljivog prihvatanja, razumeva-
nja, nema paralelnog postojanja – život jednog nedvosmisleno znači smrt drugog. Narator će se baviti 
i spisateljskim delom svog prijatelja, sve vreme trpeći stravična proganjanja, što od stvarnih ljudi, što 
od utvara, što od stanja šizofrene neizvesnosti u prostoru, vremenu, identitetu. Njujork se pokazao kao 
opasan, usisavajući i izravnavajući grad, još opasniji zbog činjenice da izvan njegovih obrisa Osterov 
narator dolazi do ivice ludila – epizode orgijanja smenjuju epizode rupa u sećanju i nihilističko brisanje 
sebe da bi se obrisao progonitelj. Vrlo je moguće da je narator Zaključane sobe Osterov alter-ego, pisac 
koji se gubi u svom tekstu, u likovima, u toku pisanja menja svoj identitet nekoliko puta, biva uvučen 
u proces mahnitog brisanja i ponovnog stvaranja osobenosti, da bi na kraju ponovo povratio sopstveni 
identitet. Prema Brajanu Makhejlu, „pisac kao lik u sopstvenoj fikciji označava paradoksalno prožima-
nje dva domena koji su jedan drugom nedostupni, ili bi to trebalo da budu.“ (Brian McHale 1987: 204)10. 

I Vladan igra opasan ples sa piscima. Naime, kako kaže Nebojša Milenković (2019), saživevši 
se sa gradom, „Vladan uobičava da svake godine na svoj rođendan izabira po jednog pisca kojeg voli, 
ostvarujući vlastiti fantazam življenja njegovih poslednjih godina.“ Međutim, Velikić ne dozvoljava da 
ova navika pređe iz običnog osobenjaštva u opsesiju. Koliko god složena bila Vladanova ličnost, te u toj 
složenosti delovala možda i banalno predvidivo, ona neće preći onu kritičnu liniju izvan koje preti frag-
mentacija, pa i ništavilo. Kad god pomislimo da bi mogao zastraniti, zaglaviti se u meandrima samotnja-
štva, od nekud pirne svežina života, makar i u vidu prepoznavanja i priznavanja samom sebi onoga što 
ga poražava. U susretima sa ćerkom i bivšom ženom, Vladan je gotovo komično postavljen između njih, 
kao neko kome treba pomoći – iako se nakon savetodavanja samo one osećaju bolje. U tim momentima 
Vladan doživljava čudnovato preplitanje identiteta – istovremeno je i sopstveno dete koje ne prestaje sa 
10 [“author as a character in his own fiction signals the paradoxical interpenetration of two realms that are mutually inaccessible, 
or ought to be” Prevod: N.G.]  
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ispitivanjem, ali je i sopstveni otac koji se povlači pred ispitivanjem. I kada očekujemo da će se u tom 
vrtlogu izgubiti, Vladan dobija nalet zdrave, iskonske želje za životom: „Bez reči, bez prizora, samo 
toplina od saznanja da je sve baš kako treba, kako jedino može biti. Život se nastavlja.“ (Velikić 2019: 
167). Takođe je, na Osterovom tragu, odlagao izlazak iz okvira grada – otkako se rastao sa Snežanom, 
nije išao na letovanje: „I to ne zbog neke svesne odluke, ili nedostatka novca, već usled metafizičkog 
straha od promene. Jer posledica kretanja je zamena prostora, opasnost da se nađe u nepoznatom okru-
ženju.“ (Velikić 2019: 165). Poznato i prijateljsko beogradsko okruženje, premereno hiljadama pona-
vljajućih koraka, pruža utehu i uzemljenje u trenucima kada se smer života menja ka neizvesnom, čak 
i kada je sve to kretanje zapravo tapkanje u mestu. I sve će se to tektonski poremetiti ulaskom Vide u 
Vladanov život. Potreban je bio dodir stvarne osobe, ne likova iz istorije Beograda, ne mrtvih pisaca, 
ne oca, majke, kako bi se Vladan probudio iz limba u kojem se našao: „Prvi put Vladan ne razmišlja o 
sebi iz drugoga, ne pita se kakav utisak ostavlja. Ne sudara se sa dvojnicima koje sam proizvodi. Sve 
što izgovori lišeno je naknadne kontrole. Nigde ni cenzora ni stražara.“ (Velikić 2019: 169). Jedan dodir 
na desnoj podlaktici i spontan prelazak na „ti“, uradili su više za Vladanovo sopstvo nego svi njegovi 
pokušaji uklapanja u porodici, braku, na radnom mestu, u krugu prijatelja, u samom sebi: „Sve se po-
krenulo. Čitav grad je disao. On je plivao kroz taj grad. Imao je sebe onako kako je često zamišljao da 
može biti. A sada je to stvarnost.“ (Velikić 2019: 170). I tu je ključna tačka konačnog razlaza Osterovih 
junaka i Velikićevog Vladana. Vladan se kreće i stiže, Kvin, Blu, Blek i Fenšou kreću se i nestaju. Kako 
Marija Lojanica (2012) zapaža, kretanje je jedina ontološka odrednica subjekta u Njujorškoj trilogiji, 
ono je suština. Kada prestanu da se kreću, Osterovi junaci bivaju izgnani u zagušljive, klaustrofobične 
prostore, kao „prvi korak na putu samospoznaje, a stanje mentalnog, meditativnog, metaforičkog i me-
tafizičkog egzila jeste nužan preduslov ponovnog rađanja.“ (Lojanica 2012: 173). Međutim, sva pitanja 
koja su u ovom romanu postavljena ostaju bez odgovara, štaviše, otvaraju se nova pitanja, naglašava 
Lojanica (2012). Jedino donekle konačno je to da ne znamo konačni ishod kretanja i pisanja Osterovih 
junaka. Samo narator uspeva do neke mere da ostane prisutan: snage i slabosti svih identiteta unutar 
njega pomogli su mu da preživi, makar samo u Njujorku i u suženom prostoru uračunljivosti. Kako je 
Sofi osetila, Fenšou je morao da bude mrtav da bi ona i narator preživeli kao par, a narator i kao jedinka. 
Brendan Martin zapaža: „Fenšou je oživljen kroz medij pisane reči, a uništenje njegove sveske je to koje 
osigurava da će on doživeti svoj neumitan kraj.“11 

Vida, naprotiv, za Vladana je neispisan tekst, nepremeren grad, te će upravo pisanje i mapiranje 
osigurati novi početak. Nestala je avet zaključanih vrata sobe u kojoj je Snežana spavala pre raskida i 
vodjenja ljubavi bez reči, bez poljubaca, spajanjem isključivo tela, bez isceljujućeg zanosa senzualnog 
utapanja. Vida se svojom osobenošću nadovezala na Vladanovu. Ne promiče mu nijedan detalj, reaguje 
svim čulima, otvorilo mu se sopstvo svom snagom, upija sve senzacije i preobražava se i budi, kao da 
je do tada bio pod hipnozom zaustavljenih pokušaja, osujećenih ambicija i nejasnih predstava o samom 
sebi. Kao da je izronio iz guste vode koja ga je držala tik pod površinom, ali je bio nedovoljno snažan da 
ispliva. Najzad je udahnuo sopstveni život, bez prethodnih utisaka, pitanja, nemira. Vladan Todorović, 
dokumentarista Muzeja pošte, doputovao je do isceljujućeg iskustva bezuslovnog predavanja drugoj 
osobi, osobi pored koje je prolazio u beogradskim šetnjama, a da je nije prethodno evidentirao, notirao 
(kako bi on rekao) – štaviše, ona je iznenadila njega, pojavila se iz pleksusa zgrade broj dvadeset i tri, 
opravdala možda i njegovu sklonost ka energičnim ženama, ali i potrebu da bude uvažen onakav kakav 
je. S njim nije dosadno, smatra Vida, a upravo je od dosade s njim bežala Snežana – stalno forsirajući 
putovanja, druženja, večere, zabave, dok bi Vida, nakon noći provedene s Vladanom, rado promenila 
svoje planove za leto i odložila put na Krit. Vladana će upravo susret s Vidom pokrenuti na put u Vrnjač-
ku Banju, gde će razjasniti slučaj pronađene krštenice i nejasnih sećanja na već viđene prizore koji su ga 
intrigirali, a ta novopronađena opuštenost, samopouzdanje i otkrića o sopstvenom identitetu, inspirisaće 
ga da počne da sklapa identitet Beograda od crtica razbacanih po fiokama i kutijama: „Sve se otvara. 
Život i grad. Nizati ljude iz fioka i kutija, slavne i anonimne, poređati ih u toj bezimenoj knjizi. I već bi 
11  [Fanshaw is animated through the medium of the written word, and it is the destruction of his notebook that ensures that he 
meets his inevitable end. Prevod: N. G.] 
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da uspostavlja niti, da zađe u zvuk reči, iza pojavnog, u slutnje. Vida. Nije slučajno to ime. Kako je kod 
njega sve komplikovano, a kod nje jednostavno i lako.“ (Velikić 2019: 213-214). 

4. ZAKLJUČAK

Grad, tekst, tekst o gradu, ljudi u gradu i tekstu, grad u ljudima i tekstu – preplitanja su gotovo 
beskrajna. Osterovi i Velikićevi junaci u Njujorku i Beogradu žive različite sudbine, neraskidivo pove-
zane sa urbanim sudbinama svojih gradova. 

Likovi u Njujorškoj trilogiji plen su jedni drugima, ali i obezličenom lavirintskom prostoru Nju-
jorka. Taj lavirint, u kojem su se stanovnici učaurili ipak ima pukotine sa minijaturnim pogledom na 
okolnu stvarnost, dok je onaj unutrašnji, privatni lavirint svakog od likova bio hermetički zatvoren i 
iznutra lučio toksine koji su od njih stvarali junake od papirmašea. Izbegavajući modernističku tradiciju 
introspekcije, Oster je zapravo dovodi do ekstrema – misli i postupci njegovih junaka na neki način žive 
sopstveni život, izlaze izvan svojih okvira, ostavljajući svoje domaćine unezverenog i praznog pogleda, 
kako sa strahom iščekuju njihov povratak. Suština postmodernog teksta nalik je globalizovanom, ur-
banom, postmodernom prostoru: ne postoji nekakav kalauz kojim se otvaraju sva vrata, niti opšta šifra 
po kojoj bi tumačili teme i likove. Ivana Đurić Paunović navodi da Osterova slika prostora „zahvata 
prošlost koja se ogoljava u sadašnjosti u kojoj se budućnost već odigrala, samo je pitanje jezika i priče 
iz kog ugla će je pisac predstaviti“ (2014: 45). Njujork, grad od reflektujućeg stakla, uvlači, konzumira 
i reciklira, kako svoje obrise, tako i svoje stanovnike. To neprekidno menjanje rezultira u osećanju nela-
gode i gubljenja poznatih i predvidivih detalja, jer je žrvanj prisilne homogenizacije prostora nemilosr-
dan. U postmodernom tekstu preklapaju se narativni okviri, umnožavaju se likovi i identiteti, njihovi ci-
ljevi su nejasni, a delanje zavisno od niza slučajnosti. Ovde pronalazimo tragove tvrdnji Ričarda Rortija 
(Richard Rorty) koje nam prenosi Brendan Martin, o urođenoj potrebi društva da veruje u nešto veće od 
njega samog, bio to Bog, ili potraga za istinom i vera u individualni duh, ili slučajnost kao jedina kon-
stanta u XX veku. U tom mučnom putovanju, gotovo nikad nije izvesno ukazivanje krajnjeg odredišta, 
niti konačnog završetka teksta. Zato je za Osterove junake na pločnicima predatorskog grada i unutar 
identitetskih košmara krajnji cilj – nestanak: „Biti unutar te muzike, biti uvučen u krug ponavljanja: 
možda je to ono mesto gde bi čovek na kraju mogao da nestane.“ (Oster 1998: 99).

Beograd Dragana Velikića i Vladana Todorovića, grad je koji bi, upravo zbog svog stoicizma, pr-
kosa, kosmopolitizma i nesmirenosti u prošlosti, trebalo zaštititi, odnegovati i osluškivati u sadašnjosti. 
Velikić sa jednakim sentimentom pristupa i Beogradu i Vladanu. Prvom prete urbani varvari, drugom 
preti gubljenje u novostečenoj slobodi. Beograd je preživeo svoju prošlost, Vladana je prošlost proga-
njala, iako je administrativno završena: „Međutim, prošlost postoji i kada je skrivena, i kada nije eviden-
tirana. Ne troši se, već nesmetano diše i raste u beskraju vremena budućeg.“ (Velikić 2019: 139). Velikić 
je ponudio spas i gradu i junaku podarivši ih jedno drugom. Vladan će sačuvati celovitost beogradske 
duše konačnim spajanjem fragmenata koje je godinama skupljao, dok će Beograd svojim nebrojenim 
simbolima postati utočište i motiv da se prestane sa strategijom večitog prepuštanja. Vladan će pisati, 
tekstualno uobličiti Beograd i spašavajući ga rečima, spasiće sebe činom i delom pisanja. Štiteći ga 
pretakanjem iz koraka u slova, učiniće ga sopstvenim zaštitnikom i saučesnikom u otvaranju novog po-
glavlja. Kako Milenković (2019) zapaža, Velikićeve meandrirajuće rečenice, jezička preciznost i stilska 
izbrušenost svedoče o piščevom književnom majstorstvu, a dodaćemo, i dubokim ličnim razumevanjem 
potrebe za zagledanošću unutar sebe, potvrđivanjem sopstvene vrednosti i ponovnim podizanjem po-
gleda ka neizvesnosti spoljnjeg sveta: „Ušao je sa osmehom u grad. Sa osmehom koji ga nije napuštao 
više. To je bio osmeh saznanja, svesti, smirenja. Vedar osmeh čoveka koji zna, razume i voli. Osmeh 
filozofski. Osmeh koji zrači.“12  

12  Boško Tokin, Terazije, Zlatno runo & Metafizika, Beograd, 2015. u: Dragan Velikić, Adresa, Laguna, Beograd, 2019.
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AN OPPRESSOR OR A SAVIOR: THE CITY IN DRAGAN VELIKIĆ’S ADRESA AND PAUL 
AUSTER’S THE NEW YORK TRILOGY

Summary

This paper attempts at linking Dragan Velikić’s novel Adresa with Paul Auster’s The New York Trilogy based on 
experiencing the city as a mighty entity that pulsates with life of its own. It wields the overwhelming influence 
with its past and present on its inhabitants, that is the main characters of the two novels. By the method of close 
reading, we hope to identify the similarities and differences in the way the two cities – Belgrade and New York – 
influence development, behaviour and decision-making of the main characters. This will help disclosing the role 
of each city as either an oppressor or a savior. Postmodernism sees a city as a never-ending text, while Brendan 
Martin and Brian Jarvis observe an urban labyrinth as a form of physical defence as well as defence from one’s 
internal fears. Having taken these into consideration, this paper will seek to illuminate the position of Belgrade as 
a protector and savior, as well as an entity that itself needs protection. On the other hand, the position of New York 
will be illuminated as an oppressor whose contours of concrete and glass invoke only one aim – disappearance.
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HIBRIDNOST I EMANCIPACIJA U PROZI DŽUMPE LAHIRI

Zbirku priča Tumač bolesti Džumpa Lahiri objavila je 1999, i za nju naredne godine dobila Pulicerovu nagradu: 
devet realističkih narativa, u kojima nema elemenata fantastike ni prisustva natprirodnog, na raznorodne načine 
obrađuju teme jezika i identiteta, porodičnih odnosa i osećanja pripadnosti, predstavljajući čitavu lepezu migrant-
skih osećanja i raspoloženja od nostalgije do alijenacije. Priče iz prve prozne knjige Džumpe Lahiri vode nas kroz 
kulturne prakse Indije i Amerike, kroz svakodnevicu raznorodnih rituala, a sam naslov podseća koliko je uspo-
stavljanje komunikacije važno i u radosti i u nespokoju, i prilikom rađanja ljubavi i prilikom dogovaranja braka. 
Pripovedni glas Džumpe Lahiri lako je svrstati u kosmopolitske, zbog opsežne i lucidne revizije postkolonijalnih 
tema: odnos centra i margine, potreba za emancipacijom, hibridnost izbora i iskaza ne dobijaju toliko prostora 
i važnosti koliko se u prvi plan ističe duboko umetnička potreba da se i vekovno i svagdašnje iskustvo bolne i 
razdiruće tranzicije pretoči u prizore koji će posvedočiti o usudu geografije, zagonetki kulturnih razlika, zloupo-
trebi moći i emocija. Prozu Džumpe Lahiri lako bi bilo čitati samo iz perspektive jezika i identiteta, a književni 
uticaji koji je oblikuju obuhvataju raznorodne uticaje poput Vilijama Foknera i Nikolaja Gogolja, i podrazumevaju 
prepoznavanje regionalizma u književnosti i tragikomedije ljudske egzistencije. Migracija u svetu globalizacije 
i postkolonijalizma postaje novo tranzitno polje preispitivanja identiteta, ne samo nacionalnog i klasnog, nego i 
emotivne mape pojedinca u suočenju sa ekonomskim i političkim zakonitostima sveta koji prestaje da bude roman-
tični prostor izazova a postaje ratna zona različitih hegemonijskih interesa. 

Ključne reči: emancipacija, sloboda, emocija, narativ

1. PUTEVI HIBRIDIZACIJE

U svom debitantskom romanu Beli tigar, za koji je indo-australijski pisac Aravind Adiga 2008. 
godine dobio Bukerovu nagradu, glavni junak Balram piše pismo kineskom premijeru, koje počinje 
rečima: „ni Vi ni ja ne govorimo engleski, ali postoje stvari koje se mogu reći samo na engleskom.“ 
(Adiga 2008: 12). Prepoznavanje sličnosti i srodnosti počinje tek nakon prve reči koju oba sagovornika 
razumeju. Nemajući drugi oslonac za uspostavljanje komunikacije sa čovekom kom želi da se poveri, 
Balram jedino može da u prvi plan istakne imperijalnu nadmoć engleskog jezika – istog onog jezika koji 
faktički kolonizuje i njega i sagovornika iz daleke Kine. 

Beli tigar nije jedini roman o protivrečnostima indijskog nasleđa. Balramova ispovest otkriva 
preobražaj malog čoveka poniklog u srcu ruralne Indije, ali i ukazuje na krhkost identiteta koji je u 
svome razvoju zastao na pola puta između zaborava starog i prihvatanja novog. U romanu Nasleđeni 
gubitak, za koji je Bukerovu nagradu dobila dve godine pre autora Belog tigra, Kiran Desai iz prividno 
neutralne pripovedačke pozicije predočava ideološke i kulturološke izazove sa kojima se suočava mlada 
Indijka Sai koja je ponikla u bilingvalnom okruženju engleskog i hindua, svesna da je njeno nasleđe 
hibridno. I po cenu gubitka ljubavi zbog političkih razlika koje se ispreče između nje i čoveka kog voli, 
Sai zagovara hibridni identitet koji se razvija i menja u procesu kontakta dveju kultura. Ova dva primera 
pokazuju da je put neprekidnog pregovaranja i prihvatanja promene neophodan u kreiranju hibridnosti 
postkolonijalnog društva. Tokom celog dvadesetog veka, ali i docnije, hibridnost se u romanima indij-
skih autora zagovara kao jedina moguća pozitivna alternativa vekovnoj viktimizaciji i tiraniji poroblji-
vačkih politika. Najmlađi junaci u nasleđe možda dobijaju poraz i rezignaciju, ali im to saznanje pomaže 
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da sagledaju sadašnjost, kao i put ka budućnosti u životu koji nastavlja da teče, da oblikuje i usmerava 
pokretačku energiju, uprkos teretu prošlosti. 

Džumpa Lahiri je za svoj literarni prvenac, zbirku priča Tumač bolesti, dobila Pulicerovu nagra-
du. Devet realističkih narativa bez tragova fantastike i natprirodnog otvorili su teme jezika i identiteta, 
porodičnih odnosa i osećanja pripadnosti, i razvili lepezu migrantskih osećanja i raspoloženja od no-
stalgije do alijenacije. Traganje za egzotičnim i intrigantnim sitnicama koje tragače nagrađuju i nadah-
nuju može da bude prilično verna slika autorske poetike Džumpe Lahiri. Njen pripovedni glas pripada 
tradiciji indijskih pisaca iz dijaspore u okviru koje su najvažnija imena V. S. Najpol, Salman Ruždi, 
Rohinton Mistri, Amitav Goš, Bharati Mukerdži, Kiran Desai i Aravind Adiga. Međutim, u prepozna-
vanju različitosti ova autorka odlazi i jedan životni korak dalje od njih. Džumpa Lahiri odlučuje, u petoj 
deceniji života i nakon četiri objavljene knjige, da izabere sebi novi jezik, da počne da živi u Rimu i 
piše na italijanskom, pokazavši time da razumevanje svakog kulturnog egzila počinje od dobrovoljnog 
izlaganja izazovu različitosti. Ideja svetske književnosti danas ne podrazumeva samo jezičke poveznice, 
već i poveznice iskustva: književnost postaje heterogena i dinamička forma za bezbrojna iskustva koja 
prevazilaze granice hegemonističkih diskursa i hegemonističkih fantazija o privilegijama sačuvanim 
samo za samozvanu elitu.

2. RELIGIJA I DIJASPORA

Priče iz prve prozne knjige Džumpe Lahiri vode nas kroz kulturne prakse Indije i Amerike, a sam 
naslov Tumač bolesti podsetiće koliko je uspostavljanje komunikacije važno i tokom žalosnih i tokom 
radosnih događaja, i u rađanju ljubavi i u dogovaranju braka. Pripovedni glas Džumpe Lahiri lako je 
svrstati u kosmopolitske, zbog opsežne i lucidne revizije postkolonijalnih tema: odnos centra i margine, 
potreba za emancipacijom, hibridnost izbora i iskaza ne dobijaju toliko prostora i važnosti koliko se u 
prvi plan ističe duboko umetnička potreba da se i vekovno i svagdašnje iskustvo bolne i razdiruće tran-
zicije pretoči u prizore koji će posvedočiti o usudu geografije, zagonetki kulturnih razlika, zloupotrebi 
moći i emocija, posvedočiti daleko upečatljivije nego što bi to moglo razmrežavanje postkolonijalne 
terminologije. 

Smiljka Stojanović u članku „Metodologija intertekstualnog tumačenja: Istok i Zapad u prozi 
Džumpe Lahiri“ podseća nas da zapleti u prozi ove autorke „nastaju zahvaljujući sposobnosti narativa 
da sačuva iskustva pojedinaca i zajednica“, kao i da „Džumpa Lahiri u zbirci pripovedaka Tumač bolesti 
(1999) i romanu Imenjak (2003) govori o iskustvu odrastanja dece došljaka, dece podvojenog identiteta 
i dvostruke lojalnosti“ (Stojanović 2005: 497-8). Naravno da su teme ove proze univerzalne u onoj meri 
u kojoj je univerzalnost u našem vremenu uopšte moguća: teme o kojima Džumpa Lahiri piše nisu samo 
emotivne i porodične veze, nego i sukob generacija, kriza u međuljudskim odnosima, tiho otuđenje koje 
se dešava čak i u dugim i iskrenim odnosima. 

Prozu Džumpe Lahiri lako bi bilo čitati samo iz perspektive jezika i identiteta, a njeni književni 
uticaji obuhvataju tako raznorodne autore kako što su Vilijam Fokner i Nikolaj Gogolj, i podrazume-
vaju prepoznavanje regionalizma u književnosti i tragikomedije ljudske egzistencije. Kao da je ključna 
tehnika i najvažniji cilj njenog pisanja dijalog koji prethodi preobražajima svih vrsta: dijalog Indije i 
Amerike, dijalog dijasporičkih subjekata, trud da se uspostavi razmena utisaka, stavova, emocija i tajni. 
Taj dijalog ne vodi se uvek otvoreno, niti podrazumeva suprotstavljanje: on počinje da teče još dok se ne 
izgovori nijedna reč između supružnika, ljubavnika, prijatelja i poznanika, njega pokreću svi dodiri dve 
autonomije u kojima ima pokušaja da se iskaže nežnost i da se uspostavi prevlast. Bikulturalnost nije 
ugodno ni spokojno stanje, ali jeste izazov koji pokreće junake. Džumpa Lahiri svesno bira vizuru de-
teta, kao u priči „Kada je gospodin Pirzada dolazio na večeru“, ili detinje nevinog zrelog čoveka, kao u 
naslovnoj priči, izuzev ako se ne odluči za poziciju limitiranog sveznalačkog narativnog glasa koji, pri-
bran i neutralan, nadvisuje ljudske drame, ne bi li čitaocu omogućio nepristrasnu poziciju prosuditelja.
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U priči Džumpe Lahiri naslovljenoj „Ovaj blagosloveni dom“ bračni par Sandživ i Tvinkl u sva-
kom kutku svoje nove kuće u Konektikatu otkrivaju tragove hrišćanskog nasleđa prethodnih vlasnika: 
privezak za ključeve u obliku krsta, porcelansku figuricu Isusa Hrista, litografiju Tri kralja, krpu za 
sudove sa ispisanih Deset božjih zapovesti, snežnu kuglu sa prizorom Hristovog rođenja, akvarel Hrista 
u prirodnoj veličini na kom je Sin Božji, kako Sandživ opisuje, „lio poluprovidne suze veličine ljuske 
kikirikija i nosio trnov venac na glavi“. Dok Tvinkl oduševljeno ređa pronađene relikvije na policu iz-
nad kamina, njen rigidni suprug suprotstavlja se eksponiranju te, kako je naziva, „biblijske menažerije“. 
„Svaki dan je kao lov na blago“, poverava se Tvinkl prijateljici preko telefona. „Okviri prekidača u 
spavaćim sobama su ukrašeni scenama iz Biblije.“ Odnos prema veri drugih neće biti jedina razlika koja 
je izazov njihovom zajedničkom životu i njegovom sve neizvesnijem budućem skladu. Saznaćemo da je 
njihov brak ugovoren; upoznali su se nekoliko meseci ranije u Kaliforniji, u Palo Altu: „Pod pritiskom 
njihovih provodadžija, venčali su se u Indiji među stotinama zvanica kojih se jedva sećao iz detinjstva. 
Lile su beskrajne avgustovske kiše, a oni su slavili ispod narandžastocrvenog šatora ukrašenog lam-
picama za uskršnje jelke na Mandevil roudu.“ Postavka hrišćanskih suvenira oko koje se vode bračni 
pregovori neopaženo postaje lakmus razdora između Sandživove doktrinarne monolitnosti i Tvinkline 
spremnosti da dijalog dve kulture i dve vere doživi kao uzbudljivu potragu za blagom. 

Više nego srećom, zadovoljstvom i skladom, Džumpa Lahiri se bavi ljubavima koje se gase, stra-
stima koje nemaju snagu da gore i blescima prepoznavanja srodnih duša koji će se izgubiti u polumraku 
rutine. Junaci i junakinje moraju da savladaju umeće navigacije između dva sveta, onog kod kuće, u 
svom rodu, među svojima, i onog velikog, agresivnog i ekspanzivnog koji će oteti najveći deo njihove 
snage i vremena. Nervoza američke brzine, efikasnosti i površnosti ne može se sa indijskim ritualima 
čak ni suočiti na istom terenu, jer su energije dveju kultura toliko neslične da se prividno ni nemaju 
oko čega sukobiti. Likovi se, tako, tuđe od sebe samih, u pokušaju da zakonitosti dva sveta dovedu u 
ravnotežu. Istorija je za Džumpine junake mahom daleki niz memorisanih epizoda koje su uticale na 
višegeneracijsku porodičnu priču, na nužnosti i odluke koje je usmeravaju: u priči „Privremena mera“ 
jedan će mladi bračni par tokom petodnevnih isključenja struje od po sat vremena podeliti male tajne, 
grehe i prećutane misli, donekle slično kao što su njihove bake u Indiji tokom višesatnih restrikcija pri-
povedale bajke ili anegdote. 

3. SAN O ADAPTACIJI

Džumpa Lahiri u svojim pričama direktno „prepisuje“ čežnju za domom i svedoči o različitim vi-
dovima nostalgije: ponekad je u pitanju žal za domovinom koja je razorena ratom ili se iz nje privreme-
no odsustvuje, na nekoliko predugih godina. Gospođa Sen iz istoimene priče tuguje za svojim domom i 
za Indijom, s mukom se privikavajući na život na Istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, gde njen 
suprug predaje na univerzitetu. Pisma, zvučni zapisi porodičnih glasova i pažljivo složeni sariji u orma-
nu deo su njenog pamćenja domovine u tuđem svetu. Gospođa Sen vrlo oprezno i polako korača stazama 
adaptacije i, kao neko ko je prva generacija doseljenika u svetu koji je migrantsko iskustvo premrežio 
dijagnozama i terminima, svetlosnim je godinama daleko od asimilacije, i dalje intenzivno zaokupljena 
domovinom i njenim formativnim uticajma. Uticaji američkog tla i načina života rezultiraju strahom i 
nespokojem, potrebom da nelagodnost pred novim uticajima izbegne bekstvom u poznato, bekstvom 
u prošlost, bekstvom od razlika koje vrebaju u sadašnjosti. sve dnevne aktivnosti naslovne junakinje 
povezane su sa temom bekstva: gospođa Sen odlaže improvizovane časove vožnje iako će joj automobil 
biti potreban za obavljanje svakodnevnih obaveza, dosledno kuva indijsku hranu na tradicionalan način, 
uporno traga za svežom ribom kako bi za sebe i supruga očuvala iluziju starog života, a engleski i dalje 
govori sa jakim indijskim akcentom. Između tradicije i asimilacije simbolički stoji linija njenog sarija: 
tradicionalna odeća je i dalje upadljivo prisutna u njenom novom životu, složena u ormanu, nije je od-
bacila ali je ni ne oblači, kao da svaku promenu sprečava tako što prividno toj promeni ne pruža otpor.
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Miranda u priči „Seksi“, bela Amerikanka iz Mičigena, naoko se lakše privikava na kulturne razli-
ke nego bojažljiva i nesigurna Indijka, ali njenoj radoznalosti i želji da se menja nedostaje onaj neophod-
ni minimum znanja i obrazovanja sa kojim otpočinje upoznavanje druge kulture: u poređenju sa svojim 
starijim ljubavnikom, Indijcem Devom, Miranda deluje provincijalno, kao neobrazovana i priprosta, 
dok on, makar u njenim očima, stiče auru prefinjenog kosmopolite, bogatog znalca koji je, zahvaljujući 
iskustvu i obrazovanju, bolje prilagođen životu u urbanoj sredini poput Bostona nego Amerikanka sa 
Srednjeg zapada:

Dev joj je pričao o svom detinjstvu, o tome kako je dolazio kući iz škole i pio sok od manga servi-
ran za njega na poslužavniku, a potom obučen skroz u belo igrao kriket pored jezera. Pripovedao 
je kako su ga u osamnaestoj poslali na koledž u severnom delu države Njujork, u vreme nečeg 
što se nazivalo Vanrednim stanjem i o tome kako su protekle godine pre no što je mogao da prati 
američki izgovor u filmovima, uprkos činjenici da je završio englesku srednju školu.

Vanredno stanje za Mirandu je apstraktan pojam, situacija koju ne može da zamisli, i politički 
aspekti indijske istorije ostaju joj nepoznanica. U priči „Pravi durvan“ glavna junakinja Bori Ma ispreda 
fantastične anegdote o bogatstvu u kom je, davno i negde drugde, živela dok pod starost spava na kr-
parama u zgradi koju čisti u sirotinjskoj četvrti Kalkute. U priči „Tumač bolesti“ neostvareni poliglota 
gospodin Kapaši razapet je između dva posla podjednako nesigurna i bizarna: radnim danima je usmeni 
prevodilac u lekarskoj ordinaciji, vikendom turistički vodič. Tokom improvizovane turističke ture upo-
znaje porodicu Das, Indijce rođene u Americi i nastanjene u Nju Džerziju, i vrlo brzo se prepušta fanta-
zijama o mladoj, lepoj i distanciranoj gospođi Das. Minina odeća je za njegov ukus odviše provokativna, 
mlada žena deluje rasejano, nehajno i opušteno, ali će, u njenom nemarnom odnosu prema mužu i deci 
i naglo probuđenom, živom interesovanju za posao tumača bolesti, Kapaši nazreti mogućnost roman-
se. Posmatrajući njihov život na isečku jednog subotnjeg popodneva, Kapaši se prepušta romantičnoj 
samoobmani i fantaziji o uspostavljanju odnosa poverenja i razumevanja sa Minom, i sam svestan da 
na taj način pokušava da se adaptira na dugo potiskivani bol zbog gubitka sina i izgubljenu bliskost sa 
svojom suprugom.

U pričama Džumpe Lahiri otkrivamo različite vidove nezaceljivih rascepa: prostorno, geografsko 
i urbano otuđenje dejstvuju slično kao u prozi mnogih realističkih pisaca koji putovanje i urbanu sredinu 
vide kao istovremeno groblje ambicija i ostvarenje velikih snova. Topos urbanizacije, tako karakteristi-
čan za anglofonu prozu, ostavlja prostora nostalgičnim sagledavanjima makar onih privilegovanih pro-
šlih trenutaka u kojima je dolazak u veliki grad funkcionisao kao metaforično obećanje sreće. Sticanje 
moći i potraga za užitkom funkcionišu kao dominantni motivi kulturne matrice koja oblikuje identitet, 
bez obzira na to da li junaci i junakinje američke i indijske gradove, Boston i Kalkutu, doživljavaju kao 
idealizovani ili demonizovani prostor.

 Grad nije tek ambijent u kome likovi otkrivaju i zadovoljavaju želje koje društvo sankcioniše. 
Prostor uspeva da zadrži sećanje na prošlost, da izrazi pripadanje ili izgnaništvo u egzistencijalnom 
smislu, da ukaže na stvarnu ili figurativnu sputanost i slobodu. Kao i telo, grad otvara neslućene poten-
cijale govora o rodnom i klasnom, o idealističkom i dijaboličnom. Vezivno tkivo priča Džumpe Lahiri 
su upravo teme grada i tela, sazrevanja i afirmacije, kao što je trauma preobražaja i preseljenja, nostal-
gija za nečim što se nosi u krvi i genima ali ne uvek i u pamćenju, kulturna izolacija, komunikacijski 
raskoli. Migracija u svetu globalizacije i postkolonijalizma postaje novo tranzitno polje preispitivanja 
identiteta, ne samo nacionalnog i klasnog, nego i emotivne mape pojedinca u suočenju sa ekonomskim 
i političkim zakonitostima sveta koji prestaje da bude romantični prostor izazova a postaje ratna zona 
različitih hegemonijskih interesa. 

Vizura deteta ukazuje se takođe kao veoma važna, jer ona otvara novi nivo senzibilnosti na re-
alnost: iako prividno u drugom planu, Eliot iz priče „Gospođa Sen“ i Lilija iz priče „Kada je gospodin 
Pirzada dolazio na večeru“ u svojim stavovima, naglašenom čuđenju ili tihom preispitivanju, otkrivaju 
mogućnost i sebi i iskusnijem čitaocu da postave pitanja definicija, da izgrade sopstveno poimanje razli-
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ka, nacionalnih i kulturnih, zasnovano na prepoznavanju malih znakova budućih bliskosti. Minimalizam 
Džumpe Lahiri je minimalizam zumiranja više nego minimalizam jezika i forme: ona bira krupan plan, 
uzan format posmatranja, zamagljivanje pozadine u kojoj su „veliki“ pojmovi poput domovine, tradicije 
i istorije, i fokusiranje na male predmete i pojave koji su oni istinski okidači bola.

Priča „Seksi“ može stoga da se čita i kao parabola susreta starosedelačkog bića i imigrantskog 
Drugog, u kom uvek bude međusobne privlačnosti pre nego što nahrupe nerazumevanje, hlađenje i 
udaljavanje. Glavna junakinja Miranda, čiju povest pripoveda neutralni pripovedač u trećem licu koji 
znanje o događajima limitira na njene utiske i spoznaje, predstavlja se kao zemlja-domaćin očarana 
pridošlicom. Mirandina fasciniranost indijskom kulturom obuhvata lagodna i brzometna iskustva kakva 
nude piljarnice i restorani, sve dok u potrazi za likom Devove žene ne utone u prizore pokretnih slika i 
masovne kulture jednog sveta koji ne razume. Lahiri nam pokazuje da su procesi adaptacije i prihvatanja 
promene uvek dvosmerni, i da u njima postoji širok spektar reakcija: ima onih koji se menjaju kratko-
ročno i površno, onako kako to čine turisti, ali je daleko duži niz traumatizovanih doseljenika, izbeglica, 
azilanata, gastarbajtera, koji svi u ovoj ili onoj meri remete funkcionisanje jednog uhodanog sveta jer u 
njega unose svoje duboke traume i životne potrese.

U Tumaču bolesti pojavljuju se, gotovo ritmički tačno, motivi ugovorenih brakova, bezdomnosti, 
problema u komunikaciji, krize emotivnih odnosa, a nije retka ni strategija naracije dvostruke intencije: 
na jednom nivou, teče priča objektivne, empirijske realnosti, a na drugom priča dobro skrivene subjek-
tivne stvarnosti koju junak ili narator uporno pokušava da ignoriše. Tako se ispod fasada učtivih reči 
i odmerenog ponašanja kriju tuge i emotivne katastrofe, traume i košmari, gubici raznih vrsta, među 
kojima su najbolniji vezani za smrt dece, kao u „Privremenoj meri“ ili „Tumaču bolesti“. 

4. KONFESIONALNA POETIKA

Poreklom iz istočnog Bengala, koji je posle Raspodele pripao Pakistanu, Bori Ma iz priče „Pravi 
durvan“ zatekla se na pragu koji deli prošlost od sadašnjosti, izgubljenu domovinu od novostečene; ona 
je raseljena žrtva istorijskih promena, traumatičnog gubitka doma i okruženja, nema čak ni vlastito ime, 
jer ovo koje joj je nadenuto znači samo „staramajka“. Podela Indije, koja se dogodila 1947. godine, 
uzrokujući velike migracije u Bengalu i Pandžabu, ostavlja teške posledice i pola veka docnije, živi u 
pamćenju, sudbinama izbeglih i raseljenih, u tradiciji i lektiri, i u likovima poput šezdesetčetvorogodi-
šnje Bori Ma koja pripoveda o davnoj svadbi treće kćeri, o kuvanju pirinča u ružinoj vodici i škampa 
sa senfom u listovima banane. Džumpa Lahiri u svakoj priči posreduje bengalsku kulturu i tradiciju, 
rituale, lična imena, hranu, odeću, ali etničko predstavljanje nikad nije tek simplicističko ni taksativno. 
Ono što dospeva u prvi plan jesu, ipak, univerzalna stanja i raspoloženja koja more Džumpine savreme-
nike: osećaj gubitništva, otuđenje, samoća, nostalgija. Ritual seckanja povrća za gospođu Sen je važna 
intimna veza sa načinom života u njenoj rodnoj Kalkuti, i nije jedini ritual koji je određuje, ali čitalac, 
kao i dečak Eliot, to jasno vidi. Da nije emotivna i plemenita, gospođa Sen ne bi osećala tako duboko 
nedostajanje; da nije duboko poštena i pravdoljubiva, Miranda ne bi napustila Deva; da ne žali za izgu-
bljenim domom u istočnom Bengalu, Bori Ma ne bi tako uporno narativizovala fantaziju o negdašnjem 
životu u lepoti i luksuzu. 

S druge strane, Eliota gospođi Sen privlači i prepoznavanje samoće: mali Amerikanac koji živi 
sa samohranom majkom i koji nema bliskih prijatelja u postupcima odrasle strankinje prepoznaje sve 
ono što usamljenost, život u izolaciji i melanholija mogu da proizvedu. Gospođa Sen će biti najbliža 
čehovljevskim junacima u trenutku kad odluči da pobedi strah i da automobilom ode po naručenu ribu: 
saobraćajna nesreća koja proishodi iz njene nespretnosti dovešće do rastanka sa Eliotom, čija majka će 
zaključiti da je on dovoljno veliki da može ostajati sam kod kuće. Ono što će u razvoju dečaka biti korak  
ka samostalnosti, za gospođu Sen biće pad u dublju izolaciju, krivica, strah i trauma zadržaće je u kući, 
i dalje neprilagođenu, osuđenu na još dublju čežnju za domovinom. 
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Možda najdublje nerazumevanje vidimo u priči „Tumač bolesti“, u kojoj se čitav niz nesporazu-
ma i transnacionalnih i ličnih generiše između Mine i gospodina Kapašija; ispočetka opčinjen mladom 
ženom s kojom se nada da će održati kontakt makar preko zajedničke fotografije koju će mu ona poslati 
iz Amerike, Kapaši menja odnos prema njoj kad mu ona poveri svoju najdublju tajnu. Pogrešno i povr-
šno zaključivši da Kapašijev posao prevodioca i „tumača bolesti“ podrazumeva da on obavlja i funkciju 
ispovednika, Mina mu otkriva da je jedno od njeno troje dece začeto u vanbračnoj vezi. Kapaši se zbog 
ukazanog poverenja ne oseća počastvovanim, već pre ljutim i revoltiranim. Međutim, izolovanost Mine 
Das, njena ravnodušnost prema mužu i deci, njeno spontano ignorisanje tuđih potreba unekoliko ukazu-
ju da ona jedino takvim svakodnevnim strategijama može gorku tajnu da drži na bezbednoj udaljenosti 
i od savesti i od pamćenja.

Miranda je zapanjujuć primer samoizolovanosti, ali drugačijeg tipa nego kod gospođe Das: ne-
majući drugog doma sem Mičigena, Miranda ne poznaje svet van svoje neposredne okoline niti želi da 
ga upozna, a suštinski je nesposobna i da se poistoveti sa tuđim bolom ili brigom. Konflikt solipsizma i 
kosmopolitizma u priči „Seksi“ razrešava se tako što glavna junakinja ostaje u svom svetu, gde je Indija 
lagodno svodiva na nizove ezgotizacija od čilija do Bolivuda. Razlog Mirandinog prekidanja veze sa 
Devom nije griža savesti, već povređenost zbog saznanja da ga ona samo seksualno privlači: da bi razu-
mela značenje reči „seksi“ pomaže joj sedmogodišnjak Rohin, mali rođak njene koleginice s posla koji 
se suočava s razvodom roditelja, i koji bolje od nje poznaje i geografiju, i međuljudske odnose. Dečak 
pronalazi jednostavnu definiciju reči „seksi“: „To znači voleti nekog koga ne poznaješ.“ Međutim, ta 
jednostavnost plaćena je dubokim duševnim bolom proisteklim iz spoznaje o nestalnosti ljubavi i braka: 
„To je ono što je uradio moj otac. (...) Seo je pored neke koju nije poznavao, neke seksi, i sada voli nju 
umesto moje majke.“

5. ZAVRŠNE NAPOMENE

U Adiginom romanu koji pominjemo na početku ovog rada očigledan je surovi naturalizam kao 
postupak u slikanju klasnih razlika, koji je ostao tek efekat, ipak nedovoljan da nadoknadi manjak upe-
čatljivog zapleta i uverljivih junaka. Šarmantni cinizam glavnog junaka i senzacionalistička degutant-
nost njegovog okruženja mogu da budu samo aduti ograničenog dejstva: Beli tigar jeste ispovest, ali toj 
ispovesti nedostaje sve sem egzistencijalnog okvira i lične obojenosti. 

U pričama Džumpe Lahiri važno mesto imaju ritualne prakse, bilo da su to rituali koji su deo 
svakodnevne rutine, bilo da su to iskoraci iz ustaljenih tokova koji dovode do seizmičkih potresa u ži-
votu protagonista. Iskaz i iskustvo su na brojne delikatne načine povezani, i tu vezu usložnjava i sama 
želja diskretnog pripovednog glasa da da mu se veruje i težnja da bude pouzdan. Svaka objektivizacija 
viđenja relativizuje vrednost doživljajnog a upravo je u doživljenom snaga i autoritet pripovedača. Te-
matsko-motivska ponovljivost u zasnivanju likova i njihovih sudbina neke je kritičare navela da Tumača 
bolesti posmatraju kao ciklus kratkih priča, međusobno povezanih u fragmentarnu pripovednu celinu. 
To bi bilo teško dokazati već i stoga što svaka priča ima svoju galeriju likova i zasebnu radnju. Ipak, kao 
da se može prepoznati izvesni princip kompenzacije ili balansa kao kompozicioni motiv zbirke: greho-
vima muževa preljubnika u priči „Seksi“ na izvestan način parira kratka, impulsivna avantura Mine Das 
u „Tumaču bolesti“, a dok je gospođa Sen mučena nostalgijom i neprilagođena, Lilijina majka u priči 
„Kada je gospodin Pirzada dolazio na večeru“ uspeva da se uklopi u američki život dovoljno da bi pri-
hvatila njegove dobre i praktične strane, a da ne izneveri tradicionalne običaje i navike. Tema koja služi 
kao važno vezivno tkivo u pripovednoj prozi Džumpe Lahiri ipak bi morao biti brak: u svakoj je priči, 
makar u podzapletu, osvetljena neka bračna nevolja, kriza ili napor da se ona prevaziđe, a brak je često 
pozadina na kojoj se očitava potiskivana tuga i trauma čak i onih junakinja koje deluju opušteno i bez-
brižno; sa druge strane, stabilan brak nudi utehu i spokoj usamljeniku koji pati, kao u slučaju gospodina 
Pirzade ili pripovedača iz „Trećeg i poslednjeg kontinenta“. 
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 Mnogi delikatni rituali – šetnje, putovanja, zajednički obedi, pripremanje hrane – svedoče da pro-
za Džumpe Lahiri insistira na opstanku nade kao nosećem stubu svih malih životnih priča, uobručenih 
nepredvidljivim dejstvima istorije, jezika i kulture.
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HIBRIDIZATION AND EMANCIPATION IN THE STORIES OF JHUMPA LAHIRI

Summary

Unlike the 2008 Booker Award laureate Aravind Adiga, who skillfully manipulates the corporeality of the first per-
son narrator, Jhumpa Lahiri uses far simpler narrative strategies in order to enter the zone of dissecting the imperial 
imagination. Compassionate to the bleak world of the underprivileged, lonely or panick-stricken protagonists, the 
daughter of Indian immigrants from West Bengal looks for the most punctual ways to represent both the vernacular 
idiom of her characters and their changing ability to manipulate the issues of meaning, communication skills and 
affective contents of words. Lahiri’s crucial theme remains the strength of personal and family ties which allow 
the reader to approach various historical and cultural realities through the protagonists’ subjective impressions that 
are reflected in the individual memories and life experiences. Jhumpa Lahiri’s narrative voice is easy to classify as 
cosmopolitan, due to the extensive and lucid revision of postcolonial themes: the relationship between center and 
margin, the need for emancipation, the hybridity of choice and expression do not gain as much space and impor-
tance and turn the everyday experience of a painful and devastating transition into scenes that will testify to the 
fate of geography, the mystery of cultural differences, the abuse of power and emotions.
 
Keywords: emancipation, freedom, emotion, narrative

Vladislava Gordić Petković
University of Novi Sad, Serbia

Faculty of Philosophy
vladislava.gordic.petkovic@ff.uns.ac.rs

mailto:vladislava.gordic.petkovic%40ff.uns.ac.rs?subject=




89

УДК 821.163.41-95 Miljković B.

Луна Градиншћак

БРАНКО МИЉКОВИЋ КАО КЊИЖЕВНИ КРИТИЧАР – 
ОПТИМИЗАМ КАО ИМПЕРАТИВ ПОЕЗИЈЕ

Дело филозофског песника Бранка Миљковића спада у најсложеније, као и најзатвореније у српској књи-
жевности XX века. Својевремено, његова дела су често била предмет истраживања, а о њиховој суштин-
ској проблематици и данас се активно пише у циљу расветљавања његових књижевнокритичких ставова о 
којима је писао, пре свега, у есејима и књижевним критикама. За ову прилику, предмет изучавања спада у 
оне кључне, који се односе на сам његов поглед на поезију, приликом чега се истичу значај и иновативност 
свеукупног дела овог песника. Иако и унутар саме теме рада постоји неколико категорија о којима се на 
ову тему може расправљати, овај рад у обзир за разматрање узима карактеристике оптимизма и песимизма 
у критичком погледу Бранка Миљковића на поезију.

Кључне речи: Бранко Миљковић, критика, поезија, оптимизам, песимизам

1. УВОД

О Бранку Миљковићу може се, истину говорећи, наћи немали број референци који се бави, 
како његовом поезијом, тако и његовим есејима и критикама. Међутим, ако се зађе у специ-
фичност његовог стварања, као и у тумачење његових књижевнонаучних, односно теоријских и 
критичких ставова, закључиће се да се о томе, и поред пристизања округле годишњице Миљко-
вићеве смрти 2021. године, још увек и те како може писати, како би се потпомогло што бољем ра-
зумевању његовог песничког позива1. Као веома сложен и слојевит песник, Миљковић је у своје 
стваралаштво уткао многе идеје, разложио своје мисли и стремљења о томе шта је то поезија и 
како један песник треба да ствара. Али, да би се, за ову тему, дошло до питања књижевне критике 
код Миљковића, пре свега мора да се обрати пажња на оно што је у сржи његовог писања, а то је 
однос песништва и реалности. Иако су до данас били разматрани различити ставови о проблема-
тици односа између поезије и стварности, ставови Бранка Миљковића о овој теми другачији су у 
односу на оно што је до сада виђано – за нашег песника поезија је ствар ума, односно метаноја. 

Данас је шире позната хришћанска метаноја, но требало би споменути да је Мишел Фуко у 
својим предавањима на Колеж де Франсу осамдесетих година разјаснио да постоје и друге фор-
ме овог појма, па самим тим постоји и она песничка метаноја, о којој ће се тек писати, што нас, 
опет, наводи на пут једног темељитијег тумачења саме речи метаноја. За ову прилику, требало 
би скренути пажњу да у свом изворном грчком значењу ова реч садржи глагол νοέω што значи 
опазити, видети, гледати, из чега, потом, произилазе два термина – νόησις, што значи опажај, и 
νοῦς, што значи ум (Hofmann 1966: 219)2. Непосредна семантичка веза између термина νόησις, 

1  С тим у вези, посебну пажњу завређује објављивање новог издања Сабраних дела Бранка Миљковића у шест књига 
(2015–2019), од којих се, за ову прилику, посебно може издвојити шеста књига, Критика поезије: избор из критика 
о делу Бранка Миљковића, коју је приредио Александар Костадиновић. Такође, издваја се и зборник из 2011. године, 
Бранко Миљковић, песник ватре (прир. Михајло Пантић), а потом и зборник радова Бранко Миљковић. Моћ речи (прир. 
Александар Б. Лаковић) из 2014. године. 
2  У овом најобухватнијем и најбогатијем значењу овај термин је користио Ксенофан у својим фрагментима О природи 
где каже да „Бог целим својим бићем види (νοῦν), целим својим бићем мисли (φρόνησιν), да целим својим бићем чује 
(ἀιἶδιον)“ (Diels 1983: 134). 
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опажај, и νοῦς, ум, логички води до нечега што се назива опажај умом, до стварања слике у уму на 
основу слике спољашњег света до које се дошло чулима, конкретно очима. Дакле, када се говори 
о песничкој метаноји, реч је о једној слици иза ове стварности, о метаноезису, коју песник ствара 
у свом уму. Песник Бранко Миљковић потпуно је на свој песнички начин свестан ове проблема-
тике, а један од задатака јесте откривање разних аспеката те свести, као и њихово артикулисање 
у делу овога песника3.

Тек узимајући у обзир ову јединствену формулацију можемо да преиспитамо Миљковићеве 
критичке ставове. У прилог томе, најшире гледано, иде и чињеница која се може извући из њего-
вих есеја и критика, а то је да је песништво о којем пише условљено песмама које пише4. Но, то 
никако не значи да је полазно сагледавање и тумачење поезије код нашег песника субјективно. 
Напротив, Миљковић је изврстан у томе да извуче најбоље из најбоље поезије. 

Будући да је овде конкретно реч о Бранку Миљковићу као критичару, било би добро да се 
оде корак уназад и погледа на који начин је књижевна критика (макар у једном свом делу, блиском 
Миљковићевом афинитету) функционисала, односно какво је расположење критике у периоду 
пре Миљковићевог ступања на књижевну сцену. 

Оно што се примећује на први поглед јесте да је почетком XX века започело једно актив-
није повезивање питања науке и књижевности, или, конкретније, поезије. Рецимо, руски песник 
и књижевни теоретичар Валериј Јаковљевич Брјусов је, приликом давања прегледа књижевне 
критике у својим радовима, образложио да је критика тог времена, како у Русији тако и на западу, 
писала о оним токовима песништва који су тежили прогуравању става о томе да постоји неоткло-
њиви антагонизам између уметности и разума. Таква атмосфера природно је стварала груписање 
међу ствараоцима што даље резултира могућношћу да се слободно генерализују припадници 
одређених ставова.

Међутим, у овом времену било је и оних који су се, баш попут Миљковића који дола-
зи касније, удаљавали од групација, чији би ставови више наликовали на етикетирања, него на 
конкретну процену одлике квалитета једног књижевног дела. Примера ради, француски песник 
Рене Гил је врло одлучно и доследно напустио актуелни симболизам (баш како је и Миљковић 
поступио са неосимболизмом), и отишао у правцу инструменталног песништва, те одбијајући да 
се повинује утврђеним стазама литерарног кретања осудио себе на неразумевање јавног мњења 
и прилично усамљенички стваралачки пут. Међутим, о његовом делу, сматра Брјусов, баш због 
тога ће се писати и у наредним генерацијама, за разлику од оних дела чији су аутори припадали 
тренутном помодарству, не спорећи, притом, вредност и значај симболизма као таквог.

Оно што је интересантно јесте што се оквирним изучавањем критике до почетка XX века 
може видети да Миљковић не одступа од досадашњих токова тумачења, он их не негира, али на 
темељу проучавања својих претходника даје једну потпуно нову перспективу из које се сагледава 
песништво. Док се на једној страни боре против науке у песништву, а са друге залажу за то да, 
ако хоћемо, имаћемо научну поезију, Миљковић прати токове по којима плови највеће светско 
песништво и све то смешта на неколико кључних места на освнову којих тумачи поезију. Свакако, 
једно од тих примарних кључних појмова јесте оптимизам који се не може одвојити од поезије, 
али који се мора посматрати као процес до којег се долази.

2. ПОЕЗИЈА СЕ ЦЕНИ ПО СВОЈИМ ДОБРИМ ОСОБИНАМА

Критика и есеји Бранка Миљковића ретко да ће бити написани у оштром ставу, у конфликт-
ној или чак изричито негативној конотацији. Један од разлога за то јесте слеђење става који је 
3  Више о овој теми видети у радовима „Од чулне до песничке реалности у поезији Бранка Миљковића (поезија је 
патетика ума)“, „Проблем окрета у Миљковићевим песмама о Орфеју и Евридици“ и „Сећање и заборав у песништву 
Бранка Миљковића“ Луне Градиншћак.
4  Новица Петковић ће, обраћајући пажњу такође на ову констатацију, написати: „Као и обично, говорећи о другоме, 
говорио је можда више о себи“ (Петковић 1996: 31).
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и сам у овом свом прозном стваралаштву изнео, а то је да песника „треба оцењивати и тражити 
само у његовим добрим остварењима“ (Миљковић 1972: 19). На први поглед, овакав критички 
однос према одређеном стваралаштву несумњиво би могао да води у субјективност. Међутим, 
код Миљковића је ипак реч о једном сложенијем односу. Поезија је, „попут блеска муње“ (Кроче 
1995: 71), коју фасцинирана песничка мисао и рука само прате. Песник „узима од ње колико може 
и узалуд захтева од ње да застане и допусти му да поново посматра сваку црту лица онда кад је 
она већ ишчезла“ (Кроче 1995: 71). Иако се она понекад и врати, допуштајући да буде подробније 
сагледана, на крају песник остаје само „с њеним сјајним и оним непрозирним речима, које чекају 
и призивају“ (Кроче 1995: 71), при чему може, а и не мора да постигне да га зрак песничке све-
тлости обасја.

Песник се, дакле, увек налази у једној несавршености, која изазива у њему патњу и коју 
би волео да може да отклони. Ипак, ово отклањање песник не би могао да учини у истом оном 
стваралачком жару који га је напустио заједно са песмом, остављајући златне обрисе имагинаци-
је. Премда дорада уметничког дела није необична појава, пречишћавање песме донело би једну 
врсту скрнављења њене светости, стога песник „често оклева да на то стави руку, плашећи се 
да не направи штету, јер хладан ум више није врућа машта, а турпија је опасан инструмент који 
може да ‘избруси’, али може и да ‘exterere’, како је говорио Квинтилијан, то јест однесе и оно 
најбоље“ (Кроче 1995: 71). 

Ово гледиште стварања поезије јесте разлог Миљковићевог стремљења томе да песника 
цени по његовим добрим особинама. Као песник и сам зна његов незавидан положај. Међутим, 
тај положај је тежак само у случају да песник, али и критичар, „не успевају схватити да мане 
могу бити у функцији вредности, поједине несигурности или огрешења у функцији силне снаге 
која прожима целину, и да зато увек треба поћи од средишта, а не остати на периферији“ (Кроче 
1995: 72). Ово захтева од критичара изузетно умеће да препозна шта спада у мане поезије, а шта, 
нажалост, у дилетантску поезију. Није реткост да се или код песника или код критичара у њихове 
написане редове умеша нетрпељивост, лични интерес или чак опортунизам, но чиста поезија, као 
и свако дело, опстаје кроз време и чека прави тренутак да осветли стварност.

3. ПОЕЗИЈА НА СВЕТЛОЈ СТРАНИ ЖИВОТА

Сви ови разлози наводе критичара Бранка Миљковића да пође од тога да „поезија треба да 
опева светлу страну живота, да је потврђује и велича“ (Миљковић 1972: 76), како то Миљковић 
истиче у својој критици „Песник и његов двојник“. Поезија, дакле, у свом ткиву садржи оптими-
зам5. Исто тако, песник, да би дошао до песме, измешта се у једну надстварност, односно мета-
стварност (метаноју), о којој је мало раније било речи, и у овој сфери ствара. Досезање метаноје, 
натчулне стварности, значило би понирање у њено ткиво, оптимизам. Јер, песнички имепратив 
јесте оптимизам – „а друкчије и не може бити“ (Миљковић 1972: 49). А ако је по својој дефиници-
ји песничког оптимизма суштина оно што је окарактерисано као добро (исто као и у оптимизму 
каквог познаје свакодневни човек), онда је суштина оптимизма, једном речју, љубав. Готово да 
се без ње не може остварити права поезија, јер „њен први и последњи господар била је и остала 
љубав са свима својима страстима“ што не треба да чуди, јер „ништа није кадро да сасвим испуни 
срца“ (Брјусов 1959: 53–54). 

Међутим, то никако не значи да оптимизам служи за ограђивање од једног дела стварности 
и он никако не подразумева ускогрудо гледање на емпиријски свет. Оптимизам, како у реалном 
свету, тако и код Миљковића, не искључује постојање песимизма. Али, песник по својој вокацији 
5  Појам оптимизма се према Речнику Матице српске дефинише као „животни став, душевно расположење, настројење 
у коме човек придаје више значаја добрим, повољним странама живота, сматрајући да оне преовлађују, животна 
ведрина, вера у добро“ (РМС 4: 173). Међутим, према Етимолошком речнику Ј. Покорног, у корену ове речи налази се 
и глагол „радити“, што би морало да нас наведе на то да о оптимизму размишљамо као појму који у себи садржи акцију, 
који захтева свестан одабир појединца (в. Pokorny, 1955).
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бира песнички надсвет, у својој бити огрнутог оптимизмом, успешно се носећи са теретима песи-
мизма. Према томе, критичар би морао да препозна праву поезију по њеном зрелом оптимизму, о 
којем ће бити речи у наставку. Самим тим, није све што је позитивно конотирано и оптимистично, 
док није све што је окарактерисано као лоше уједно песимистички настројено. 

Често „забринутост поезије за свет и човека у својој брзоплетости називамо поетским пе-
симизмом“ (Миљковић 1972: 155) писаће наш песник у критици „Поезија или оптимизам“. Ме-
ђутим, вешт критичар ће препознати да је повремени песимистични тон код песника углавном 
нејаког дејства и често само одзвања у песми попут реалности (чулног опажаја, ноезиса) из које 
је песник кренуо на пут стварања. Он је одјек, бледи звук емпиријске реалности која се није у 
потпуности изгубила у песми. Али, све што је предмет поезије, подиже се на онај виши, метаниво 
стварности. Према томе, поезија није ту да стварност препричава, чега се Миљковић и сам као 
песник придржава, већ да је натпева: „Поезија је једина способна да натпева сваки свој садржај, 
сваки смисао. Поезија безнађа је натпевано безнађе“ (Миљковић 1972: 155). 

То значи да у вези између реалности, која може бити песимистична, и надстварности, која 
се у овом случају карактерише као песнички оптимистична, стоји песник, који премошћује ове 
две реалности, ослушкујући и бележећи песму. Ако песник успе у томе да се попне степеница-
ма песничког оптимизма, он је добар песник. Но, овакав подухат имплицира да је неопходно 
осмотрити, према речима нашег песника, неколико ступњева поезије који представљају процес 
песничког стварања. Они су битни, како за песника да њима овлада, тако и за критичара да их 
препозна.

Први ступањ бележи се као чулност,  док је други окарактерисан кроз појам сна, односно 
он би значио једну врсту превазилажења стварности, док се у трећем ступњу види самосталност 
поезије, њено одвајање од песника, што би значило да она има свој животни ток за себе. Овде 
се закључује да се по Миљковићевом схватању сваки песник који ствара праву поезију одриче 
емпиријског света и себе у њему да би могао да створи дело, односно да отелотвори песму кроз 
речи које су крајња инстанца у стварању, али преко којих песма почиње да дише. 

Међутим, никако се не може говорити о негирању једног реалног света и затирању нашег 
реалног искуства како на појединачном тако и на колективном нивоу. Миљковић каже „да је по-
езија спојено појење духа и појање тела“ (Миљковић 1972: 57). Али, то сагласје даје уступак 
једном или другом у тренутку стварања. Циљ песника увек је остваривање метастварности кроз 
речи песме, досезање једног другог нивоа, оптимистичког, на којем лежи метаноја, једна слика 
света иза ове емпиријске реалности. Баш због ове одлике, поезијом влада љубав, па готово да 
никада ништа неваљано није ни продрло у сферу песничког надахнућа. 

Ако је са једне стране овај оптимистични вео доминантан, са друге стране постоји и онај 
песимистични, који није скрајнут код, по Миљковићу, квалитетног песника. Људска страна сва-
ког песника поклекне пред сумњом, пропраћеном опажањем овог реалног света који га окружује, 
те не треба да чуди да је љубав категорија која је удаљена и сувише апстрактна свакодневном 
човеку. Одвајање појма љубави и песме често је уочљиво, али се, и поред тога, према Миљкови-
ћевом схватању песма код доброг песника никада не доводи у питање: „Ако нас љубав не може 
спасити, спашће нас, можда, песма“ (Јеремић 1973: 249). 

Овоме може бити разлог тренутак у којем је исувише присутна људскост, те се и осећања 
попут љубави смештају у исувише реалне категорије. Песник може да буде и помало тужан и 
уморан, како Миљковић бележи у критици „Немогућност одласка у зелено“. Наравно, ово није 
разлог да критичар осуди песму на смрт. Када се оправдано описују грозоте и страхоте, горчина 
и бол, то не значи да је у датом опису реч о једнострано усмереном погледу на песимистичну 
визију будућности. Песимизам никада неће да „дехуманизује и деморализује искрену поезију“ 
(Миљковић 1972: 33). Песник увек влада својом чистотом.

Оно што, пак, може да представља проблем, то је, како је наш песник формулисао у једној 
синтагми, неодболована књига. Може се стога рећи да је афективност у поезији непожељна. При-
том, њу никако не би требало бркати са, рецимо, надреалистичким писањем, који је у свом ма-
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нифесту садржавао реакцију на симболистички ларпурлартизам, који је тежио осећају слободе, а 
који, опет, „почива на вјеровању у вишу стварност неких до њега занемарених облика асоцирања, 
у свемоћ мисли“ (Supek 1952: 183). Миљковић под својом синтагмом мисли на немогућност пре-
вазилажења ове реалности, на тај начин што се стваралац задржава на свом болу и самим тим на 
немогућност да се вине у сфере небеског. То је тренутак када песника повлачи муљ песимизма 
у реалност која га окружује, те такав песимизам заправо садржи „исувише интензивна осећања 
која сама себе помрачују својим интензитетом“ (Миљковић 1972: 42). У том случају, песник не 
премошћује два света, него се укопава у једној страни емпиријске реалности.

Ако се, с једне стране, песимизам огледа као вишеслојна категорија, тако се, са друге стра-
не, и оптимизам у критичаревом оку духа мора сагледати са свих страна. И раслојавањем опти-
мизма на његове праве и лажне форме, наш песник даје један значајнији и прецизнији увид у то 
на који начин песништво функционише и како да га критичарево око препозна.

Миљковић је у својој критици „Истина црних ствари“ јасно изнео следећи став: „Ништа ми 
човеково није туђе осим ситног малограђанског оптимизма: све ће бити добро. Не. Све неће бити 
добро“ (Миљковић 1972: 23), додавши на то да је „много немира у срцу песниковом (Миљковић 
1972: 23). На известан начин, Миљковић је овом дистинкцијом одвојио човека од песника, напо-
менувши да је песнику немир онемогућио да прихвати реченицу коју човек углавном дефинише 
кроз појам оптимизма – „све ће бити добро“. На први поглед, песник због свог немира не може да 
буде онај који ће приступити мирним, ведрим, небеским, песничким сферама, док је онај прости 
оптимизам обичног човека и даље – оптимизам. О чему је, дакле, заправо реч?

Ако се зађе мало дубље, видеће се да је ствар, заправо, обрнута. Критика коју је Миљковић 
упутио на рачун малограђанског људског оптимизма, види овај појам као изузетно комплексан и 
нимало прозаичан. Малограђански, ситни оптимизам у себи, као што се може закључити, садржи 
конститутивне елементе људскости у њеном најнижем облику, те ти елементи никада не могу да 
постану и песнички. Оваквим оптимизмом се не померају границе људског ума, доживљаја, мо-
гућности, већ се затрпава комплексност људског бића као таквог. Овај оптимизам је пасиван, да-
кле, из себе избацује суштинску одлику која га чини оптимизмом. Насупрот томе, видљиво је да 
кроз емоцију, као што је рецимо онај песнички немир, и суочавањем са том емоцијом, долази до 
титраја душе у свету реалности, а онда и са космосом, померају се дотадашње границе познавања 
света, тако што појединац спознаје самога себе. Без ове могућности, човек и није у потпуности 
људско биће, а самим тим далеко је од тога да му песма усхити темеље његовог постојања.

Према томе, овакав оптмизам и није истински оптимизам, али га човек доживљава као та-
квог и песник га у томе не ремети, али ће критичар и те како морати да препозна ову категорију 
као непожељну у песништву. У судару са светом, песник престаје да се ослања на своју људску 
страну, тачније, омогућава себи узлет, али он је пропраћен бујицом емоција и осећања, те није 
ни чудо да је немир у његовом срцу честа појава. Међутим, ова реакција, опет, и као људска, са-
свим је природна тој његовој страни бивствовања. И она се, баш као ни песимизам, не негира, не 
одбацује. Напротив, она ће послужити да се песник смести на крила песничке имагинације, до 
метаноје. 

Због чега је важно да песник буде умешан у овоме, а да критичар то препозна, говори чиње-
ница да песник никада неће стварати у тренутном афекту, али неће ни затомити своје емоције уте-
хом коју ни сам истински не признаје. Реченица „све ће бити добро“ имплицира да појединац није 
спреман да у датом тренутку нешто предузме. Он је, дакле, ван садашњег тренутка, у бригама о 
будућности или кајању због прошлости, а такво нешто није својствено песнику. За песника, који 
не припада овом становишту, због тога се каже да „спава широм отворених очију“ (Миљковић 
1972: 23) и не лута у мислима које су га опхрвале. Суочавање са свим овим, песнику и омогућава 
да уђе у процес стварања, јер је баш суочавање са собом неопходно да би се оно људско у њему 
превазишло и да би у полету одбацио видљиви свет и себе у том свету.

Али, није само малограђански оптимизам тај којим се Бранко Миљковић бави и којег пре-
познаје као један вид немоћности човека пред светом који га полако осипа у делове. У својој 
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критици „Хиљаду осмеха и једна суза“ наш песник ће се осврнути на још један вид овог појма – 
тужни оптимизам. Миљковић каже да је то „нада којој се мање надамо а више се њоме тешимо“ 
(Миљковић 1972: 69). За разлику од брзоплетог „све ће бити добро“, овај оптимизам у себи крије 
реченицу „сутра ће бити боље“ (Миљковић 1972: 69). Али, ни овај привид оптимизма није онај 
којим се истинска поезија препозаје, јер дата реченица „значи уистину само једно: да данас није 
добро“ (Миљковић 1972: 69).

Ни један ни други вео који прикрива оптимизам као такав не доприносе свету да буде бољи, 
али макар, како наш песник наводи, овај други, сетни, води ка томе да се човек помири са собом и 
да на тај начин остави могућност да једном, можда, преокрене свој животни пут. Ако се у поезији 
и пронађе осећај овог измирења, ако се оствари у песнику „мир и добро у себи самом“, постоје 
велике шансе да се пружи рука помирења његовој поезији и да се ни она под критичарским пером 
не осуди на пропаст. Мир и оптимизам наш песник види као две помирљиве стране песничког 
света, те ако се он достигне, достигао се захвљујући самом раду појединца на себи. Мир, као 
једну од стаза ка оптимизму, проналазимо у себи самима и  њега „ван нас ни на каквој обали не-
ћемо наћи“ (Миљковић 1972: 69). И самим тим, ово води ка појединачној слободи, осећају да од 
појединца зависи његова срећа.

Разлог за то да према овом „тужном оптимизму“ буде благ, Бранко Миљковић види у томе 
што се овај оптимизам налази негде у правцу „зрелог оптимизма“. Наравно, све што је навео, 
Миљковић није и категорички зацементирао као такво. Од песника зависи много тога, па и начин 
на који ће се опходити према реалности која га окружује, било да је осети као сетну, било да је 
доживи као ведру. Али, посебну оцену Миљковићев критички дух даје управо оном што је сазре-
ло као оптимизам.

У критици „Песничка реч Ивана Цековића“ Миљковић сматра да је „узрок зрелог оптими-
зма мирење са стварима после горких истина а често и очајања. То и није оптимизам већ чудо-
творна нада“ (Миљковић 1972: 36). По томе се може знати да управо то суочавање са светом и 
са собом у свету, пре свега, доводи до могућности сазревања и посматрања са дистанце. Насу-
прот овоме стоје „површност, конформизам, неозбиљност, одсуство става и уметничка безбрига“ 
(Миљковић 1972: 36), све што би, дакле, један песник требало да избегава, а критичар да приме-
ти, будући да се овим удаљава од праве поезије, а запада у нешто што Миљковић назива лакопи-
сање. На неки начин, Миљковић ће, овај зрео оптимизам, али истовремено и наивну заљубљеност 
поезије у свет, видети као храброст. Чак и када песник за своје полазиште има тежину овог света 
на својим плећима, опет се ослања на своју храброст да тај свет превазиђе песмом и украси га 
метаноичком сликом стварности.

4. ЗАКЉУЧАК

У овом образложењу дат је преглед једне од категорија која мало боље осветљава Бранка 
Миљковића као књижевног критичара. Појам оптимизма, а самим тим и песимизма, важан је 
део песништва, односно песничког стварања, што се може видети из датих примера у овом раду. 
Међутим, јасно је видљиво и то да се овим категоријима мора посветити време за анализу, као и 
да је завређују посебну пажњу и да је неопходно издвојити кључне елементе који ови појмови у 
себи садрже.

Наш песник посматра стваралаштво кроз неодвојив однос уметности (песништва) и реал-
ности. Самим тим, све што је део метаноје, једног умног опажаја, сагледава се као значајна ставка 
у Миљковићевом стваралаштву. У те ставке спадају свакако оптимизам и песимизам. За то је 
неопходно било сагледати на који начин се један истински песник служи овим појмовима, а шта 
занемарују они које самим тим не можемо сматрати песницима по датој класификацији.

Међутим, исто тако, битно је било укратко осмотрити евентуалну проблематику књижевне 
критике која је претходила Миљковићевом ступању на књижевну сцену, те и на који начин ће 
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претходна критика утицати на њега. Премда се критика XX века активније бавила питањем одно-
са уметности и разума, Миљковић је нашао начин да и то уобличи у једну иновативну појаву, не 
одбацујући, наравно, ни ставове својих претходника.

Будући да је питање Бранка Миљковића као критичара изузетно сложено питање, у неким 
од наредних радова биће речи о преосталим одликама ове теме, док овај рад даје анализу теме-
ља његове песничке сфере, а то је оптимизам, тачније песнички оптимизам. На који начин је он 
(као конститутивни елемент поезије) битан, изнето је у овом раду. Иако је критичко сагледавање 
песништва кроз карактеристике оптимизма ретко, за Бранка Миљковића није и необично, будући 
да он сматра да „човек постиже свој потпуни мир тек када постигне свој једини циљ, своју пот-
пуну светлост“ (Миљковић 1972: 88). Песник, колико год да је другачији, изгледа не оповргава да 
је живот највеличанственији призор пред којим ће се појединац налазити, било да је он песник, 
јасновидац и преводилац небеске речи, или, пак, само обичан човек. 
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BRANKO MILJKOVIĆ AS A LITERARY CRITIC – OPTIMISM AS AN IMPERATIVE OF POETRY

Summary

The work of the philosophical poet Branko Miljković is one of the most complex, but also one of the most dif-
ficult to interpret in Serbian literature of the 20th century. Therefore, although his works were often the subject of 
research at the time, their essential issues remained unresolved. Also, literary-critical views, which he wrote about, 
primarily in essays and literary criticism, remained unresolved. On this occasion, the subject of study is one of the 
key ones, which refer to his precise view of poetry, while clarifying the significance and innovation of the entire 
work of this poet. Although within the topic of the paper there are several categories that can be discussed on this 
topic, this paper takes into account the characteristics of optimism and pessimism in a critical view of Branko 
Miljković’s poetry.
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ПОЕТСКА АНГЕЛОЛОГИЈА  
БРАНКА МИЉКОВИЋА И ИВАНА В. ЛАЛИЋА

У раду је дата компаративна анализа поетске ангелологије у поетикама двају савремених српских песника: 
Бранка Миљковића и Ивана В. Лалића, на примеру песама „Ариљски анђео“ и „Фреска“. Поетска ангело-
логија, која је према мишљењу Јована Пејчића једно од значајнијих својстава српског духовног песништва, 
у Миљковићевој и Лалићевој песми отвара простор тумачења који је овде дефинисан као иконичност пе-
сме. За репрезентативне мотиве у сврху херменеутичког приступа иконичности наведених песама узети 
су мотив анђела и мотив ватре. Мотив анђела, најпре Архангела Гаврила, отвара гранање поетског света 
и усложњавање његове семантике, па се тако песма отвара и чита као икона, а предметни свет књижевног 
дела постаје провид невидљивог, недокучивог апсолута. Миљковићева усредсређеност на отварање света 
поетике у Лалићевој „Фресци” надограђена је певањем о судару / прожимању видљивог и невидљивог. 
Мотивом ватре која пружа светлост и „простор наде” песме су узглобљене у дијалогични оквир са три 
инстанце: лирски субјекат, слика анђела и божанско присуство. У раду долазимо до закључака да су поема 
„Ариљски анђео“ Бранка Миљковића и „Фреска” Ивана В. Лалића отвориле двојак постсимболистички 
однос песника и песме, где симболика престаје да означава реалну особеност виђеног, већ продубљује 
предмет певања доживљавајући га као инстанцу једног независног света. Тај свет постсимбола у кореспон-
денцији је са духом времена – епохе у којој ова лирика настаје и надолазећег доба које и данас траје. 

Кључне речи: Бранко Миљковић, Иван В. Лалић, поетска ангелологија, анђео

Анђео као песнички мотив у српском песништву постоји од његових почетака у средњем 
веку – Доментијан (XIII), Димитрије Кантакузин (XV), преко дела Јеротеја Рачанина и Гаврила 
Стефановића Венцловића (XVIII), до „Анђела туге” (1888) Војислава Илића који „пева по дубра-
вама тавним” (Илић 1981: 57), дела српских романтичара (Лаза Костић, „После погреба”; Јован 
Јовановић Змај, „Залутао анђео”) и модерниста (Јован Дучић, „Крила”; Момчило Настасијевић, 
„Предвечерје”). Мотив анђела у лирици Ивана В. Лалића и Бранка Миљковића није нов по себи, 
али је исти мотив виђен и доживљен, како би Јован Делић рекао за ова два песника, „новим рит-
мом с новим осјећајем” (Делић 2008: 32).   

Синтагму „поетска ангелологија” из наслова нашег огледа, у делимично измењеном облику,1 
преузимамо из предговора Јована Пејчића за књигу Поезија и свето, где је термин употребљен у 
1  У есеју Јована Пејчића заступљен је термин „ангеОлогија” [истакао М. Г.]. У нашем раду користимо израз „ангеЛо-
логија” из два разлога. Први је етимолошке природе. Глас „л” садржан је у свим изворним терминима и проистиче из 
хебрејског, грчког, латинског и арапског корена речи  (хебр. ךאלמ [mal’āk̠], малах – „посланик”, „весник”, „гласник”; грч. 
άγγελος [ángelos]; лат. angelus; арап. كلملا – мелек). Други разлог је паралелна заступљеност оба термина ангеОлогија 
и ангеЛологија у домаћој науци, где се опредељујемо за други јер кореспондира са истoветним термином у светској 
науци о књижевности. Ангелологија као наука, колико је могуће независна од теологије, а ближа историји уметности 
и науци о књижевности развијена је у свету, од истока до запада. Хуго Одеберг, шведски теолог и истраживач, међу 
првима је покренуо методолошки рад на библијком тексту и 1943. године основао је научно друштво Erevna. Одеберг 
ће у свом преводу и коментарима Треће књиге о Хеноху (1973) развити посебно поглавље о ангелологији 3 Enoch or 
The Hebrew Book of Enoch, „The Angelology”, стр. 147–170, где ће систематично развити класификацију анђела, анге-
лолошки систем (angelological system), ангелолошке типове и одељке (angelological section) итд. Рад Хуга Одеберга 
засигурно је један од темеља светске ангелологије као независне дисциплине, која не искључује, теологију, уметност и 
књижевност, али им се нужно и не подређује. У српској науци о књижевности књижевну ангелологију последњих го-
дина развија Ђорђе Ђурђевић: Ђурђевић, Ђ. (2018). Фигура анђела у књижевности. Кораци LII, 10–12, 113–120; Ђурђе-
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књижевноисторијском кључу и има задатак да осветли позиционираност анђела у темама и мотиви-
ма савременог српског песништва.2 Присуство анђела у идејној и тематској структури лирске песме 
или ангелолошка особеност поетског света јесте певање о двојакој метафизици анђела, људској и 
божанској, која даље имплицира гранање два песничка метода, једног апологетског (Лалић) и другог 
као означитеља, сигнума егзистенције (Миљковић). Представа анђела о којој певају Бранко Миљко-
вић и Иван В. Лалић, а уз њих још много песника, јесте фреска неовизантијског ликовног стила из 
српских православних манастира. Хришћанска димензија анђела представља један од аспеката ове 
поезије, а разумевање универзалности анђела као естетичке појаве у уметничком, књижевном делу 
јесте основа за њено читање. Дејвид Алберт Џонс у својој Историји анђела [Angels – A History] 
успоставља сложену компаративну дефиницију анђела и закључује да су јеврејска, хришћанска и 
исламска теологија у потпуном сагласју са тезама да су анђели духовна бића („spiritual creatures”) 
и да нису изједначена са Богом3. Позиционирање анђела у једну раван на међи деловања људи и 
домена Божјег заступљено је и у поеми „Ариљски анђео” и песми „Фреска”. 

Прва подударност у вези са Миљковићевим и Лалићевим делом у вези је са датирањем, јер 
их повезује иста година настанка. „Ариљски анђео” представља својеврсни циклус од две целине: 
пролог у прози – „О анђелу на зиду” и поема „Ариљски анђео” у збирци Ватра и ништа из 1960. 
године. „Ариљски анђео” написан је 1958. године, како је датирано у књизи.4 Исте године Лалић 
објављује песму „Фреска” у књизи Велика врата мора (1958), а 1961. године у својеврсној песнич-
кој компилацији од пет књига Време, ватре, вртови (Лалић 1997, I, 335); (Лалић 1997, IV, 303). 
„Ариљски анђео” и „Фреска” већ у свом предметном свету синтетизују двојаку медијалност или 
синкретично прожимање ликовног и поетског доживљаја. Две по структури и обиму различите 
песме ангелолошке су јер опевају анђела, а њихово фокусирање на конкретну фреску и фигуру ан-
ђела у њеном склопу чини их интермедијалним. Сходно наведеном, у двема песмама преовладавају 
визуелне поетске слике које се непрестано мултипликују, па један њихов слој указује на фреску, ан-
ђела и све што је људским оком видљиво, а други изражава својеврсну анђеоску заумност и удубље-
ност лирског субјекта у зид иза којег сија свет иза света, невидљиво иза видљивог. Овај песнички 
поступак спуштања у баштину посредством иконе, фреске, цркава, манастира, црквенословенског 
језика или неког другог елемента српског и византијског средњовековља у послератном модерни-
зму и неосимболизму представља важну закономерност епохе, због чега се средњем веку окрећу 
многобројни песници: Миодраг Павловић, Васко Попа, Милорад Павић, Љубомир Симовић. На 

вић, Ђ. (2019). Ходочашће ка поезији: динамика односа анђела и песника у песништву Васка Попе, Бранка Миљковића 
и Војислава Карановића. Липар XXI, 71, 115–126. О ангелофанији у поезији Војислава Карановића пише Александра 
Пауновић: Ангелофанијско ништа у поезији Војислава Карановића, Поезија Војислава Карановића: зборник радова, 
Београд: Задужбина „Десанка Максимовић”, Институт за књижевност и уметност, 2021, 221–244.
2 „Крај свега, поетска ангеологија значајно је својство српског духовног песништва. Највиши степен језичко-естетске 
остварености она је достигла у стиховима Бранка Миљковића, Светислава Мандића и Слободана Ракитића. Миљковићев 
’Ариљски анђео’, Мандићев ’Анђео из Милешеве’ и Ракитићев ’Сопоћански анђео’ примери су антологијских српских 
песама уопште. Анђео у њима пројављује се у својој двострукој метафизичкој истини: као гласник између Бога и људи, 
земље и неба, као по појави телесно, а по сржи бестелесно и вечно биће, као истовремено присуство и свеприсуство” 
(Пејчић 2019: 11–12). 
3  „Angels are not little gods. This is an important point about angels. It is what distinguishes belief in angels from polytheism, 
which has a pantheon of gods with Zeus or Jupiter as the ’top god’. Angels belong to religions that have only one God, but 
where God has spiritual servants, messengers, courtiers, or soldiers. These are creatures and have a place within the created 
order and a role in the plan of the Creator. In the Hebrew Scriptures the angels may sometimes be described as the ’sons of God’ 
(for example Job 1: 6), but Jewish, Christian, and Islamic theologians all agree that angels are spiritual creatures. They are not 
eternal or equal to God” (Jones 2010: 37).
4  Јован Пејчић доноси нам историјски контекст настанка Миљковићевог „Ариљског анђела”, где запажамо блискост 
песме са фреском и пре њеног настанка: „У јесен 1957, или у пролеће 1958. године, Светислав Мандић и Бранко 
Миљковић, обојица песници, Мандић још и познати копист фресака, заједно су обишли старе српске манастире рашке 
и шумадијске области. Највише су се задржали у Милешеви, Сопоћанима и у Цркви светог Ахилија у Ариљу. Крајем 
1958. Миљковић је објавио песму ’Анђео из Сопоћана’, с посветом ’Свети Мандићу’. Године 1960. у Миљковићевој 
збирци Ватра и ништа осванула је поема ’Ариљски анђео’, у коју је, мада с немалим изменама, унета такорећи цела 
песма ’Анђео из Сопоћана’”(Пејчић 2019: 167).  
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том књижевноисторијском трагу Иван В. Лалић гради велику поетску грађевину о историјској и 
митској Византији, што га одводи до књига са библијским подтекстом Писмо и Четири канона, док 
Бранко Миљковић ослушкује друкчији свет у којем наизглед нема спаса или се он неће назрети без 
„апсолутне речи” – која по својој дефиницији не постоји. Тај Миљковићев имагинаријум јесте сама 
поезија која је, према тврдњи Радивоја Микића, у „Ариљском анђелу” постала „средство за градњу 
симболичких светова” (Микић 1998: 231). У корену симболичког света ове поезије јесте обзор фре-
ске који је од стране зографа оивичен у јединствену иконичну целину. 

1. ИКОНИЧНОСТ, ИНТЕРМЕДИЈАЛНОСТ

Лалић и Миљковић опредељују се за фреску као когнитивну уметничку раван која има за-
датак да превазиђе „слику” и да живо саопштава старозаветну или новозаветну причу – да не буде 
само визуелна представа прошлости, већ да „говори” и чува библијску истину саопштавајући је 
примаоцу. У том смислу, фреска јесте прозор у свет хришћанства, а песничко опредељење за пе-
вање о фресци у овим двема песмама израста у причање о причању. Удвојена поетска наративност 
јесте једна од основних одлика поетске ангелологије, где је први наративни круг књижевно дело, 
а други ликовна представа анђела који шаље сугестивну поруку посматрачу. Лалићева песма ту 
сугестију чита као спас, из хришћанског угла посматрано, од, из хришћанског угла – огреховље-
не или страхотне свеукупности света, док Миљковићева песма почиње и завршава се мотивом 
празнине: „Анђеле горки празнине и снаге”; „Празно и земљано вапи звезду белу” (Миљковић 
1972: 91, 104), што указује на одсуство спаса као таквог. Лалићев анђео је прозорје невидљивог, 
Миљковићев је чудесни калеидоскопски вртлог огледала који у једном тренутку одашиље слику 
земаљске пролазности, а у другом небеске беспомоћности.

Ликовни, иконични аспект ових песама односи се на опеване анђеле осликане у духу српског 
средњовековног сликарства које је несумњиво византијског типа. Овоме је важно придодати тезу Вла-
да Петковића да византијски оквир наше ликовне уметности укључује и „посредни утицај западне 
латинске културе, јер је фрескосликарство неговано и по угледу на православне светиње у Сицилији 
и јужној Италији” (Петковић 1934: 1). Фреске анђела опеване код Миљковића и Лалића настајале су 
под двојаком, источном и западном, фрескосликарском традицијом. Необична фреска Архангела Га-
врила налази се у задужбини краља Драгутина Немањића у Ариљу – Црква Светог Ахилија. Огрнут 
у плаву тунику која симболизује небо и светло, плави анђео готово нематеријално лебди високо на 
зиду олтарске преграде. Архангел Гаврило јесте симбол благовесника и преносиоца „Божје ватре” 
која симболизује континуитет, због чега његову појаву на фрескама увек прати приказ јаке светлости 
и пламена. У „Јеванђељу по Луки” каже се да је у шестом месецу по зачећу праведне Јелисавете, мајке 
светог Јована Претече, арханђела Гаврила Бог послао у Назарет Девици Марији са вешћу о предсто-
јећем рођењу Спаситеља света: „И ушавши к њој анђео рече: Радуј се, благодатна! Господ је с тобом, 
благословена си ти међу женама! А она видјевши га, уплаши се од ријечи његове и мишљаше: какав 
би ово био поздрав? И рече јој анђео: Не бој се. Марија, јер си нашла милост у Бога! И ево затрудње-
ћеш, и родићеш сина, и надјени му име Исус” (Лука 1: 28–31; Библија: 60).

Лалићев анђео није географски одређен као Миљковићев, али јесте у питању Архангел Га-
врило који чистим пламеном указује на Божје присуство. То потврђује мотив ватре и јаке светло-
сти: „Срдити анђеле на ивици чистог пламена […] Звездани распоред, јер си био усијан” (Лалић 
1997, I, 137–138). Анђео из песме „Фреска” Ивана В. Лалића држи руку „незаморену од покрета 
опомене” што нам сугерише да је можда у питању Бели анђео из Милешеве. Миљковићев анђео 
је византијско плаве боје, а Лалићев беле. Плава упућује на небо и Божју ширину, она апсорбује 
небо попут огледала, а бела на збир одбијене светлости. Одабир боје анђела у потпуности одго-
вара амбијенту песама. Из Гетеовог Učenja o bojama (1810) док читамо појашњење плаве боје као 
да читамо Миљковићеве поетске слике: „Uvijek sa sobom nosi svjetlo, za plavo se može reći da sa 
sobom uvijek nosi nešto tamno. // 779. Na oko ta boja djeluje na poseban i skoro neizreciv način. Kao 
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boja, ona je energija; stoji na negativnoj strani i u svojoj najvećoj čistoći istovremeno je podražavajuće 
’ništa’. Ima nešto protivuslovno u pogledu na tu boju: i podražaj i mir. // 780. Visoko nebo ili daleka brda 
vidimo kako plave; gledajući plavu površinu, čini nam se kao da ona pred nama uzmiče” (Goethe 1995: 
12–13). У извесној мери долази до сагласја визуелних поетских слика са њиховом пиктурално-
шћу. Лалићев анђео има „осмех невидљиве светлости”, што поново одговара Гетеовом виђењу, 
сада беле боје. Ако у око доспе сноп кретања свих таласних дужина, тада се региструје бела боја. 
Ако нека материја одбија зраке светлости свих таласних дужина, тада се та материја види као 
бела, говори Гете. Контраст из којег се рађа овакав „негатив” беле боје у песми „Фреска” види 
се из мотива црне боје, односно ноћи, која изоштрава белог анђела у око посматрача: „Срдити 
анђеле са осмехом невидљиве светлости, / Ноћ је сада кротка иза твога рамена / Што држи руку, 
незаморену од покрета / Опомене” (Лалић 1997, I, 137). 

Миљковић и Лалић своје дело стварају под окриљем епохе, али на посве супротним поетич-
ким основама. Лалићево певање је певање ДА свету у својој свеукупности, док Миљковић својом 
поетиком изговара НЕ свету, јер је реч, у његовом случају, изван домашаја песника. Осим што су речи 
Миљковићеве лирике прејаке – „уби ме прејака реч”, у „Ариљском анђелу” функционишу као: лажне, 
разне, тужне, слућене и поткупљиве. Бранко Миљковић пева о симболичком тражењу речи које има 
задатак да слути свеобухватност, тоталитет света. Дакле, да тражи, не и да пронађе, док ће Лалић из-
ражавати дивљене нађеном или радости због наслућивања присуства оног за чим се трагало. 

Поетска слика анђела код два песника открива нам њихов однос према миту. Сусрет пое-
тика великих песника у њиховој „ремитологизацији” стварности настао је из њихове истоветне 
намере да расветле и прикажу одређену духовну празнину која у извесној мери постоји као дру-
штвена категорија у времену послератног модернизма или у периоду када је сећање на страхоте 
Другог светског рата и даље јако и рањиво. Овај поступак враћања мита у уметност, који више 
демитологизује него што митологизује, да би се указало на друштвене недостатке или пак потен-
цијалне „тачке пуцања” једне цивилизације која је створила сопствену патњу и страдање, Јелеа-
зар Мелетински у Поетици мита дефинише као „препород мита” који има задатак да рекреира и 
реконструише „друштвени космос” (Meletinski 1983: 10–11). Иван В. Лалић је на месту празнине 
угледао Бога и молитвено му се обратио последњим двема књигама, док је Бранко Миљковић, као 
млад и прерано настрадали песник одлучио да се празнини, како вели Петар Џаџић, прилагоди: 
„Тој празнини песник се прилагођавао не да би јој се препустио, већ да би је подносио, да би је 
смиривао и кротио” (Џаџић 1972: 11). 

2. ОДНОС ВИДЉИВО–НЕВИДЉИВО

Однос видљиво–невидљиво функционише као поетичка спона два песника. Оба песника своје 
лирске субјекте смештају у ситуацију немирења, непристајања на задовољење пролазношћу земаљ-
ског, што имплицира амбијент стремљења, хтења да се из видљивог тражи и ослушкује невидљиво. 
Исти поступак песници примењују и другим својим песмама – Лалић у песми „Византија VIII или 
Хиландар”, а Миљковић у прологу или коментару поеме „Ариљски анђео” – „О анђелу на зиду”. 
Слика Лалићевог анђела функционише као паслика, што је чест појам увезан са његовом поезијом 
и, према речима Александра Јовановића, служи да „сведочи о истовременом присуству видљивог и 
невидљивог, о сталном прожимању присутног и одсутног” (Јовановић 1996: 108). Са друге стране, 
Миљковићев анђео је у простору „згуснутог невидљивог” (Ђурђевић 2019: 119) и само као такав и у 
измештеном, помереном бивствовању може да оствари повратан утицај на песника, али и на песму 
као творевину која у моменту сусрета ока посматрача и фреске тек започиње процес настајања.  

Ларс Гиленстен у огледу „Видљиво и невидљиво” ослањајући се на став физичара Макса 
Планка – да постоји „стварни спољни свет”, мимо људских сазнања и да наука стреми, али да не 
може да дође до непосредних сазнања о њему – говори о немогућности описа божанске стварности 
помоћу икона. „Иконе говоре о светом, божанском свету који се суштински разликује од нашег зе-
маљског и световног, од наших људских несавршености. Тај надземаљски или трансцендентални 
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свет делује на земљу, али се никад у потпуности не јавља” (Гиленстен 1991: 1366). Лалић икону, 
посредно и Византију као митску и историјску категорију, доживљава у религиозном, литургијском 
и естетском контексту. Иван В. Лалић успео је да кроз певање о земаљској, световној Византији, 
одшкрине двери трансценденталног света. Својом „љубављу за видљиво” прокрчио је пут кому-
никације; пут од поезије према миту или невидљивом. Према мишљењу Вјачеслава Иванова, мо-
гућност или моћ за овладавањем „виђењем” (невидљивог) припада само способностима богова, а 
не људи. Оно што је људскоме оку невидљиво или „несагледиво” увек је део оностраног или света 
смрти (Иванов 1979: 379–401). Представа анђела на фресци функционише као ознака видљивог 
која означава невидљиво – божанско. Фреска или икона код Миљковића и Лалића преточене су 
у поетске слике наговештаја и сугестије. Валериј Лепахин у својој књизи Икона у руској поезији 
XX века говори о функцији иконе и исказивању те функционалности на примерима из песништва: 
„Икона не треба једноставно да ’подсећа’ човека на Бога; она мора да ’призива’ човека на молитву, 
мора му помоћи да се на молитву усредсреди” (Лепахин 2014: 7). Као што икона, фреска позива 
на литургију, тако ауторска лирска песма, певајући о том позиву, упућује сигнал читаоцу да уђе у 
поетику и кроз њен дурбин сагледа стварност и њена духовна исходишта.

Обраћање „срдитом анђелу” у песми „Фреска” Ивана В. Лалића има и молитвени карактер. 
Лалић супротставља трулежност људског вечности анђеоској. Својом поетском молитвом, анафо-
ром „Опрости ми” Лалићев лирски субјекат тражи опроштај од анђела за своју пролазност и сла-
бост која не може да докучи просторе невидљивог, али уме да их наслути. Слутња невидљивог 
основна је поетичка константа Лалићевих песама са византијским темама и мотивима, од певања о 
историјској Византији у раној фази, до опевавања митске Византије и Библије у последњим двема 
књигама Писмо и Четири канона. Молитвени стихови „Фреске” ауторовом интервенцијом марки-
рани су курзивом:5 „Опрости ми што сам слабији. // Ко ће да остане затрпан / Под овим чврстим 
зидом, ако ти искоракнеш? / Пун себе, ти не објашњаваш своје постојање / Као ни ветар, који те се 
боји, па се сакрива / У мало око свеће. Срдити анђеле, / Долазим из простора изван ових зидова / Да 
нађем златно саће у чељустима твог ћутања. // Опрости ми моју пролазност” (Лалић 1997, I, 137). 

Миљковићево говорење анђелу, тј. о видљивом из којег проистиче невидљиво, аутопоетичке 
је природе. Песник је поистовећен са анђелом, а анђеоска природа са певањем. Сходно томе, егзи-
стенција анђела без песничког присуства је немогућа, ништавна или чак демонска: „Да ниси анђео 
кога страх мој кроти / Чудовиште би био у својој лепоти“ (Миљковић 1972: 93). У уводу „О анђелу 
на зиду“ Бранко Миљковић најављује свој песнички поступак митологизације стварности и комен-
тарима припрема читаоца за разумевање „Ариљског анђела”: „Анђео усамљен на зиду, можда он 
стварно постоји у зиду, али када није на зиду, он је сен. У својој првобитној озбиљности смањује ви-
дљивост неким стварима. Тада почиње лутање, осетим да се мења структура мојих чула и да уместо 
чела имам једну једину мисао. Не постоји тријумф изван несреће. Док смо то сазнали неприметно 
смо заменили себе. Тако смо стварно претворили у мит, да доцније посумњамо у њега” (Миљковић 
1972: 89). Насупрот Миљковићевој сумњи у мит, односно у анђеоско чудо, стоји Лалићева песничка 
увереност и одсуство сумње као такве: „Срдити анђеле на ивици чистог пламена, / Ако искоракнеш 
зид ће се сигурно срушити, / Твоје дивно чудо неће” (Лалић 1997, I, 137).

Слика анђела која отвара божански свет код Ивана В. Лалића и свет иманентнопоетичке са-
моспознаје код Бранка Миљковића има тројаки карактер који функционише у семантичком троу-
глу: анђео – ватра (светлост) – зид (фреска). Трећи елемент је елемент невидљивог и наслућујућег 
света. У Миљковићевој песми анђео је уткан у „искусни зид” који лирском субјекту отвара слику 
времена – вечног, у којем траје анђео, и времена – пролазног, у којем стоји песнички субјекат као 
посматрач. Уколико истргнемо свих седам позиција у којима се појављује Миљковићева метафо-
ра зида, добићемо својеврсну алегоријску слику буђења, отрежњења и подизања главе клонулог 
појединца: „Док пчела ставља жаоку у слаткоћу / За смисао лета на искусном зиду […] Твоја је 
младост пре свих младости била / И остала на зиду ко слика милости. […] На уласку у земљу 
5  Миљковић смењује епске наративе и лирске римоване катрене, док Лалић две декаде и терцину рефренично окружује 
молитвеним речима: „Опрости ми што сам слабији”, „Опрости ми моју пролазност”, „Не заведи ме у страх”.
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која спава / Сањајући труле лобање и зид […] Зид мутни што се под фреском отрезни / И ојача 
празни занос неопрезни, / Нек лепше од звука слути ми суштину, / Губљење вида и пут у долину 
[…] Држиш у руци ватру као да је / То нешто стварно, анђеле са зида […] Узиданих мајки у зид 
мушких глава, / С анђелом у воћу и оку што стражари” (Миљковић 1972: 91–104).

Лалићев лирски субјекат обраћа се анђелу из простора изван зида: „Срдити анђеле, / Дола-
зим из простора изван ових зидова / Да нађем златно саће у чељустима твог ћутања” (Лалић 1997, 
I, 137). Оба песника рилкеовски6 увезују зид и пчеле, а „оба зида” говоре о трагању – песничкој 
потрази за смислом. Лалић трагалаштво завршава спокојном вером у чудо, а Миљковић стаје на 
месту задовољења потрагом самом. Анђео је за Бранка Миљковића залог првобитне речи, јер, 
како пише у Библији, „У почетку беше реч”. Трагање за речју овде се изједначава са трагањем за 
невидљивим, за Логосом, за закономерношћу хуманитета и људске чистоте. Дакле, не за речју као 
вербализацијом, већ за узвишеним Логосом који надилази говор и упућује на Закон Божји.  

3. МИТОТВОРЉИВИ АНЂЕО И „ЈЕЗИК СИМБОЛИЗМА”

Песме Ивана В. Лалића и Бранка Миљковића у свом пуном мисаоном потенцијалу јесу, 
како би Нортроп Фрај рекао, митотворљиве. Под песничким митотворењем Фрај подразумева вр-
лину интегрисања, сажимања и синтетизације разноврсних искустава: „Књижевност у друштву 
продужује традицију митотворства” (Fraj 1985: 18). 

Лалићев „срдити анђео” одговара Рилкеовом анђелу из „Прве девинске елегије” – „Сваки 
је анђео страшан” (Рилке 1968: 129), али и немилосрдном анђелу из старе српске књижевности (у 
делу Архиепископа Данила, Монаха Јефрема и Димитрија Кантакузина) о којем пише Драгиша 
Бојовић указујући на страшне муке које ће души упокојеног приредити срдити и љути анђели у 
митарствима7: „Срдити анђеле на ивици чистог пламена / Ваздух се пали, згрчен, од твог погледа 
што памти / Заборављено; излазиш из зида, наоружан / И озбиљан, као што си изашао из ноћи / 
Кад је била довршена” (Лалић 1997, I, 137). На анђеоску срдитост Иван В. Лалић у рефрену надо-
грађује, митотвори фрагменте снисходљивости и воље лирског субјекта за покајањем: „Опрости 
ми; Опрости ми; Не заведи ме у страх”. 

Нортроп Фрај када говори о Јејтсовој поезији у огледу „Јејтс и језик симболизма” инсистира 
на закономерностима поетског језика из којих је могуће назрети бит саме поезије: „При читању 
било које песме морамо да знамо барем два језика: језик којим песник пише и језик саме поезије. 
Први постоји у речима које песник користи, а потоњи у сликама и идејама које те речи изражавају. 
И као што су речи једног језика скуп вербалних конвенција, тако је и песничка сликовитост скуп 
симболичких конвенција. […] поезија се може створити од било какве духовне стварности, јер је 
она сама језик духовне стварности” (Фрај 1999: 186). Дубоко симболичка духовна стварност коју 
подражавају Бранко Миљковић и Иван В. Лалић јесте анђео са својим разгранатим митологемским 
потенцијалом. Код Лалића видимо „срдитог анђела на ивици чистог пламена”, док је код Миљ-
ковића заступљен „анђео горки празнине и снаге”. Уколико изузмемо теолошку чињеницу да је 
анђео у обе песме весник хришћанског вечног живота и непропадљивости чисте покајане душе 
и сагледамо низове песничких слика о анђелу у наведеним двема песмама као књижевнонаучне 
чињенице, можемо уочити да је поетска слика анђела блиска представи визије смрти у оку њеног 
посматрача.8 Кључна разлика је у погледима посматрача, односно, лирских субјеката. У Лалићевој 

6  Рајнер Марија Рилке у Сонетима посвећених Орфеју у песми „Антички саркофази” мотивом пчела помера границе 
видљивог и невидљивог „отварајући” зид саркофага: „Антички саркофази, поздрављам вас // Ил вас, раскриљене као 
око / расањенога ведрог пастира, / – мир и зуј пчела унутра дубоко – / с којих узлеће рој лептира” (Рилке 1968: 159).
7  Види: Драгиша Бојовић, Пројекција митарстава у Житију Светог Петра Коришког, Годишњак центра за црквене 
студије, 2004, I, 1, Ниш: Центар за црквене студије, стр. 123.
8  О анђелу као замени за смрт у предметном свету књижевног дела говори Ђорђе Ђурђевић: „Уколико би се смрт у 
тексту појавила као смрт, читалац би нестао, јер би по среди било директно сусретање са радикалном другачијошћу, 
која није анђео, већ смрт” (Ђурђевић 2018: 120).
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„Фресци” лирски субјекат у анђелу види смрт као молитву и прилику за властито спасење, док 
у Миљковићевом „Ариљском анђелу” на месту смрти суштински стоји сама смрт овоземаљског 
света којем посматрач припада. Поетска молитвеност „Фреске” усмерена је на зид-фреску која је 
еманација српско-византијске традиције и иде у правцу Елиотовог „одабира традиције” и његове 
надоградње „индивидуалним талентом”, док је слика смрти у „Ариљском анђелу” блиска филозо-
фији егзистенције, усмерена је од зида-фреске и ствара, како је говорио Милослав Шутић читајући 
Миљковића, „појмовни контекст” песникове поетике (Шутић 1973: 428–429). Лалић властитој по-
етици отвара имагинарна иконична врата, док Миљковић специфичним песмотворним поступком 
удара у зид црквеног наоса како би из тог удара и његовог еха ишчитао концентричне децибеле 
сопствених песничких устремљења. Заједничка компонента ових различитих поетичких светова, 
првог молитвеног и другог егзистенцијалистички есенцијалног, јесте њихово одређивање према 
фигури анђела које по својој каквоћи јесте постсимболистичко. Ни византијско плави Миљковићев 
ни Лалићев бели анђео не функционишу једноставно као симболи спасоносне смрти или нихили-
стичке смрти – ништавила, већ као означитељи једног новог света који има слојевиту структуру, а 
не пуке вредносне судове који се означавају утврђеним симболима. Песничка слика анђела у овим 
двема песмама је, како би казао Јован Христић, склонија „приближавању науци” и „удаљавању од 
магије” јер не даје директну симболизацију реалног, већ отвара видике имагинарног и апстрактног 
(Hristić 1978: 118–119). Овај квалитет савременог српског песништва једна је од његових кључних 
спрега са истоветним померањима у европској и светској лирици друге половине 20. века.     

Наслов Миљковићеве песме осим што географски локализује фреску анђела о којој се пева, 
још дубље етимолошки упућује на вертикалу смисла која се песнички призива. Ернст Касирер у свом 
делу Језик и мит – Прилог проучавању проблема имена богова указује на везе језика и мита, где из-
говорено суштински указује на „ојезичену”, вербализовану мисао: „Једна од основних претпоставки 
митског схватања јесте да име и суштина нужно стоје у узајамном односу, да име не само означава 
суштину, већ је сама суштина, да у њему лежи снага суштине” (Касирер 1998: 47). Касирер се даље 
позива на ставове филолога Макса Милера из књиге Über die Philosophie der Mythologie да је „Ми-
тологија инхерентна нужност језика […] тј. тамна сенка коју језик баца на мисао […] Нема сумње 
да и данас има исто тако митологије као у Хомеровом времену, само је ми не примећујемо, зато што 
живимо у њеној сенци” (Касирер 1998: 49). На трагу Милера и Касирера могуће је проматрати и пе-
снички језик. Ако је савремени човек све мање свестан митолошке дубине језика у својој свакоднев-
ној комуникацији, савременом песникудата је прилика да на то не пристане, што јесте случај са наша 
два песника. Бранко Миљковић на прво место у наслову своје песме ставља топоним Ариље. Краљ 
Драгутин Немањић је 1296. године подигао своју задужбину повећену Светом Ахилију из Ларисе – 
византијском свецу из IV века по којем је Ариље добило име. Код историчара Константина Јиречека 
проналазимо и појашњење ове византијско-српске везе: „Из Македоније распрострли су се далеко на 
север разни локални култови светитеља. Култ св. Епископа Ахилеја из Ларисе пренесен је из цркве на 
преспанском острву чак у Србију. Једна црква св. Ахилија, доцније изговарано Архилије, у данашњем 
ужичком округу, била је у XIII веку седиште епископа српске народне цркве; варошица зове се још и 
данас Ариље” (Јирeчек 1988: 127). Историјски контекст „Ариљског анђела” даље читамо из Охрид-
ског пролога Владике Николаја Велимировића9, где сазнајемо да је цар Самуило након упокојења Све-
тог Ахила, после 330. године, пренео његове мошти из Ларисе на острво Свети Ахил у Преспанском 
језеру, на данашњој тромеђи трију држава: Албаније, Грчке и Северне Македоније.

Из овог екскурса у историографију видљиво је да Миљковићев епитет из наслова није само 
топонимијски маркер, већ и упућивање на Светог Ахила из Ларисе. Ариљски анђео је и „архилски” 
(ариљски) тј. Ахилијев анђео који заокружује широк културни простор Византије и култура које ју на-
слеђују. Песма „Ариљски анђео” скреће пажњу на византијску духовност пренету са једног простора 
на други; са острва на језеру у варошицу у западној Србији; са ивице Медитерана у дубину континента.

9  Охридски пролог за 15. мај: https://www.svetosavlje.org/biblioteka/prolog/index.php?m=5&d=15&a=1&date=5-2006 
(приступљено 1. 2. 2022).

https://www.svetosavlje.org/biblioteka/prolog/index.php?m=5&d=15&a=1&date=5-2006 
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Ову везу потвђује и тематско-мотивска структура песме. Непрестано смењивање поетских 
слика у „Ариљском анђелу” указује на контраст светова. Првог, трулежног, нечистог и трошног у 
којем се затекао лирски субјекат и другог, чедног, узвишеног и богоугодног којим лети пречисти 
анђео са фреске. Посебно је важно указати на мотив острва који Миљковић укључује на два ме-
ста у својој песми. Острво функционише као симболичка спона Ахилија, Ариља и анђела. У 34. 
строфи10 песме заступљено је онеобичено обраћање анђелу са уметнутом сликом – паралелизмом 
између његовог имена и морских острва: „Чиста реч која каже себе маном / Избеже твом бићу, 
али упозна зору; / Доврши ти небо у неисказаном, / да ти име чезну острва у мору (Миљковић 
1972: 103). У 43. строфи поново се повезује анђео са медитеранским острвима: „Нек ти име чезну 
острва у плими, / Анђеле, и песма која место мене / Пати, јер пакао и моје срце прими, / Да бела 
изнутра црним трагом крене” (Миљковић 1972: 104).

Друга строфа указује на велику Миљковићеву фасцинацију ватром као Хераклитовим архе-
ом, почелом света. „Ариљки анђео” јесте песма на теразијама светова – песниковог испред зида и 
анђеоског, божанског – унутар фреске: „О, опија ме ватра тако трезна / Око твоје главе ко пролеће! / 
Ко тебе није видео тај не зна / Себе, ко тебе не виде тај неће / Никуда стићи, јер бескрајан је пут. / Гле 
месец блиски изнад рујног цвета / Доби облик српа: лепота је смрт / Где врлина откри могућност 
узлета” (Миљковић 1972: 91). Лирски субјекат „Ариљког анђела” гледа смрти у лице са свешћу о 
диференцијацији светова људских и анђеоских, баш као у Књизи старословној Миодрага Павло-
вића где се каже: „Јер и у Богу и у смрти смо једнаки, али нисмо једнаки с Богом ни анђелима, па 
и кад се у читав свет претворимо, ми нисмо цео свет. У честици јесмо садржани, али ми нисмо ти 
који могу честицу да виде” (Павловић 1991: 115). Важно је наговестити да поетска ангелологија тј. 
мотивско уланчавање анђела у целини песме Бранка Миљковића одговара филозофском принципу 
противречности који Алберт Кук ишчитава из Хераклитових теза о животу и смрти: „Принцип 
противречности може се применити и на овако обухватне појмове: ’Иста ствар су живи и умрли, 
будни и заспали, млади и стари; јер се ови други мењају у прве, и први поново у друге. […] Бог је 
дан-ноћ (eufrone), зима-лето, рат-мир, ситост-глад (све ствари су супротне, то је ум), и мења се баш 
као (ватра) кад се пoмеша са тамјаном, а назива се како ко воли’” (Kuk 1986: 123). Управо је посту-
пак својеврсне песмотворне противуречности меритум грађења Миљковићевог стиха. Анђео који 
је „слика” жив је колико и песник који је пред њом. Песник од тренутка када почне да пева о анђелу 
поистоветиће се са њим као Попин зограф који не жели да пристане на смрт као на чињеницу која 
је антитеза животу. Уметност је конектор, својеврсна стваралачка повезница песника или фреско-
писца са невидљивим светом иза фреске. Као у наведеној строфи, у целом „Ариљском анђелу” про-
тивуречност живот-смрт кроји структуру овог књижевног дела. Хришћанско поимање смрти као 
почетка загробног живота које у нашу културу стиже посредством Византије логични је след ан-
тичке филозофије. Византијско богословље јесте једним својим делом проистекло из старогрчких 
филозофских поставки о човеку и свету, какве су Хераклитова, Талесова, Анаксименова или Анак-
симандрова теза о археу свих ствари, до Аристотелових и Платонових проматрања.11 Васко Попа у 
песми „Манасија”, из збирке песама Усправна земља, сугерише нам да његов зограф слика небо или 
анђела, јер користи византијску плаву и златну боју. То су две боје које приказују Миљковићевог 
„плавог анђела” из цркве у Ариљу, али, по свему судећи, и Попиног анђела са ктиторске фреске у 
Манасији на северној страни западног зида наоса. Анђео из Манасије пружа мач деспоту Стефану 
Лазаревићу симболички дајући му могућност да заштити храм.12 Стихови Васка Попе гласе: „Плаво 
и златно / Последњи прстен видика / Последња јабука сунца […] Златно и плаво / Последња звезда 
у души / Последњи бескрај у оку” (Попа 1998: 146). Осим што је представа Архангела Гаврила у 

10  Хронолошки за 34. строфу узимамо 34. формалну целину, обједињујући тако све строфе и строфоиде, односно 
лирске и епске целине.
11  Види: Јован Мајендорф, Византијско богословље; Роберт Браунинг, Језик византијске књижевности; Јан Улуф 
Русенквист, Византијска књижевност; Сергеј Сергејевич Аверинцев, Поетика рановизантијске књижевности; В. В. 
Бичков, Византијска естетика; Димитри Оболенски, Византијски комонвелт.
12  Види: Група аутора, Манастир Манасија – Манастир Ресава, РЗСК, Београд, 2014.
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ариљској цркви заиста византијско плаве боје, плаветнило неба ишчитава се, само хипотетички, 
и из игре акцента у следећим стиховима „Ариљског анђела”: Као они што се ослободише љубави 
/ Љубећи силно, сићи ћу једном празан / У свет полутаме, где заборав плȁви [или плáви] / Поља, 
а звезде тамани зараза (Миљковић 1972: 102). Златна боја у Миљковићевој песми доследно је у 
синтагмама: „Златни почетак отрова и тескобе”, „Златни праг заборава” и „Злато мог вида” и увек 
има хиперболичну улогу. Иконичност ових песама и њена ликовна интермедијална комуникација 
са ликом анђела пред читаоцем рашчлањују дате контрасте у спектру боја, како би златна светлост 
архангела Гаврила надвладала таму и у предметном свету књижевног дела истоветно изоштрено 
деловала као у порама малтера на фресци.

*
Ако се вратимо на „око посматрача” тј. визуре лирских субјеката „Фреске” и „Ариљског 

анђела”, видимо да њихов поглед сеже од крајњих инстанци небеске сфере – од зенита до надира. 
Миљковићева филозофска противуречност (певање као НЕ свету) која у исти егзистенцијални 
оквир ставља земаљско и небеско царство, пролазност и вечност и Лалићева поетичка паслика 
(певање као ДА свету), која у обзор митског безвремења смешта видљиво и невидљиво, овостра-
но и онострано, заједно отварају модерну лирику семиотичком усложњавању значења, које се у 
првом случају јејтсовски мултипликује сразмерно броју читаоца, а у другом елиотовски множи 
колико сама песма даје да се умножи.13 „Ариљски анђео” Бранка Миљковића и „Фреска” Ивана 
В. Лалића отвориле су двојак постсимболистички однос песника и песме, где симболика престаје 
да означава реалну особеност виђеног, већ продубљује предмет певања доживљавајући га као 
инстанцу једног независног света. Тај свет постсимбола у кореспонденцији је са духом времена – 
епохе у којој ова лирика настаје и надолазећег доба које и данас траје. Мотив запада, помрачења, 
мрака, таме из којег „Фреска” прелази у поетску молитву, а „Ариљски анђео” у аутопоетички 
калеидоскоп говори нам о заједничкој тежњи два велика песника да у времену неке нове духовне 
оскудице, као у Хелдерлиновом „оскудном добу”, од индивидуализма иду ка општости, од се-
бичлука свакодневице ка љубави за вечност и хуманитет и да се песмом супротставе свету који 
је почео да, како је још 1924. године говорио Николај Берђајев, ствара „беспредметну културу” и 
да „претпоставља небивство бивству” (Берђајев 1990: 23) да би на крају и сам, попут црне рупе, 
прогутао властито сопство.  
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POETIC ANGELOLOGY:
BRANKO MILJKOVIĆ AND IVAN V. LALIĆ

Summary

The paper presents a comparative analysis of poetic angelology in the poetics of two contemporary Serbian poets: 
Branko Miljković and Ivan V. Lalić, on the example of the poems „Angel from Arilje” and „Fresco”. Poetic an-
gelology, which is according to Jovan Pejčić one of the most important features of Serbian spiritual poetry, opens 
a space of interpretation in Miljković’s and Lalić’s poems. The motif of angel and the motif of fire were taken as 
representative motives for interpreting the iconicity of the mentioned songs. Angel, first of all the Archangel Ga-
briel, opens the branching of the poetic world and complicates its semantics, so the poem opens and reads like an 
icon, and the subject world of the literary work becomes a providence of an invisible, incomprehensible absolute. 
The poem „Angel from Arilje” by Branko Miljković and the poem „Fresco” by Ivan V. Lalić unfolds a dual post-
symbolist relationship between the poet and the song, where symbolism ceases to signify the real peculiarity of the 
seen world, but deepens the subject of singing, perceiving it as an instance of an independent world. That world 
of post-symbols corresponds to the spirit of the time – the epoch in which this lyric is created and the coming age 
that continues today.
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СИМЕТРИЈА И ХАРМОНИЈА КАО АНТАГОНИСТИЧКЕ 
ПОЈАВЕ И ОСНОВНО НАЧЕЛО ЛАЗЕ КОСТИЋА

Циљ рада је да осветли Костићева виђења симетрије и хармоније, као и да укаже на основне елементе ње-
говог разумевања стварности. Хармонија представља и основно одређење његове метафизичке мисли која 
је обликована симетријом и хармонијом и њиховим одразом у рефлексивној појмовности укрштаја. Укр-
штај антиципира промену и представља прелазак из фундаментално неодређене стварности у одређење, 
из неуобличене појмовности у уобличен израз, који је за њега основа стварности и космоса. Симетрија и 
хармонија су једнаке стране сазнајног процеса, два апсолута која бивају супротстављена једно другом, али 
уједно и допуна, услов за надилажење супротног лица спознаје коју управо друга појмовност представља. 
Ова два наведена појма имају космички значај, јер према мишљењу Лазе Костића представљају покретачку 
снагу читаве васељене и космоса. Проучаваћемо због чега је хармонија супротстављена симетрији, док је у 
исти мах означава и као њену близнакињу, постављајући је у епицентар идентитета бића и појавног света, 
пратећи јединствен модел актуализације начела укрштаја. 

Кључне речи: симетрија, хармонија, укрштај, Костић, метафизика

Основна идеја филозофије природе Лазе Костића садржана је у одређењу укрштаја и сила-
ма симетрије и хармоније чије се синтетичко, међусобно условљено и (не)зависно, деловање не-
прекидно огледа и укршта у Хераклитовској реци спознаје која се, попут природе, вечно обнавља 
и заувек остаје иста. Да бисмо разумели метафизику Лазе Костића морамо га помало посматрати 
и оком његове виле Минервиног погледа који је непосредно усмерен ка антици, док епилог оди-
сеје укрштаја никада није и не може бити коначан. Укрштај је за њега једини истински одговор 
на питање о природи стварности. Уједно је, због оваквог приступа, он био немилице оспораван, 
нападан, али и вољен и поштован, махом од стране оних духова за које – баш као и за самог 
Костића – Платонова академија никада заиста и идејно није била затворена. Лаза Костић је био 
следбеник и изданак те основне Платонове мисли, која непрекидно тиња над огњем спознаје, баш 
као и Хераклитова ватра. „Заједнички именитељ ових мислилаца је да у основи света уочавају не-
стишљиву двострукост, сталну сукобљеност две основне силе која прожима све равни постојања 
– од непосредне природне до сублимне духовне и божанствене. Костић се највише ослања на Хе-
раклита и Емпедокла, доживљавајући њихова учења као развој исте мисли” (Петровић 2005: 81).

Основни модели постојања, тј. основни модел на основу кога је обликована читава ствар-
ност, је за Костића настао под обрисима симетрије и хармоније. Њих је он превасходно посматрао 
као појаве које неминовно воде до укрштаја. Неретко је наглашавао да симетрија и хармонија 
нису идеје већ појаве од ванредног значаја. Костић о симетрији каже следеће: 

„Досадашња објашњења симетрије имају погрешку у основи, јер основа им је изврнута. 
Непрестано се хтело да се симетрија схвати као идеја, уместо да је просто посматрају као 
појаву. И симетрија је појава, исто као и светлост, топлота, звук, исто као појаве хемије и 
механике, магнетизма и електрике и њоме влада исто основно начело као и овима. На тај 
празакон помишљао је можда и Платон говорећи о симетрији ноћи према дану. Он ту ја-
мачно није толико мислио на еквинокције колико на вечну борбу у промени, на сукцесивну 
противност, на измицање и примицање, на растење и опадање дана и ноћи.”
                                                                                                          (Костић 2019: 33)
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Но, симетрија и хармонија су за Лазу Костића и далеко више од извесности самог укрштаја 
– оне су надовезивање супротности у њиховим различитостима, те њиховој истоветности. Оне 
су и превладавање супротности у оквирима сусрета два поларитета и укрштаја. Укрштај је ис-
товремено упориште и лука за упоредни и наредни укрштај, укрштај је стога и почетна станица 
стваралаштва чији је одраз и рефлексију Костић видео у огледалу спознаје сазнавалачког ја. Он 
увек води неком новом, наредном укрштају, који је тиме вредоноснији, где је снага поларитета 
још јача, али и где је снага поларитета само одраз који руководи новим сусретима две супротно-
сти. Јако је значајно уочити да симетрија и хармонија нису само супротности и да су много више 
од тога. Оне су једна другој огледало, али и једна другој истоветност и разлика, и ово је само знак. 
Приметно је да је Костић уочавао у разлици бића и идентитет и његову скривену једнакост. Он 
је у разликама бића видео назнаке далеко сложенијег идентитета који чека да буде истражен и 
откривен. „Симетрија на себи својствен начин индукује хармонију, а ова успоставља симетрију” 
(Петровић 2005: 149).

Идентитет води ка спознаји, а спознаја је увек двострука страна једног новчића, и то је 
само привидна разлика, док је дубљи значај нескривена сличност. Овим размишљањима Лаза 
Костић показује и изузетну сличност Платону, и то је тренутак у ком њих двојица размишљају на 
један бескрајно симиларан начин. Наиме, као што је за Платона читав овај свет само рефлексија 
савршеније стварности – која је у својој основи идеја и идеална (Платон, 2013) – тако је и за Ко-
стића целокупна разлика само привид, а идентитет је све оно што ове разлике обједињује у једну 
смислену целину. Стога тај идентитет не бисмо могли назвати никако друкчије до хармонијом. Он 
је видео хармонизовано, усклађено и складно тамо где уједно види анархично и антагонистичко, 
али на такав начин где два појма постају неопходност једно другом и непобитни синоними, где 
свака неутралност престаје, јер је појам другог блиско повезан са појмом једнакости у неједнако-
сти. 

„После Омира као да је Армонија сасвим изгубила то своје првобитно значење, тако просто 
и уједно тако пластично. Питагора, са својом армонијом бројева и звукова као да је допри-
нео те је та реч постала стручан израз за музику. Почевши од Клинија Таренћанина, наиме 
од Армоникана Птоломејевог – обојица питагоровци – ушло је у обичај да се том речју 
означује оно што ново доба зове музиком. Па кад се после реч армонија примењивала и на 
друге сличне прилике живота, то као да се навек чинило с уверењем да је реч позајмљена 
од музике и да је у музици права постојбина и први постанак армоније.” 
                                                                                                          (Костић 2015: 37–38)

Наиме за Костића хармонија крије једно префињеније значење – за њега је хармонија по-
јава која је антагонистички постављена наспрам симетрије, што представља само почетак заго-
нетке. Антагонизам јесте присутан на површини, али је, баш као и код Платона, то само једна 
перспектива одраза стварности, док је њен дубљи слој представља јединство, и то је једна од 
најзначајнијих идеја које Лаза Костић прокламује својим укрштајем. Укрштај је трећи елемент 
креације, но трећи елемент стваралаштва се ту не завршава. Оно је непрекидни  процес, што је 
уједно и друга линија његове сличности са филозофом као што је Хегел, који такође говори о 
идентитету, разлици, као и о идентитету у разлици кроз призму три ступња спознаје апсолутне 
идеје, а то су теза, антитеза и синтеза. Костићев трећи елемент пак није статичан, тиме нису 
завршене креација и апсолутна спознаја јединственог пута идеје. Његов трећи елемент креације 
наставља да живи кроз наредне укрштаје, надовезује се антагонизам на једнакост и води ка новој 
(не)једнакости и тако ad infinitum. „Бесконачно не може без коначнога, нити коначно без беско-
начнога. Када се каже шта је бесконачно, наиме да је негација коначнога, онда се уједно такође 
изражава само коначно; њега се ради одредбе бесконачнога не можемо лишити” (Хегел 1987: 
142). Нема престанка процеса, нема завршне тачке у овом путу, што даље указује на кружно, ци-
клично кретање времена као још једну од одредница у које је свесно веровао. Костић иступа из 
свакодневних схватања стварности и тиме што његов идентитет бића не почива сада само под за-
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твореним капијама Олимпа. Биће је са Олимпа метафизичке стварности филозофске сцене сишло 
на трон свакодневног живота кроз процес спознаје и укрштаја, који се одвијају у суштаствености 
битка и који морају да постоје. Укрштај је за Лазу Костића река која непрекидно тече, једнако 
онако колико су и хармонија и симетрија појаве, а ток стварности се не завршава, он једноставно 
мора да траје. Уједно, тај ток није само метафизички одвојен, он је и укомпонован у све аспекте 
живљења – естетика прати метафизику и укршта се са њом, зато што у естетској сфери, баш као 
и у било којој другој животној сфери, владају исти ови закони и то је, такође, његов значајан до-
принос. Хармонија проналази свој израз кроз врт светлости, а светлост је основа из које сазрева 
укрштај на крилима хармоније, те је и ово врста израза и разумевања поларитета која се увек 
изнова враћа само к себи. Изузетно је важно истаћи да се без склада не може постићи креација. 
Склад је предуслов за стваралаштво, а сагласје и складно су први услов за креативну активност 
највишег реда. Антагонизам је друго лице хармоније које је присутно само на површини, а ра-
злика је потребна само као основа самоактуализације кроз време. Једнако као и другим нашим 
великим српским мислиоцима, хармонија је за Лазу Костића апсолутна идеја, те и други назив 
за бесконачно, а то бесконачно је ништа друго до бесконачни склад и сагласје, хармонизована 
представа универзума, космоса који на основама таквог једног идеала опстаје и постоји. Ова Ко-
стићева мисао није усамљена. Она проналази свој израз кроз речи наших најважнијих „духовних 
оклопника”, кроз речи наших највећих умова који су, као по немој заповести, усклађено долазили 
до истоветних принципа у свом разумевању стварности. Њихова мисао живи и дише и даље, 
показујући још једном колико је идеја, која је утемељена у коренима стварног и идејног света, 
јака и неуништива. „Уносећи принцип хармоније у своје стваралаштво, српски мислиоци су на 
светски пиједестал узнели учење о целини, а човечанство уздигли на виши ред разумевања света 
и живота” (Милосављевић 2020: 29). „Међутим, без дубљег разумевања појавности и историјске 
сложености проблема и разлога због кога је српски народ свој културни образац утемељио на за-
једничком „богосразмерном” деловању цркве, народа и државе, није могуће разумети ни дубоку 
укорењеност начела сагласја (хармоније) у српском стваралаштву и тежње да се такав поредак и 
дух саборности сачувају кроз векове” (Ibid.: 31).

Костић и симетрију и хармонију не види у њиховом устаљеном и уобичајеном значењу, он 
их разуме као појаве које проналазе израз у јединству начела укрштаја. 

„Што се тиче разноснажних сукоба, ако јача страна надвлада слабију, па и ако је сасвим 
поништи, то је само привидан изнимак од општег закона, да се две противне снаге у сукобу 
морају укрстити и састати у једној посредици. Јача страна претрпи и сама неку промену 
после борбе; и на њој ће борба оставити свој траг као и на савладаној, и у тој промени јаче 
стране живи надвладана даље, и то је њихова заједничка посредица, последица укрштаја.”
                                                                                                               (Костић 2015: 36)

Хармонија представља одговор на симетрију, одговор на афирмативно усаглашавањем свих 
нивоа стварности у јединствену целину, хармонизовањем неусаглашених делова принципом при-
кривеног јединства, те појава која указује на квантни јаз између стварности и њене рефлексије. 
Он у укрштају разуме и почетну премису спознаје свести која само кроз антагонистички хармо-
низовано може бити обухваћена и спозната, а мисао препознаје саму себе кроз противречности 
бића. Платон дели спознају на идеалне форме и свакодневни живот види као реплику идеалних 
форми, док Костић на тај начин посматра хармонију и симетрију. Оне су различите – хармони-
ју смешта на „Олимп” баш као што то и Платон чини за своје идеалне форме, којима заиста и 
одговарају грчки богови, док је симетрија једнако попут одраза Платоновог свакодневног света, 
слична али и различита у односу на хармонију. Истоветна али и супротна. То одређење јединства 
у супротностима и супротности у јединству је одређена врста надградње ове Платонове теорије, 
који не дефинише врсту релације између бића и појавног на начин на који то чини Костић. Ме-
тафорика Костићеве теорије је и у томе што је свеобухватна, један исти закон важи за правила 
појавног и надпојавног, за ум, идеју и читаву стварност, све је повезано, субјекат и објекат међу-
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собно одређују једно друго и састају са на месту укрштаја. Он метафорички указује на подвоје-
ност света у ком субјекат одређује и даје значење објекту, што би одговарало идеји да субјекат 
утиче на објекат, али и да заузврат притисак „материјалне стварности” такође утиче на субјекат. 
Костић то назива терминима „одуховљено блато”, „облатављен дух”, те наводи следеће у прилог 
својој тези:

„Један дух из груди творчеви дигнут у прегршак блата, то је човек. Дух и блато напуштени 
су једно другом да се погоде. Дух, као повор стварајућег начела, као син Божији, морао је 
отпочети радњу према мртвоме блату. Није могао друкчије отпочети него савлађујући га, 
обарајући га; настаде борба; али та борба морала се доборити у границама творчевог усло-
вља заједнице, коегзистенције: и борба и заједница, армонија у дисармонији. Блато се мо-
рало одуховити. Али претапањем блата морао је и дух примити у себе нешто од побеђеног 
противника: дух се морао облатавити. 
То је прва постаначка перипетија којом настаје трагичност човека, мучеништво му, ал’ и 
спасење му: јер осим мучеништва нема спасења. Осим крста нема ускрса. Осим облатавље-
на духа нема одуховљена блата. Да се није Бог сишао у ад, не би се разбојник попео у рај!”
                                                                                                             (Костић 1972: 36)

Костић трансцендира свакодневне обрасце спознаје, те указује да се и следеће непосред-
но у једном тренутку дешава облатовљен дух и одуховљено блато ударе се на једном бојишту; 
то се бојиште зове срце. Стога „није случајна подударност са античким предањем Костићево 
преношење борбе између два васионска начела у човеково срце, где се према Костићу етер- дух 
сукобљава са блатом- земљом” (Флашар 1968: 187). Хармонија бива ограничена симетријом и 
заборавља на своје „узвишено порекло”. Она уз помоћ симетрије долази до укрштаја који надгра-
ђује стварност, али заузврат заборавља важност свог одређујућег положаја и деловања, заборавља 
„зашто” и бива супротстављена симетрији као својој једнакости. Укрштај даље доводи до наред-
ног укрштаја и тако ad infinitum.

„Бавећи се неко време на месту духову, пробијено често духовом навалом у жестокој бор-
би, морало је остати на њему нешто духове природе, духове љубави, духове помирљивости, 
духова прегора, те кад га дух остави, разиђе се по другоме блату да роду своме приповеди 
тајну, да подрани чедо рајево, из кога је човека могло изгнати, чедо рајево, скромну биљку.
И то је пут сваке пути.”
                                                                                                           (Костић 1972: 50)

Укрштај је врста надвладавања стварности и корак напред који бива окован новим сусретом 
симетрије и хармоније, те новим савладавањем истог. Материјализовано бива дематеријализова-
но и земаљско сусреће профано, али у том искораку снага укрштаја доприноси новом изразу, те 
истоветне стварности која материјална у формалном, бива одуховљена у суштини. То је дословно 
оно о чему Костић говори када казује о сусрету два паралелограма снага, када говори о сусрету 
духа и блата, снагом метафоричка израза он говори о ономе што би Хегел назвао ступњевитим 
преласком идеје из процеса недефинисаног односа према свету до усаглашења свих противреч-
ности. Тако и Костићев процес одређења симетрије хармонијом, одуховљења блата, актуализаци-
је апсолутне идеје, те дефинисање Платоново о знању као заборављеном сећању, сви имају исти 
израз, исту заједничку нит духовног које у свом цикличном кретању спознаје себе као такво. 

„Што се већма развија народ, све већи бива у њега бива антагонизам првобитне двојности 
човекове, све већма удара дух на блато и одудара ода њ, све је већи, све је стрменији непо-
мир груди и трбуха; и кад је тај антагонизам, тај одудар, тај непомир у свом најобилнијем 
цвету, онда се каже да цвета и народ. Тек у сукобу јасно подељеног сунца и облака рађа се 
дуга, символ наде, весница лепше будућности.”
                                                                                                          (Костић 1972: 51)
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Духовно се напослетку окреће самом себи, но види себе у рефлексији материјалног и то је 
истоветност о којој говори Костић. То је нит која повезује ове две спознаје и појаве, једна води 
ка другој и једна је од друге неодвојива и недељива на одређени начин, што значи да је духов-
ном ипак потребно материјално на путу сврсисходног самооткрића, те стога и фундаментално 
неодређена стварност бива дефинисана и одређена, а име тог пута је – Платоновим речима из-
ражено – дефиниција избављења из таме пећине и сенки. Но како је код Костића то само приказ 
идентитета вишег реда, тако једно бива постављено наспрам мноштва као идентитет субјекта са 
објектом на његовом путу самоспознаје. Да би се открио идентитет, мора се доспети до укрштаја 
и то је тренутак о ком Костић непрекидно говори – симетрија и хармонија су истоветне, јер су у 
бити једно, али и антагонистички постављене и супротне, јер су различите на површини услед 
неопходности постојања такве разлике зарад успостављања хармоније. Хармонија је увек одго-
вор на изазове духа које сама идеја поставља испред себе, јер пут пути те идеје и јесте свеколика 
хармонија од које извире идентитет и старог и новог ја. Идеја није усамљена на путу самооткри-
ћа, њена пратиља је симетрија која јој допушта да спозна основе новог идентитета стварности у 
огледалу спознаје и где она „није више оруђе разума, но оруђе магије (Савић Ребац 2004: 164)”.

Хармонија није неусаглашена са симетријом већ заједно чине јединствену целину коју фор-
мира укрштај као такав. Да ли је укрштај одговор на питање о стваралаштву и на питање о по-
станку, у првој равни? Да, укрштај је одговор на изазове стварности која је обликована у другачи-
ју појмовност од њене почетне премисе и која тиме саму себе превазилази, јер је то ток који траје 
и процес који утиче на обликовање нове стварности тако што чини да елементи старе бивају уо-
бличени у нову појмовност која је тиме богатија и одређенија. Апсолутна идеја (хармонија) бива 
укрштајем приближена неподељеном јединству које и јесте почетна станица, али и станица која 
рефлектује заборав вишег типа, те се иза угла тог заборава помаља знање као сећање на то да си-
метрија и хармонија и јесу биле то једно, то јединство које је сада у потрази за собом. Костићева 
примарна идеја се овим надовезује на Платонову идеју о знању као сећању, јер пре поделе свести 
на ја и не ја постоји јединство, али након што је оно заборављено постоје и ступњевити аспекти 
уз помоћ којих се до њега стиже и где субјект постаје поистовећен са објектом, али све кроз једну 
антагонистичку појаву, јер је превасходно он постављен као његово двојство, удвојеност, не ја.

Симетрија и хармонија jeсу антагонистичке појаве које су потребне једна другој у процесу 
самооткрића, а спознаја добија обрисе више стварности која је до сада била скривена испод вела 
спознаје сазнавалачког ја. Оног момента када се вео подигне, ми гледамо у лице спознаје самој 
себи истоветне, јер је себе довела до тог нивоа тиме што је превазишла првобитне опречне ра-
злике које су сметале том истом идентитету да препозна свој лик. Али зато није потребан само 
један сусрет, само један укрштај, већ бројни. Укрштаји који се непрекидно надовезују један на 
други, који се непрекидно састају. Сваки тај састанак праћен је наредним разилажењем појмова, 
те њиховим поновним јединством. Рефлексија спознаје је идеја апсолута који мења своје разлике 
за јединствено актуализовање на позорници природе тог истог апсолута, а разлике су привид 
идентитета. Костић је хармонију видео и као крилатицу спознаје и као скривени начин уређења 
света, те јој он додељује место поред самог Зевса. Хармонија спознаје увек води хармонији духа 
и обратно, духовно је одраз склада, сразмере и спознаје једног истог лика. То што је Костић види 
као супротност симетрији и уједно њену близнакињу означава сразмеру која се одвија на плану 
вишег типа, сагласје чији одјек можемо чути тек у зачетку спознаје, али и на крају истог пута 
којим је овај мислилац ходио. То је пут којим он показује да није усамљена фигура, већ наставак 
значајне српске идеје коју су прославили бројни мислиоци пре и после њега. Његов допринос 
јесте у неизоставном одређењу да су и симетрија и хармонија појаве, да и једна и друга стоје на 
обзорју и на заласку свега створеног, те их назива и „зачецима васељене” али и условима вечног 
постојања, условима sine qua non. 

Костић вешто препознаје празнине у проучавању стварности и њеног зачетка, јер се увек 
полазило од тога да се објасни првобитни принцип уместо сагледавање целине. Управо и само 
у овој целини он је видео изразе јединства вишег реда, а у целовитом посматрању стварности, 
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те идентификовању субјекта и објекта ознакама идентитета у разлици и уочавањем скривеног 
склада међу супротним појавама, указује на дивовски корак мислиоца ка анализи стварности и 
метастварности и зачетак посматрања данашње квантне физике. Костић је видео далеко својим 
промишљањем укрштаја, много више него што је то чинио својим естетичким текстовима. Њего-
ва величина је и у томе што се метафизички оквири отапају и постају естетски, његова метафи-
зика јесте и његова естетика, он њу живи и у њу смислено верује. Хармонија је глас разума баш 
као и богиња Атина о којој говори у свом тексту о Илијади, те као што она успоставља сагласје 
међу супротстављеним емоцијама у Ахиловом духу, тако и хармонија надграђује и усагалашава 
иманентне противречности симетрије. Симетријско и хармонијско постају звуци исте мелодије и 
одраз јединствене идеје која се преноси још из античког периода и за који је Атина најизразитији 
израз. Усаглашавање начела разума и емоција одраз је сагласја које Костић препознаје и на плану 
универзалног и на плану универзума, јер све подређује свести која проналази саму себе у против-
речностима живљења и непрекидном циклусу постојања. 

Прва стварност брзо замењује другу, но и друга бива замењена првом, јер је ток спознаје 
исти онај којим идеја оставља свој аутентични траг у простору и времену које Костић види као 
међусобно зависне и условљене категорије, где увек једна води ка другој и обратно. Склад емо-
ција и разума води ка складу духа, а духовно је други израз за идеју која је пронашла свој пут 
натраг из противречја које се дешава на плану мњења ка истинском јединству које се дешава на 
плану суштине. Јер само кроз идеју ми видимо тај израз духа, а и то духовно, хармонично бира 
кроз која ће противречја пронаћи свој особен исказ на позорници живота. Хармонија и симетрија 
су две реке исте спознаје које се враћају ка своме извору путем укрштаја које Костић именује и 
основним принципом универзума. Оне су свепрожимајуће и то је несамерљив допринос Кости-
ћеве мисли, јер више стварност није издвојена и независна од апсолута – она јесте апсолут и све 
се налази у сразмерном јединству, јер све има своју сврху, уколико више сразмерно и складно 
утолико ближе идеји, утолико јасније и одређеније својој сврси. 

Близнакиње начела крста у себи садрже сва одређења која стварност може имати, јер као 
јединство противречности представљају ни више ни мање до огледало непрекидног циклуса сме-
њивања на плану животног. Као такве, оне су супротност (наспрам) једна другој, али и неопход-
ност, не само ради достизања савршенства ком је и сам Костић у свом стваралаштву тежио, већ 
и за постизање било каквог корака напред. Хармонија је неопходна симетрији, али је и симетрија 
потребна хармонији да би заједно оствариле све оно за шта васељена полаже право као своје 
сопствено. Ове две појаве заједно сачињавају пун круг спознаје и заокружен круг постојања, 
указују на више и целовитије процесе, али и на оне почетне замахе космоса ка уздизању свести. 
Означивши их именом појаве, Костић им дарује царство и домене метафизичког и оностраног, 
али и домен свакодневног, заокружујући на тај начин још један укрштај. Превасходно, за Костића 
укрштај симетрије и хармоније трансцендира искуствено, долази из спиритуалног света, хармо-
нија којој додељује место поред Олимпа, сада силази са тог истог Олимпа, не би ли, заједнички 
уз симетрију, обогатила стварност, доводећи до виших и смисленијих укрштаја, баш као што и 
богиња мудрости долази у пресудном тренутку да усмери Ахилово размишљање. Често је пре-
небрегнут значај симбола овог типа, али на Костића су они остварили изузетан утицај, зато што 
је својим истанчаним духом успевао да види иза маске свакидашњице, проникне у суштину и 
то богати себи својственим разумевањем стварности. Но каква појава нам може доћи са Олимпа 
него победоносна, те Костић у трансценденцији види и одзив оног најлепшег што стварност 
може да понуди, па сходно томе и аполонски принцип и лепоту саму смешта у центар космоса, 
да господари смело, заједно са ове две појаве, као резултат укрштаја вишег типа. Та лепота је увек 
ирадијација, она светли и израња из таме, јер је тама побеђена онога тренутка када су ове две 
појаве, сада једна наспрам друге, означиле излазак из незнања и мрака, те стога знање и мудрост 
бивају повезани са светлошћу и светлошћу мисли, израза и снаге духа, логоса. 

„Па може ли друкче и бити него да светлост основе из које извиру српске и руске речи за 
лепоту, надвлађује, присваја, надасјава сваки сродни појам у кога је основа можда тврђа, 
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опипљивија, ал’ блеђа и тавнија од основе светлости?! Да нема другога доказа исправности 
нашег етимолошког разлагања, скоро да би била довољна та зраковитост, та неодољива 
ирадијација, којом лепота у Словена обасјава сву околину, те као да још никако не престаје 
ширити свога царства, да нас увери о томе.” 
                                                                                                            (Костић 2019: 82)

Повезивањем хармоније и симетрије Лаза Кости смело брани спознају и дух, за њега је 
дух увек ишао испред створеног, а мисао је претицала стварност. Антагонизам који се одвија на 
површини указује на мисао која – још увек неопредмећена – уз помоћ симетрије долази до новог, 
јаснијег појма. Симетрија има значење које је условљено хармонијом, хармонија има значење 
које је обликовано симетријом, једна од друге зависе и једна се на другу ослањају. Симетрија и 
хармонија стога не могу узроковати постојање мимо једна друге, без њиховог садејства и узаја-
мног бивствовања не бисмо имали укрштај који доводи до стваралачког процеса и који обликује 
биће на начине који су условљени повезаношћу. Оне никада не постоје без неусаглашености свих 
њихових делова тако да се хармонија може разумети уз помоћ симетрије и симетрија уз помоћ 
хармоније, али ово није подвојеност света у Декартовом смислу. Ово је његово усаглашавање у 
целину, непрекидним надовезивањем свих тренутно неусаглашених делова у јединствени израз. 
„Картезијански субјект је уклето приморан да непрекидно именује објект, ствара све више њего-
вих имена и значења да би одржао своје растојање и своју различитост. Коста Стојановић гласно 
упозорава да се истим појавама у разним доменима нашег опажања дају разни називи. Уклети 
субјект то мора да ради да се не би суочио са сопственом усамљеношћу и признао утварност своје 
раздвојености од објекта. Тако и настаје наука као покушај лутајућег субјекта да се не суочи са 
собом и да као утеху пободе освајачку заставу у објекту било да је сићушан као атом или непре-
гледан као месец” (Петровић 2005: 12).

Хармонија и симетрија су појаве које стварају и које мењају, те укрштај проналази снагу 
у оквирима те промене. Укрштај тежи да пронађе свој израз и то је један од начина стварности 
којима она превладава саму себе, стварност се богати укрштајем и укрштај настаје као резултат 
богаћења стварности и модалитета бивствовања у корену постанка читаве васељене. Нема другог 
одговара на укрштај осим трагања, непрекидног трагања за преосталом нити стварности, а и то 
трагање се може окончати једино наредном премости, наредним укрштајем. Не постоји тај калуп 
у који би се могао сместити укрштај, јер он снагу проналази на изворима где се сусрећу симе-
трија и хармонија, лице у лице, супротне а истоветне, разилазећи се а проналазећи, у потрази за 
одговором и за питањима, то је Костићев пут сваке пути, онај у коме је премост испред огледала 
постојања.

Ово огледало више није само човек, нити све што је он желео да досегне и постигне, ово 
огледало је читав космос. Због тога је теорија о укрштају својеврсна космогонија, јединствена и 
непоновљива у свом изразу. Колико ли је симболике у томе да је укрштај инспирисан баш Хо-
мером, али не само у структури самог израза о ком говори, него и у делатности мисли коју не 
представља нико други до сама богиња разума код Хомера? Колико ли је овде симболике Костић 
заокружио у једну целину? Од мисли (логоса), где све почиње и све се к њему и враћа, од подсве-
сти до свести, све је обједињено укрштајем као првим и последњим (никада коначним) окршајем 
борбе духа.

Неоспорно је да он сматра да је „Илијадом Хомер вратио Богу Мојсијеву зајам” (Костић 
2019: 147), али је он својим делом то исто учинио за антику. Показао је да одређене истине никада 
не могу и не смеју бити заборављене, а све је то употпунио својим доприносом разумевању ствар-
ности и својим јединственим увидом у исту. Симетрија и хармонија нису само догађаји, оне су 
надрастање и превазилажење ван очекиваних оквира, стога што једна уз помоћ друге надилазе јаз 
стварности и тиме доводе до нове стварности, а актуализовање је двоструко на нивоу симетриј-
ско – хармонијског удруженог деловања, али и нове појмовности која укрштајем настаје и тиме 
постаје природа нове, вишеструко смисленије реалности. Један укрштај дефинише други и надо-
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везује се на претходни, он је и његова дефиниција, али и савршенији одраз. За разлику од Хегела 
његова синтеза није само идентитет без јаза већ и искорак ка ван, идентитет који проналази себе 
кроз актуализацију нове стварности која је смисленија од претходне и то је суштина премости 
или укрштаја, пут који се не зауставља и чије би заустављање било анахроно и непожељно. Без 
симетрије и хармоније читава стварност би била празна, а без њиховог укрштаја не би постојао 
напредак. Та плодотворност свести је изразито важна за Костића, она постаје ултиматум без кога 
постоји само празно поље могућности и никакав даљи израз који би био вредан разматрања, те 
истоимени захтеви важе и у песништву. Песма мора бити увек више од симбола, она мора бити 
његово надвладавање, песма је увек радосна утопија идентитета који је учинио свој искорак ка 
ван, тако што обрисе стварности помера укрштајем привидно супротстављених илузија. Песма 
захтева песника и цело његово биће, но и храбри корак ка стварности која је на ивици илузије и 
која је чиста илузија, јер на ивици илузорног настаје и магично поетско, те је и то само још један 
од примера симетрије, хармоније и њиховог укрштаја. Не постоји нити један део стварности који 
би био ван делатности ове две силе премости, појаве под чијим законима подлеже васељена и 
сваки њен део. 

Костић не одступа од својих уверења, али се феномен његове онтологије налази у томе што 
она више није недодирљива, нити је једно одвојиво од другог, стога јер све бива претпоставље-
но субјекту и његовом самопроналаску, али тако да то можемо посматрати из визуре целокуп-
не стварности. И ми се заиста овде налазимо на прагу неких далекосежнијих проучавања саме 
свести. Свепрожимајућа стварност је мисао која је ишла далеко испред свога времена и њоме је 
Костић показао ново лице хармоније – другачије и несвакидашње – но и нит која је повезивала 
њега са свим осталим духовним оклопницима нашег народа. Костић до краја живота остаје веран 
укрштају и то је веома видљиво и у његовој најзначајнијој песми, која заокружује његов допри-
нос и спознају. Он искуство види као поларитет појаве, укрштај опречних нивоа свести, зграду 
спознаје која почива на јединству наизглед супротстављених појмова. Хармонија открива потпу-
није лице симетрије, а симетрија води ка спознаји хармоније. Она су једна другој надградња и 
потребне су ради достизања наредних нивоа спознаје стварности. Костић не жели да његов пут 
буде ограничен непознатим, јер све потпада под исту власт премости, што је невероватно античка 
мисао, мисао која почиње и завршава се истим, чије лице и наличје јесу алфа и омега сваке мета-
физичке одисеје. Он који корача овим путем спознаје не дозвољава да га поколебају дистракције 
садашњости, већ успева да се, попут феникса из пепела, издигне изван њих.

Костић није робовао околностима, тежњама и ставовима савременика од којих је неретко 
био критикован. Он је уперио свој поглед ка антици као једином истинском небу мисли из кога 
црпе своја сазнања, али је у укрштају словенске и грчке културе, видео и укрштај два народа, 
два народа код којих се све слило у бивање, у лепоту, у истину, насупрот романским културама 
које су вођене појмом чинити, но негде је ипак прижељкивао да у сусрету те две културе можда 
процвета нада новог укрштаја. Без те окренутости древним античким идеалима, без бивања у 
смислу непрекидне тежње мисли да спозна и своју спознају обухвати појмом укрштања двојно-
сти стварности, губи се појмовност заснована на грчком идеалу премости, а немогућност даљег 
укрштаја значила би стагнацију, онемогућавала би даље развитке које је он у таквој врсти склопа 
стварности једино и видео.

Хармонија и симетрија не постоје само у тренутку када говори о природи космоса, он се 
њих не одриче ни када је у питању било која друга форма стварности. Естета по природи, никада 
није оклевао пред изазовима лепог и непрекидно се трудио да проникне у лепоту, у суштину. Сто-
га су обе – и симетрија и хармонија – одраз једне лепоте вишег реда, одраз сложеније реалности 
која се рефлектује кроз све делове битисања, кроз све делове свести, да би коначно била откри-
вена као своја супротност, али и своја истина. Једна увек тежи другој, друга слика мисао прве на 
платну вечности коју Костић довека види као лепоту и склад, а лице ствараоца мора бити спремно 
да гледа у укрштај и види скривену хармонију. Оног момента када угледа лице лепоте, стваралац 
бива занавек трансформисан. Идеја којој тежи постаје и идеја коју у стварности остварује, јер он 
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више не може доживети празнину спознаје већ само замах витеза, ствараоца који је открио несва-
кидашње и ту је он изнова „Хераклитов Грк који верује само у лепоту и само у покрет” (Винавер 
2012: 660). Сагледавањем антагонизма Костић превазилази – узлетом свога генија – појединачно 
наспрам проучавања општег, а уочавањем садејства и јединства у тој општој супротности он се 
обрео у потпуно другом мисаоном надахнућу. Тиме се изнова придружује стази бесмртника који 
ходају испред свога времена, неретко упирући поглед у све оно што би његови критичари сма-
трали нејасним и беспотребним расправама, но Костић јесте говорио о развоју свести, само је то 
чинио метафоричким речником, објашњавао је природу света ком припада у исти мах и желећи 
да доста тога сакрије од очију које нису спремне да виде. О томе највише сведочи метафора о 
духу и блату, којом описује релацију између Платонове душе која припада идејном свету и која, 
опет платоновским речником речено, сада силази из идејног света у свет сенки (Костић те разли-
ке означава са дух и блато), да би се на крају пута сетила свога идејног порекла,. Лаза Костић 
и додатно проширује ту идеју, говорећи о утицају блата ког је духу потребно да се ослободи да 
би спознало суштину, те блата које непрекидно тежи да мења и обликује по свом, где он овом 
приликом и на најлепши начин указује на жртву духа да би одуховила блато, јер то и јесте врста 
жртве чије је друго лице љубав. Такву врсту сусрета са духовним Костић ће напослетку описати 
и у песми Santa Maria della Salute. „И ми уочавамо колико га тај додир сазнавалачког и божанског, 
сусрет са мудрошћу који никада није једноставан, трансформише, и како се на поетском плану 
дешава један од укрштаја које је сматрао најделотворнијим – укрштај срца и укрштај ума, те 
истине срца постају и истине ума и обратно, а песник отвара врата бесмртном” (Докић 2020: 168).
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SYMMETRY AND HARMONY AS THE HIDDEN ANTAGONISTIC NATURE AND MAIN CONVERGENT 
FORCE OF THE UNIVERSE DEFINED BY LAZA KOSTIĆ

Summary

The purpose of this paper is to examine how Laza Kostić saw and acknowledged the nature of the universe. To 
him, this universe is just a Shakespearean stage for polarity of undeniable differences and the stage that really just 
calls for a deeper understanding of the ravishing similarity within. Behind the scenes of symmetry and harmony 
stays the light as the essence of all things, which emerges from the congruence, convergence and intersection of the 
opposites, through the eternal battlefield of harmony and symmetry, just as а mirror of harmony is the only way in 
which the distinctive nature of this world can be understood. He was seeking for harmony in arts and literature as 
well, so most of his writings unequivocally follow this rule, mostly noticed through the harmony of sound, image 
and idea his thought and work represent, and by all means recognized in his universal poem Santa Maria della 
Salute. The main motive of this aspect of the world is always hidden behind the idea that harmony must present the 
true nature of the universe and all things discovered, but he never defines it without symmetry, they are coherent 
and necessary to one another, just as darkness seeks the light, and just as only through darkness we can recognize 
the beams of light and the so called distinctive, but truly, on a deeper level, just identical, twin nature of the creators 
of the universe, as harmony and symmetry are. 

Keywords: harmony, symmetry, intersection, metaphysics, convergence
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POTISNUTA SEĆANJA I KRIVICA U DRAMI MARIJUSA FON 
MAJENBURGA KAMEN

U drami Kamen savremeni nemački pisac Marijus fon Majenburg na primeru jedne nemačke porodice pokazuje u 
kojoj meri su prošlost i sadašnjost isprepletene i koliko je teško razlikovati istinu od laži iskonstruisane u pokušaju 
da se zakopa osećanje krivice i izbegne odgovornost za sopstvene postupke. Okosnica dramske radnje je razgovor 
o kući koja je tokom tri državna sistema (Treći Rajh, NDR i SRN) tri puta promenila vlasnike. Međutim, istina o 
kući i o prošlosti neprestano izmiče mlađim generacijama zbog „nepouzdanih” i protivrečnih sećanja i tvrdnji Ro-
zvite Hajzing, koja nastoji da zataška nepravdu počinjenu prvobitnim jevrejskim vlasnicima. U radu se primenom 
kontekstualne i psihološke analize rekonstruiše istorija kuće i njenih vlasnika, s osvrtom na promenljivo pitanje 
imovinskog prava (pravno-istorijski kontekst), zatim se razmatraju strategije potiskivanja sećanja (Alaida Asman), 
kako bi se utvrdile kategorije krivice (Karl Jaspers) koju Rozvita želi da sakrije iz straha pred zakonom i sopstve-
nom savešću. Budući da su spoljašnji i unutrašnji moralni referentni okviri nepostojani i nepouzdani, potisnuta 
sećanja i krivica iz vremena nacionalsocijalizma mogu da ostanu čak decenijama skrivene od očiju javnosti, mada 
i dalje prikriveno prisutne i latentno razorne i za pojedince i za kolektive.

Ključne reči: krivica, potiskivanje, prošlost, Aleida Asman, Karl Jaspers

1. UVOD 

Marijus fon Majenburg1 ima karakterističan pristup u pisanju – postavlja čitav niz pitanja, bez 
namere da pruži bilo kakve dokaze ili da na bilo koji način morališe. Njegovo polazište je uvek neko 
otvoreno pitanje, neka stavka koja izmiče njegovom razumevanju, i u trenutku kada je dobio odgovor 
ili je dovoljno podrobno promislio o tome, više ga ne interesuje kao tema pisanja (Wahl 2007). U drami 
Kamen je pokušao da na ograničenom prostoru, praveći skokove kroz vreme, prikaže istorijsku panora-
mu, zbog čega se tekst često obeležava kao „dokumentaran“ (Kritikenrundschau 2008). Međutim, ovde 
nije reč samo o „dokumentovanju“ istorijskih događaja, već i o ukazivanju na problem prava imovine sa 
stanovišta zakona koji su jednako promenjivi kao i iskazi i sećanja pojedinaca koji polažu pravo na tu 
imovinu. I mada na prvi pogled s pravne tačke gledišta sve deluje jasno, iza kulisa se krije mnogo toga 
nerasvetljenog što Majenburg nastoji da razotkrije kroz prikaz psihe glavnog lika, svedoka promenljivih 
vremena.  

U središtu drame su jedna kuća, tri odlaska i tri porodice: 1935. godine Jevreji nevoljno napuštaju 
svoj dom, 1953. godine nemački vlasnici beže na Zapad, dolaze u kratku posetu 1978. godine i konačno 
se vraćaju 1993. godine, nakon što se iselila porodica koja je tu živela prethodne četiri decenije. Na 
početku svake od ukupno 35 scena umesto naslova stoji godina kada se odigrava radnja, pri čemu scene 
nisu povezane hronološki, već se tematski i asocijativno nadovezuju na prethodno predočene razgovo-

1  Marijus fon Majenburg (Marius von Mayenburg) je rođen 1972. godine u Minhenu. Studirao je srednjovekovnu nemačku 
književnost i scensko pisanje u Minhenu i Berlinu, da bi se proslavio s izvedbom nagrađivane drame Vatreno lice (Feuergesicht, 
1997) 1998. godine i postao mlada zvezda nemačkog pozorišta. Autor je brojnih objavljenih i izvedenih dramskih tekstova 
(Haarmann, 1996; Fräulein Danzer, 1996; Monsterdämmerung, 1997; Parasiten, 1999; Das kalte Kind, 2002; Fräulein 
danzer, 2003; Eldorado, 2004; Turista, 2005; Augenlicht, 2006; Der Häßliche, 2007; Der Hund, die Nacht und das Messer, 
2008; Der Stein, 2008; Perplex, 2010; Märtyrer, 2012; Stück Plastik, 2015; Mars, 2019), režiser, dramaturg i prevodilac s 
engleskog jezika. 
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re i sećanja. U tekstu se prepliću različite vremenske ravni, a prikazi verzija istog događaja zavise od 
trenutnih okolnosti, te se postepeno otkriva neusaglašenost između onoga što se zaista dogodilo 1935. 
i 1945. godine, s jedne strane, i narativa koji se decenijama usmeno prenosi u porodici, s druge strane. 

Pravni okvir se menja u zavisnosti od vladajućeg režima, čime se isti postupci različito vred-
nuju, te se brojni pojedinci konformistički prilagođavaju kako bi izbegli kaznu prema novim etičkim 
kriterijumima. Kuća u drami Kamen kao predmet promenljivog imovinskog prava predstavlja, s jedne 
strane, konkretan predmet spora, međutim, s druge strane, simbolički ukazuje na psihu pojedinaca kao 
predstavnika različitih sistema i kolektiva. Kao što kuća čuva istoriju, tako i psiha čuva prošlost, pri 
čemu potiskuje sve ono što vremenom zastareva, postaje nepoželjno i potencijalno štetno, te prikriveno 
počinje da razara psihu pojedinaca i kolektiva.    

2. HRONOTOP I PRAVNO-ISTORIJSKI OKVIR

Iako drama pokriva period od 58 godina, trajanje radnje je ograničeno na prikaz odabranih scena 
iz godina koje su obeležili značajni istorijski događaji: donošenje Nirnberških zakona za „zaštitu ne-
mačke krvi i časti“ kojima je legalizovana diskriminacija Jevreja (1935), kapitulacija Nemačke (1945), 
ustanak 17. juna 1953. zbog povećanja radničke norme u Istočnoj Nemačkoj i donošenje pravnog akta o 
oduzimanju imovine onima koji napuste NDR nakon 10. juna te godine (1953), početak dogovora o iz-
gradnji puteva kroz Istočnu Nemačku (1978) i završetak rešavanja imovinskih pitanja iz vremena NDR 
(1993) (Hübner 2019). Koncept legalnosti se stoga menjao u zavisnosti od sistema koji je propisivao 
norme i zakone, što relativizuje i dovodi u pitanje validnost društveno uslovljenog i propisanog etičkog 
postupanja.  

Mesto radnje je neimenovani grad koji se nalazi u Nemačkog Demokratskoj Republici, bombar-
dovan 1945. godine. Po svemu sudeći, reč je o Drezdenu, za koji se pričalo da u njemu živi Čerčilova 
tetka (Majenburg 2017: 613)2, mada se to pokazalo kao netačna glasina (Hübner 2019). Identitet i pre-
poznatljivost samog poprišta događaja se zasniva na neistini, utvrđenom narativu koji se prenosi kao 
pouzdana informacija, iako nije zasnovan na činjenicama. 

Istorijsku pozadinu predstavlja pitanje oduzimanja i povraćaja imovine. Kuća jevrejske porodice 
Švarcman je kupoprodajnim ugovorom prešla u posed Volfganga i Rozvite Hajzing 1935. godine. Na-
kon rata udovica je napustila kuću 1953. godine i time izgubila vlasništvo po propisu za obezbeđivanje 
imovinskih vrednosti (Verordnung 1952) i uredbom iz 1953. i 1958, prema kojoj se imovina svih građa-
na koji su „protivzakonito“ napustili NDR nakon 10. juna 1953. godine pretvara u javnu svojinu („Volk-
seigentum“) (Anordnung 1953). Tek u junu 1990. godine je rešeno pitanje imovine i njeno vraćanje 
vlasnicima zakonom o uređenju otvorenih imovinskih pitanja (VermG 1990), koji predviđa podnošenje 
zahteva najkasnije do septembra 1992. i njegovo rešavanje do kraja iste godine. Time se objašnjava 
smeštanje radnje upravo u 1993. godinu, nakon što su svi zahtevi zvanično rešeni. 

Kuća fungira i kao centralna tema i kao okvir radnje, budući da je reč o tome kome ona zaista pripa-
da: jevrejskoj porodici Švarcman, porodici koja je od njih „preuzela“ kuću (Rozvita i Volfgang Hajzing) ili 
porodici koja je stekla pravo stanovanja za vreme NDR-a. Pitanje prava na nepokretnu imovinu nije samo 
nemačka, već i evropska tema, tema zaposedanja prostora kao simbol pobede, kao drugačije tumačenje 
istorije (Lettenbauer 2008). Da li imovina pripada pobednicima ili vlasništvo treba da bude nepovredivo, 
bez obzira na političke okolnosti? U praksi se zakoni menjaju, s njima i tumačenje pitanja svojine, pa je 
kuća u doba nacionalsocijalizma prodata u bescenje, Švarcmanovi su uhapšeni, što znači da nisu imali 
priliku da dobiju ili potroše novac. Kasnije je oduzimanje kuće porodici Hajzing urađeno u skladu sa za-
konom NDR, da bi se posle ujedinjenja imovinsko pravo ponovo promenilo, te Rozvita dobija dozvolu i 
mogućnost da se vrati u „svoju“ kuću, što podrazumeva da druga porodica ostaje bez doma.

Svako oduzimanje imovine je bilo legalno, u skladu sa zakonima vladajućeg režima (Treći Rajh, 
NDR, BRD), međutim, postavlja se pitanje da li je bilo i moralno ispravno, budući da se ljudi i njihove 

2  U radu se koristi prevod Drinke Gojković, objavljen u trećem delu trotomne Antologije savremene nemačke drame (2017). 
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sudbine ne mogu svesti samo na pravna dokumenta, kao ni na (mrtvo) slovo zakona, ne samo zato što 
su se propisi stalno menjali, već i zato što je mnogo toga ostalo zataškano i potisnuto u sećanjima gene-
racije (lažnih) svedoka vremena.     

3. POTISKIVANJE SEĆANJA I KRIVICE

Majenburga u osnovi interesuje kako funkcioniše pamćenje, kako je prošlost smeštena u pamće-
nju. Pritom se pravi poređenje s nuklearnim otpadom u podzemnom opkopu koji godinama miruje, dok 
njegov sadržaj neprimetno šalje štetna zračenja u svest i čeka da se prenese na površinu, kako bi do kraja 
razvio svoje kontaminirajuće dejstvo. Nemačka je, po mišljenju autora, kontaminirana potiskivanjem i 
umanjivanjem značaja istorije (Lettenbauer 2008), koje je i dalje prisutno u podsvesti pojedinaca i ko-
lektiva, nanoseći prikrivenu, no time ne i manje razornu štetu. 

Budući da se Majenburg bavi odnosom pojedinca i istorije, problemom potiskivanja i rekon-
struisanja sećanja na neprijatnu stvarnost, za psihološku analizu likova je pogodno istraživanje Alaide 
Asman, koja potiskivanje tumači kao reakciju pojedinaca i kolektiva na traumatične događaje u pro-
šlosti, pri čemu oni koriste različite strategije kako bi prevazišli proživljenu traumu. Izjednačavanje 
(Aufrechnen) je odmeravanje jedne krivice drugom, čime se sopstvena krivica matematički anulira. U 
datom kontekstu, stradanja tokom i posle Drugog svetskog rata (smrt na frontu, bombardovanje, zaro-
bljeništvo, razorena zemlja, glad i beda itd.) dali su Nemcima osnov da posmatraju sebe kao žrtve i time 
ponište krivicu i odgovornost za holokaust i Drugi svetski rat. Strategija eksternalizacije (Externalisie-
ren) podrazumeva odvajanje krivice od sebe i njeno pripisivanje nekoj (ne)određenoj grupi: „Nisam ja, 
to su bili drugi!“. Kod strategije brisanja (Ausblenden) isključuje se opažanje i proteruje iz svesti sve ono 
što je predmet kritike, ogorčenosti, odbojnosti, tuge, traume, te tako nastaje amputirano moralno ose-
ćanje. Ćutanje (Schweigen) žrtava iz osećanja stida i prećutkivanje (Verschweigen) krivaca iz straha od 
kazne predstavljaju dve strane iste strategije. Krivotvorenje (Umfälschen) istine u verziju koja odgovara 
pojedincu ili kolektivu vodi ka tome da se kompromitovani članovi porodice pretvaraju u moralne svetle 
ličnosti (Assmann 2011). Potiskivanje podrazumeva odbrambeni mehanizam koji omogućava pojedincu 
i/ili kolektivu da nastavi sa životom bez suočavanja sa sobom, neprijatnim mislima i bolnim osećanjima, 
i/ ili sa okolinom čiju osudu i kaznu želi da izbegne. Međutim, kao što je često slučaj s takvim mehani-
zimima, i potiskivanje ima ograničeno vreme i opseg delovanja. 

3.1. Potiskivanje sećanja u drami Kamen

U drami Kamen se strategijama potiskivanja služe Rozvita i njen muž Volfgang, no budući da 
je on preminuo krajem rata, težište je na Rozviti i njenom suočavanju sa prošlošću. Od svih pet strate-
gija oni ne koriste izjednačavanje, jer bi to podrazumevalo priznavanje sopstvene krivice, na šta nisu 
spremni. Iz tog razloga se opredeljuju za eksternalizaciju, brisanje, ćutanje i krivotvorenje. Budući da 
je brisanje i ćutanje teško sprovesti unutar porodice, Rozvita se u najvećoj meri služi krivotvorenjem. 

Tokom bombardovanja grada Drezdena krajem rata, Vita zaključuje: „Druge provocira to što 
smo mi toliko lepi. Grad blista, i zato mora da nestane.“ Njen suprug dodaje: „Oni nas mrze. Oduvek.“ 
(Majenburg 2017: 614) Razlog za bombardovanje iz njihove perspektive nije ništa što su Nemci uradili 
pre i tokom Drugog svetskog rata, već su „drugi“, „oni“ krivi, njihova zavist i mržnja, kao i agresivne 
pobude. Bračni par Hajzing projektuje osećanja koja su sami posedovali – iz  zavisti i mržnje su oduzeli 
dom i život Švarcmanovima, a da se nikada nisu suočili sa svojom krivicom, već sebe doživljavaju kao 
žrtve, polažući puno pravo na vlasništvo nad kućom koju su prisvojili.  

Iz tog razloga Vita bira brisanje i ćutanje o prošlosti kao odgovarajuće strategije. Međutim, kao 
što pokazuje scena između Mice i Vite u kojoj Jevrejka ćutanje doživljava „kao šamar“, dok Nemici 
uopšte ne smeta (Majenburg 2017: 628), strategije brisanja i ćutanja odgovaraju krivcima, ali predsta-
vljaju „šamar“ svim pokojnim i živim žrtvama, dodatnu izdaju i nepravdu počinjenu nakon pretrpljenih 
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stradanja. Premda su se te strategije pokazale kao uspešne dug niz godina, nakon izvenog vremena mla-
đe generacije su bile sve spremnije da postavljaju pitanja i insistiraju na odgovorima, te se generacija 
počinilaca oseća „prinuđena“ da krivotvori, odnosno da stvara lažnu verziju događaja kako bi izbegla 
osudu i kaznu.  

Rozvita krivotvori pojedinosti o identitetu svih članova porodice Hajzing koji su živeli u vreme 
nacionalsocijalizma, razlog za izbor kćerkinog imena, istinu o sudbini porodice Švarcman, pri čemu se 
posebno trudi da sačuva idealnu sliku pokojnog muža koju niko ne može da ospori, budući da svedoka 
više nema.   

Volfgang je prikazan kao čovek kojim njegova kćerka može da se ponosi, kao i njegova unuka 
Hana: navodno je spasao jevrejsku porodicu Švarcman, svoga nekadašnjeg šefa koji je kao Jevrejin 
morao da napusti Nemačku, finansirao je njegov odlazak, te su oni uspeli da stignu u SAD i tamo vode 
srećan i uspešan život (Majenburg 2017: 606). Tek se na kraju saznaje da je neko Švarcmanove potka-
zao, te su uhvaćeni na kućnom pragu i odavno mrtvi (638). Priča o Volfgangovom plemenitom činu i 
junaštvu se nadograđuje kroz vreme, naročito kada kćerka nailazi na nejasnoće, pa majka dodaje nove 
pojedinosti o tome ko je i zašto postavio šiljke na baštenskom zidu (609–610) i bacio kamen kroz prozor 
(619–620). Njene verzije su donekle ubedljive zato što sadrže elemente istine, samo što su uloge zame-
njene: krivci su preuzeli uloge žrtava. 

Kamen kojim su nakon useljenja gađali kuću Vita je htela da ponese sa sobom na Zapad (Ma-
jenburg 2017: 619), premda im nije doneo sreću. Za Hajdrun je taj kamen poseban zato što su navodno 
njime gađali njenog oca, postao je spomenik ocu jer je platio Jevrejima bekstvo, spomenik koji podseća 
da treba imati hrabrosti i da je njen otac imao hrabrosti, da to ne treba nikada da se zaboravi. Vita se 
odlučila da „sahrani“ kamen: „Ležaće tamo i nas dve ćemo znati da on leži tamo. I jednog dana će ga 
možda neko opet izvući na svetlost dana.“ (620). Kamen koji su nacisti bacili kroz prozor, ubeđeni da u 
toj kući još živi jevrejska porodica, postaje simbol izmišljenog otpora (Lettenbauer 2008). Iako u nara-
tivu konstruisanom za kćerku i javnost kamen zauzima ulogu lažnog „dokaza“ nepostojećeg herojstva, 
za majku ostaje podsetnik na tajnu koju treba po svaku cenu sačuvati. 

Rozvita nije godinama krila samo kamen, već i pisma od Volfganga, kao i značku s kukastim kr-
stom kakvu su na kaput kačili oni koji su bili u partiji. Hajdrun zahteva objašnjenje, ali Vita i dalje nasto-
ji da sačuva lažnu predstavu o svom mužu, tvrdeći da on nije bio u partiji, da ih je mrzeo, pa su ga zato 
gađali kamenjem. Ide tako daleko da laže da je značka njena, jer je ona morala u partiju zbog crne kose 
i oblika lica, da je ne bi pljuvali u tramvaju. „Tvoj otac nije bio nikakav junak, ali je uvek bio u otporu. 
Ne iz političkih razloga, nego iz principa. Kad bi neko nešto rekao, on je bio protiv, jer je uvek hteo da 
zna da li nešto stoji iza toga. Tako je, naravno, mnogo štošta nastradalo, ali i žaba nastrada kad uzmeš 
da joj prepariraš nerve, a on je bio upravo to, veterinar, čovek iz nauke.“ (Majenburg 2017: 617–618). 

I njegov poslednji čin je izbrisan i priča o njegovoj smrti krivotvorena. Navodno ga je tokom 
slavlja povodom oslobođenja grada pogodio zalutali metak dok je na prozoru klicao Rusima (632–633). 
Ponovo su krivi „oni drugi“, dok je istina sasvim drugačija. Kao nemački oficir veran carstvu koje 
propada, Volfgang je izvršio samoubistvo, a poslednja želja u oproštajnom pismu (potpisanom sa Hajl 
Hitler) bila je da mu kćerka zna da je umro kao istinski Nemac (631–632). Rozvita mu tu želju i jeste i 
nije ispunila – slagala je kćerku, no kreirala je priču zbog koje bi bila ponosna na oca. Međutim, u toj 
priči ostaju praznine i nejasnoće koje kćerka želi da razjasni. 

Hajdrun ispituje majku o svom imenu (621–623), koje, doduše, ne koristi, već je svi zovu Hajdi. 
Majka s tim imenom povezuje plave kikice i narodnu nošnju, dakle, nemačku (arijevsku) tradiciju, za-
taškava ono što Hajdrun sama zna: da je to ime mitske nordijske koze. Nacisti su pridavali veliki značaj 
germanskoj prošlosti i mitologiji, tako da je ime za kćerku bilo pažljivo odabrano, kao što je i nakon 
kapitulacije izmenjeno, kako bi se prikrila ubeđenja koja su motivisala taj izbor. Međutim, mlada žena 
ne razume, majčina priča joj se ne uklapa, te vrši pritisak i zahteva odgovarajuće objašnjenja. Vita stoga 
smišlja priču o prijateljici Hajdi koja je bila hrabra i nije se plašila, a kada Hajdrun insistira da sazna 
šta je ta Hajdi tačno uradila, Vita prvo nastoji da izbegne pitanje svojom uobičajenom izjavom da ‘ne 
može da se seti’ (brisanje), zatim daje opis situacije (krivotvorinu) koji se naslanja na Micino iskustvo: 
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„Jednom su u njenoj bašti stajala dva mladića u uniformi“ i ona je vikala dok nisu pobegli. Događaj se 
jeste odigrao, samo su ponovo promenjeni protagonisti.  

Tokom cele drame izranjaju Rozvitina sećanja na poslednji susret s Mice dok njihovi muževi 
u susednoj prostoriji sklapaju ugovor. Micino mišljenje o Nemcima kao onima koji naprosto uzimaju 
stvari potvrđuje se kroz temu „legalnog“ uzimanja od građana u Nemačkoj: prvo od Jevreja (1935), 
zatim od onih koji su „protivpravno“ napustili Istočnu Nemačku i pobegli na Zapad (Rozvita), na kraju 
od onih kojima je ta imovina dodeljena tokom komunizma (Štefaninoj porodici) (612). Ispostavlja se 
da nije stvar u tome ko su Nemci i Jevreji, kako izgledaju (sama Rozvita je tamnokosa), niti po čemu se 
razlikuju – Mice nije jevrejsko, već francusko ime, skraćeno od Minjon, njen muž nije imao zulufčiće i 
lečio je svinje (638) – već je jednostavno reč o imovini i otimačini. 

Poslednja, 35. scena odigrava se 1935. godine i završava se rečima Jevrejke upućenim Nemici: 
„ja znam da me nikada nećeš zaboraviti, da nikada nećeš zaboraviti svoju prijateljicu Mice.“ (639) I 
zaista, 58 godina kasnije Vita gubi osećaj za stvarnost i premda zna da je Mice odavno mrtva, priviđa joj 
se na ulici (607), kao da želi da je podseti na potisnuto osećanje krivice. 

3.2. Potisnuta krivica u drami Kamen

Rozvita je odabrala strategije potiskivanja kao način života, naročito nakon kapitulacije. Njena 
uverenja se očigledno nisu promenila, ali jeste vlast i jeste vrednovanje tih stavova i postupaka (kao 
i njenog muža), te je za nju daleko važnije da obezbedi sigurnost za sebe i svoje dete, nego da iznese 
istinu. Međutim, postavlja se pitanje šta su oni, u stvari, uradili „pogrešno“.  

Bračni par Hajzing je ugovorio kupovinu kuće i prijavio vlastima Jevreje koji su hteli krišom da 
napuste zemlju, što je bilo legitimno, čak i poželjno ponašanje po propisima Trećeg Rajha. Premda je 
taj čin doveo do stradanja bračnog para Švarcman, Hajzingovi lično nisu nikoga lišili života. Sa sme-
nom sistema legalno ponašanje postaje nelegalno. Kako se u takvim slučajevima određuje vrsta i mera 
odgovornosti i krivice? Pod uticajem Amerikanaca posle Drugog svetskog rata je usvojen stav da su 
Nemci kao kolektiv krivi za holokaust i za rat (teza o kolektivnoj krivici), što je značilo da su krivi svi 
i – niko. Međutim, nemački psihijatar i filozof Karl Jaspers (1883–1969) se suprotstavio nametnutoj tezi 
kolektivne krivice i u svom tekstu Pitanje krivice (Die Schuldfrage, 1946) postavio tezu o individualnoj 
krivici, pokrenuvši debatu koja i danas traje. Budući da Majenburg u svojoj drami sučeljava pitanje 
kolektivnog (norme i zakoni) i ličnog morala (uverenja i opredeljenja), Jaspersova podela na četiri vrste 
krivice pogodna je za analizu motivacije koja se krije iza potiskivanja. 

Kao prvu vrstu individualne krivice Jaspers (1946) navodi „kriminalnu krivicu“, odnosno „krivič-
nu odgovornost“ (Jaspers 2009: 26), objektivno, dokazivo kršenje zakona koje utvrđuje sud. S obzirom 
na to da se zakoni menjaju, kršenje zakona je podložno različitim tumačenjima u skladu s okolnostima. 
Politička krivica podrazumeva da građani snose deo krivice za postupke državnika, bilo zbog drža-
vljanstva i prava glasa ili zbog direktnog učešća u odgovornosti. Zanimljivo je da ovu krivicu utvrđuje 
pobednik u političkom i/ ili ratnom sukobu, što znači da isti postupak u zavisnosti od ishoda konflikta 
takođe može da bude vrednovan kao zločin ili „herojski“ čin. Moralna krivica podrazumeva krivicu za 
postupke koji nisu zločinački samo zato što ih je naredila viša instanca, te ne postoji direktna odgovor-
nost, mada pred sudom savesti i dalje postoji jasna krivica. Metafizička krivica proizlazi iz učešća u 
odgovornosti za počinjene nepravde i nepravičnosti koje pojedinac nije pokušao da spreči, već je kao 
pasivni posmatrač dozvolio da se odigraju. U tom slučaju sudija je jedino Bog (Jaspers 1946). Instanca 
koja određuje krivicu je u svim slučajevima relativna – zakoni i pobednici se menjaju, koncept Boga i 
religioznosti je ličan i kulturološki uslovljen, a savest može da se zavara različitim strategijama potiski-
vanja, kao što je slučaj sa pripadnicima generacije koju u drami predstavlja Rozvita.  

Rozvita i njen muž nisu prekršili važeći zakon i da je Hitler pobedio u Drugom svetskom ratu, pi-
tanje njihove krivice ne bi ni postojalo, što ukazuje na njenu političku prirodu. Međutim, ostaje otvoreno 
pitanje moralne i metafizičke krivice koje ne (bi trebalo da) podleže uticaju društvenih i političkih okol-
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nosti – odgovornost pred sopstvenom savešću i višom instancom trebalo bi da bude duboko usađena u 
svako ljudsko biće. Rozvita krije dokaze muževljeve krivice, bojeći se osude okoline (politička krivica), 
ne zato što je promenila svoja ubeđenja i oseća stid, već zato što želi da se zaštiti. Međutim, ni deceni-
jama kasnije ne može da zaboravi Mice, što znači da joj uprkos postojanosti i vernosti pokojnom mužu, 
njihovim zajedničkim stavovima i odlukama, njena savest ne da mira (moralna krivica). Mada je stalno 
pokušavala i dugo uspevala da potisne svest o tome da je njihov postupak bio pogrešan, nije uspela da 
u potpunosti uguši glas unutrašnjeg sudije. Vera i strah od višeg suda kod Rozvite nisu prisutni, tako da 
metafizička krivica kod nje ne igra nikakvu ulogu. U potpunosti je prepuštena sudu od kojeg ništa ne 
može da se sakrije – neumoljivom sudu svoje savesti.     

4. ZAKLJUČAK

Majenburg je kao mesto radnje za dramu Kamen odabrao grad Drezden koji je prošao kroz tri 
državna sistema – Treći Rajh, okončan bombardovanjem i kapitulacijom, Nemačku Demokratsku Re-
publiku pod vladavinom komunizma koja je završena ujedinjenjem dve Nemačke u Saveznu Republi-
ku Nemačku. Odabrane godine predstavljaju istorijske prekretnice (1935, 1945, 1953, 1978, 1993) po 
pitanju državnosti, identiteta, zakona i propisa, čime se skreće pažnja na promenljivost instanci koje 
odlučuju o pitanjima imovinskog i krivičnog prava tematizovanih u drami. 

Likovi su predstavnici Jevreja (bračni par Švarcman) i nacista (bračni par Hajzing), različitih ge-
neracija (Rozvita – Hajdrun – Hana) i država (Rozvita je iz Trećeg Rajha, zatim s porodicom živi u SRN, 
dok je Štefani iz NDR). U središtu radnje je kuća kao jedina fiksna tačka koja povezuje više vremenskih 
ravni i političkih sistema, te na prvi pogled deluje da je reč samo o različitim viđenjima i tumačenjima 
imovinskog prava. Međutim, pitanje vlasništva ne može da se utvrdi jednostavnim uvidom u postojeću 
dokumentaciju, budući da mnogo toga nikada nije zabeleženo. Baveći se pitanjem nepokretne imovi-
ne iz NDR, Majenburg ukazuje na slojevitost prividno jasnog problema koji se rešava podnošenjem 
pravnog zahteva, dok se previđaju mnogo kompleksnija, dublja pitanja koja ostaju bez odgovora: šta se 
zaista dogodilo i ko je za to odgovoran? 

Strategije eksternalizacije (prebacivanje krivice i odgovornosti), ćutanja i brisanja prošlosti, kao i 
krivotvorenje pojedinih događaja, postupaka i identiteta koriste se za zataškavanje istine, sa ciljem da se 
izbegne politička i sakrije moralna krivica. Spoljašni moralni referentni okvir (zakoni i propisi, društve-
no prihvaćene norme ponašanja) pokazuje se kao jednako nepouzdan kao i unutrašnji referentni okvir 
(vrednosti, uverenja o ispravnom i pogrešnom). Međutim, uprkos uspešnim strategijama potiskivanja 
sećanja i krivice, istina skrivena od očiju javnosti ostaje i dalje živa u (pod)svesti, vidljiva budnom oku 
nepopustljivog suda savesti, budući da nijedan drugi sud ne vodi računa o promenljivim kategorijama 
prava i morala. Međutim, književnost, posebno drama kao što je Majenburgov Kamen, (p)ostaje „tribu-
nal“ na kojem se ova pitanja još uvek tematizuju kao predmet kritičkog mišljenja i otvorene diskusije: 
šta i zašto kolektivi i pojedinci potiskuju? 

Literatura

Anordnung 1953: Anordnung über die Behandlung des Vermögens der Personen, die die Deutsche Demokra-
tische Republik nach dem 10. Juni 1953 verlassen vom 1. Dezember 1953. Gesetzblatt der Deutschen 
Demokratischen Republik, 1953, S. 1231. Skinuto sa sajta 10. 2. 2021. <https://www.verfassungen.de/ddr/
vermoegensverordnung53.htm>. 

Assmann, A. (2006). Der lange Schatten der Vergangenheit. München: C. H. Beck Verlag.  
Hübner, R. (2019). Als der Krieg nach Dresden kam. Sächsische.de, 13.10. Skinuto sa sajta 20. 11. 2021. <https://

www.saechsische.de/plus/als-der-krieg-nach-dresden-kam-5128082.html> 
Jaspers, K. (1946). Die Schuldfrage. Heidelberg: Lambert Schneider.   
Jaspers, K. (2009). Pitanje krivice. Beograd: Konrad Adenauer Stiftung. 

https://www.verfassungen.de/ddr/vermoegensverordnung53.htm
https://www.verfassungen.de/ddr/vermoegensverordnung53.htm
https://www.saechsische.de/plus/als-der-krieg-nach-dresden-kam-5128082.html
https://www.saechsische.de/plus/als-der-krieg-nach-dresden-kam-5128082.html


POTISNUTA SEĆANJA I KRIVICA U DRAMI MARIJUSA FON MAJENBURGA KAMEN

123

Kritikenrundschau (2008). In Eva Maria Klinger: Der Stein - Marius von Mayenburg deutsche Familienge-
schichte hatte in Salzburg Premiere. Skinuto sa sajta 17. 7. 2022. <https://www.nachtkritik.de/index.
php?option=com_content&view=article&id=1618&Itemid=40>. 

Lettenbauer, S. (2008). Familie als Drama. Deutschlandfunkkultur, 31.07. Skinuto sa sajta 20. 11. 2021. <https://
www.deutschlandfunkkultur.de/familie-als-drama-100.html>

Majenburg, M. (2017). Kamen. U: B. Denić, D. Gojković, J. Kostić Tomović. Antologija savremene nemačke 
drame. Knj.  III: 1989–2008. Beograd: Zepter Books World, 601–639. 

VermG 1990: Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (1990). Skinuto sa sajta 20. 11. 2021. <https://www.
gesetze-im-internet.de/vermg/BJNR211590990.html> 

Verordnung 1952: Verordnung zur Sicherung von Vermögenswerten vom 17. Juli 1952. Gesetzblatt der Deutschen 
Demokratischen Republik 1952, S. 615. Skinuto sa sajta 20. 11. 2021. <https://www.verfassungen.de/ddr/
vermoegenssicherung52.htm>. 

Wahl, Ch. (2007). Die Kunst des Wegsteckens. Tagesspeigel, 05.01. Skinuto sa sajta 20. 11. 2021. <https://www.
tagesspiegel.de/kultur/die-kunst-des-wegsteckens/794666.html>

REPRESSED MEMORIES AND GUILT IN THE CONTEXT OF CHANGES OF LEGAL AND MORAL 
REGULATIONS IN THE PLAY THE STONE BY MARIUS VON MARIENBURG 

Summary

In the play The Stone (Der Stein, 2008), the contemporary German writer Marius von Marienburg (1972) shows 
the degree to which past and present are interwoven, and how difficult it is to distinguish between the truth and 
lies created in an attempt to bury the feeling of guilt and to avoid the responsibility for one’s own actions. The axis 
of the plot is a discussion about a house, whose owners changed three times during three political systems (Third 
Reich, GDR and FRG). However, the truth about the house and the past remains constantly unavailable to younger 
generations because of the “unreliable” and contradictory memories and statements of mother and grandmother 
Roswitha, who is trying to cover up the injustice done to the primary, Jewish owners of the house. The aim of the 
contextual and psychological analysis was to reconstruct the history of the house and the changing property rights 
(the historical and legal framework), as well as to discuss the strategies of memory repression (Aleida Assman), 
in order to ascertain which kind of guilt Roswitha is trying to keep secret. The categorisation of the guilt is based 
on the work of German post-war psychiatrist and philosopher Karl Jaspers and his book The Question of German 
Guilt (Die Schuldfrage, 1946).  
The research shows that the legal framework for property rights changed and (re)defined the ownership of the 
house several times. The last owner is the main figure who uses the strategies of externalisation, silence, blanking 
out and falsification in order to hide her political and moral guilt acquired during the period of the Third Reich. 
Although her repressed memories and guilt from the time of National Socialism remain a secret for decades, she is 
now in her old age and losing touch with reality, haunted by the memories and apparition of the woman she and her 
husband once betrayed. The author shows in this play that the question of property from the German Democratic 
Republic is not as simple as it seems. There are much more complex and deeper issues which should be taken into 
account, although they have been ignored so far. The outside moral reference frame (law and norms) appears as 
unreliable as the inside moral reference frame (values and beliefs), so that the truth remains hidden for decades, 
alive only in the memories of the dying generation, left to the judgment of conscience, since no court is willing to 
deal with it any more. However, literature, in particular drama (like Mayenburg’s The Stone), could take the role of 
a “tribunal” willing to discuss the critical question “What and why do collectives and individuals repress?”
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THE GENRE OF BILDUNGSROMAN IN LOUISE ERDRICH’S THE 
ROUND HOUSE

The paper analyzes elements of the Bildungsroman genre in Louise Erdrich’s novel The Round House (2012). In 
the novel, Erdrich skillfully reinvents the conventional genre of Bildungsroman to show its (in)applicability to 
Native American condition. The paper will show how Erdrich follows the tenets of the traditional Bildungsroman 
in portraying the protagonist Joe as trying to fit into the society. Erdrich also adopts the traits of the American 
Bildungsroman in making Joe question the values of the American society and the American dream.  Finally, the 
paper will analyze how, for the most part, Erdrich applies the characteristics of the postcolonial and Native Ameri-
can Bildungsroman in order to show the injustice done to Native Americans and their marginalized position in 
society by making Joe question the unjust treatment his mother suffers in the hands of society and the law. Finally, 
Joe finds healing and justice by immersing himself into the tribal culture and traditional stories which is in line with 
the Native American Bildungsroman tradition.

Keywords: Bildungsroman, Native Americans, Louise Erdrich, The Round House 

1. INTRODUCTION

It seems that, more often than not, when non-Native scholars discuss genres in Native American 
literature, they tend to argue whether they are capable, or even permitted, to do so (Kurup 2016: 95). The 
prevailing opinion is that application of Western genre categories to Native American fiction distorts it 
and diminishes its value by forcing it to conform to the norms that should have no bearing on it. For 
example, Ibarrola-Armendáriz’s discussion of genres in The Round House opens with precisely such a 
quandary (2016: 14). He mentions opinions of Gerald Vizenor, Leslie M. Silko, Paula Gunn Allen, and 
Craig Womack, who asserted that Western readers are eager to fit Native American works of art into 
categories that do not do justice to their complexity, worldviews, and objectives which are different 
from those belonging to Western culture and literature. What comes readily to mind here (and Ibarrola-
Armendáriz uses this instance as well) is Paula Gunn Allen’s persuasive discussion of a Keres story in 
which she rejects possible Western readings of the story showing instead how deeply rooted it is in the 
rituals and symbols of the Keres (1992: 222-245).

However, there is also danger in analyzing the works of Native American writers, including Er-
drich, solely through the prism of ethnic, or more specifically, Native American writing. That is why we 
opted for a different approach when looking at the elements of the Bildungsroman genre in Erdrich’s 
novel The Round House. We argue that Native American writers should not be contained only within 
the category of ethnic writers. Instead, their works should be viewed as part of larger cultural and liter-
ary movements. This corresponds to Peterson’s argument that placing Native American writers firmly 
within the category of American ethnic writers is restrictive and makes them appear as if they were cre-
ating in a separate space instead of acknowledging their contribution to a larger American literary oeu-
vre (2001: 1). It is equally important to bear in mind that Erdrich attended prestigious universities, such 
as Dartmouth and Johns Hopkins, where she studied various literary movements and theories, which 
inevitably influenced her approach to writing. In her interview about the novel The Round House, she 
admits that she wanted to take traditional genres and see how she could use them in the Anishinabe set-
ting (Tazioli). Her statement inspired us to examine the ways she revises and subverts the genre to show 
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to what extent it is applicable to the Anishinabe culture. Our argument is that The Round House employs 
features of both the traditional Bildungsroman genre and its American and Native American variants. 

2. THE GENRE OF BILDUNGSROMAN

First, let us consider the history of Bildungsroman and its traditional characteristics before we 
turn to its contemporary use and, more specifically, American and Native American forms of Bildung-
sroman. Bildungsroman appeared in German literature in the eighteenth century. It revolves around a 
process of maturation of a young protagonist from their early youth to middle age. Bildungsroman is to 
a large extent a depiction of various stages in the socialization of the main character which includes both 
formal and self-education. The protagonist is usually a child who is in a way on the margins of society 
by being an orphan, or a misfit who feels that he/she does not belong due to their lower social standing. 
Bildungsroman revolves around the main character’s negotiations of social rules, climbing the social 
ladder or at least being incorporated into larger society. 

Social advancement and conforming to societal norms were particularly important for early forms 
of Bildungsroman since it reflected the period from which it originated. It was an expression of the de-
sire of the rising middle class of entrepreneurs to be recognized as valuable members of society (in com-
parison to aristocracy). They also wanted a chance to prosper and continue climbing the social ladder 
by improving themselves and their offspring. As Bubikova suggests, early forms of German Bildung-
sroman “contain more or less conscious efforts of the protagonist at self-cultivation and self-education 
through experience and study” (2011: 15). 

With its focus on self-improvement, adherence to social norms and integration into society, Bil-
dungsroman found rich soil in Victorian England and became one of the most dominant genres of the 
period. Victorian writers and those that followed them foregrounded the genre’s interest in the power 
dynamics between society and the individual as well as the formation of the individual’s traits, talents 
and flaws (Golban 2018: 3-4). Michael Giffin straightforwardly defines Bildungsroman as “the novel of 
a protagonist’s journey into maturity” (2020: 10). But in his discussion of the development of the genre 
and the role of religion in it, he shows how the definition of maturity changed along the way, in turn af-
fecting the features of the genre (Griffin 2020: 10). Consequently, Bildungsroman, as any other genre for 
that matter, evolved under the social and cultural influences of various historical periods.

In the period of modernism, Bildungsroman deals with the character’s inner turmoil as the char-
acter sought to come up with a new definition of their identity in a rapidly changing world. From the 
insistence on social norms and acceptance, the genre switched its focus to individual experience in its 
“personal, spiritual, subjective, emotional and now above all psychological dimensions” (Golban 2018: 
6). It becomes nearly impossible (an ultimately undesirable) for the protagonist to achieve “harmony 
between internal and external factors” (Golban 2018: 6). Instead, the character feels alienated, isolated, 
and lonely in the estranged and divided contemporary world (Golban 2018: 6). The appeal of the genre, 
which charts a personal quest to adulthood, maturity, a definition of one’s identity, and a place in a soci-
ety, has stood the test of time and became a staple genre in literatures across the world. As Golban states:

In a first-person, long, extended narrative, a young protagonist recounts his or her childhood, emphasizes 
the youth and young adulthood of his or her highly sensitive personality, and attempts to learn the essence 
of living, to discover the meaning and pattern of the world, to find love and friendship, as well as profes-
sion and a place in society, and ultimately to acquire an identity, the art of living and a philosophy of life. 
(2018: 20)
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3. AMERICAN BILDUNGSROMAN

While discussing the American type of Bildungsroman, Sarah Graham suggests that the genre 
was embraced by Americans with great enthusiasm because it corresponded to the ideas of freedom, 
independence, self-improvement, and equality that can be found in the principal documents of Ameri-
can history, such as the Declaration of Independence and the Constitution, and especially in the notion 
of the American dream. They are embodied in protagonists who overcome obstacles to achieve trium-
phant self-realization (Graham 2019: 117). However, following Frederic Carpenter, who commented 
on America as an adolescent civilization both full of potential and with confusion regarding it, Graham 
points out that it is fitting, given this ambivalence, “that American novelists have used the Bildungsro-
man more than any other genre to expose the nation’s shortcomings” (2019: 117). This also corresponds 
to Slaughter’s argument that Bildungsroman is ultimately a genre that deals with social justice since it 
charts the process of the protagonist’s potential incorporation in society even if he/she starts from the 
margin, as we mentioned before. Hence, Slaughter makes a parallel between the genre and international 
decrees on human rights:

The genre’s proliferation recently and in the previous two centuries corresponds to periods of social crisis 
over the terms and mechanics of enfranchisement, the meaning and scope of citizenship. The genre pro-
vides the normative literary technology by which social outsiders narrate affirmative claims for inclusion in 
the franchise of the nation-state, the story form of incorporation through which the historically marginalized 
individual is capacitated as a citizen-subject that is, as “a person before the law.” However, as the canoni-
cal genre of human rights incorporation, the Bildungsroman has the dual capacity to articulate claims of 
inclusion in the rights regime and to criticize those norms and their inegalitarian implementation. From the 
perspective of human rights, we might recognize Bildungsroman not as the name of some typologically 
consistent literary artifact, an idealist strain of the realist novel that Jeffrey Sammons and Marc Redfield 
have argued was a nineteenth-century historical phantom anyway, but as the name of a function, the generic 
label that good reformists repeatedly give to texts that perform a certain kind of incorporative literary social 
work. (Slaughter 2006: 1411)

4. POSTCOLONIAL AND CONTEMPORARY AMERICAN ETHNIC 
BILDUNGSROMAN 

Ethnic literature in the U.S. blossomed in the 1980s and 1990s and continues to have a major 
impact on the contemporary American literary scene. The majority of writers of the works who garnered 
a lot of attention and were awarded the most prestigious literary prizes (Angelou, Walker, Alvarez, 
Anzaldúa, Kingston, Diaz, McBride, Acevedo, to name a few) wrote Bildungsroman novels. As first in 
their families and communities to go to college, they had the means to express what it was like growing 
up as African American, Latinx, Asian American, Native American, gay, or transgender and having to 
meet the demands of different cultures and communities. Often this type of Bildungsroman follows the 
classic aspects of the genre in that the protagonist has to learn the social norms of the dominant white 
society (whether as an immigrant or a member of a marginalized group) and either try to carve one’s 
space in it or reject it entirely. The authors speak of their discrimination on the basis of their gender, race, 
class, and sexual orientation. 

In this respect, the type of Bildungsroman written by American ethnic writers is similar to those 
written by postcolonial writers. In the postcolonial Bildungsroman, writers also have to revise and adapt 
the genre in order to deal with the burden of being under colonial yoke for centuries. In her excellent study 
on postcolonial Bildungsromane, particularly those coming from African countries, Hoagland claims that 
the defining characteristic of the postcolonial Bildungsroman is “the ongoing remediation of colonial-
ism’s traumatic legacy throughout the self-maturation process. Closure, at least in the way we would 
understand it in the European Bildungsroman, is neither forthcoming nor assured” (Hoagland 2019: 220). 
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In the postcolonial Bildungsroman, there is “the insistence on placing the postcolonial subject within his-
tory rather than outside of it” since, according to Hoagland, the interplay between real historical time and 
the emergence of the postcolonial subject is a theme more central in the postcolonial Bildungsroman than 
hybridity, ambivalence, and trauma (2019: 223-4). It is important to point out that we also see this feature 
in The Round House given its involvement with the issues of justice and equity for Native Americans in 
the U.S. There is also Erdrich’s insistence on revealing the layers of history of Native American disen-
franchisement in the U.S. and the intergenerational trauma that has resulted from it. 

5. NATIVE AMERICAN BILDUNGSROMAN

There are traits of both the ethnic and the postcolonial Bildungsroman in the Native American 
Bildungsroman. Native American writers often engage with the legacy of violent colonization that 
robbed them of their land, their tradition, religion, language and culture (Graham 2019: 135). Diseases 
that the settlers brought with them affected Native American population severely, decimating their num-
bers. This horrible loss of life, that Erdrich compared with a nuclear disaster (Erdrich 2000: 43), also 
led to an irrevocable loss of various aspects of Native American identity. Native American cultures were 
predominantly oral, which meant that the elders possessed an invaluable knowledge of stories, rituals, 
and medicine ways that accompanied them. With European diseases, which killed predominantly older 
and younger members of population, Native American tribes were simultaneously robbed of their past 
and their future. 

In many Native American Bildungsromane, the protagonists struggle with their Native Ameri-
can identity in the dominant white American society, which perceives them as the Other and pressures 
them to assimilate. Their response is either to try to find their way in the urban communities in the U.S., 
turning away from their Native American tradition, or to reject completely the American aspect of their 
identity and turn solely to their Native American roots. The trend of returning to the reservation and the 
project of excavating the forgotten and repressed Native American traditions, beliefs, languages, and 
rituals was particularly strong during the second wave of Native American literature. Writers like N. 
Scott Momaday, James Welch, and Leslie Marmon Silko (to name the most prominent members of this 
movement) depicted protagonists who try to carve their space in the dominant white society, become 
disillusioned, and often experience psychological and physical trauma as a result. Their maturation and 
regeneration begins when they return to the reservation and start learning about their heritage. Often, 
they become engaged in the ritualistic practice of healing and learn from the medicine men and women 
who are still enduring on the reservation. We see that these authors follow the features of the traditional 
type of Bildungsroman to an extent. Their protagonists do not climb the social ladder; on the contrary, 
they are excluded from the dominant society. More importantly, they yearn to belong to a community 
and they forge their identity in reconnecting with their native heritage. While discussing the novels 
mentioned above, Graham notes that

[t]hese canonical novels and more recent coming-of-age narratives by lauded Native writers like Louise 
Erdrich (Ojibwe), such as The Round House (2012) and LaRose (2016), and Sherman Alexie (Spokane/ 
Coeur d’Alene), especially his short-story sequence The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven (1993), 
all depict Native experience from the inside, placing at the centre of the narrative those previously margin-
alised and silenced. These writers use the Bildungsroman not only to depict but also to decry the unequal 
position of Native peoples in the USA. (2019: 136)

6. BILDUNGSROMAN IN THE ROUND HOUSE

Erdrich’s novel The Round House is in many ways different from her previous and subsequent 
works. While her trademarks are polyvocality, fragmented narration, and historiographic metafiction, 
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The Round House features linear narration with occasional flashbacks. Although the novel covers only 
two months in the summer of 1988, it represents the process of maturation of the narrator, Joe Coutts, 
who has to leave behind his childhood as he faces injustice on the Anishinabe reservation, home of his 
family for generations. Erdrich uses the Bildungsroman genre to highlight Joe’s transition from child-
hood into adulthood as he struggles to find and punish the man who raped and tried to kill his mother, 
Geraldine, and who murdered another Anishinabe woman, Mayla Wolfskin. Erdrich uses the novel to 
showcase violence committed against Native American women in the U.S. and Canada. As she stated 
at the end of the novel, one out of three Native American women gets raped during her lifetime; 86% 
of perpetrators of these assaults are non-Native men, and most of the crimes are not prosecuted (2012: 
319). On a larger scale, the novel also depicts decades of oppression and violence committed against the 
members of the Anishinabe tribe but all other Native American tribes as well. 

We see Joe at the beginning of the novel as a carefree teenager who is firmly planted in his family 
and tribal surroundings. His family is somewhat different from those of his friends on the reservation. 
Firstly, he has both parents who love and support him. As he comments, most of his friends live with 
only one parent and are poor. In comparison, as fits the form of the traditional Bildungsroman, the Coutts 
family is middle class, with Bazil as a respectable judge and Geraldine also a trustworthy member of 
the community as its historian and custodian of culture in charge of tribal records. Apart from this sound 
nuclear family, Joe enjoys tight connections within his wider network of family and friends. This all 
changes abruptly when his mother is violated. Erdrich shows on Joe’s example how an attack on female 
members of Native American communities unravels familial and communal ties. We argue that this is 
precisely one of the reasons Erdrich decided to use the genre of Bildungsroman in the novel. It shows 
how relatively early in their lives children in Native American communities have to learn about brutali-
ties committed against their tribes. Joe’s childhood and that of his friends (Angus, Zack, and Cappy) is 
cut short as they learn how a white man raped Geraldine and Mayla, murdered Mayla, and then tried to 
burn both women to hide the evidence. Many writers use the persona of a child narrator to highlight the 
difference between their naivety, innocence, and lightheartedness and the distressing situation they find 
themselves in. For example, in the novels dealing with the Holocaust which feature child narrators, the 
readers are more capable of comprehending the seriousness of the situation the child finds itself in even 
while the protagonist is incapable of doing it fully. The juxtaposition between the child’s vision of the 
world and the harsh reality of their circumstances makes the readers empathize with them more than 
they would if the story was told from an adult point of view (see Hurst 1990, Steinmetz 2011). Similarly, 
as readers follow Joe, Cappy, Angus, and Zack on their road to discovery of the injustice done to the 
women of their tribe, which causes them to grow up during one summer, they cannot help but feel for 
their anguish and pain. 

The novel opens symbolically with the image of Joe and Bazil trying to weed out roots of trees 
which are undermining the foundations of their house. While Bazil quickly grows tired of the fight, 
goes into the house, and falls asleep, Joe remains and keeps fighting the roots, which he labels as intrud-
ers (2012: 4). The scene of the son and the father defending the foundation of their house is undercut 
by their realization that their wife and mother has been gone for too long. As Joe says: “Her absence 
stopped time” (2012: 6). At this point, Joe’s youth is left behind him even if he does not realize this yet. 
As the doctor questions whether Joe should be present as his father hears that Geraldine was violently 
attacked and raped, Joe once again steps forward as the stronger of the two:

My father’s emotion was something, his gesture implied, that I was too young to witness. But during the 
last few hours I had become increasingly resistant to authority. Instead of politely vanishing, I ran to my 
father, flailing Dr. Egge aside. I threw my arms around my father’s soft torso, held him under his jacket, and 
I fiercely clung to him, saying nothing, only breathing with him, taking great deep sobs of air. (2012: 18) 

In keeping with the tradition of Bildungsroman, Erdrich makes Joe appear as an orphan after the 
crime. Geraldine shuts herself into her room and does not want to see anybody. She completely ignores 
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Joe, which hurts him deeply. Bazil becomes engrossed in the task of finding his wife’s attacker, and Joe 
slips under his radar. From an integrated member of family, Joe turns into an outsider who watches from 
the sidelines as his family disintegrates. While this makes him similar to a standard Bildungsroman 
protagonist, Erdrich subverts the genre by making Joe question the norms of both the dominant white 
society and the Anishinabe community. He does not wish to conform, follow the rules, and climb the 
social ladder. Quite the contrary, Joe becomes deeply disappointed in both societies, which is more in 
line with the contemporary features of Bildungsroman, as we mentioned above. 

Joe’s first disillusionment concerns American and tribal justice systems. As a child, Joe perceived 
his father as a-larger-than-life figure. At the beginning of the novel, he has complete faith that Bazil will 
find the perpetrator, punish him, and protect their family and tribe. He starts reading his father’s court 
cases, hoping to find clues about the way the justice system works on the reservation, and becomes 
deeply disillusioned once he realizes that, throughout his career, his father only dealt with petty crimes 
and mundane matters. Erdrich uses Joe’s bitterness to show her readers how limited tribes are in their 
efforts to protect themselves. The crimes against Mayla and Geraldine have been committed in the round 
house, the traditional holy place for the Anishinabe tribe, on the intersection of tribal, county, and fed-
eral land. This means that the tribal court has no jurisdiction over the case (see Petrović 2018). As both 
Bazil and Joe quickly realize to their chagrin, country and federal police and justice departments are not 
interested in solving the crime even after it turns out that the primary suspect, Linden Lark, is known for 
his white supremacist views. Geraldine reveals that she was attacked by Lark because of the birth record 
of Mayla Wolfskin’s child, whom she had with senator Yeltow. Mayla wanted to protect the child by 
enrolling her as a member of the Anishinabe tribe, and Geraldine helped her. Both women thus become 
victims of Lark, Yeltow’s employee and a man obsessed with Mayla.

Outraged with the way justice system failed his family, Joe and his friends decide to initiate their 
own investigation and find as much as they can about Lark so that they can bring enough evidence to 
convict him. Consistent with the traditional Bildungsroman plot, as an adolescent disappointed in adults 
and social institutions, Joe finds support in the company of his peers. They call themselves the TNG 
(The Next Generation from the show Star Track), which reflects how they perceive themselves. They 
identify themselves only with the characters in the series who are marginalized in some way because 
they are different from the dominant white characters due to their race (Worf, Klingons, Data, Gor-
die, etc.) or who belong to warrior cultures. Science fiction genre in combination with Bildungsroman, 
speaks of Joe and his friends’ hybrid identity. Belonging to the TNG clearly establishes their in-group 
identity: “we weren’t skinny, picked on, poor, motherless or scared. We were cool because no one else 
knew what we were talking about” (Erdrich 2012: 20). Joe, Cappy, Angus, and Zack, as Anishinabe, are 
prematurely burdened with the knowledge of the crimes perpetrated against their tribe and their margin-
alized position in the American society which causes their anxiety. Due to their insecurity, they resort 
to the role models offered in popular culture in an attempt to validate themselves through identification 
with these widely accepted figures (see Stankić and Izgarjan 2018). They are particularly attracted to the 
film Alien because they see themselves as aliens. As Native Americans, they do not fully belong in the 
American society. As young people who are seen as more American than traditional, they also do not fit 
in the Anishinabe community. 

The next phase in Joe’s maturation has to do with his dual identity as an American and a member 
of the Anishinabe tribe. Like the majority of the other children on the reservation, he does not speak 
Anishinabe. As we see, the young are more influenced by American popular culture than they are by 
their ancestors’ tradition. Both in The Round House and the novel The Plague of Doves (2008) which 
precedes it, hearing the stories about the tribe’s oppression during colonization represents a threshold 
to the characters’ adulthood (Izgarjan 2014: 49). After the family learns that the main suspect is Lin-
den Lark, it is Joe’s turn to hear these stories. He finds out that his grandfather, Mooshum, is the only 
survivor of the lynching of Anishinabe men perpetrated by a white posse. They are wrongfully accused 
of murdering a white family and become immediate suspects although there is no evidence pointing to 
them. They are hanged without any investigation or a trial. Mooshum tells Joe the story of this crime 
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because Lark’s ancestors were members of the posse. Although this event is not part of any official re-
cords, the lynching tree stands as a reminder of the crime. The Anishinabe tie prayer flags to its branches 
to honor the victims. 

The lynching tree and the round house represent persecution of the Anishinabe in the past and 
in the present (see Izgarjan and Petrović 2019). As a site of the crime which included violation of two 
female bodies, the round house metaphorically represents colonization as rape. By attacking Geraldine, 
who is the daughter of the only survivor of the lynching, Lark wants to “finish the job” of eradicating the 
Native Americans that his ancestors started. At first, when Joe and his friends learn that the crime hap-
pened in the round house, they think that the perpetrator chose this location only because he knew that he 
could not be prosecuted due to complicated jurisdictions over the land. However, as they hear the story 
about the round house from Joe’s grandfather, the site of the crime gains a much larger significance. 
The round house used to serve as a place of worship for the Anishinabe. Mooshum passes on to them 
the story he heard from the tribal leader and a trickster figure, Nanapush. The tribe was starving as the 
Anishinabe were forced into reservations after their land was taken by the American government. White 
settlers deliberately killed most of the buffalo so that Native Americans lost their primary source of food. 
Buffalo Woman, one of the last of her kind, offered herself in sacrifice to Nanapush, and that saved the 
tribe from famine. She instructed Nanapush to build the round house with her bones and make it a holy 
place, a sanctuary where things would be done in a good way. Buffalo woman teaches Nanapush how to 
survive innumerable losses and how to preserve the tribal tradition. Nanapush continues imparting the 
Buffalo Woman’s lesson to his tribe members in the face of many personal and communal tragedies (see 
Stankić and Izgarjan 2018). Mooshum remembers the times when the Anishinabe held their religious 
and tribal gatherings in the round house and how it was raided by sheriffs and priests. Joe realizes that 
the round house is a part of something bigger, some idea or truth, but he is capable of comprehending 
this truth about his tribal past and identity only in fragments, as part of Mooshums’s storytelling. This is 
in accordance with Hoagland’s notion that postcolonial writers of Bildungsromane use narrative choices 
which

highlight the interrupted, erratic and fractured development of the postcolonial Bildungsroman protagonist. 
Rather than giving access to a self in steady development, the reader is instead presented with fragments, 
flashes. Time, this choice seems to say, is not on the protagonist’s side, and in the long view of colonial 
history at least, it never has been. The luxury of a gradual development is symbolically denied to both the 
protagonist and the reader, and underscores the ‘displacement and alienation [chronicled] in post-colonial 
texts’ as well as the urgency of the formative process for the protagonist. (2019: 225-226)

For a while, after hearing the story about lynching and visiting the round house and imagining the 
ordeal of his mother, Joe struggles with the notion of what it means to be Anishinabe. In order to escape 
painful reminders of the brutalities done to his people, he tries to identify with the larger American soci-
ety. He tries to believe in the American justice system and wants Lark to be prosecuted in a county or a 
federal court. At this point, he still believes in the basic American values, such as equality, freedom, and 
justice for all. Not only that, in one of the crucial episodes in the novel, we see Joe acting as a teenager 
who desires to be part of the American consumer culture to such an extent that it leads him away from 
his Anishinabe heritage and compromises the investigation against Lark. 

At a crossroads during his search for the clues in solving the crime, Joe asks his totem animal, the 
crane, to help him. He finds a doll submerged in water. Stuffed in it are $40,000. Joe takes the money 
although he suspects that it might be connected to the case. When he talks to his father and an FBI agent, 
he deliberately avoids mentioning the money. Instead, he uses a part of it to buy the most fashionable 
pair of sneakers. He shares another part with his aunt, a former stripper, who buys herself diamond ear-
rings, another symbol of prestige. The rest they burry under the lynching tree directly connecting money, 
greed, and hate crimes. It will turn out at the end of the novel that senator Yeltow gave Mayla the money 
to buy her silence. After hiding the money, Joe sees the crane flying past his window and remembers 
how his mother used to tell him stories about it when he was little, but this time he treats them as a su-
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perstition. As Ibarrola-Armendáriz observes, “the protagonist-narrator feels pulled in various directions 
at different stages in the story, since each of these codes seems to offer a different answer to his quest for 
a solution to his mother’s desperate condition” (2016: 22).

Despite the evidence that point to his connection in kidnapping, raping, and killing Mayla and 
raping Geraldine, Lark does not get prosecuted. He attacks Bazil, who suffers a heart attack and ends up 
in hospital. Lark continues taunting Geraldine and Joe even after a couple of members of the tribe beat 
him up and warn him to back off. Lark’s continual demonstration of white supremacist power leads to 
Joe’s final turning away from the American society. Instead, he fully embraces the Anishinabe culture 
and particularly Mooshum’s stories about his ancestors’ past. With his father in hospital and mother 
deeply depressed, he also realizes that although he has just turned thirteen, he is the only one who can 
protect his family from Lark’s further attacks. He takes justice into his own hands and kills Lark. 

This is the last milestone in Joe’s quest for his identity and justice for his people. Here we see 
Bonar’s proposition that in the new variants of Bildungsroman, the protagonist gains understanding of 
their place and the way the world works before the conclusion of the novel. Unlike the episode featuring 
the crane, this time Joe decides to interpret the world from the Anishinabe point of view. In the native 
outlook, Lark features as a windigo. The stories of windigo coincide with the period of forcing Native 
Americans into reservations. Windigo is a creature made of ice, with insatiable hunger, who devours 
everything on its path. In the Native tradition, windigo stands for greed of the white settlers and their 
complete disregard for Native American lives. The only way to get rid of a windigo is to kill it. This is 
precisely what Joe does, aided by his friend Cappy. 

In comparison to all other children in the novel, Cappy is completely grounded in his Anishinabe 
identity. He is fluent in the Anishinabe language and grows up steeped in the traditional lore. His knowl-
edge of the Anishinabe stories and rituals is largely due to his family background. His father is a tribal 
leader, and his brother is an apprentice medicine man. Cappy is an excellent tracker and huntsman. With-
out him, Joe, who grew up with his largely academically oriented parents, would not be able to handle 
Lark. It is Cappy who obtains and then hides a gun, finds Lark, and covers his and Joe’s tracks. Joe 
takes several aims at Lark and manages to inflict superficial wounds, and Then, Cappy takes the gun and 
renders precise shots which kill Lark. Joe takes full responsibility for Lark’s murder. However, Erdrich 
avoids an easy reading in which Lark’s murder by a couple of teenagers would be an adequate response 
for Lark’s crimes. Cappy is troubled by his role of an accomplice; he has nightmares and decides to leave 
the reservation and move to New Mexico. Joe and his friends take this trip with him, but they have a car 
accident in which Cappy dies instantly. Joe is devastated by the loss of his friend. The novel opens with 
the mature Joe saying that Cappy’s ghost resides with him and closes with Joe feeling that after Cappy’s 
death, the sentence was to live with grief and to endure. 

On the other hand, the debt Joe feels towards his friend incites in him a new responsibility to the 
world. Joe was afraid of becoming a windigo after killing Lark, but everything he has learned in his 
quest for justice makes him determined to become a better man. He becomes a lawyer and specializes in 
tribal justice. He is fully committed to his Anishinabe identity, which is also manifested in his marriage 
to Margaret Kashpaw, great granddaughter of Nanapush’s wife with the same name. The family lines 
in the novel thus complete the cycle of the stories told in it. The stories also firmly connect The Round 
House with Erdrich’s other works in which the characters of Nanapush, the Kashpaws, the Coutts, and 
their descendants appear. Ultimately, at the end of Bildunsgroman, an individual is integrated into the 
society. Joe achieves this integration, albeit with paying a heavy price. His parents realize what he and 
Cappy did, as do the other members of the community, and they do not condemn him. Quite on the 
contrary, they like Joe, accept that Lark was a windigo, a monster that had to be dealt with. The question 
remains why this had to be done by teenage boys, and one of the answers would be equal to the answer 
why Erdrich decided to use the genre of Bildungsroman to render the monstrosity of violence done 
against Native women. As Kurup suggests: 
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Joe’s position is analogous to that of the Ojibwe tribe; both are stymied in their bids for justice and are too 
easily trumped by a greater authority, namely federal law. The laws of the land—not the Native Americans’ 
but the U.S. government’s—bind Native peoples and render them powerless to exact justice on perpetrators 
from the greater U.S. population, who are protected by federal law. Joe’s position is powerless; things hap-
pen to him. Erdrich’s narrative choice is also emblematic of her intention to get across an explicit political 
message that demands a clear narrative style: that contemporary Ojibwe communities still suffer the disen-
franchisement of the colonized. (2016: 66) 

7. CONCLUSION

Erdrich uses the traits of the traditional Bildungsroman in which the protagonist accepts the 
norms of society and becomes its integrated and functional member, contributing to further develop-
ment of society. She also follows to a degree the American Bildungsroman tradition, in which an ado-
lescent protagonist questions American values and the notion of the American dream with its promise 
of equality and pursuit of happiness for all. However, it has to be pointed out, she mostly uses features 
of the contemporary postcolonial and Native American Bildungsroman. Erdrich shows the enormity of 
injustice done to Native American tribes and their often precarious position in the U.S. Joe questions the 
inhumane treatment of Native Americans and shows that basic tenets of the American society are a lie. 
He exposes all the cruelty and viciousness in the centuries-old colonization and oppression of Native 
Americans. In the end, Erdrich turns to the Native American form of Bildungsroman. She follows the 
tradition of her predecessors and peers in having her protagonist find answers to his predicament in his 
native culture. Like in her previous novels, male and female protagonists come back to the reservation 
after forays into the urban setting of the contemporary American society. They find healing when they 
engage in their tribal traditional practices and achieve balance not only for themselves but also for the 
whole tribe.

 The ultimate message of The Round House is that a tradition and culture can survive the most 
terrible odds only if it has its young members defending it and learning from it. This is the wisdom Joe 
gains at the end of his journey to adulthood. We see him as an adult at the end of the novel, contemplat-
ing the most difficult summer of his life, with deep sorrow but also knowledge that it made him the man 
committed to his tribe and the continuous struggle for equity for his people. Joe, his family, and friends 
endure despite all the grief and loss. They survive and continue to challenge the system which discrimi-
nates against them. 
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BILDUNGSROMAN U ROMANU OKRUGLA KUĆA LUIZ ERDRIK

Rezime

Rad se bavi analizom žanra bildungsromana u romanu Okrugla kuća (2012) Luiz Erdrik. Rad pokazuje kako 
Luiz Erdrik vešto kombinuje različite tradicije bildungsromana kako bi pokazala kako i u kolikoj meri one mogu 
biti primenjene na starosedelačku književnost. Erdrik inkorporira postulate tradicionalnog bildungsromana tako 
što prikazuje adolescenta protagonistu Džoa kako pokušava se uklopi u belo društvo. Potom, ona upotrebljava i 
karakteristike američkog bildungsromana time što njen protagonista preispituje američke vrednosti i američki san. 
Konačno, ona se u najvećoj meri oslanja na odrednice postkolonijalnog i starosedelačkog bildungsromana, što 
se vidi u tome što protagonista Džo proživljava i preispituje nepravdu i marginalizaciju koja se dešava njegovoj 
majci i time pokazuje koliko su starosedeoci marginalizovani i koliko je pravda za njih nedostižna. Konačno, 
Džo pronalazi izlečenje i balans u okviru svoje plemenske tradicije i priča, što je karakteristika starosedelačkog 
bildungsromana.
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Јелена В. Јовановић

ДА ЛИ ЈЕ СЛОБОДА МОГУЋА: ВЛАДАН МАТИЈЕВИЋ (ЧАСОВИ 
РАДОСТИ) И ФИЛИП ГРБИЋ (ПРЕЛЕСТ)

Насловом постављено питање расветљавамо на примеру два савремена књижевна текста у којима смо 
пронашли сродности по питању односа према појму слободе. Аутори теже фактографском представљању 
стварности, где сама догађајност има кључно место. Пробој у зону слободе, па и слободног писања, пре 
свега кроз специфичну тематизацију телесности, која читаоца често оставља у недоумици ка коме је усме-
рена критичка оштрица, оно је што надмашује хоризонт очекивања. Када пишу о телесном, Матијевић и 
Грбић пишу без задршке, до мере која потпуно разрушава језичке, формалне, етичке границе, уз (некад 
тешко) приметан иронијски отклон. Та провокација, која реципијента чини несигурним, терајући га да 
стално преиспитује властиту позицију, освешћује стање савременог човека, али не само појединца, већ чи-
тавог културног и друштвеног окружења. Неуротичност појединих ликова слика је друштвене неурозе коју 
живимо у вечитој тежњи да будемо слободни, најчешће се не питајући шта је у ствари слобода. Обликова-
ње дискурса који код читаоца постиже висок степен урањања због динамике приповедања и  сликовитости 
израза, уз прихватање ризика да се склизне у некњижевно (пре свега порнографско), ова два романа чини 
сродницима у оквирима најновије српске прозе. 

Кључне речи: савремена српска проза, Владан Матијевић, Филип Грбић, слобода, тело

1. ПЛАЋЕНА СЛОБОДА „ЧАСОВА РАДОСТИ“ – О РОМАНУ ВЛАДАНА 
МАТИЈЕВИЋА

Има ли у свјетској књижевности такве витезице као што је Српкињица Маца Аксентијевић?
Већ видим Дон Кихота како од Маце узима часове радости и тотално забатаљује Дулсинеју од 

Тобоза и Санча Пансу. Пада маска Витеза Тужног Лика пред Мацом Аксентијевић.
Маца би Дон Кихота и у вјетрењачу увела, па за њим врата замандалила.

Јован Делић

Проза Владана Матијевића Часови радости1 објављена је први пут 2006. године, више од 
деценију пре прозе Филипа Грбића. Иако се тај текст2 налазио у избору за НИН-ову награду 2007. 
године, 2011. доживео поновљено издање, у Француској стекао популарност, иако је редовно на-
брајан од стране књижевних критичара, мало је оних који су о њему аналитички писали и гово-
рили. Међу њима посебно издвајамо запажања Јована Делића (2019), Адријане Марчетић (2011), 

1  Дело је штампано латиницом, али смо због уједначености у раду само наслов пресловили у ћирилицу.
2  Иако синонимно користимо изразе дело и текст, радије се, у складу са модреним теоријама текста и текстуалности, 
опредељујемо за текст, а следећи (између осталих) и постструктуралистичку мисао Ролана Барта: „Djelo možemo 
vidjeti u knjižarama, u katalozima, u ispitnim programima, a tekst je proces demonstriranja, on govori po nekim pravilima 
(ili protiv nekih pravila); djelo se može držati rukom, tekst je sadržan u jeziku, on egzistira samo u pokretu govora, tekst se 
doživljava samo u djelatnosti proizvodnje. Iz toga slijedi da tekst ne može zastati (npr. na polici biblioteke); konstitutivni pokret 
teksta je u tome da prolazi ʿkrozʾ (on može proći kroz djelo, kroz nekoliko djela)“ (Bart 1986: 182). У оваквом тумачењу 
текст је отворен и сасвим окренут читаоцу; постоји само у интеракцији са њим, јер једино тако је у стању да производи 
значење. На том трагу зачиње се и дијалог који је обухваћен појмом књижевност. Језгро оваквог мишљења налази се у 
семиотичкој дефиницији текста. 
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Владана Бајчете (2014), Лидије Делић (2016), од којих се једино књижевни оглед А. Марчетић по-
себно бавио Часовима радости, док су други такозвани роман помињали у ширем контексту (или 
пишчевог опуса или проблема еротског). Да ли одговор за, чини нам се, недовољну заступљеност 
у књижевној критици лежи у граничној позицији овог Матијевићевог текста? Он, истина је, хода 
на танкој жици која се непрекидно лелуја под снажним налетима „сировог“, и некада осећате ту 
велику борбу да остане у оквирима књижевног3. Матијевић је писац смео, али чини се да нигде 
у толикој мери није ризиковао као у овом крипто-роману4. О томе сведочи и књижевна критика: 

„Колико само овај писац трага за тајнама људске сексуалности и тјелесности; колики су распони 
људске, посебно женске сексуалности и колико су неодољиво привлачни ʿчасови радостиʾ, при чему 
су моралне категорије као забране смијешне, вјештачке и неодрживе чак и читаоцима који до њих 
веома држе. Мене је фасцинирала та Матијевићева способност дочаравања женске сексуалности из 
женске перспективе; та способност уживљавања у женску душу и тијело. То је достојно великих 
имена, од Боре Станковића до Владимира Набокова“ (Делић 2019: 16).

О слободи у Часовима радости може се расправљати на више различитих планова. Мо-
жда најпре пажњу привлачи слобода стваралаштва.5 Овај, поднасловом најављен „kratki viteški 
roman“ све је осим своје жанровске одреднице дате паратекстом. Нема овде ни витештва ни рома-
на, једино је, попут везивног ткива неопходног као подлога на којој ће се вршити деконструкција, 
остала доследно изведена особина кратки. Да је у питању савремено поигравање жанровском 
одредницом може се наслутити опет у поднаслову који као витеза издваја жену, тачније „avanture 
Mace Aksentijević“. Како би било јасније, добро је поћи од одреднице витешки роман. Према 
Речнику књижевних термина то је

„[s]rednjovekovni narativni spev, kasnije često i prozno prepričavan, s radnjom po pravilu iz legendarnih 
izvora. Nosioci te radnje su obično vitezi koji u skladu sa konvencijom ljubavi u srednjovekovnoj dvorskoj 
književnosti dokazuju u neobičnim i često fantastičnim poduhvatima svoju hrabrost, osećanje časti i druge 
vrline koje ih čine dostojnim njihovih dama“ (RKT: 921).

У Часовима радости није циљ и намера класично пародирање витешких романа, што би, 
уосталом, за савремени контекст било потпуно нефункционално, чак бесмислено. Реч је о смелој 
игри, поступку oнеобичавања, којим Матијевић жели да скрене пажњу на „ишчашеност“ посту-
пака, али и „ишчашеност“ саме јунакиње, метафорички одевене у витешко рухо док осваја ра-
зличите просторе слободе. Управо они, имајући полазиште у властитом аутсајдерском положају 

3  Ту пре свега мислимо на специфичну тематизацију телесности, што је карактеристично и за Грбићев роман. У самом 
раду, због ширине захвата појма слободе којим се бавимо, ограничили смо се на неке, нама функционалне закључке о 
телу и телесном, уз потпуну свест да је о том питању написан велики број текстова. Као врло поуздан извор послужио 
нам је примарно Речник тела  (RT 2010) који представља прву научну синтезу истраживања о овој теми у области 
друштвено-хуманистичких наука. Он је истовремено одличан путоказ за даље проучавање тела и телесности, јер 
свака одредница садржи списак литературе који упућује на ауторе који су се бавили најразличитијим аспектима у овој 
области. Међу њима су и у науци већ осведочена имена попут Фројда, Ж. Батаја, М. Фукоа, Ж. Бодријара, Џ. Батлер и 
многих других. 
4 Часови радости, како је то и у критици наглашено, представљају жанровски хибридан текст: „ovaj ʿviteški romanʾ 
ne odgovara sasvim ni formalnim ni tematskim pravilima žanra“ (Marčetić 2011: 134); „роман је конципиран као збирка 
прозних одломака који описују главну јунакињу у различитим животним ситуацијама“, а поменута поглавља наратор 
зове песмама (Бајчета 2014: 165). Одредница крипто роман, коју Јован Делић користи за Матијевићев текст Прилично 
мртви, чини нам се адекватном за упућивање на природу жанровске хибридности Часова радости, у којима се тобоже 
скрива њихова, поднасловом најављена, романескна форма.
5  „[П]остоји експлозија слобода и поступака којим ја објашњавам [...] мали свет. У једној књизи користим искуства 
и постмодерне, и барока, и авангарде, и нека искуства до којих сам сâм дошао, а постоје у литератури. Користим све 
могуће методе и поступке да бих објаснио то мало што сам узео, тај мали свет који сам сабио, који је стишњен у малом 
простору, у малом времену, у једном човеку“ (Матијевић према Гаталица 2016).
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према устаљеним системима, директна су и најоштрија критика и ругање свим могућим конвен-
цијама: стваралачким, друштвеним, етичким. 

Чини се да Матијевић овим књижевним експериментом врло промишљено гради и садр-
жински и формални план, нудећи читаоцима оскудне путоказе за откључавање, до којих могу 
долазити само упорним поновљеним читањима, корак по корак, а све то – посредно – продужава 
размишљање о свету који је створио, што је и основна намера о којој је и сам писац говорио. 
На формалном плану, али тек виђено у садржају, књига је подељена на шест целина, циклуса, 
уоквирених уводном и завршном „песмом“. Оне се издвајају најпре поетизованим насловима, 
што је уочљиво посебно уколико се упореде са осталим називима поглавља-песама: „Neke noći, 
jednostavno, nije moguće zaboraviti“ и „Istorija jednog sna“. У првој целини лирски субјекат-при-
поведач, који је уједно и лик у прозним/песничким секвенцама, најављује своју улогу у тексту. 
„Pod svetlošću lampe, bezbrižan, kao da jedino pod njom postojim, i nigde više, sedeo sam nagnut nad 
stolom i pisao“ (Matijević 2011: 6). Да је лик у тексту, да се заправо ради о једном од љубавника 
авантуристкиње Маце Аксентијевић, постаје јасно тек у претпоследњој целини. У њој Мацина 
познаница, Даца Трабант, показује у збирци коју је објавио Раде Пруст, песму истоветну уводном 
делу књиге, с разликом што је у збирци испод наслова стајало: Маци Аксентијевић. То је повод 
за проблематизацију односа стварност – уметност; Маца тврди да је у песми већина реченог лаж: 
тако табла није била од дрвета него од лима, а слова нису била бела него розе боје. Јунакиња, сва 
од материје, „од крви и меса“, не може да допре до духовног, и нимало се не труди. За њу посто-
ји само истина и лаж која се мери опипљивим. Она не познаје категорију уметности/уметничке 
слободе, што писац хумором и иронијом показује на неколико места у тексту. С друге стране, из-
весни Раде Пруст, приповедач је и песник иза кога се крије и маска самог аутора, те он освешћује 
разлику између биографског и песничког ја, између стварности и уметности: „On je tada – ležeći 
bez reči i pokreta skoro do jutra – sasvim jasno u sebi spoznao dvojnu ličnost, ličnost koja živi i koja 
piše [...]“ (Matijević 2011: 126). У маниру постмодернистичке праксе и овде су на крају књиге 
остављене „Dve beleške“ о писцу; једну је оставио сам писац, а другу тзв. приређивач рукописа. У 
првој, планираној за објављивање, аутор негира „bilo kakvu vezu između njegovog dela i njegovog 
života“ (Matijević 2011: 143); друга „Beleška nađena među papirima pisca“, заправо је признање о 
потреби да створи „svoju macu“. Металептичким пробијањем фиктивног и истовременим остан-
ком у њему проблематизује се простор света приче (story world, David Herman)6, а имплицитни 
аутор постаје ближи правом. Ако овоме придодамо и речи Владана Матијевића у интервјуу датом 
Александру Гаталици, сасвим се приближавамо биографском писцу, заправо важности његове 
улоге у простору имагинарног. 

„Трудим се да прикажем свет из неке перспективе, из неке тачке која није моја и да, стављајући се 
у улогу неког јунака, који има другачије особине од мојих, и који има другачију судбину од моје, 
разумем тог јунака. Али без обзира на све то, и у тим јунацима има мене“ (Гаталица 2016). 

Тако је писац пробијањем граница имагинарно – стварно освојио стваралачку слободу. По-
казао је флексибилност и несталност уметничких конвенција, истовремено их се не лишавајући 
у потпуности.

Другачији тип слободе, такође дијалектичког карактера, окренут је ка жанровској књижевности. 
На рушевинама „витешког романа“ аутор гради дело на самој граници књижевног. Овај текст својим 

6  У тумачењу текстова користимо терминологију (пост)класичне наратологије. Како је о њој у српској теоријској 
литератури већ много писано, приступамо јој као већ познатој и прихваћеној, уз упућивање, примарно, на текстове А. 
Марчетић и С. Милосављевић Милић. С обзиром на то да су обе ауторке своју академску каријеру посветиле бављењу 
наратологијом, набрајање свих њихових радова из те области овде је немогуће, те упућујемо овом приликом само на 
кључне монографије, које ће читаоцима бити путоказ за даља истраживања. Види: Marčetić 2003; Milosavljević 2016.
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сигналима активира пре свега оквире еротског штива.7 И то ради са много смелости – натуралистич-
ки, честим коришћењем вулгаризама8. Као да је послушао савет књижевног претка, Боре Станковића:

„Погрешку коју је учинио Скерлић и његова група са својим стилом још има својих жртава и данас. 
Тражен је, као први услов једног књижевног дела, стил, коректно писање, углађеност. А тај стил је 
упропастио неколико српских талената, узмите само као пример Ускоковића и још неколкио млађих. 
Све им је било шта ће критика рећи. Код Ускоковића, ако се сећате, има једно место, мислим у До-
шљацима, где тако неки студенти поваљују неке студенткиње. И он, да би остао ʿу стилуʾ напише 
просто на том месту: ʿИ они пређоше границуʾ... То је Скерлићев грех. Нема ту, брајко, да они тамо 
ʿпрелазе границуʾ, јер то не значи ништа, то је новинарска фраза. Има да се буде у таквим тренуцима 
или уметник или да се оде у порнографију. Они који немају снаге или одлазе у порнографију или у 
ʿстилʾ“ (Станковић према Ћосић 2012: 23, 24). 

У Часовима радости не можете наћи ниједну страницу без псовке, вулгаризма, сировог 
уличног аргоа. Маца Аксентијевић потпуно је разуздана и ослобођена свих моралних норми, 
девиза којом подучава млађе другарице гласи: „posle jebanja nema kajanja“ (Matijević 2011: 50). 
Сваки дан њеног живота броји се сношајима, а сваки однос пре свега је сексуални. У том смислу 
посебно је илустративан дневник који води:

„Ponedeljak, 4. april 2005. [...] Da ne umrem od dosade, pozvala sam preplašenog Stojka. Tucala sam se sa 
njim. Dva puta. [...] Utorak, 5. april 2005. [...] srela Stojka. Tucala se sa njim. Jednom. [...] Sreda, 6. april 
2005. Tucala se sa Labudom. Jednom. [...] Nešto kasnije se tucala sa Stojkom. Dva puta. [...] Četvrtak, 7. 
april 2005. [...] Ni sa kim se nisam tucala. Ako ovako nastavim, zarašće mi pica. [...] Petak, 8. april. Tucala 
se s Mirkom. Jednom. [...] Posle se tucala sa Veskom. Tri puta. [...] Nedelja, 10. april 2005. Još se nisam 
tucala al ću uskoro“ (Matijević 2011: 26, 27).

Она као да и нема других мисли. Све је подређено понављaњу еротских авантура које су 
епицентар Мациног света. Код ње нема дилеме каквим начином живота треба да живи. Прати 
своје инстикте и у томе апсолутно ужива. Никада нема проблем гриже савести, што писац обја-
шњава уз дозу хумора:

„Macu Aksentijević je često pokušavala da zagrize savest. Kidisala je na nju svom žestinom, međutim, bez 
uspeha. Ona je za svaku savest ovog sveta bila isuviše tvrd orah, i pre bi savest sve zube izlomila nego što 
bi nju uspela da ozledi“ (Matijević 2011: 120).

Кад по ко зна који пут одлази на киретажу, на лекареву опаску „пази мало, дете“ одговара: „kako 
da pazim kad mi je mnogo lepo dok to radim“ (Matijević 2011: 118). Она осећа огромну глад за животом 
коју испољава нимфоманијом; зна шта жели и у испуњењима својих страсти не прави никакве морал-
не компромисе. Она чак потпуно мирно признаје да воли децу. „Ali svoju ne želi da ima. Želela bi kad bi 
neko drugi pristao da ih odgaja. Za nju su majčinske obaveze preteške“ (Matijević 2011: 30).

Све набројано отвара питање освајања индивидуалне слободе, онако како је дефинише Ерих 
Фром: „Sloboda pojedinačnog ljudskog bića podrazumeva njegovu svest o sopstvenoj jedinstvenosti, 
izdvojenosti, različitosti, posebnosti od okolnog sveta – svest o sopstvenoj individualnosti“ (From 
1973). Маца Аксентијевић ослобођена је, изгледа, свих моралних стега, она осећа слободу у пу-
ном капацитету, јер се код ње ни у једном тренутку не појављује савест која би то осећање слобо-
де угрозила. Међутим, она истовремено за ту слободу мора да плати и то потпуном изолованошћу 
и неизвесношћу. Кад Ерих Фром покушава да објасни цену слободе, он посеже за библијском 
причом у којој је човек прогнан из раја.
7   Овде мислимо на еротску / еротичку књижевност. „Pojam nema status pravog termina jer obuhvaća široko, neomeđeno 
područje tekstova obilježeno jedino navedenim elementom ljudskog iskustva. U takvoj upotrebi raspon seže od sublimirane 
doživljajnosti u visokoj ljubavnoj poeziji do vulgarnih tipova pornografije“ (RKT 1992).
8  Уз то треба додати и прозирни стил, комичне, гротескне, (квази)поетичке елементе (Аћимовић Ивков 2007: 895). 
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„S crkvenog gledišta, koje je predstavljalo autoritet, to je u suštini greh. S čovekovog gledišta, međutim, to 
je početak ljudske slobode. To što čovek krši božje naredbe znači da se oslobađa prinude [...]. On je izvršio 
prvi čin slobode. Mit naglašava patnju koja proizlazi iz tog čina. Iz prevazilaženja i iz otuđivanja od drugog 
ljudskog bića čovek izlazi go i posramljen. On je sam i slobodan, pa ipak nemoćan i zastrašen. Novostečena 
sloboda se pokazuje kao prokletstvo“ (From 1973: 48).

Пратећи ову линију јасно је да јунакиња Матијевићевог романа плаћа казну своје слободе 
и то двоструко. Најпре, кидањем примарних веза, које је сасвим осамљују. О томе можда најбоље 
сведочи тренутак када се разболела. Њу обилази мајка, али „Kosa Aksentijević je krijući od svog 
muža došla da obiđe kćer“ (Matijević 2011: 58). Ова наизглед успутна констатација налази се на 
самом почетку поглавља, те нам повлашћено место инкоативне реченице омогућава да освестимо 
да је Маца зарад слободе, фромовски речено – покидала примарне везе. Оне су у почетку највећа 
препрека у развијању слободног појединца, али истовремено

„istovetnost sa prirodom, plemenom, religijom pruža pojedincu bezbednost. On zauzima neosporno 
mesto u jednoj strukturalizovanoj celini kojoj pripada i u koju je ukorenjen. On može da pati od gladi ili 
uzdržavanja, ali ne trpi najžešći bol – potpunu usamljenost i neizvesnost“ (From 1973: 49).

Ослобађање од једног, ствара другу врсту ропства – она осећа непрекидну глад за сексом 
коју намирује репетитивним понашањем, што опет води у конформизам. То даље условљава си-
ромашење и неспособност за било какво смисленије деловање, те чини живот апсурдним; по-
јединац временом почиње да освешћује сопствену безначајност. Маца Аксентијевић остаје без 
љубави и саосећања, који су једино могли да је спасу од безизлаза у који је одвела слобода. Када 
се спознају страхоте које она доноси, јавља се потреба за бекством од ње, потреба за поновним 
потчињавањем које ће обезбедити сигурност. Примећујемо да се, без обзира на „лакоћу живље-
ња“ којој се повинује јунакиња, она ипак везује за све своје сексуалне партнере. Маца показује 
љубомору, јер има потребу за припадношћу: то је очито у њеном односу према жени доктора Ко-
стића и вереници Веска Манојловића. Стојка Ћукавца ће чак прогањати кад је остави, покушаће 
и да га отрује. Дакле, Маца скупо плаћа цену своје слободе. На ово се одлично надовезују речи 
Владана Матијевића који на опаску Александра Гаталице „Твој човек је сам“, одговара:

„Он је сам и мислим да је самоћа нешто са чим данашњи човек мора да се избори и чему мора и да се 
учи. Самоћа је један рачун који човек плаћа свим својим тежњама, јер кроз век је он тежио вредности-
ма које су повлачиле и самоћу као казну или као наплату. Човек је хтео да буде слободан, хтео да има 
рачун са светом намирен, хтео је независност, али све је то вукло и ка слободи. И може се рећи да је 
човек у 21. веку доста изолован, и та изолација која је некда била казна, сада се схвата врло често као 
привилегија. Јер човек, ако хоће да се склони од ове буке и од овог света, он иде у изолацију; и тамо 
има тишину, има мир и то је нешто што ће човеку у 21. веку бити велики проблем“ (Гаталица 2016).

2. БЕКСТВО ИЗ УНУТРАШЊЕ ЕМИГРАЦИЈЕ КАО БЕКСТВО ОД СЛОБОДЕ 
У РОМАНУ ПРЕЛЕСТ ФИЛИПА ГРБИЋА

Највећа прелест јесте сматрати себе слободним од прелести.
Св. Игњатије Брјанчанинов

Питању слободе у роману Прелест Филипа Грбића9 приступа се из другачијег угла, да би 
се на неким равнима у исходишним тачкама укрстио са оним што проистиче из Матијевићевог 

9  Роман је објављен 2018. године. Скренуо је пажњу књижевне критике, те му је додељена награда „Бранко Ћопић“ 
(награду сматрамо врстом књижевне критике према базичној подели И. Тартаље (2013: 15)), а налазио се у ширем 
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текста. У центру пажње овог романа налази се исповест прелешћеног професора филозофије, 
Максима Туманова, у његовим тридесетим годинама.10 Иако на границама текста, у паратексту-
алним оквирима, наилазимо на хришћанску теолошку литературу, овај роман својим семантич-
ким раслојавањем никако не иде строго у правцу доктринарне религијске поуке. У овом тексту 
човекова обмана/прелест дата је двоструко. С једне стране, јасно се оцртава линија грешности 
у коју човек запада падом у живот. Прогоном из раја он, по својој природи, постаје заробљеник  
(само)обма на и грехова. С друге стране, али никако супротно, захваљујући ширем значењу на-
словне одреднице, текстом се имплицира да су прелешћу захваћени људи новог миленијума који 
својим контекстом узрокује дезоријентисаност.

За нас је посебно занимљива ова шира одредница, јер проблематизује позицију савреме-
ног човека терајући га на различите врсте емиграција – спољашње и унутрашње11, телесне и 
духовне.12 Писац описује генерацију рођену под бомбама и санкцијама, која сазрева у друштвено 
трауматичним временима на Балкану, у Србији, с погледом вечито упереним ка напредном, бога-
том, слободном и срећном13 Западу. Жељни слободе, они је похотљиво грабе рушећи све моралне 
баријере. Заводљива игра телесног уживања води их ка оргијама, алкохолу, опијатима. Снажна 
иронија гради се на процепу прошлог и садашњег. Они који су слободу живели на крају постају 
заробљеници властитих слабости, покушавајући да побегну од унутрашње утамничености. Уну-
трашњи егзил постаје неподношљив, јер узрокује идентитетску неукорењеност, те је потребна 
нова врста измештања. Јунаци непрекидно трагају за местом које ће успоставити идентитет, а 
потреба за променом простора, реферирајући на одисејско лутање, указује на празнину, не-место 
и не-време. Због тога се Виктор (Победник, прим. ЈЈ) убија, Растко (Сава, прим. ЈЈ) напушта до-
мовину, а Максим (Највећи, прим. ЈЈ) упорно покушава да изађе из зачараног круга пропадања 
увек завршавајући у магли (Туманов, прим. ЈЈ). Симболичком карактеризацијом разоткрива се 
тежина пада тројице ликова, уочљивог на самом почетку књиге.

Заваран привидом слободе као простором среће, Максим Туманованов (хомодијегетички 
приповедач) типичан је представник унутрашњег егзиланта, аутсајдера, избеглог и потпуно оту-
ђеног од властите средине. То се препознаје већ на почетку романа,  нараторовом  опаском која 
истовремено антиципира последице новог положаја. „[О]дмах сам се бацио на маштање о томе 
како театрално дајем отказ и одлазим да живим на неком изолованом и слабо насељеном грчком 
острву (Икарија ми се већ неко време мота по глави)“ (Грбић 2018: 27).14 Када та отуђеност почне 
да стеже јавља се покушај поновног бекства, овога пута од „слободе“, али се сваки покушај по-
вратка на „нормалну линију живота“ завршава безуспешно. Трагичност лежи у ритмичном пона-
вљању повратка у прво прибежиште и стално сељење из једног света у други, суштински откри-
вајући боравак у лиминалном простору, ни „тамо“, ни „овде“, јер су обе могуће верзије подјед-
нако језовите. Овде се може активирати фројдовски оквир читања кроз концепт Das Unheimliche, 

избору за НИН-ову и ужем избору за награде „Златни сунцокрет“ и „Стеван Сремац“. О њему је написано неколико 
приказа (нпр. Катарина Пантовић, Виктор Шкорић), али нема опсежнијег књижевнокритичког огледа који се бавио 
овим текстом. Прва читања била су и поприште једног разрачунавања, те је, чини се, (зло)употребљен за идеолошке 
поделе, које у сенку стављају само дело, извлачећи из њега понајвише оно што са књижевним има мало додира. 
10  Главни окидач за исповест јесте самоубиство Виктора Јанковића, једног члана нераздвојне екипе. Из приче наратер / 
реципијент сазнаје судбине тројице другова, „миленијалаца“, који тежећи за слободом упадају у зачарани круг порока, 
у коме доминирају алкохол, дрога, промискуитетан живот. 
11  Ова врста егзила посебно је занимљива због главног јунака, Максима Туманова, који касније из тог истог егзила 
покушава да побегне. Као подврста описана у књижевнокритичкој литератури јавља се виртуелни егзил као интелекту-
ално бекство у читање, које такође можемо наслутити код јунака који је професор филозофије и који често у одбрани од 
спољашњег света прибегава литератури. „Виртуелна имиграција распрострањенија је и субверзивнија од оне стварне, 
тим пре што је до карте за њу лакше доћи, а путне исправе не представљају проблем (свако писмен их има!) и самим 
тим границе које треба прећи једноставно не постоје“ (Дамјанов 2009: 169). 
12  О проблему емиграције у српској књижевности вид. Егил(анти): књижевност, култура, друштво (2012). 
13  Све поменуте карактеристике читати и с наводницима.
14  Јасно је да назив острва упућује на митског јунака Икара, настрадалог управо у области поменутог места, због 
властите охолости која га је навела на помисао да се приближи боговима. Исту особину препознајемо код Максима 
Туманова, те га имплицитни аутор кажњава према аристотеловском трагичком моделу.
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где је појам образложен као „vrsta onog zastrašujućeg koje potiče iz onog dugo poznatog i odavno 
bliskog“ (Freud, 2010: 10).15 Три друга најпре беже од домаћег, познатог, блиског у унутрашњу 
емиграцију путем алкохола, опијата, разузданог сексуалног живота. У тренутку када почињу да 
страхују од нових идентитета, препознајући их као демонске, покушавају да нађу нови излаз. 
Зато ће један побећи од слободе физичким нестанком, други ће унутрашњу заменити спољашњом 
емиграцијом – одласком у иностранство, а једино за Туманова „излаз је нови улаз“16, са одшкри-
нутим вратима према могућности повратка из добровољног бекства од друштва, захваљујући 
Еми која је и сама била изгнаник. Можда баш због сећања на друго које чува Еминим присуством, 
његов повратак може бити подношљив. „Не знам како то да опишем речима, али када причам 
с тобом немам осећај да напуштам границе властите личности, као да си ти мој подстанар, а ја 
твој“ (Грбић 2018: 168).

Питање слободе у Грбићевом роману може се тумачити и са аспеката језика. Цео текст 
обликован је као исповест Максима Туманова потпуно неспутаним језиком (обсцена лексика, 
еротска лексика, псовке, сленг /арго), што дијегетички универзум чини уверљивијим знатно пове-
ћавајући степен просторног, временског и емоционалног урањања читалаца у свет приче17. Неки 
реципијенти (Правдић 2019), изгледа занети оваквом употребом језика, погрешно закључују да 
у роману доминира сленг. Напротив, већ сама позиција јунака (која га одређује интелектуално, 
образовно, пореклом) скреће пажњу да се текст не чита на тај начин. Приповедач у своју исповест 
често инкорпорира дијалошке секвенце опонашајући говор и стил саговорника, што додатно по-
јачава утисак некњижевног, уличног сленга, а заправо је пре свега реч о натуралистички стилизо-
ваном језику. Слобода језика код читаоца често изазива шок, језу, згроженост18 увлачећи га тиме у 
просторе мучних унутрашњих борби које представници једне изгубљене генерације упорно воде, 
уз истовремено отварање многобројних комплексних универзалних питања егзистенције човека 
као природног и друштвеног бића, идентитетски одређеног рођењем и социјалним окружењем 
(идентитет „за себе“ и „за друге“).

Ослобођен језик уједно ствара снажне сликовне ефекте19. Сазнавши исходишне тачке ли-
кова (где и како завршавају на крају романа), читалац је склон да у описима младалачке разу-
зданости препозна детаље налик онима виђеним на чувеним сликама Јеронимуса Боша. Један 
од таквих је детаљан опис оргија тројице другова и девојке са телесним недостатком из којих ће 
бити рођено дете које ни након тринаест година не зна ко му је прави отац.20 Оргијању претходи 
опијање, које напоље пушта демонску природу жељну да се испољи у махнитој телесној игри, а 
коју није могуће спутати и обуздати:

15  О овом појму опширније смо писали у докторској дисертацији Наративни поступци у романима српске модерне у 
вези са ликовима Газда Младена и Гавра Ђаковића (Јовановић 2015).
16  Ово је један од наслова поглавља у оквиру романа, а има улогу интензивирања напетости, јер експлицира кружну 
путању јунака, из које нема избављења. „Na primer, kada čovek, možda zatečen maglom, zaluta u visokoj šumi, i kada 
se uprkos svim naporima da pronađe označen ili poznat put stalno iznova vraća na jedno isto mesto označeno određenom 
formacijom“ (Freud 2010: 30).
17  О феномену урањања (immersion) писала је Мари-Лор Рајан. Из угла когнитивне наратологије она објашњава начин 
спознавања текста управо кроз степен урањања, јер захваљујући менталним симулацијама, фикцију књижевног текста 
доживљавамо као да је реч о реалном животу (Ryan 2001: 200).
18  Ради илустративности наводимо примере: „дркала ми је споро и нежно“, „Виктор је лизао њену миришљаву сочну 
пицу“, „Ту се више није знало ко кога јебе, ко коме пуши“ и сл.
19  Овде пре свега мислимо на способност очулотворења естетске идеје при чему „реч-слика није пуки опис“, већ она 
долази из „уобразиљске представе, улази у дело и, у рецептивној конкретизацији, буди чулним квалитетима богату 
представу“. Захваљујући њој реципијент појми виши смисао и долази до наговештаја натчулнога. (Жунић 2020: 
55) У наставку рада показујемо како се то оваплоћује у тексту Филипа Грбића. Цео један рад може се посветитити 
управо семантичкој димензији сликовности у Грбићевом роману уз издвајање слика-метафора, слика-симбола, слика-
архетипова и слика-знакова (Šutić 1978: 20); за циљ нашег рада овој би била преширока дигресија.
20  Непоузданост приповедача чини неуверљивим мелодрамски расплет о коначно нађеном оцу тринаестогодишње 
Катарине, истовремено остављајући простор за учитавање различитих верзија приче.
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„Почео сам да форсирам здравице на себи својствен начин, чак је и Растко пио, иако иначе не пије, и 
убрзо смо сва тројица били прилично урађени. Виктор је почео да ми прича о Јелени Матијашевић, 
комшиници која живи у стану испод Растка. Студира туризмологију на Природно-математичком 
факултету, полаже испите у року, лепа је и згодна, само...[...] Јако ме је палило што је после десет 
минута дошла, у кућној варијанти, без дотеривања без шминке. Носила је са собом јастучић којим 
је вешто крила свој урођени телесни недостатак. Парадоксално, тај недостатак је деловао необично 
стимулативно на мој либидо. У року од пет минута (без претеривања) скинуо сам све са себе, у чему 
су ме послушно пратили Јелена и Виктор“ (Грбић 2018: 67-69). 

Најпознатија слика Јеронимуса Боша обилује телесношћу која наговештава прелешћену 
људску природу. У том смислу посебно је занимљив средишњи део триптиха Врт уживања. 
Иако цео простор на први поглед делује идилично, неки проучаваоци Бошове уметности, а у кон-
тексту целог триптиха који поменуту слику смешта између едена и пакла, виде је и као причу о 
земаљској похоти.21 Други поглед на Бошово сликарство, који даје један белгијски писац, отвара 
питање слободе, откривајући тежак положај човека који живи заробљен различитим идеолошким 
и верским притисцима, али и својом грешном природом.22

Визуелно је посебно наглашено и у опису Викторовог самоубиства. Увијање змије око мр-
твог тела и помињање неостварене/ виртуелне верзије догађаја у коме би смрт наступила њеним 
уједом, асоцирају на сликовне представе, омогућавајући вишеструко семантичко тумачење: ан-
тичка скулптура „Лаоокон и синови“, Асклепијев (Ескулапов) штап, Кадуцеј, „Искушење и пад 
Еве“ В. Блејка и сл. У том смислу змија се може посматрати истовремено као негативан и као 
позитиван принцип: зло, страдање, грех, али и живот, обнављање, ослобођење (RS 2004: 1101-
1114). Ову двоструку симболику треба повезати са односом према телесном у чину самоубиства. 
Мирон Аза у Речнику тела објашњава да је у самоубиству ангажовано имагинарно и стварно 
тело, при чему се прво доживљава као лош објекат који треба уништити.

„Ono se doživljava kao mesto izbijanja nagonskog, neukrotivog. Može se osećati kao da je odvojeno od 
ličnosti, kao da joj više ne pripada. [...] Negativna slika tela može dovesti do želje za uništenjem tog tela 
odgovornog za zla, sa idejom da ono mora patiti isto koliko i psiha“ (RT 2010: 394).

Притом, самоубиство циља на тело „koje se više ne želi, koje se prezire, kojeg se oslobađa“ 
(Prižan, prema RT 2010: 34). Тело у случају Викторовог чина јесте „сексуално одређено тело“ 
које постаје свемоћни прогонитељ кога се треба лишити. Зато оно симболизује „pokretanje u telu 
bezizlaza u kome se nalazi subjekat“. Пошто се на тело не може утицати менталном снагом, прибе-
гава се физичком насртају на њега, а како би било могуће да се „ponovo uspostavi stalnost i čvrstina 
ugroženog identiteta i ugroženog samopoštovanja, budući da je u igri telesni integritet“ (RT 2010: 395). 
У призору описаном у тексту може се ишчитати и иронијска приповедачка, али и ауторска ди-

21  „This sin presents itself to the voyeuristic viewer in several places within the picture, in what seems a positively perverse 
fashion: in the couple enclosed in a bubble at the lower left, for example, and in the pair nearby concealed in a mussel shell. Other 
figures seem engaged in even more ʿtwistedʾ acts of love, such as the man plunged head first into the water and shielding his privy 
parts with his hands or, lower right, the youth who thrusts some flowers into the rectum of his companion.“ (Bosing 2017: 53, 54) 
22  „We find ourselves, standing in front of Bosch’s paintings, suddenly obliged to engage with the traces of humanity and 
inhumanity that intermingle and do battle within us. [...] Isn’t Bosch’s ‘man’ the locus of a cosmic and microcosmic war, 
in which Nature and Against Nature are involved in an unending fight to the death? Human beings are obliged to struggle 
incessantly against the antiphysis of a system of exploitation of man by man, relayed by religion and ideology, which each 
individual has internalised. [...] As for hedonists, transgressors of taboos, they find gratification after the fashion of Sade. They 
believe they are wringing the neck of sin, but what they really experience is a twisted, strangled, fraught sort of pleasure, a 
passion distorted by predatory impulses. What are we to make of this monstrous bird that gobbles up men and women and adds 
to the legions of the damned by expelling them in an egg-shaped cloud of flatus? Is this the Devil devouring sinners? Or is it 
the Church, exposed as the real purveyor of hell, converting the energy of life into lust, and love into fornication? Something of 
both, most likely.The Garden of Earthly Delights depicts the transcendent duality that tortures man on the wheel of fortune and 
misfortune, placing happiness under the yoke of transience, fear and guilt. No other painter has offered such a sensitive vision 
of a society where the inclinations of each harmonise with the desires of all“ (Vaneigem 2016).
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станца, а богатство укрштања многобројних значења приликом откључавања текстуалних сигна-
ла доводи до гротеске, коју у Грбићевом роману не треба тумачити као случајну. О томе најбоље 
сведочи спој наслова и тобожње слободе приказане у многобројним сценама распусног живота, 
од које касније желе да побегну редом сви ликови који су је искусили.

∗
За крај можемо додати да оба аутора у својим делима, показујући висок степен стваралачке 

имагинације, долазе до неких одговора који се, опет, попут бумеранга, враћају једном од суштин-
ских питања човекове егзистенције: Да ли је слобода уопште могућа?
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IS FREEDOM POSSIBLE: VLADAN MATIJEVIĆ (ČASOVI RADOSTI) AND FILIP GRBIĆ (PRELEST)

Summary

The aim of this paper is illumination of the some poetic features of contemporary Serbian prose. We found poetic 
similarities in works by Vladan Matijević and Filip Grbić, named Časovi radosti and Prelest, respectively. What 
exceeds the horizon of expectations is the breakthrough into the zone of freedom, and therefore also into free 
writing, primarily through the specific thematization of corporeality, often leaving the reader in doubt about the 
direction of the critical blade. While writing about the corporeal, the studied authors wrote without hesitation, 
to the extent that they completely disrupted linguistic, formal and ethical boundaries, with (sometimes barely) 
noticeable ironic deviation. This provocation, which makes the recipients insecure, forcing them to constantly 
re-examine their own position, enlightens the state of the modern human being, not only the individual but the 
entire cultural and social environment. The neuroticism of certain characters is an image of the social neurosis in 
which we live, in an eternal aspiration to be free, most often not even wondering what freedom really is. The ease 
of narration, receptivity of discourse, play with genres, freshness and vividness of language, immersion in human 
nature and readiness to go all the way to the end, while accepting the risk of slipping into non-literary (primarily 
pornographic), make these two novels the closest relations within the latest Serbian prose.  
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GRAD ROMAN I MUZEJ KAO PROSTORI PAMĆENJA: 
MUZEJ NEVINOSTI ORHANA PAMUKA

Stvaralački projekat turskog književnika Orhana Pamuka koji otelovljuje sa jedne strane roman, a sa druge strane 
muzej, odnosno trodimenzionalnu predstavu romana postavljenu u istanbulskoj staroj građanskoj kući u kojoj 
je izložena opsežna kolekcija predmeta svakodnevice koje pisac godinama sakuplja – tumačićemo u ovom radu 
kroz prizmu stvaranja svojevrsnog kabineta čudesa – umetničkog dela koje se oslanja na istoriju i preispitivanje 
muzejske misli s jedne strane, te kolekcioniranje kao umetničku praksu s druge strane. Oslanjajući se na muzeo-
loške teorije posvećene kolekcioniranju i na prepoznavanje reminiscencija kabineta čudesa kao preteče modernoj 
muzejskoj instituciji u umetničkom izrazu modernih i savremenih umetnika, ovo Pamukovo delo tumačićemo 
kao nastavak već ustaljene savremene umetničko-sakupljačke prakse koja teži povratku mikroistorijama, odnosno 
naglašavanju važnosti individualnih sećanja kao i kritici instrumentalizovanih muzejskih institucija.

Ključne reči: muzej, roman, lutalica, predmet, kabinet čudesa

Oslanjajući se na studije sećanja sa jedne i istoriju moderne umetnosti i kritiku muzeja sa druge stra-
ne, u ovom radu ćemo pokazati kako se koncepti karakteristični za stvaralaštvo vizuelnih umetnika – ko-
lekcionara, svojevrsnih čuvara intimnih istorija, mogu prepoznati u delu „Muzej nevinosti” Orhana Pamu-
ka. Ovaj Pamukov stvaralački projekat tumačićemo kroz poseban rakurs otelovljenja svojevrsnog ličnog 
kabineta čudesa savremenog doba. Pišući roman, Pamuk postaje hroničar Istanbula sedamdesetih godina 
prošlog veka, te svoje uspomene vezuje za imaginarne likove kreirajući ljubavnu priču. Istovremeno, on 
je i svojevrsni flâner – lutalica kroz gradske pejzaže koji sakuplja predmete svakodnevice vezujući za njih 
lična sećanja. Najzad, piščeva fikcija dobija i realan, trodimenzionalni prostor – muzej koji s jedne strane 
baštini život u Istanbulu tokom druge polovine prošlog veka, ali sa druge predstavlјa i vizuelno umetničko 
delo, svojevrsnu prostornu instalaciju u kojoj Pamuk daje omaž nekim stvaraocima modernog doba, te 
vešto predstavlja svoja razmišljanja o odnosima između umetnika i muzeja. Celokupnim višegodišnjim 
projektom Orhan Pamuk, dakle, teži oprostorenju svog mikrokosmosa ispreplitanog intimnim istorijama 
i malim, nevinim predmetima koji ih otelovljuju. Ovakav pristup, pokazaćemo, u skladu je sa povratkom 
predmetu u savremenom umetničkom stvaralaštvu te sve češćim kreiranjem umetničkih dela – kolekcija 
objekata svakodnevice koje preuzimaju koncepte i modele postavke kabineta čudesa, preteče modernom 
muzeju. Cilj ovog rada stoga je ukazati kako se „Muzej nevinosti” može tumačiti kroz poznate koncepte i 
ideje umetnika kao baštinika, ali i kritičara institucije umetnosti i muzeja.

GRAD I ROMAN ZA PAMUKOV MUZEJ

Nakon što je turski književnik Orhan Pamuk 2006. godine dobio Nobelovu nagradu za književ-
nost kao pisac „koji je u potrazi za melanholičnom dušom svog rodnog grada otkrio nove simbole su-
kobljavanja i preplitanja kultura”, samo dve godine kasnije nastaje roman „Muzej nevinosti”, koji, iako 
fikcija, ponovo oživljava noviju istoriju Istanbula i svakodnevicu ovog grada na granici između Evrope 
i Azije karakterističnog po stalnom sudaru Istoka i Zapada. Svojevrsni omaž uspomenama i lutanju kroz 
gradske četvrti u ovom Pamukovom delu prožet je ljubavnom pričom.

Naime, kupujući tašnu za svoju verenicu Sibel, Kemal upoznaje prodavačicu Fusun i ubrzo sa njom 
započinje romansu. Ipak, verujući da će njihov odnos ostati zauvek čvrst i u tajnosti, a prateći društvene 
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i klasne kodove, iako zaljubljen u Fusun, Kemal se odlučuje da stupi u brak sa Sibel. Njegovo sanjarenje 
o večitoj i tajnovitoj ljubavi slomljeno je kada Fusun nestaje odmah nakon što je prisustvovala njegovoj 
veridbi. Od tada Kemal prolazi kroz veoma bolan period patnje tražeći utehu u predmetima, svojevrsnim 
figurama sećanja (Asman, 2011), koji ga podsećaju na trenutke provedene sa Fusun. Od opušaka cigara 
koje su zajedno pušili, preko maramica kojima se Fusun brisala do kesica za čaj koji su zajedno pili, foto-
grafija, odeće i nakita, ovaj junak počinje da stvara kolekciju predmeta koji ga asociraju na trenutke sreće 
provedene pokraj ljubavnice. Najzad, glavni lik romana ipak raskida veridbu sa Sibel i dobija odgovor na 
pismo od Fusun, koja konačno pristaje da se ponovo susretnu. Ipak, kako tada saznaje, Fusun se udala, 
živi sa mužem i roditeljima i pretvara se da se susreće s Kemalom samo kao sa dalekim rođakom. Sledećih 
osam godina Kemal stalno posećuje porodicu na večeri i na različite načine izražava ljubav prema Fusun, 
i dalje nalazeći utehu u predmetima svakodnevice vezanim za nju koje odnosi iz njene porodične kuće. 
Konačno, nakon očeve smrti, Fusun se razvodi od svog muža. Ona i Kemal će se veriti na zajedničkom 
putovanju po Evropi, ali na istom doživljavaju i saobraćajnu nesreću u kojoj Fusun strada. Nakon oporavka 
od nesreće, Kemal počinje da putuje i posećuje stotine svetskih muzeja, najzad odlučujući da i godinama 
stvarana kolekcija predmeta vezana za Fusun i njihovu ljubav, treba da postane muzej uspomena i to upra-
vo u njenom domu. Piscu, Orhanu Pamuku (koji sam sebe uvodi kao junaka na kraju priče), poverava da 
napravi katalog tog muzeja, odnosno da romanom predstavi ovu ljubavnu priču.

„Gospodin Kemal je u svakoj prilici išao u Milano da, kako je sam govorio doživi muzej Bagati 
Valseki za koji je rekao da je jedan od pet najznačajnijih muzeja u njegovom životu (do smrti 
obišao tačno 5.723 muzeja). Njegova poslednja viđenja koja sam zabeležio. 1. Muzeji nisu za obi-
laženje nego za osećanje i doživljavanje, 2. zbirka čini duh stvari koje treba osetiti, 3. bez zbirke 
nema muzeja već postoji samo izložbeni prostor” (Pamuk, 2008, 584).

Iako Kemal u romanu umire upravo u Milanu, od srčanog udara 2007. godine, Orhan Pamuk, osta-
vljajući čitaoce zapitanim je li čitava priča fikcija ili splet realnih događaja, nakon objavljene knjige, otvara 
i muzej u realnom, trodimenzionalnom prostoru. Tako istanbulska četvrt Čukurdžuma 2012. godine dobija 
Muzej nevinosti, za koji i danas oko stotinu posetilaca dnevno kupuje ulaznice ili pak pokazuje stranicu 
istoimenog romana (u prevodu na srpski jezik radi se o 579. strani) na kojoj dobija pečat – znak muze-
ja, odnosno Fusuninu minđušu leptira sa simboličnim, spiralnim šarama na krilima. Vitrine i svojevrsne 
drvene kutije ispunjene asamblažima od predmeta svakodnevice, printovi i sve oznake u Muzeju s jedne 
strane prate roman vizualizujući svako poglavlje, ali sa druge strane predstavljaju i umetničku instalaciju 
kolekcionara novije istorije istanbulskih ulica i porodičnog života, Orhana Pamuka, te omaž lutalaštvu i 
potrebi čoveka da savlada vreme kontemplirajući kako gradske četvrti tako i slike sveta predstavljene u 
najrazličitijim muzejima. Ova postavka, iako samo vizualizacija izmišljenog narativa, čak dobija prizna-
nja internacionalnih organizacija posvećenih muzejima, promociji i očuvanju kulturnog nasleđa, dok se 
u obrazloženjima naglašava važnost očuvanja ličnih sećanja, svakodnevice i uspomena običnog čoveka, 
na čemu muzeji sve više insistiraju. U daljem razmatranju promišljaćemo Pamukov objedinjeni literarni i 
prostorni projekat kreiranja muzeja kao svojevrsni kabinet čudesa u svetu umetnosti koji nastavlja tradiciju 
ovog fenomena u istoriji muzejske i umetničke misli modernog i savremenog doba. 

KABINET ČUDESA KAO PROSTOR PAMĆENJA

Nesumnjivo, neophodno je posvetiti pažnju ideji kabineta čudesa, preteči modernog muzeja, i 
karakteristikama ovog fenomena čiji su estetika i značenja nesumnjivo uticali na mnoge stvaraoce mo-
dernog doba, ali i savremene umetnike i kustose. 

Kabineti čudesa, odnosno kabineti kurioziteta, predstavljaju poseban oblik kolekcionarske prakse 
koji se javlja tokom renesansnog doba u Zapadnoj Evropi. Naime, sa prvim velikim otkrićima, te susretima 
sa drugim kulturama na novim kontinentima, odnos evropskog čoveka prema svetu se menja. Preplavljen 
osećanjem začudnosti/ začuđenosti prilikom susreta s nepoznatim biljnim vrstama i predmetima, on poku-
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šava da razume, objasni i sazna svet, te da isti okupi u svoj mikrokosmos težeći da postane njegov suveren. 
Sam termin kabinet bio je vrlo prilagodljiv. Mogao je da se odnosi na deo nameštaja, kredenac koji je 
čuvao datu kolekciju, na sobu ili pak niz prostorija u kojima je kolekcija čuvana i izlagana. Ove zbirke su 
obično postavljane u privatnim rezidencijama, zamkovima vlasnika, ali mogle su se naći i u polujavnim 
prostorima kao što su crkve, vrtovi, biblioteke, kafei, kao i u postavkama građenim baš za tu svrhu. Stoga 
se termin kabinet umetnina i čudesa koristi da ukaže na zatvoren prostor, često teskoban i skučen i ponekad 
skriven, karakterističan po tome što se nizovi predmeta u njemu izučavaju ili svog kreatora treba da uvedu 
u kontemplativno stanje, a ređe su otvoreni za (odabrane) posetioce (Von Sclosser, 1908).

Zajednička karakteristika svih ovih mesta za učenje i kolekciju bila je dvostruka. Naime, ležala je 
prvenstveno u sistemu organizacije i eklekticizmu sakupljenih predmeta, a zatim i u jedinstvenoj ličnosti 
kojom su bili obojeni. Uhvaćeni između dva pola mudrosti i antikviteta, čiju je sintezu renesansa težila 
da dostigne, između prirode u svom najdivljijem obliku i umetnosti u svojim najhrabrijim otelovljenji-
ma, predmeti u kolekcijama bili su raspoređeni u kategorije: naturalia, mirabilia, artefacta, scientifica, 
antiquites i exotica.1 U kabinetima čudesa, dakle, preplitali su se uzorci istorije prirode, fosili, botanički 
i zoološki primerci, kako normalni tako i oni abnormalni, slike, skulpture, zlato i srebro, tekstil i pred-
meti od metala, keramike i kože, naučni instrumenti, mašine i etnografski predmeti (Mauries, 2013, 51).  
Za potrebe ovog rada važno je odrediti nekoliko pojmova koji ukazuju na način nastanka i uređenja 
kabineta čudesa, a koje ćemo kasnije prepoznavati u delu Orhana Pamuka. Obratićemo stoga pažnju na 
pojmove lutalaštva i otkrivanja prirode i novih prostora, sakupljanja predmeta i njegove simbolike, te 
ideju stvaranja lične slike sveta.

Pomenuvši otkrivanje novog i neobičnog, ukazali smo na fizičko lutanje, odnosno putovanje 
pojedinca koji na novim prostranstvima sakuplja čudesne vrste neprestano i neutaživo dopunjavajući 
svoju kolekciju. Ipak, važno je ukazati na finu razliku između pomenutog pojma čudesno i često upo-
trebljavanog termina čudno, odnosno na posmatranje objekata kao čudesnih, neuobičajenih, te ćemo 
govoriti o osećanju čudesnosti, zapanjenosti, kasnije čak i začudnosti. Ukoliko se oslonimo na nepreve-
den, originalan nemački termin Wunderkammer, odnosno nemački ili anglosaksonski izraz za čudesno 
– (nem.) Wunderbar, (eng.) wonderous – prepoznaćemo i skriveno lutalaštvo – (nem.) wundernd, (eng.) 
wondering, težnju za stalnim otkrivanjem, traženjem novih objekata kako bi se dopunila nikada celovita 
kolekcija. Čitanjem ranijih zapisa o osećajima posmatrača kada pristupi kolekciji čudesnih predmeta, 
uviđa se takođe da, nakon reakcije zapanjenosti prilikom susreta sa predmetom, sledi želja posetioca da 
nastavi put kroz niz predmeta i njihovih značenjskih odnosa, te da luta kroz beskrajne cirkularne putanje 
uma. Ovo lutanje se odnosi na istraživanje, kako kroz putovanja i traženje objekata koji će upotpuniti 
kolekciju tako i na fizičko lutanje kroz postavku koje je uvek i ono mentalno, težnja za razumevanjem 
višeznačnih odnosa među predmetima. Termin kuriozitet, koji se takođe koristi u kontekstu ovih kabine-
ta, onda nije teško povezati ne samo sa retkošću koja se odnosi na neuobičajenost, još neviđenost, već i 
na radoznalost uma – (eng.) curiosity, (lat.) curiositas – koji je stalno podstaknut na razumevanje, dalje 
istraživanje i otkrivanje. Ovo lutalaštvo će se nastaviti sve do danas samo menjajući pejzaže, te će mnogi 
umetnici lutati kako kroz različite fizičke tako i kroz mentalne prostore, dok će se hodanje, istraživanje 
i sakupljanje prožimati i sa stvaranjem modernih i savremenih kabineta čudesa.

Predmeti koje kreator kabineta čudesa sakuplja i raspoređuje izražavali su odnos pojedinca prema 
svetu, ali, s obzirom na to da su postojali jasni kriterijumi na koji način urediti jedan kabinet čudesa, u 
svojim konstelacijama odražavali su i odnos renesansnog čoveka prema znanju i sisteme vrednosti ovog 
doba. Oslanjajući se na Fukoova razmišljanja, muzeološkinja Ajlin Huper Grinhil će u kabinetima čude-
sa prepoznati otelovljenje renesansne episteme, te njihovu transformaciju u drugačije uređene kolekcije 
pratiti upravo kroz promene odnosa prema znanju u različitim epohama (Hooper-Greenhil, 1992). Osvr-
ćući se na činjenicu da sam predmet nosi izuzetno velik značenjski potencijal za onoga koji ga izdvaja 

1  Spis: Inscriptiones vel Tituli Theatri Amplissimi Completentis (…) Von Kviheberga (Von Quiccheberg) iz 1565. smatra se 
protomuzeološkom literaturom a upravo se ovde može videti da su postojala jasna pravila kako predmete u kolekciji razdvojiti 
u kategorije i kako urediti kabinet čudesa u skladu sa antičkim umećem pamćenja. Von Quiccheberg, S. (1565), Inscriptiones 
vel Tituli Theatri Amplissimi Completentis (…), Munich: Adam Berg. 



Milena Jokanović

148

iz primarnog konteksta i odlučuje da čuva, Pomian (Pomian, 1990) pak odabrane predmete smeštene u 
kolekciju zbog njihovog svedočanstvenog potencijala nazvaće semioforama i naglasiti da se sa prome-
nama sistema vrednosti u društvu menjaju i semiofore, odnosno predmeti u kolekciji. Videćemo koliko 
će predmet biti značajno polazište i samom Orhanu Pamuku tokom celokupnog stvaralačkog procesa 
romana, a zatim muzejske postavke, te ćemo razmatrati šta su njemu značajne semiofore.

KABINET ČUDESA KAO UMETNIČKI PROSTOR

Odnos prema znanju u eri racionalizma i prosvetiteljstva potpuno se menja, a ovo doba karakteriše 
klasična epistema koju odlikuju tabele, taksonomije, jasne klasifikacije i podele na što specifičnije discipli-
ne. Enciklopedija kao zapisan skup pojmova sada je težila okupljanju znanja na jedno mesto, dok se kabi-
neti čudesa potiskuju, odnosno transformišu u muzeje istorije prirode sa jedne strane, odnosno umetničke 
zbirke s druge strane. Još jedan zaokret čovečanstva dovodi najzad i do moderne episteme, koja insistira na 
još rigidnijim podelama i kada se sve ono što se u kabinetima čudesa i renesansnom shvatanju sveta moglo 
videti objedinjeno – a to su nauka i umetnost, priroda i tvorevine čoveka – sada potpuno razdvaja i dalje 
„rasparčava” na još specifičnije muzeje sve do danas. Mnogi manji kabineti čudesa (p)ostaće prostor za is-
traživanje i naučni eksperiment, pridruženi univerzitetima koji čuvaju zbirke minerala, prepariranih životi-
nja, hemikalija, arheoloških iskopina ili umetničkih dela. Veliki kabineti čudesa nekada smešteni u zamkove 
vladara transformisaće se u reprezentativne muzeje. Moderno doba donosi i instituciju muzeja kakva nam 
je danas poznata, ali ubrzo i prve kritike usled instrumentalizacije kolekcija od strane vladajuće manjine.

Početkom 20. veka javljaju se antimuzejske ideje kako u teoriji tako, još glasnije, i među avan-
gardnim umetnicima koji oponiraju ovoj instituciji i ideologiji koju ona zastupa. Umetnici u svojim 
manifestima prkose redu i težnji da se sve objasni, protive se instituciji muzeja, u kojoj sliku sveta 
konstruišu vladajuće manjine i zalažu se za predstavljanje ličnog doživljaja, podsvesnog kao haotičnog 
i neshvatljivog, za povratak čudesnom, odnosno za proizvodnju začudnog, te uvode različite predmete 
u svoja likovna dela sugerišući povremeno čak i simbolična značenja i estetiku nekadašnjih kabineta 
čudesa (Jokanović, 2017). Poznati su primeri Andrea Bretona (André Breton), koji o konceptu čudesnog 
govori kao o onome što je jedino lepo (Breton, 1924), dok u svom stanu u Parizu konstruiše čitav zid 
koji estetikom i simboličnim značenjima jeste instalacija svojevrsnog kabineta čudesa. Ovaj prostor 
služi za kontemplaciju i inspiraciju umetnika, ali i kao centralno mesto okupljanja.

 Ruski kubo-futuristi govoriće o konceptu začudnosti, konstelaciji različitih predmeta ili jezičkih 
iskaza, u svojim težnjama da predstave zaumno, podsvesno, ono što se direktno suprotstavlja razumu.

Inspiracija kabinetima čudesa, kako zbog estetske forme tako i zbog višeslojnosti značenja ova-
kve kolekcije, može se prepoznati i u radu Marsela Dišana (Marcel Duchamp), te njegovim ličnim 
minijaturnim muzejima u koferima – seriji Boite en Valise, ali i u stvaralaštvu Džozefa Kornela (Joseph 
Cornell), kojeg će – nakon višesatnih studiranja literature, poseta muzejima i lutanja po gradskim pej-
zažima i đubrištima modernog doba – posebno fascinirati medij kutije i obgrljivanje različitih epoha, 
predmeta i znanja na jednom mestu. Kornelov um istoričar umetnosti Nenad Radić, stoga, s razlogom je 
već prepoznao kao muzejski, odnosno kolekcionarski (Radić, 2009).

U tom kontekstu, važno je istaći da kao što su u vreme nastanka civilizacija nepoznati i čudesni 
svetovi za evropskog čoveka bili tek otkriveni kontinenti, te priroda, odnosno biljne i životinjske vrste 
sa kojima se tada susreće, tako za modernog umetnika – u eri u kojoj se u javnoj sferi naglašava uređe-
nost, jasan poredak i sistem vrednosti, a koji se upravo ovim principima suprotstavlja, – prostori lutanja 
i otkrivanja postaju gradovi i od njih nerazdvojna đubrišta puna nagomilanih predmeta koji u masovnoj 
proizvodnji sve češće bivaju zamenjeni. Dakle, gradski pejzaži, đubrišta i buvlje pijace na kojima se trguje 
već jednom odbačenim predmetima, sve do danas predstavljaju prostore beskrajnog lutanja u nadi svakog 
kreativnog pojedinca da će na sebi svojstven način otkriti čudesno, ono što ga zavodi, inspiriše, oslobađa 
stega institucija. U tom smislu, umetnici neretko kritikuju i instituciju muzeja kao instrument vladajućih 
manjina u kojima su predstavljene samo istorije pobednika. Umetnicima će najzad pejzaži savremene 
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gradske svakodnevice biti svojevrsni prostori pamćenja, polja iz kojih će uvoditi u svet umetnosti reprezen-
te njima značajne prošlosti. Savremeni umetnici – kolekcionari predmeta svakodnevice, danas otvoreno 
primenjuju upravo koncepte kabineta čudesa u svom izrazu (detaljnije u: Jokanović, 2021). Delo Orhana 
Pamuka takođe je svojevrsna oda malim povestima pojedinaca i na tragu je istih ovih ideja.

„MUZEJ NEVINOSTI” KAO PAMUKOV KABINET ČUDESA

Još jedan interesantan put koji ukazuje na susretanje umetnosti i muzeja, jeste onaj kojim je kre-
nuo turski književnik Orhan Pamuk ospolјivši svoj unutrašnji, mentalni zamak u „Muzeju nevinosti”, 
kao i u nekadašnjim kabinetima čudesa ili, još ranije, antičkim bibliotekama, kako kroz literarni zapis 
tako i kroz predmete. Um kreatora, Orhana Pamuka, ospolјio je unutrašnje zapise prvo u roman, fikciju 
ispunjenu piščevim ličnim doživlјajima grada u kojem živi, te sistemima vrednosti koji ovde vladaju 
tokom njegovog odrastanja, sedamdesetih godina prošlog veka. Ipak, pisac svoje uspomene vezuje za 
imaginarne likove, kreirajući svojevrsnu lјubavnu priču. 

Pamukova fikcija dobiće realan trodimenzionalni prostor – muzej koji će sada, kroz stvarne pred-
mete koje pisac sakuplјa lutajući Istanbulom, predstaviti stvaraočev um i na ovaj način. Ovakav vid 
stvaralaštva odgovara već pomenutim tendencijama umetnika-kolekcionara, šetača kroz gradske pej-
zaže koji od modernog doba sakupljaju predmete svakodnevice u svojim šetnjama i od njih kreiraju 
svojevrsne lične kolekcije, odnosno kabinete čudesa u kojima predmeti dobijaju nova značenja i nove 
vrednosti. U prilog ovoj tezi već je pisao i muzeolog Milan Popadić, koji primećuje da fizički pro-
stor Muzeja nevinosti najviše odgovara onome što bismo prepoznali kao spomen-dom društvene elite 
modernog doba koji se sakuplјački i epsitemološki oslanja na određene renesansne tradicije (Popadić, 
2014). Zaista, ugledajući se na male muzeje (Pamuk, 2014) i postavke koje i svojom estetikom i mo-
delima izlaganja odgovaraju renesansnim kabinetima kurioziteta, vitrinama i u kutijama ispunjenim 
mnogobrojnim jukstaponiram objektima, iako fikcija, ovaj muzej-umetničko delo, ispunjen predmetima 
svakodnevice, oslikava gradsku istoriju s početka stoleća. 

Kraj 20. veka donosi veliki zaokret kada je kultura sećanja u pitanju. Dogovoreno kolektivno 
pamćenje predstavlјeno odabranim, reprezentativnim slikama prošlosti, a komunicirano kroz zvanične 
državne institucije poput arhiva i muzeja, prestaje da bude jedino i dominantno u eri ekspanzije sećanja 
(engl. memory boom). Naime, u ovom periodu dolazi do iznenadnog i izuzetnog interesovanja za indivi-
dualna i sećanja malih grupa, kao i do uočlјivih razlika između kolektivnih sećanja i istorije. Kako Mihal 
Sladeček (Michal Sladeček) i Jelena Vasilijević predstavlјaju: 

„Memori bum (ekspanzija sećanja) devedesetih godina prošlog veka nije događaj bez presedana: 
njemu je prethodio proces konstruisanja nacionalnih sećanja, koji se odvija još od buđenja naroda 
u 19. veku, pa sve do današnjih dana u skorije formiranim državama uklјučujući evropske postko-
munističke države. Ovo stvaranje nacija prate rekonstrukcija, preformulacija i adaptiranje zvanič-
ne istorije, kao i konstruisanje nacionalnih sećanja (delimično izmišlјenih, delimično zasnovanih 
na selektovanim istorijskim podacima), odnosno konstrukcija sećanja iz istorijskih događaja – 
u pojedinim slučajevima davno zaboravlјenim, ali istoričarevim, političarevim ili umetnikovim 
radom na nacionalnom sećanju obnovlјenim događajima (...). Kraj 20. veka pokazuje pojačani 
interes za fukoovska „kontrasećanja” pojedinih nedominantnih socijalnih grupa, uviđanje da isto-
rija ne može zameniti živa, autentična svedočenja” (Sladeček, Vasilijević, 2009, 19).

Ovi autori bi i samo pitanje zašto se dogodila tako nagla ekspanzija sećanja, preformulisali u: 
„Zbog čega je (zvanična) istorija nedovolјna? Ili „Otkud nezadovolјstvo istorijom? Zbog toga se obnova 
i refleksija sećanja manifestuju na više načina kao umetnički izraz, filozofska refleksija, naučni proje-
kat, kao i politička akcija i afirmacija kulturnog identiteta” (Sladeček, Vasilijević, 2009, 19). Razloge 
za pomamu za sećanjem istoričar Dejvid Blajt (David Blight) pronalazi u nekoliko bitnih događaja, 
poput Holokausta (nakon kojeg se moralo oslanjati na individualna sećanja kao izvor saznanja usled 
uništene dokumentacije) i kraja Hladnog rata, koji su promenili sliku sveta i odnos čoveka prema svetu 
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u dvadesetom veku (Blajt, 2009, 319–331). Ova pojava ogleda se, dakle, i u interesovanju umetnika za 
sakuplјanje slika prošlosti, kreiranje ličnih kolekcija i arhiva, te je možemo prepoznati i u Pamukovom 
projektu kreiranja „Muzeja nevinosti”.

Svakome ko je poznavao Istanbul sedamdesetih godina prošlog veka, Pamukov muzej osvežiće 
pamćenje: taksimetar iz poznatog dolmuš taksija, pakle sansun cigareta, čašice za čaj, ručno pisani re-
cepti, pržene školјke, razglednice i stare fotografije grada – samo su deo predmeta koji čine postavku 
„Muzeja nevinosti”. Ovi predmeti raspoređeni su u vitrine-kutije kojima Pamuk svesno odaje omaž 
pomenutom umetniku Džozefu Kornelu, kojem je, naznačili smo već, ovaj način izražavanja svojstven. 
Svaka vitrina nosi redni broj, odnosno ilustruje poglavlјe knjige. Neretki su zaklјučci da ovi, najrazliči-
tiji predmeti ne bi nudili nikakva posebna značenja da nisu raspoređeni upravo u formi nalik kabinetu 
čudesa u kojem se saživljavaju različite teme oživlјene kroz jukstapozicije predmeta. „Ovako je jedino 
moguće uvideti naznake ideja koje vode kroz asamblaže – u ovom slučaju ideja lјubavi, gubitka, istorije, 
vremena i promena. Nema ni jednog imperativa koji treba pratiti, već samo treba prepoznavati ideje” 
(“The Museum of Innocence, Somerset House, London – ‘Evocative’”, 2016).

Ako kroz pomenute vitrine-kutije Pamuk priziva stvaralaštvo Džozefa Kornela, onda se ovaj pisac 
kroz mnoge asamblaže i redimejd objekte svesno poklanja umetnicima nadrealizma, koji su otvorili put za 
ovakve tokove istorije umetnosti i muzeja. Koliko Pamuk razmišlјa o svojim prethodnicima kada je kreiranje 
muzeja-umetničkog dela u pitanju, govore i segmenti njegovog romana u kojem protagonista odlučuje da 
proputuje čitav svet i  tokom tog lutalaštva poseti mnogo muzeja iz kojih će crpeti inspiraciju i za svoj lični, 
„Muzej nevinosti”. Stoga ne čudi ni manifest muzeja koji Orhan Pamuk nudi sugerišući da je savremeno doba 
epoha koja prevazilazi velelepne muzeje koji pripovedaju istorije pobednika poput Luvra ili Ermitaža, te teži 
malim muzejima nastalim u porodičnim domovima, muzejima koji će predstavlјati lične priče i mikroistorije, 
a ne živote slavnih i istoriju vladajuće klase. Vreme epova prevaziđeno je, te danas živimo u vremenu roma-
na i priča o malim životima običnih lјudi, naglasiće pisac. (Pamuk, 2012a) U svom „Skromnom manifestu 
muzeja”, Pamuk dakle postavlja nevinost svog muzeja, koji pripoveda o pojedincu i individualnim uspome-
nama sačuvanim kroz obične predmete svakodnevice, protiv nikad nevinog programa muzeja koji veličaju 
nacionalnu državu. (Pamuk, 2012b)

SPIRALOM VREMENA KA PAMUKOVOM KABINETU ČUDESA

Pamukovo lutanje različitim muzejima i prostorima, njegovo vraćanje Istanbulu s polovine dva-
desetog veka, pa i neprestano vraćanje protagoniste romana, Kemala, uspomenama na izgublјenu lјubav 
i trenutke provedene sa njom sada prizivane kroz mnoštvo predmeta koje je ona dodirivala, te najzad, 
Pamukovo vraćanje starom načinu postavke kao svojevrsnom mediju, kabinetu čudesa i podsećanje na 
stvaralaštvo različitih prethodnika – samo sugerišu ciklično, spiralno kretanje i istovremeni povratak u 
prošlost i beskonačno lutanje ka budućnosti u kojoj će i drugi (čitaoci romana i posetioci muzeja) sazna-
vati o piščevim mentalnim putovanjima. Najzad, na samom ulazu u realan muzej u staroj zgradi jedne 
istanbulske četvrti možemo pročitati: 

„Život me je naučio da pamćenje Vremena – te linije koja povezuje momente koje je Aristotel 
nazivao sadašnjošću – jeste krajnje bolno za većinu nas. Ipak, ako možemo da naučimo da pre-
stanemo da mislimo o životu kao o liniji koja odgovara Aristotelovom Vremenu, umesto toga 
čuvajući naše vreme zbog njegovih najdublјih momenata, onda ni čvrsto povezivanje momenata 
večeri sa svojom volјenom ne čini se više čudnim i vrednim podsmeha. Umesto toga, ovakvo 
udvaranje znači 1593 srećnih večeri pored Fusun. Želeo sam da sačuvam ove srećne trenutke za 
budućnost, te sam sakupio ovo mnoštvo predmeta, velikih i malih, koji su jednom osetili Fusunin 
dodir, datirajući svaki kako bih ga sačuvao u svom sećanju.” (Pamuk, 2012)

„Spirala vremena” simbolično je predstavlјena i kroz logotip muzeja, pominjanu spiralno uvijenu 
minđušu Kemalove velike izgublјene lјubavi, a ovu vizuelnu spiralu možemo videti na podu muzeja sa 
svakog sprata. Ako je Aristotel mislio o vremenu kao liniji koja povezuje momente vredne pamćenja, 
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onda romanopisac, Orhan Pamuk, vidi priču kao liniju koja povezuje predmete opisane u romanu. Ovo 
je misao koja je u srcu oba, kako muzeja tako i romana. Dok spirala predstavlјa vreme i samu priču, 
zlatne tačke na njoj su momenti u vremenu, ili individualni predmeti u okviru priče.

Ove predmete, koje bi kao reprezente malih istorija i svakodnevice savremeni umetnici-kolekci-
onari našli na buvlјim pijacama, Pamuk vešto naziva nevinim, obrazlažući: „Muzej nevinosti zasnovan je 
na pretpostavci da predmeti korišćeni u različite svrhe i oni koji evociraju najrazličitije uspomene, kada se 
postave jedni do drugih mogu prizvati besprimerne misli i emocije” (Pamuk, 2012a). Stoga nastaje i spis: 
„Nevinost predmeta”, objavlјen 2012. godine, svojevrsni muzejski katalog u kojem Orhan Pamuk sam priča 
povest o „Muzeju nevinosti”, projektu na kojem je radio petnaest godina. U ovoj knjizi koja obiluje opisima 
pažlјivo izabranih predmeta i slika, on nastavlјa svoju priču o Istanbulu i sopstvenom životu kroz predmete 
izložene u Muzeju – svojevrsnom kabinetu čudesa, te ocrtava nova značenja iz „čudnih, brilјantnih i običnih 
detalјa predmeta i pejzaža koji ispunjavaju naš svakodnevni život.” (Isto, 14)

 „Neka čitaoci koji posete moj muzej i pogledaju napomenu ispod svakog od 4213 opušaka koje 
sam sakupio za tih osam godina o tome kog sam ih datuma uzeo, ne pomisle da sam vitrine snab-
deo nepotrebnim podacima. Oblik svakog opuška cigarete odraz je intenzivnog osećanja kakvo 
je Fusun imala dok ga je gasila. (...) Pojedinačni trenuci koje sam vezivao za stvari, porcelanski 
slanik ili krojački santimetar u obliku psa ili zastrašujući otvarač za konzerve ili boca za sunco-
kretovo ulјe Batanaj koga nikad nije nedostajalo u kuhinji Fusuninih, kao da su se što su godine 
više prolazile širili u jedno prostrano vreme. Kad god bih pogledao predmete sakuplјene u zgradi 
Merhamet, baš kao ove opuške, prisećao bih se svega ponaosob što smo radili dok smo sedeli za 
trpezom u kući Fusuninih.” (Pamuk, 2008, 447)

Romanopisac Orhan Pamuk, dakle, nedvosmisleno dolazi do muzeja-preplitanja (Kler, 1978), 
umetničkog dela, romana, fikcije, zbirke predmeta uređene u svojevrsni kabinet čudesa, on ospolјava 
svoje unutrašnje zapise i svoj lični univerzum utabavajući put koji su moderni i savremeni umetnici 
(kojima svesno daje omaž) već prokrčili. Ovaj autor, odlazeći čak korak dalјe od umetnika koji postaju 
kustosi svojih ličnih muzeja (umetnika), istovremeno postaje kreator spisa, kolekcionar, kustos sopstve-
ne kolekcije, te vizuelni umetnik.

Ovim radom ponudili smo poseban pristup sagledavanju stvaranja „Muzeja nevinosti” Orhana 
Pamuka koji se temelji na ideji preuzimanja koncepata i modela karakterističnih za fenomen renesan-
snih kabineta čudesa, te njihove reminiscencije u modernoj i savremenoj umetnosti. Grad, roman i mu-
zej u Pamukovom delu, dakle, predstavljaju prostore pamćenja i osnovu za ospoljavanje piščevog ličnog 
univerzuma, svojevrsnog kabineta čudesa sastavljenog od mnoštva sakupljenih predmeta svakodnevice.
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THE CITY, THE NOVEL AND THE MUSEUM AS SPACES OF MEMORY
“THE MUSEUM OF INNOCENCE” BY ORHAN PAMUK

Summary

Basing research on the cultural memory studies on one hand and the history of modern art and museum criticism 
on the other, in this paper we show how the concepts characteristic for the work of modern and contemporary 
visual artists - collectors, guardians of intimate histories, could be recognized in Orhan Pamuk’s “The Museum of 
Innocence”. We interpret this Pamuk’s creative project as the embodiment of a particular Cabinet of Wonders of 
today. While writing the novel, Pamuk becomes a chronicler of Istanbul in the 1970s, and he linkes his memories 
to imaginary characters, creating a love story. At the same time, he is a kind of flaner - a wanderer through urban 
landscapes who collects everyday objects, tying personal memories to them. Finally, the writer’s fiction gets a 
real, three-dimensional space - a museum which actually presents a visual artwork, a kind of spatial installation in 
which Pamuk pays homage to some modern artists. Through different statements and acompaning publications, 
he masterly explains already exhisting concerns on the relationship between art and museum world present in 
contemporary artistic practice and museum and art theory. Therefore, through his entire project which lasted for 
many years, Orhan Pamuk strives to expand the personal microcosm intertwined with intimate stories and small, 
innocent objects that embody them. This approach, we show, is in line with the return of the object in contemporary 
art and the increasing creation of works made out of collections of everyday objects. These installations take over 
concepts and models of the Cabinet of Wonders, the forerunner of the modern museum. Accordingly, the aim of 
this paper is to point out how the “The Museum of Innocence” can be interpreted through the well-known concepts 
and ideas of artists as preservers of individual memories, but also critics of the museum institution.
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POSTCOLONIAL TESTIMONIES OF TRAUMATIZED NATIVE 
CANADIAN WOMEN IN TWO SHORT STORIES BY BETH BRANT

The aim of this paper is to analyze two short stories by Beth Brant, “Wild Turkeys” (1991) and “A Long Story” 
(1999), as postcolonial testimonies of traumatized Native Canadian women. This paper attempts to place the main 
female characters from the short stories under scrutiny and to explain the traumas they have suffered in the hands 
of the heteronormative, (white) patriarchal society. “Wild Turkeys” is a story about a victim of domestic abuse and 
the way she escapes the abusive environment and eventually deals with her trauma. “A Long Story” represents 
the overlapping of two stories, the first from the colonial period, and the second situated in this day and age, but 
with a similar outcome. Namely, both stories depict mothers’ traumas over losing their children to the patriarchal, 
heteronormative society. The theoretical background of the paper primarily relies on the studies written by Homi 
K. Bhabha, Cathy Caruth, Stef Craps, Judith Herman and other relevant theoreticians in the field of postcolonial 
writing, trauma studies, and literary works as testimonies. 

Keywords: postcolonial testimony, postcolonial studies, trauma studies, Canadian history, Native Canadian women

1. INTRODUCTION

In 2015, the world lost one of the most notable voices among Native Canadian women – Beth 
Brant. She was a Bay of Quinte Mohawk, whose father was Mohawk, and her mother a Scots-Irish. Her 
life and her writing were shaped by her Native heritage, as well as by the fact that she came out as a les-
bian later in life. Even though she did not “have a model for being an Indian lesbian, much less one who 
wrote” when she started writing in her forties, she decided to embrace both her Native and homosexual 
identity in order to highlight the struggles of her community. Her short stories, essays, and poems belong 
to the tradition of Native women’s writing seen as “a grief-filled art”, voicing the hurt, grief, death, and 
destruction which white patriarchy left in its wake (Brant 1993: 945). She managed to represent different 
traumas her people encountered as well as to criticize the system which systematically destroyed both 
their history and life. 

The two stories chosen for analysis in this paper, “Wild Turkeys” (1991) and “A Long Story” 
(1999), belong to the tradition of postcolonial writing. Both of them, in their own way, tell the stories of 
Native Canadian women and the traumas they go through while living in a (white) patriarchal society. 
These two particular stories are chosen since there is a tendency in postcolonial literature to silence 
women, which exacerbates their already existing traumas. Thus, the writing of Beth Brant proves essen-
tial when it comes to giving voice to Native Canadian women who have been disregarded for a long time 
due to the fact that their existence is perpetuated in the realm of the patriarchal, heteronormative society 
which gives no place for them to voice their problems. As these stories are written against a postcolonial 
background and deal with traumas, this paper bases itself on the theoretical framework explained in the 
following part, which consists of trauma and postcolonial studies, as well as literary works regarded as 
testimonies, against which the stories are later on analyzed. 
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2. THEORETICAL FRAMEWORK

In his essay “Beyond the Pleasure Principle” (1920), Sigmund Freud initiated the interest in 
trauma studies by mentioning that “traumatic neurosis” can result from “an extensive breach of the 
protective barrier” (Freud 2003: 70). Essentially, just as our body can be affected by physical trauma, a 
wound, our psyche’s protective barrier can also be breached by something it perceives as endangering, 
and we get to experience that as traumatic neurosis. However, it was not until the mid-1990s that trauma 
theory emerged, as “a product of the ‘ethical turn’ affecting the humanities, promising to infuse the study 
of literary and cultural artifacts with new relevance” (Craps 2010: 52). Among the first ones to present 
the purpose of trauma theory was Cathy Caruth in her book “Unclaimed Experience: Trauma, Narra-
tive, and History” (1996). She conveys Freud’s words when she says that sometimes catastrophic events 
repeat themselves, and they seem not to be initiated by something that the individuals have done, but 
it is rather due to a series of painful events outside of their wish or control (Caruth 1996: 2). However, 
Stef Craps criticizes Caruth, as well as the works of other prominent trauma theorists, on the basis that, 
even though they claim that trauma forms a “bridge between disparate historical experiences” and that 
listening to the trauma of another can encourage cross-cultural solidarity, they fail to include the trau-
matic experiences and histories of those outside of the Western society. As a result, trauma theory risks 
contributing to the perpetuation of those practices and structures which maintain existing injustice and 
inequalities, all due to the one-sided focus (Craps 2010: 52).

In order to live through a trauma, there is a need for a supportive community, where people can, 
with the help of emotional attachment, protect themselves against feelings of helplessness and mean-
inglessness (Van Der Kolk, Bessel et al. 2007: 24). Human societies’ purpose is to support members by 
providing them with traditions, institutions, value systems to help them cope in case of traumatic occur-
rences (Ibid. 25). It is the task of culture to provide the context with social support in which individuals 
can cope with potentially traumatizing experiences: however, “culture is a double-edged sword”, and 
because individuals depend on it for survival, the loss of it, the loss of the system and understanding 
from the community, can be detrimental for an individual and can turn into a traumatic experience (Ibid. 
400).

David Lloyd in his “Colonial Trauma/Postcolonial Recovery?” (2000) differentiates between two 
outcomes of trauma; when the victim is “rendered helpless by overwhelming force”, and when the force 
is that of nature, it is a disaster, and when it is that of human beings, it is an atrocity. Trauma is seen as 
violent intrusion and a sense of utter objectification serving to annihilate the person as subject or agent. 
This description suits the effects and mechanisms of colonization as well, which can be seen in the over-
whelming power of the colonizer (technological, military and economic power) and its use of violence 
and excessive atrocities in order to put down “resistance to intrusion, the deliberate destruction of the 
symbolic and practical resources of whole populations”. When observing the colonized people and the 
after-effects of colonization, there is a pattern of identical psychological effects of trauma on individuals 
and societies at large (Lloyd 2000: 214). 

The traumatic experience of the colonized people is further worsened by the fact that colonized 
people tend to be silenced as they are regarded as not the same, i.e. the Other. This is exactly why trau-
ma studies can be a rather prolific field of investigation within the context of postcolonial framework, 
where, as Homi K. Bhabha explains in his “The Location of Culture” (1994), postcolonial perspectives 
are meant to shed light onto the uneven development as well as disadvantaged histories, races, and 
peoples, in order to formulate critical revisions “around issues of cultural difference, social authority, 
and political discrimination”. Instead of trying to deny the “otherness”, it is trying to embrace differ-
ent social identifications, and to support the understanding of the suppressed parts of the culture (1994: 
171). The best way to give the voice to the “other” that history tries to suppress, silence, or alter, is to 
seek a different narrative, a literary one. In lieu of Bhabha’s thought that it is necessary to shed light 
on the problems, Sam Durrant, in his “Postcolonial Narrative and the Work of Mourning” (2004), sees 
postcolonial narrative as “structured by a tension between the oppressive memory of the past and the 
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liberatory promise of the future” (2004: 1). In order to do so, it has to dissect the history of colonization. 
In this paper, “Wild Turkeys” and “A Long Story” are chosen for analysis because they fit the definition 
of the postcolonial work, which Sam Durrant sees as a work which “bear(s) witness to the various his-
tories of racial oppression that underwrite local, national, and international privilege” (Durrant 2004: 2). 

Within this postcolonial framework, we can see that trauma mostly comes from the fact that there is 
a discrepancy between the already existing values of the colonized people and those which are imposed 
upon them, making it difficult to transition from childhood to adulthood without trauma. (Craps 2013: 
2830). David Lloyd elaborates on that problem in his article “Colonial Trauma/Postcolonial Recovery” 
(2000). He draws a difference between the western states in which violence is an unspoken threat, 
whereas in colonized (and post-independent) societies it is a constant presence. Colonial violence equals 
racialized violence, as it denies the colonized people their humanity and their rights, merely due to the 
colonizers’ assessment of their inherent “inferiority” (Lloyd 2000: 218). Basic, in Western countries, 
there is a certain flexibility in terms of violence. There are laws controlling it, laws punishing those who 
fail to contain themselves and resort to it. In the colonized states, the colonized people have no say in 
the distribution of violence and have no right to participate in laws that control it. Mainly, the colonizers 
are the ones who get to decide what is a proper punishment for disobeying the rules that they themselves 
make, or what is or is not considered violence, whereas in the Western countries there is this thing called 
“democracy”. Therefore, the instances of postcolonial literature which deal with the topics of control, 
violence, and trauma should be analyzed through the scope of trauma studies, so that they would include 
the experiences of those outside of the western states.

Shoshana Felman and Dori Laub in their book “Testimony: Crises of Witnessing in Literature, 
Psychoanalysis, and History” (1992), place great importance on literary works as testimonies. They 
strive to show the essence of the nature of memory and what the function of witnessing a traumatic act 
is, while focusing on the Holocaust. They regard history as the “order of a ‘happening’” and narrative 
as the “order of a ‘telling’”, which are “conflated in the discourse of the testimony through which lan-
guage is transmitting the direct experience of ‘eyewitnessing’” (Felman, Laub 1992: 101). They see a 
connection between psychoanalysis and literature, both of which are events of speech, and if we read 
them as testimonies, we can come closer to the truth (Ibid. 15). Psychiatrists encourage their patients to 
tell their stories and at the same time go through a process of healing: the writers do something similar 
when writing their characters’ testimonies. According to the “Postcolonial Reader – The Key Concepts” 
(2007), the word “testimony” is seen as an act of testifying or bearing witness in a legal or religious 
sense, in which case it should be distinguished from a simple recorded participant narrative. It is not 
merely a testimony in a sense of testifying in court. In the same book, they quote René Jara who says 
that testimony is a “‘narración de urgencia’ – a story that needs to be told – involving a problem of re-
pression, poverty, subalternity, exploitation, or simply struggle for survival, which is implicated in the 
act of narration itself”1. 

Basically, as we are unable to witness the traumatic process as it happens, we cannot witness 
traumatic events, but, thanks to the literary works written from the perspective of the ones who suffered 
through them, we can connect and understand. There is a long history of silencing the victims of trauma. 
By reading about one’s trauma, we become a witness to it, and understand it a bit better. Testimony is 
in its essence historical, and its function is to record events and report historical occurrences. There is 
an inherent inability to be aware of everything that happened throughout history, and literary works as 
testimonies are comprised of “bits and pieces of a memory” of certain inaccessible events - by reading 
these testimonies, we understand the reality and the wounds of the people who have been through a 
traumatic event (Felman, Laub 1992. 3-8).

1  Quote taken from Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin. “Post-colonial Studies: The Key Concepts”. Second edi-
tion. London: Routledge, 2007. Print. – p. 211
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3. DOUBLY-COLONIZED (AND TRAUMATIZED) NATIVE CANADIAN WOMEN

The overlap between patriarchal, economic and racial oppressions has always been difficult to nego-
tiate, and the differences between the political priorities of First and Third World women have persisted 
to the present (Ashcroft et al. 2007: 94). However, in this paper, the attention is paid to short stories 
where the represented women are “doubly colonized”, a term which stems from the mid-1980s:

“The term refers to the observation that women are subjected to both the colonial domina-
tion of empire and the male domination of patriarchy. In this respect empire and patriarchy 
act as analogous to each other and both exert control over female colonial subjects, who 
are, thus, doubly colonized by imperial/patriarchal power. […] even in post-independence 
states, seeing the persistence of ‘neo-colonial’ domination of women in national patriar-
chies” (Ashcroft et al. 2007: 66).

According to this, women do not only face discrimination and potential traumas from imperial-
ism, but also from patriarchy, and within the realms of their own, colonized society. There is a similarity 
between patriarchal and imperialistic forms of domination, which makes the experiences of women in 
patriarchal societies and those of the colonized people parallel in a number of aspects. There has also 
been a debate in a number of colonized societies about what is a more oppressive factor in women’s 
lives: gender or colonial oppression. However, it was long before there was a mention of the connection 
between oppression based on patriarchy, race or class, and gender oppression. Western feminists in par-
ticular have failed to mention other women who were not oppressed on gender solely, but also because 
of their race. bell hooks criticizes that stance in “Feminist Theory: from margin to center” (1984), when 
she says that socialist feminists focused solely on class and gender, but they tend to dismiss race as an-
other way of oppression over women (14). However, recent years have shown that more feminists and 
political activists from impoverished and oppressed countries consider gender and colonial oppression, 
under which race also plays an important role, as inextricably entwined, and call for greater consider-
ation in terms of gender construction under the systems of imperialism and colonialism (Ashcroft et al. 
2007: 93)

Being doubly colonized adds to the overall trauma that Native Canadian women have to go 
through. In order to know about their trauma, their voices have to be heard. However, some feminist 
critics pointed out the gender bias in postcolonial literature, where women are given only “allegorical 
representation on the basis of their social role of mother or daughter”, but their actual voices are never 
heard (Sen 2013: 2). Andreas Hamburger draws attention to the fact that trauma is not merely a personal 
experience, but also a “discourse phenomenon”, and in order to be heard, it needs a voice (Hamburger 
2018: 15). 

When it comes to the representations of Native Canadian women in literature (queer as well, 
although it is not as common), E. Pauline Johnson’s essay “A Strong Race Opinion On the Indian Girl 
in Modern Fiction” gives us an insight into the common practices of representing women. First of all, 
Native women in general are addressed as “Indian”, which showcases the inability of the people to dif-
ferentiate between different tribes among the North American Aborigines (Johnson 2015: 1) The big-
gest problem that the “Indian” woman has to face is falling in love with a young, white man, who, of 
course, does not return her feelings, but merely uses her for his own purposes of infiltrating her tribe. 
This imagery is in stark contrast with the actuality of the lives of the Native Canadian women, as they 
belong to the societies which used to be matriarchal prior to colonization, meaning that a great deal of 
control and importance was ascribed to women (O’Dea Caragliano 1997:1). However, literary works 
neglect to mention that aspect of Native women, and rather define and depict them in Euro-American 
terms, and from a patriarchal perspective, resulting in stereotypical images of Native women, confined 
to being either a princess or a squaw, something that is utterly demeaning and biased (Ibid. 2). Being 
simultaneously Native and female, Native women are forced to navigate racism and sexism within and 
outside of their communities, living under oppressions which try to erase their voices. Therefore, when 
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the Indigenous women write, their writing is not only a healing act, but also a “political act of survival”, 
their articulation of their lives under a racist patriarchal institution as their “only means of survival”. 
(Cowan 2017: 1-2) 

“WILD TURKEYS”

Native Canadian women are doubly colonized at the hands of imperialism and patriarchy. How-
ever, the worst case scenario is when they enter marriages, expecting to find love, understanding, and 
support, and instead experience the destructive tendencies of the men who are supposed to protect them. 
According to studies conducted and presented in the book “Domestic Partner Abuse” (2004) by L. 
Kevin Hamberger and Claire Renzetti, women in low-status states (which includes the colonized states 
as well), are more likely to find themselves in abusive marriages. It is probably due to the stress caused 
by their financial and social situation that men are likely to turn against women, and showcase their frus-
trations by being abusive, whereas women are unable to escape, as they are most likely unable to find a 
place to go, or are unlikely to find support from the state. Wife assault is seen as a “systematic form of 
domination and social control of women by men” and men, husbands in particular, as institutional em-
bodiments of the patriarchal, heteronormative society, who can potentially use violence in order to sub-
jugate women, especially in cases where they cannot display power in other ways. Wife abuse enables 
men to exert control and authority, whereas it reinforces women’s dependence. However, these situa-
tions of domination are more common where domination at the societal level is higher, and, therefore, 
enables them to contribute to and maintain wife abuse at the individual level; in short, the maintenance 
of patriarchy and patriarchal institutions is the main contributor to wife assault. Abusive men usually 
merely perpetuate the “cultural prescriptions that are cherished in Western society— aggressiveness, 
male dominance and female subordination”, and, due to the lack of other means, they turn to violence in 
order to obtain the necessary dominance (Renzetti, Hamberger 2004: 127-131).

There has been a tendency in men to use violence as a tool to subjugate. In the case of Beth 
Brant’s short story, “Wild Turkeys”, a Native Canadian woman, Violet, is married to a white man. By 
forcing her to stay in an abusive marriage, he is further perpetuating the systematic violence ingrained 
within the white, patriarchal, imperialist society, which tries to silence, if not silence, subjugate, if not 
subjugate, violate. It took Violet years to realize that she should not accept the violence her husband 
imposed upon her. Violet did try to escape once and found herself wandering the streets, unable to decide 
what to do, thinking that the only thing left for her to do is to go back to her abusive husband. There is 
a recurring tendency of the violent partners in abusive relationships to control their partners, or even 
family members, by inspiring fear, by playing the victim so that the emotional attachment of the victim 
overpowers the need to escape, and they also try to convince the victim that they cannot do anything 
without them” (Van der Kolk, 1989; Dutton & Painter, 1993)2

When Violet does escape, she enters a diner and starts a conversation with two women. In that 
instance, her story, her testimony, is intertwined with the story of another Native woman, Rosie, who 
has also suffered at the hands of an abusive white husband. Listening to that story, Violet draws parallels 
in her mind between her and Rosie, as she has just finally escaped her abusive husband as well. Trauma 
is ignited, and in her unwillingness to talk about what she has been through, we can see the dilemma all 
traumatized people go through. She cannot forget what happened, nor can she talk about it. This conflict 
within her to tell the truth and heal herself and deny that part of her life is at the core of her psychological 
trauma (Herman 1997: 1). She rather distances herself from the abused part of herself, even though it can 
be only detrimental for her healing. “’That’s’ right,’ Violet blurted. ‘Women like that… we… they don’t 
have any friends. Too scared or ashamed…or something’” (Brant 1991: 67). Shame keeps her silent.

2  Quote taken from Van der Kolk, Bessel A, and McFarlane Alexander C., and Weisaeth, Lars, editors. Traumatic Stress: The 
Effects of Overwhelming Experience on Mind, Body, and Society. New York: The Guilford Press, 2007. – p. 32/33
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Later on in the story, which we perceive as Violet’s testimony, it is evident that her trauma is not 
merely the result only of her abusive relationship, but that she also suffered abuse as a child. If repeated 
trauma happens to an adult, it erodes the structure of the personality already formed, but in the case of 
children, it both forms and deforms the personality (Herman 1997: 96). In Violet’s case, she has been 
living in an abusive environment ever since she was a child. Her mother was beaten by her jealous 
husband, and when she died of cancer, her father’s rage turned on her, so he sexually abused her. As is 
mentioned in the theoretical part of this paper, in the case of a traumatic event happening, there is a need 
for a support system in order to help victims cope. However, Violet had no way out of it as a child, and 
she had to stay in an unsafe situation, helpless and terrified. And as it tends to happen with trauma, it 
is a recurring process, as her experience in adulthood shows, when she is again helpless in the face of 
violence inflicted by her husband, except that this time, violence has racialized undertones as well. Her 
Grandmother, the only healing person in her life, saves her from her father by taking her under her care, 
because she realizes that something awful is happening. Beth Brant places an enormous importance in 
the figure of a grandmother, the one who remembers the old times, the power of women, the one who 
remembers the Native tradition. Grandmothers are seen as caretakers, who offer security and comfort, 
who are trusted members of the family and who are the embodiments of “connection with her heritage 
even when others have lost themselves to the vices of the white world” (Cullum 1999: 138). And, yet, 
Violet never tells her the truth about her father, out of shame. Violet’s confusion and helplessness are the 
result of her feeling threatened: traumatized individuals are unaware that their passivity also plays a role 
in the continuation of their abuse (Van Der Kolk, Bessel et al. 2007: 32-33).

When it comes to the double colonization part, we can see that Violet’s husband does not only physi-
cally and mentally abuse her based on her being a woman, but he also uses racial slurs to attack her 
identity as a Native Canadian woman. Even though she no longer lives in the colonization period, her 
husband perpetuates the discourse of the white, patriarchal society. “Guts. ‘I hate your guts, bitch.’ The 
slap in the face, the punch in the stomach. Her glasses flying off her face. ‘I don’t know why you can’t 
do anything right. Jesus Christ, this place is a pigsty. But that figures, a pig like you. Squaw’.” (Brant 
1991: 64). There are two stereotypical pictures of a Native woman, and “squaw” is morally degrading, 
alluding to the “immorality” of Native women. 

Not only is he physically and verbally violent, but he also tries to separate Violet from everyone and 
everything where she can find comfort or understanding. He does not allow her to have relationships 
outside their marriage, she has no friends, she cannot go to her Grandmother for fear of him harming her, 
and thus he disconnects her from society, disempowers her, and makes her traumatized. His emotional 
manipulation, and eventual physical abuse is one of the techniques of the abusers to instill fear in the 
heart of the victims and to create a picture of them as omnipotent, and that the victims should be grate-
ful for being allowed to live (Herman 1997: 77). This bears an uncanny resemblance to the atrocities 
that the white colonizers committed. They occupied and controlled, but the colonized people were told 
that the whole process was done for the sole purpose of educating them and introducing them to better 
practices. In postcolonial literature, there is a tendency to talk about liberation and former oppression. 
However, some theorists draw attention to the fact that even though the “material liberation” may have 
taken place, the postcolonial world is yet to enable the formerly colonized people to overcome the men-
tal problems which were caused by the oppression (Craps 2013: 30). It is somehow ingrained in Violet: 
her father’s abuse, the abuse of the societal system which can offer her no support or shelter from the 
abuse, so she is rendered helpless, as are many colonized people. Systems of oppression may be differ-
ent, but trauma that they cause is still destructive.

Eventually, Violet starts talking to the women she encounters. It is a slow process, and initially she 
refuses to tell her mother’s maiden name to a woman trying to establish a common ground between 
them, possibly from fear of that woman knowing what happened to her mother (Cullum 1999: 135). As 
she sits with the women and listens to them talking about Rosie, and how she should love herself, she 
withdraws and remembers that her counselor told her the same thing, and she thought of it as an “incred-
ible, unthinkable idea” (Brant 1991: 69). She thinks that it should have been enough that she found the 
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strength to leave her husband, and that learning to love herself is another extremely difficult task (Ibid.). 
This resonates with the part of this story which explains the title “Wild Turkeys”. In the beginning of 
the story, Violet recalls an event from her childhood, when she saw the wild turkeys for the first time, 
but when they tried to escape from her, they only skittered away. Violet’s mother tells the story of an 
evil porcupine that clipped the wings off the turkeys out of jealousy, so that they could not fly away. But 
Violet’s mother points out that the turkeys are happy to be alive despite that. And Violet, even though 
traumatized and hurt, is still alive, and there is a chance for her to continue her story.

“A LONG STORY”

Beth Brant’s “A Long Story” is another instance of testimony, in this case, a testimony of two Na-
tive Canadian mothers, one of whom is a lesbian. The story starts with excerpts from newspapers about 
probably one of the most disturbing practices of the white, patriarchal world in the colonized states, in 
this case, in the North America. These two quotes are diametrically opposite.

“’About 20 Indian children took the train at this depot for the Philadelphia Indian School last 
Friday. They were accompanied by the government agent, and seemed a bright looking lot.’ 
[…]
‘I am only beginning to understand what it means for a mother to lose a child’” (Brant 1999: 
318).

These two quotes are a bitter reminder of the lies that stem from the colonized world, the lies of 
the oppressors, who want to paint a beautiful picture of “a bright looking lot” of children who are on 
their way to go through a whitewashing process. Beth Brant chooses this problem, as there is a tendency 
in the postcolonial literary works to look back onto the colonial world and talk about the injustices done 
to the colonized people. The problem of legal kidnapping did not only exist in the colonial world, but 
is still present today, and Brant compares “the seizure of Native children with the legally-sanctioned 
removal of a child from her mother’s care because the mother, as a lesbian, is deemed ‘unfit’” (Gould 
1994: 36). This short story portrays how a text from a postcolonial perspective can show a detrimental 
effect which can cause trauma, when you take into account the destructive “relationship between institu-
tions of law and marriage, colonialism, compulsory heterosexuality, and the racist violence intersecting 
all of these” (Burford 2013: 169). This story is thus a testimony of two Native Canadian mothers who, 
due both of them being Native, and one of them being gay as well, have to be punished by the forces 
of colonialism and patriarchy. Brant’s insistence on paralleling the stories of women who live almost a 
century apart is due to the necessity to expose the truth: “although the residential schools are banned, the 
pattern of separating mothers from their children is not only being repeated, but seems to be everlast-
ing. […] it seems that the institutions change, but the practice of ‘legal kidnapping’ remains” (Kostić, 
Lopičić 2012: 26). This story is also a testimony of mothers living in societies in which heteronormative, 
racist, colonialist systems define motherhood, and also who is “fit” to be a parent (Burford 2013: 173).

The first story is a story of an unnamed woman, known only by her English name, Annie (she is 
referred to as an “unnamed mother” in this paper). Her story starts when her children are taken away by 
white people. As if the trauma of seeing her children being taken away is not enough, her trauma is even 
worse because she cannot do anything about it. Colonizers imposed control not only upon victims’ sense 
of autonomy, but also upon their bodies and bodily functions (Herman 1997: 77). As Michael Foucault 
mentions, there are two types of power; the one exerted over things which gives the ability to modify, 
use, consume, or destroy, and the power of laws, institutions, ideologies, when “certain persons exercise 
power over others” (“The Subject and Power”, 1982: 786). Colonizers used different discourses to jus-
tify power over colonized people. In this particular case, the unnamed mother has to passively observe 
as her children are given white people’s clothes and lifted onto trains to be taken away and educated. 
This tradition of taking Native children away was a common practice during the colonization period. 
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As the white, patriarchal, imperialist society realized that it is difficult to control Natives as adults, they 
decided to start with the children. As the main function of human societies is to provide their members 
with traditions, institutions, and value systems to protect them from overwhelming experiences, the 
colonizers realized that it should be more effective to destroy the initial stages of tradition the children 
could have collected from their heritage, and instill their own (Van Der Kolk, Bessel et al. 2007: 25).

Religion is supposed to provide a sense of purpose when someone is faced with a terrible reality, 
however, in the case of the Native people, the western religion imposed upon them merely destroyed 
their connection to their history, their heritage, their land (Van Der Kolk, Bessel et al. 2007: 25). The 
white men used the power of religion, another institutional practice which keeps people under control. 
And they also brought alcohol, which proved to be detrimental to the health of the Native people, who 
were easily influenced and eventually got addicted to it. However, the white colonizers try to portray the 
practice as legal. “We signed papers, the agent said. This gave them rights to take out babies. It is good 
for them, the agent said. It will make them civilized, the agents said. I do not know civilized.” (Brant 
1999: 318) In this story, “civilized” is used as a pejorative term. In the case of the Native tribes, civiliza-
tion meant annihilation, psychological, emotional, and cultural violence through genocidal policies of 
removal, assimilation, and acculturation (Gould 1994: 36). As if she is not traumatized enough by the 
physical taking of her children, her trauma becomes even greater upon hearing what the letter from her 
children contains. First and foremost, she is confused by the names in the letter, Martha and Daniel, in-
stead of She Sees Deer and He Catches The Leaves. The colonizers exerted their power over the identity 
of Native children, by giving them western names. They do not only physically remove the children, 
they are severing the mental, emotional, and spiritual ties they have with their people.

Eventually, she goes crazy with grief, because her trauma cannot allow her to find a coping mech-
anism. There are different reactions to traumatized people, and women in particular. Sometimes, people 
are capable of being generous to victims of acute trauma, however, the continued presence of the vic-
tims as victims constitutes a belief (at least in the Western world) that human beings are essentially the 
masters of their fate (Van Der Kolk, Bessel et al. 2007: 28). She can find no support, the people in her 
community regard her as crazy, as they confuse grief with madness. Her own brother and husband prove 
to be of no help either. They, as men, are also destroyed by the forces of the white, patriarchal society. 
However, for her husband who turns to alcohol, the poison of the Western society is the cure, ironically. 
He chooses forgetfulness, whereas she cannot forget, and cannot forgive.

Instead of making sharp contrasts between the experience of the mother in the 1890 and the moth-
er in 1978, Brant rather uses a transhistorical connection, and shows that racist, patriarchal systems still 
enable the removal of Native children from their communities, albeit with different institutional guises 
(Cowan 2017: 44). This connection also draws a parallel of the tendency of the white, patriarchal society 
to decide who is and who is not “fit” to raise a child, and in their usual practice, both Native people and 
same-sex parents are deemed “unfit” (Ibid.). Mary, the contemporary mother in the story, shows that the 
institutional desire to systematically destroy a nation never goes away. The story parallel to the first one 
starts in 1978 when a mother dreams that “[…] my daughter is dead. Her father is returning her body to 
me in pieces. He keeps her heart” (Brant 1999: 319). She is a Native Canadian, lesbian mother, whose 
ex-husband takes away her daughter because she partners with a woman. She loses her child, Patricia, 
because her ex-husband, as an embodiment of the white, patriarchal and heteronormative society, gets 
to decide who can be the proper parent. 

As the unnamed mother from 1890 is labeled crazy, as a diagnosis of her traumatic experience, 
Mary is labeled “lesbian”. Through this parallel, we see that the heteropatriarchal, racist definition of 
family was and is an attempt to destroy Indigenous cultures and families (Burford 2013: 174). Brant 
draws attention to the fact that the enforced violence of teaching “civilized ways”, which includes the 
cultural genocide of Indigenous ways, is parallel to the teaching of homophobia (Ibid.). As much as 
the children of the unnamed mother have to be taught the “civilized ways”, that much Mary’s daughter 
has to be instructed in the ways of homophobia, because that way the heteronormative society prevails. 
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Mary’s existence as a lesbian is too threatening to both the white, heteropatriarchal society and her hus-
band to go unpunished (Cowan 2017: 45).

However, it is important to note that in the world of the indigenous North American tribes, homo-
sexuality is not considered as a deviation from the norm, or as something to be annihilated. It is rather a 
spiritual choice, and many gay and lesbian Native North Americans refer to themselves as “two-spirits”. 
In their tradition, Native people find a positive identity surrounding gender and sexuality (Gould 1994: 
34). Thus, two-spirit people:

“[…] were thought to be born ‘in balance’, which may be understood as androgyny, a 
balance of masculine and feminine qualities […] They are often seen as “bridge makers” 
between male and female, the spiritual and the material” (Wilson 1996: 305).

This ability to live in fluidity between two genders, with no restrictions or prejudices, is a way 
of Indigenous people to feel connected to their own heritage, finding an outlet amongst the restrictive 
forces of the white, patriarchal, heteronormative society. Heteropatriarchy needs those people invis-
ible, assimilated, unrecognized, exterminated, which makes it intrinsically connected to the practices 
of colonialism due to their desire for violence and annihilation of that which does not suit their Western 
standards. Heteropatriarchy can thus be seen as a form of power Foucault recognizes, the power to cat-
egorize individuals, which allows it to teach individuals their own identity, to impose truth on them that 
they must recognize and have others recognize in them (Foucault 1982: 781). In the case of the inability 
to accept the identity imposed by the heteropatriarchal society, people are faced with trauma. Heteronor-
mative nationalism imagines an ideal future where anything which does not fit their sexual, able-bodied 
and gendered norms has to be dealt with violence (Burford 2013: 168). Mary’s story is a testimony of 
a woman considered mad because she is a Native Canadian lesbian, because she loves and lives with 
another woman (Gould 1994: 36/37). If her daughter, Patricia, is taught the “white, heteronormative” 
ways, she can be “saved”, in the same way as the children of the unnamed mother can.

Just like the unnamed mother in the 1890s receives a letter from her children, Mary also receives 
a letter from her daughter, and this instance solidifies the connection between heteropatriarchal and colo-
nial violence (Cowan 2017: 46). “I open the letter […] She doesn’t ask about Ellen. I imagine her father 
standing over her, coaxing her, coaching her. The letter becomes ugly. I tear it in bits and scatter them out 
the window” (Brant 1999: 321). Despite the grief and the pain of seeing the words of her daughter, Mary 
refuses to hold onto the letter that contains words controlled by a heteropatriachal system. The fact that 
she tears up the letter, the same as the unnamed mother, demonstrates their ingrained resistance towards 
colonial and heteropatriarchal regimes (Cowan 2017: 46).

In other words, Mary has a refuge from her trauma, a healing effect of lesbian love in the face of 
the patriarchal, heteronormative society. By claiming her lesbian identity, she finds escape from her trau-
ma, finds a way to heal; unlike her, the unnamed mother has no repose from her trauma as her husband 
is emotionally unsupportive because of his constant drinking (Cowan 2017: 46). Mary’s partner, Ellen, 
tells her that she should leave, that that is the only way for Mary to get her daughter back. But Mary 
refuses. Heterosexuality has been imposed on women, both forcibly and subliminally, but women have 
resisted, at the cost of physical torture, imprisonment, psychosurgery, social ostracism, and extreme 
poverty (Rich 1980: 653). In this way the patriarchal, heteronormative society can indeed traumatize 
queer women. It tells them that what they are is wrong, that they cannot live without men, that they live 
in sin, and it forces upon them the way of life which is not true to their innermost selves.

Testimonies of these two women, their stories, portray the trauma of being a mother in a world 
which tries to find every single reason for you not to be. Their stories also demonstrate the rhetorical 
violence of colonialism and heteronormativity (Cowan 2017: 45). As much as the unnamed mother in 
the past fears the word “civilized”, which, for her, bears all the intensity of the violence and trauma 
inflicted upon her nation, for Mary, the word “lesbian” is similarly destructive (Ibid. 45). However, as 
Beth Brant allows their testimonies to be told in English, she uses appropriation to “subvert and adapt 
dominant languages and signifying practices” (Ashcroft et al 2007: 93).
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4. CONCLUSION

These two short stories by Beth Brant offer an emotional glimpse into the minds and lives of three 
Native Canadian women. She portrays how the intertwined forces of colonialism and heteropatriarchy 
can be detrimental for the lives of Native Canadian women (Burford 2013: 176). The fact that she speaks 
about women from both the colonial time and the modern time without any obvious differences be-
tween their traumas is rather disturbing. That merely shows that violence of the white, heteropatriarchal 
systems never stops, and appears under different institutional guises: religion, marriage, parenthood. 
Despite the fact that women have more freedom, that there have been numerous movements which try 
to encourage women to speak up about injustice, it is unfortunately still present. There is also a need 
to re-evaluate the main stances of the postcolonial literary works and trauma studies, as they have to 
include more than Euro-centric views and traumas of the people in the Western societies. As Beth Brant 
shows, we all suffer in our own way, we all bleed when beaten, feel frustrated when subjugated, cry out 
when faced with injustice, fight when the system is trying to suppress our freedom. And literary works 
should serve as testimonies of all the victims, no matter the age, race, gender, or religion. Humanity 
should come first.
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POSTKOLONIJALNA SVEDOČANSTVA TRAUMATIZOVANIH STAROSEDELAČKIH KANADSKIH 
ŽENA U DVE KRATKE PRIČE BET BRANT

Rezime

Cilj ovog rada je da se analiziraju dve kratke priče Bet Brant, Divlje ćurke (1991) i Duga priča (1999) kao primeri 
postkolonijalnih svedočanstva traumatizovanih domorodačkih kanadskih žena. Fokus rada je na analizi ženskih 
likova iz ovih kratkih priča, tj. na opisu trauma koje ovi ženski likovi doživljavaju u heteronormativnom patrijar-
halnom društvu. Divlje ćurke je priča o žrtvi nasilja u porodici i o načinu na koji je ona pobegla iz nasilnog odnosa 
i kako se nosi sa svojom traumom. Duga priča predstavlja preklapanje dve priče; prva je iz kolonijalnog perioda, a 
druga iz modernog vremena, ali sa sličnim ishodom. Naime, obe priče prikazuju traume majki kojima se deca od-
uzimaju. Teorijski okvir zasniva se na kritičkim uvidima Homi K. Baea, Keti Kerut, Stef Krepsa, Džudit Herman 
i ostalih relevantni teoretičara u oblasti postkolonijalnog pisanja, studija traume i književnih dela posmatranih kao 
svedočanstva.

Ključne reči: postkolonijalno svedočanstvo, postkolonijalne studije, studije traume, kanadska istorija, domorodač-
ke kanadske žene 
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Растко Лончар

ПОЕМА МАРИЈА РУЧАРА АЛЕКСАНДРА ВУЧА И  
ДУШАНА МАТИЋА У КОНТЕКСТУ СТВАРАЛАШТВА  

СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЛЕВИЦЕ

Објављена у најмање плодоносној деценији српске књижевности, 1935. године, поема Марија Ручара 
Александра Вуча и Душана Матића остала је до данас несагледана како у ширем контексту стваралаштва 
које је могуће класификовати као лево оријентисано у нашој (међуратној) књижевности, тако и у кон-
тексту самог стваралаштва Вуча и Матића. Занимљива по стилским особеностима – које су уз Давичову 
„Хану“ можда и најбољи покушај сучељавања захтева једне идеолошке естетике и надреалистичких и 
романтичарских поетичких искустава – поема Марија Ручара се може посматрати и као надовезивање на 
– у том тренутку практично пола века дугу – традицију стваралаштва лево оријентисаних српских књи-
жевника, са Светозарем Марковићем и Костом Абрашевићем као родоначелницима, истовремено бивајући 
одјеком авангардистичких иступања наше међуратне књижевности, на формалном плану. Идеја рада јесте 
да, комбинујући методе анализе и синтезе, компилације и компарације са другим сличним делима из датог 
временског и идеолошко-поетичког оквира, одговори на следећа питања: какав је однос индивидуалног 
и колективног у поеми, на који начин слика обесправљених радника корелира са оном која је изграђена у 
нашој књижевности 19. века и на тај начин успоставља једну традицијску везу, која су то стилско-формална 
обележја модерности ове поеме и на који је начин могуће поему одредити на компасу сукобљене међуратне 
књижевне левице. Такође, поема ће бити контекстуализована у оквирима Вучовог и Матићевог заједничког 
стваралаштва, у оквирима српске књижевности крајње јединственом. 

Кључне речи: Александар Вучо (1897–1985), Душан Матић (1898–1980), књижевна левица, Марија Ручара, 
надреализам

1. УВОД

Поема Марија Ручара, чији су аутори Александар Вучо (1897–1985) и Душан Матић (1898–
1980), објављена је 1935. године, у време када се распао и београдски надреалистички покрет 
ком су двојица аутора припадала, и када је утихнуло стваралаштво „покрета социјалне литерату-
ре“ којем ово дело тематски и идеолошки припада1. Примерци поеме и слогови су уништени од 
стране цензуре, и сачуван је тек незнатно мали број примерака2, а до данас, о поеми је детаљније 
писала само Биљана Андоновска (Андоновска 2017)3. Поема је, дакле, остала несагледана како у 

1  Осим што је Марија Ручара поема социјалне тематике, треба имати у виду да је недуго након објављивања ове поеме, 
Александар Вучо постао уредник лево оријентисаног часописа „Наша стварност“.
2  Овим путем, аутор рада би желео да изрази захвалност запосленима у Народној библиотеци Србије који су му 
изашли у сусрет, и у време пандемије доставили скенирану поему, како је то једини доступан сачуван примерак у 
Републици Србији.
3  У нашем раду, бавићемо се оним аспектима дела који рад Б. Андоновске не тематизује. 
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ширем књижевноисторијском контексту – социјалне литературе4 и  надреалистичког покрета5 – 
тако и појединачним стваралаштвима двојице аутора. 

Матић и Вучо сарадњу започињу и пре ове поеме. Прво њихово дело било је „Зарни влач“, 
објављен у алманаху Немогуће (1930). Матић је, потом, заслужан за естетику Вучових Подвига 
дружине „Пет петлића“ (1933), а њихова сарадња ће трајати до 1959, када су објавили послед-
њи заједнички текст, под насловом „Громке радничке стопе“, у „Indexu“. Марија Ручара је прва 
књига чије ауторство потписују и Вучо и Матић. Матић је, три године раније, потписао и један од 
значајнијих наслова београдског надреалистичког покрета – један од узрока за распад групе Мар-
ка Ристића. Ради се о Положају надреализма у друштвеном процесу (1932) заједно са Оскаром 
Давичом и Ђорђем Костићем. О овој публикацији, Василије Калезић је записао:

Читава књига је Давичово дело. Он ју је смислио и написао у Бихаћу (где је био запослен као профе-
сор и где је радио као секретар партијске организације), а за време празника и распуста долазио је у Београд 
и, заједно са Душаном Матићем и Ђорђем Костићем, радио даље на књизи. Он се сећао да су читали сваку 
реченицу заједно („у троје“), да је Матић понегде додавао понеку своју метафору, „тако необичну“ […] 
(Калезић, 1975: 338).6

Марија Ручара, објављена 1935. године, настајала је у периоду од јануара до фебруара  исте 
године, да би била заплењена почетком јула, и касније никада поново прештампана у целости. 
Прототекст поеме је био извештај о злочину раднице Румице Скоуп (Поповић, 2014: 60), обја-
вљен у Политици, Времену и Правди 16. и 17. децембра 1934. Непотписани прилози о „крвавом 
обрачуну у државној маркарници“, говоре о томе како је радница усмртила жену због које је ве-
ровала да је била избачена са посла.

2. ПРОТОТЕКСТ И ПОЕМА

2.1. Новински извештаји о злочину

Како смо рекли, средином децембра 1934. године, у Политици је објављен чланак у ком се 
говори о убиству које је починила радница државне маркарнице, Румица Скоуп7, убивши Славку 
Ђукић.

Укратко, садржај чланка би изгледао овако: на Славку Ђукић, младу радницу у маркарни-
ци, константно су се жалили остали запослени, верујући да је доушник управе, и да је крива за 
велики број отказа. Ђукић је већ неколико пута раније потказивала Скоуп, а сукоб је ескалирао 
када је потоња изнела из фабрике занемарљиву количину безвредног картона. Не знавши да за 
конкретно ову доставу није крива Славка Ђукић, Скоуп је купила „један велики кухињски нож“, 
са намером да се освети, што је и учинила. Управа маркарнице је, након злочина, тврдила да је 
хтела само да „заплаши“ Скоуп, наводно хтевши да је удаљи са посла на две недеље, у васпитну 
сврху. Радница ово у то време није знала. Пришавши јој са леђа, Скоуп је убола достављачицу но-
жем, и покушала да побегне, али су је зауставили присутни радници. Своју безизлазну ситуацију, 

4  Најпознатији радови на тему покрета социјалне литературе у српској књижевној историји, односе се, пре свега, на 
„сукоб на књижевној љевици“, те тако ни Станко Ласић (Сукоб на књижевној љевици, 1970), ни Василије Калезић 
(Покрет социјалне литературе, 1975), а ни Владо Мађаревић (Књижевност и револуција, 1974) не посматрају нашу 
социјалну књижевност ван оквира сукоба „реалиста“ и „модерниста“ – односно, „крлежијанаца“ – а чији интензитет 
драстично опада 1933. године, након напада Богомира Хермана на Мирослава Крлежу. 
5  Несумњиво најзначајнија монографија о нашем надреализму, Српски надреализам и његови односи са француским 
надреализмом (1966), такође се не бави постнадреалистичким периодом, за чији се почетак узима распад београдске 
надреалистичке групе Марка Ристића, 1933. године.
6  На основу оваквог сведочења Давичовог, могуће је претпоставити да је Матић и у Марији Ручари био онај који 
„допуњује“ текст дела, као што је чинио са Положајем надреализма у друштвеном процесу, и као што је писао 
предговор и радио илустрације за Подвиге дружине „Пет петлића“. 
7  У Времену и Правди, презиме раднице се јавља и у облицима Соукуп и Сокуп. 
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Скоуп је представила у изјави: „Требало је да бирам: Саву или робију. Изабрала сам оно друго јер 
ћу бар моћи да држим пред очима фотографију својих сирочића!“ (Аноним, 1934a: 7).

У Времену, од истог датума, објављени су још неки подаци: „Убила сам је, јер је она мене 
убила“, била је изјава Румице Скоуп. која није обавестила ни мужа ни децу о намерама након 
куповине великог ножа. Пише и да је била обучена „готово бедно“, и да има правилно, „бледо 
лице“ и „светле живе очи“. Такође, у тексту стоји и да је Румица становала у типичном сиротињ-
ском кварту, у дворишту где је живео велики број чиновника и радника са породицама (Аноним, 
1934б: 7).

У Правди, од 17. децембра, пише да је Румица имала непокретног, болесног мужа.8 Такође, 
стоји и да је Ђукић инсистирала код управника, њеног тобожњег љубавника – о чему је Правду 
обавестио супруг Румице Скоуп – да, након свађе двеју радница, отпусти мајку двоје деце. Ни  у 
овом чланку не сазнајемо за шта је тачно Скоуп био потребан украдени шкартирани картон (Р.Г, 
1934: 4). 

Имајући у виду „костур“ ове делимично (не)јасне приче, покушаћемо да издвојимо, најпре, 
делове које су „додали“ Матић и Вучо, а потом и да одговоримо на питање са којим су циљем ти 
делови додати (или, које су изоставили из наведених репортажа), као и која је била крајња намера 
поеме Марија Ручара, у односу на стварне догађаје.

2.2. Румица Скоуп и Марија Ручара

Осим очигледне промене имена9 јунакиње, од почетка поеме о радници Марији Ручари са-
знајемо и следеће детаље: за доручак једе сочиво, чаршави у кући су пожутели, машта о господ-
ским шеширима од тила, и има повређену ногу и нагњечено ребро. У једној соби у којој живи, 
станују и два самца, а полупани прозори су облепљени папиром. 

Дакле, Матић и Вучо су искористили могућност да њихова јунакиња ипак нема мужа,  же-
лећи да појачају мотив њене жртве, тако што она децу издржава изнајмљујући и иначе тескобан 
простор. Наиме, када би аутори Марији Ручари оставили мужа, њена деца не би остала сасвим 
напуштена након убиства из освете. Такође, они нигде подробније не разрађују однос убице и 
убијене достављачице, тиме додатно универзализујући две индивидуе. Још један детаљ који Вучо 
и Матић нису употребили, јесте моменат куповине ножа којим је почињено убиство. Двојица ау-
тора не говоре одакле тачно Ручари нож, те остаје претпоставка да је већ био у њеном поседу. Ноћ 
пред кобни чин, она покушава да почини самоубиство, ипак одуставши: „Не нећу / Нећу заклати 
хлеб својој деци / […] Зар не видиш иза робије како истим ножем сечем врео хлеб?“ (Матић и 
Вучо, 1935: 35). 

Чињеница да Марија Ручара, за разлику од Румице Скоуп, не купује нож, оставља простор 
Матићу и Вучу да њено убиство посматрају у контексту једне хипнотичке жеље за осветом. Тако 
се убиство чини не након рационално донете одлуке да се оно почини уместо самоубиства, већ из 
очаја, ирационално. Њено понављање да „неће заклати хлеб својој деци“, само је привид прису-
ства свести, пошто се Ручара креће хипнотички, по инерцији унутрашње силе. Њено рефренско 
понављање, које позива на освету, аутори чак прате различитим обликом слова: стандардом, вер-
залом и курзивом10. 

8  Напоменимо да је, дан пре, Правда известила да Румица Скоуп није имала супруга, већ да се од њега развела годинама 
раније.
9  Врло је вероватно да Матић и Вучо узимају име „Марија“ као архетипско, а „презиме“ – или можда надимак – 
„Ручара“, као илустрацију онога што радницу у маркарници дефинише, а то су руке, као средство рада и преживљавања. 
Односно, може се претпоставити да Вучо и Матић узимају конкретно мотив руку за презиме или надимак главне 
јунакиње, како би се показала она основна марксистичка теза, да су радници они који на тржиште износе само своју 
снагу, тј. „апстрактни“ рад, како нису власници средстава за производњу, већ радна снага.
10  Извесно је да су, на овај начин, аутори желели да постигну динамизам унутрашњег стања Марије Ручаре, а, могуће 
– пошто је поема намењена за хорски рецитал – и да оставе и својеврстан облик ad hoc дидаскалија.
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Осим помало устаљених описа беде, аутори инсистирају на томе да јунакиња није тачно си-
гурна шта није у реду са њеним животом, али подвлаче, на више места: „Ти слутиш […] / али не 
знаш несвесна раднице ни како ни зашто“ (Матић и Вучо, 1935: 20)11, са варијацијама. Суштина 
јесте у томе да, до краја, Матић и Вучо инсистирају на томе да Ручара није свесна свог положаја 
у друштвеним кретањима. Она је изгубљена у економском поретку који јој онемогућава да за ула-
гање свог рада макар живи пристојно, уколико већ нема приступ луксузној роби. У том смислу, 
морамо да инсистирамо на отварању могућности да Марија Ручара, одлучивши се на убиство, 
ипак није постала свесна свог положаја, како наводи Биљана Андоновска (Андоновска, 2017: 5). 
Вероватније је тврдити да је убиство које је Ручара починила један анархоиндивидуалистички 
чин очаја и резултат класне неосвешћености. Ово је значајно ради даље контекстуализације у 
оквирима социјалне литературе у српској књижевности.

2.3. Славка Ђукић и безимена потказивачица

За разлику од Марије Ручаре, делује да је убијена у поеми тек донекле заснована на лику 
Славке Ђукић. Опис ње више делује да је изграђен на типским представама оних издајника рад-
ничке класе који почињу да подсећају на стеротипни буржоаски слој: „напујдана и сита“, са „очи-
ма љигавим и косим пузавих достављача“, „гојазна / саласта и / трома“ (Матић и Вучо, 1935: 41). 
Такође, оно што је одликује, јесте стално наглашавање да на себи носи „жуту порхетску реклу“, 
чија боја несумњиво треба да буде негативно конотирана.

Матић и Вучо се не служе могућностима употребе следећих мотива везаних за смрт Славке 
Ђукић: тврдње мужа Румице Скоуп да је убијена била у интимним односима са пословођом, да су 
се две жене неретко свађале, да убијена у том моменту има тек нешто више од двадесет година. 
Да су се одлучили на овај поступак, односно, да и лик убијене посматрају онаквим како је био у 
новинама представљен, Матић и Вучо би свели целу трагедију на индивидуални сукоб. Уместо 
тога, имамо борбу два света – неосвешћеног пролетаријата (који слути да нешто није у реду), и 
издајника радничке класе (који се свесно додворавају буржоаском слоју). Аутори, чак, убијеној и 
не додељују име, већ углавном користе термин „кучка“, чиме граде типски лик, ослобођен сваке 
човечије одлике, јер њихов циљ није да се допусти ма какав вид симпатије према убијеној. 

За разлику од новинара Политике – који тврди да је Скоуп потказао неки други чиновник 
– или Времена и Правде – који говоре о ранијим, личним сукобима двеју жена – два песника не 
допуштају ову могућност. У поеми не постоји друго решење до ли да убијена јесте потказала 
Марију Ручару, тиме довевши самохрану мајку пред свршен чин. 

2.4. (Не)одступања од убиства у маркарници

Како смо рекли, Матић и Вучо нису искористили тренутак личне свађе између Марије Ру-
чаре и „кучке“, чак их, до тренутка убиства, не доводећи у непосредни контакт. Радница Марија 
Ручара долази на посао, и, да би замотала комаде шваргле и понела својој деци, узима расхо-
довани, шкартирани картон, о чему достављачица извештава своје надређене: „Ручара Марија 
радница из радионице бр. 9 изнела је синоћ из дворишта један шкартирани картон величине 1,25 
са 0,75“ (Матић и Вучо, 1935: 25 – курзив Р. Л.). Како обавештење иде даље, вертикалом команд-
ног ланца, губи се напомена да је узет шкартирани картон, што значајно мења улогу убијене 
раднице. За убиство које ће се догодити, није више узрок сукоб између две жене, већ и управа 
маркарнице, коју не занима шта се догодило са радником, већ са материјалом, који је приватна 
тј. државна својина.

11  Интересантно је да се сличан поступак са женским ликовима, класно неосвешћеним, може приметити и у романима 
Милке Жицине (Кајин пут, Девојка за све), али и у послератном песништву Александра Поповића (види: Лончар, 
2017).
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Овај моменат, у који Матић и Вучо нису могли да имају увид, заправо је нужан да би се 
развио контрапункт између онога што капитализам пропагира, у односу на праксу. Наиме, пре 
инцидента са картоном, још једном инсистирајући на веристичком представљању сцене злочина, 
Матић и Вучо пишу: 

Мало ниже од фабрике Милана Вапе
На чијој фасади боје одраног вола
Масним словима мушког и женског пола
Читамо голим оком које се попреко криви:
„Ради и живи а подај и другом да живи“
Што правим мислима газде […]
Значи:
„Живи да радиш за мене
А умри без успомене“ (Матић и Вучо, 1935: 21).

Наиме, сцена где се обавештење о крађи коју је починила Марија Ручара прослеђује од 
једне до друге карике у управном ланцу, и где се губи податак о шкартираности картона, неоп-
ходна је како ауторски коментар о правом значењу гесла на фабрици Милана Вапе не би био пуки 
памфлет. 

Такође, потребно је понудити тумачење за чињеницу да аутори престају са главном радњом 
поеме оног тренутка када потказивачица буде убијена, и не нуде епилог судбине Марије Ручаре. 
Они приповедање враћају на други, шири план који говори о радницима као једном ентитету 
чија је Марија Ручара само могућа синегдоха. У том смислу, јасно је да њена прича представља 
могућност појединачне судбине неосвешћеног припадника радничке класе  постављену наспрам 
колективног ступања, у свету заоштрених класних сукоба. 

Како бисмо могли да даље појаснимо зашто је било неминовно да Александар Вучо и Ду-
шан Матић потраже причу о Марији Ручари у стварности, и да је тек у извесној мери фикцио-
нализују, сматрамо да је потребно да је поему и њене структурне и тематске одлике поставимо 
у контекст социјалног песништва у српској књижевности од самог почетка, од појаве Светозара 
Марковића и Косте Абрашевића.

3. СОЦИЈАЛНО ПЕСНИШТВО И КЊИЖЕВНА ТЕНДЕНЦИЈА

3.1. Модерно социјално песништво у српској књижевности

„Сувремени роман са својом дагеротипном истинитошћу и дубоком психолошком анализом 
живота постао је најсигурније средство да се изнесу на видик болести друштвеног организма, а у 
исто време да се пропагандишу нове мисли у масу народа“ (Марковић, 1882: 68) записао је Све-
тозар Марковић у манифестном чланку „Певање и мишљење“. Пишући о Марковићевом утицају 
на развој српске књижевности, уз облигаторне ограде, Предраг Матвејевић записује: „Светозар 
Марковић је инаугурирао једну нову свијест о функцији књижевности у друштвеном животу, чији 
су трагови осјетни – као акција или реакције – у току наредних деценија у Србији“ (Матвејевић, 
1977: 28). Душан Матић, пак, пише како: „Кад се сутра буде писала историја нашег културног ра-
звоја, основна њена схема, за сто педесет година уназад, ишла би, по мом мишљењу, од Доситеја, 
преко Вука, до Светозара“ (Матић, 1956: 53), из чега видимо да је Матић високо вредновао мисли 
аутора Србије на Истоку.

Јован Скерлић, познати следбеник идеја Светозара Марковића, са друге стране, неће скри-
вати одушевљење песништвом Косте Абрашевића. У тексту „Један социалистички песник“, он 
пише:  „По радничким концертима и забавама Коста Абрашевић је данас један од најпопуларни-
јих песника […] Он је њих певао [безимене раднике – прим. Р. Л.], њихове борбе за комад хлеба“ 
(Скерлић, 1926: 113), али истовремено и, додаје Скерлић, имао романтичарски занос који га је 
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онемогућавао да схвати да је социјалистичка доктрина „у основу своме строго детерминистичка“ 
и да учи „да треба радити на обарању установа, а не људи, да нико није лично крив, да је сваки 
производ средине и прилика за које не може бити одговоран, нарочито животом који је светиња 
изнад свега“ (Скерлић, 1926: 116).

Оно што ће Скерлић пропустити да примети, јесте да је Коста Абрашевић, песник роман-
тичарског заноса, ипак имао значајног увида ако не у основне постаменте тога како треба по-
ступати у класној борби, а онда свакако како не треба. То се може очитати из његове песме 
„Пијаница“. У њој, Абрашевић – вероватно први међу српским песницима – говори о појави лум-
пенпролетера који чека да дође револуционарни есхатон тако што дане убија вином, а нада се да, 
када време обрачуна дође: „Овако ће оног дана / Хај, тиранске пити крви“ (Абрашевић, 1950: 43). 

Слично њему, у песништву савременика му, Милана Д. Несторовића, могу се пронаћи сти-
хови који се дотичу, превасходно, две тематске целине: прва подразумева опис бедног живота 
радника („Пролетерка“, „Крвав шећер“, „Сад ће доћи тата…“) и пролетерске „буднице“, које су 
углавном апострофирање радничке побуне („Прените се једном!...“, „Кидајте ланце!“, „О, устај 
и гледни!...“). Након што су Абрашевић и Несторовић једним устаљеним проседеом обележили 
епоху одоцнелог романтизма у нашем социјалном песништву, њихову традицију настављају Ду-
шан Срезојевић и Нестор Жучни (Палавестра, 2013: 167, 156). Она је, пак, била у великој мери 
потиснута након Првог светског рата, када се песништво сличне тематике може радије посма-
трати у контексту поетике експресионизма и послератне стварности (Душан Васиљев), пре него 
конкретне идеолошке тенденције.

Све до краја двадесетих година, потом12, идеолошки обојена социјална тематика неће бити 
нарочито заступљена у нашем песништву. Ово је, наиме, период када Јован Поповић и Новак Си-
мић објављују од стране полиције заплењену Књигу другова (Марковић, 1970: 98), и када браћа 
Бихаљи покрећу изразито комунистички оријентисан часопис Нова литература. У овом периоду, 
Отокар Кершовани ће критиковати лумпенпролетерско схватање револуције код Радета Драинца 
(Марковић, 1970: 99), и када се сви лево оријентисани писци, углавном, након 1933. године, нала-
зе у оквирима исте поетике. У ову групу спадају и Ристо Ратковић и Душан Јерковић – претходно 
окупљени око авангардног часописа Вечност – и Александар Вучо, Душан Матић, Ђорђе Јовано-
вић и Оскар Давичо – из најпознатије13 надреалистичке београдске групе. Придружују им се и пи-
сци који су већ били блиски Нолиту, и другим социјалистичким часописима: НИН-у, Стожеру, 
Критици… У овом периоду, како примећује Слободан Ж. Марковић, „Идеја ‘подруштвљавања’ и 
‘актуализације’ књижевности погодовала је политичким приликама и била под утицајем текуће 
политичке ситуације у којој се налазио раднички покрет“ (Марковић, 1970: 116). 

Оно што је важно истаћи јесте да, у српском социјалном песништву с краја двадесетих и 
с почетка тридесетих година прошлог века, суштински нема значајног помака осим евентуално 
на формалном, изражајном плану. И даље је акценат на оним истим тематским преокупацијама 
присутним код Абрашевића и Несторовића, без праве уметничке синтезе, и без проналажења оне 
прометејске фигуре коју је, као пролетерског корифеја, маштао Карл Маркс: „Не Едип, као за 
Фројда, него Прометеј – то је за Маркса фигура човека“ (Јањион, 1976: 45).

3.2. Марија Ручара на књижевној левици

Када имамо, оквирно, у виду како је текао развој левичарске идеолошке тенденције у срп-
ском песништву, можемо јасније сагледати структуру поеме Душана Матића и Александра Вуча.

12  Игром случаја или не, али овај период корелира са „опадом“ авангардног заноса наше модернистичке групе коју су 
чинили Милош Црњански, Станислав Винавер, Растко Петровић, Сибе Миличић и други (види: Тешић, 2009).
13  Наглашавамо најпознатије, јер се углавном неправедно изоставља чињеница да група око Марка Ристића није била 
једина у Београду. Друга је била окупљена око Риста Ратковића и Монија де Булија и часописа Вечност, а друге око 
Звездана Јовановића и Љубише Јоцића, те часописа 50 у Европи. 
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У сталном контрапункту између општег – ентитета радничке класе – и појединачног – иден-
титета неосвешћене раднице Марије Ручаре – поема двојице аутора заправо спаја две доминант-
не целине нашег социјалног песништва. Са једне стране, ту је, на побуну спреман пролетаријат, а 
са друге очајне фигуре „понижених и увређених“, беспомоћних и само на себе упућених радника. 
Међутим, оно што Марију Ручару разликује од свих ранијих женских ликова – углавном аноним-
них – нашег социјалног песништва, јесте што Матић и Вучо заправо темељно разрађују њен пси-
холошки профил. Тиме, покушавају да у целости покажу трагичност једне – а посредством њене 
метонимијске, симболичке прегнантности, и сваке друге – неосвешћене пролетерке.

Аутори – и то је битно нагласити – не улазе у психологизацију оних који се налазе „на су-
протној страни“. За њих су представници буржоазије и њихових „чанколиза“ један исти искари-
кирани ентитет, који је зло сам по себи, и против ког је неминовно једино побунити се. Међутим, 
Марија Ручара – као и у песништву Косте Абрашевића, што примећује Скерлић – није свесна 
да њена мржња не треба бити уперена против индивидуе, већ против система, и да њена анар-
хоиндивидуалистичка иступања не доприносе ичему у оквирима класне борбе. Марија Ручара 
није прометејска фигура, и она је обликована тако да слушалац и читалац поеме постану свесни 
трагичних исхода које носи њена класна неосвешћеност и њено стихијско деловање. Уместо да 
постане хероина радничке класе, и симбол п(ре)окрета, Марија Ручара остаје тек екстремни из-
раз очаја обесправљених и дезоријентисаних у друштву заоштрених класних разлика.

Оваквим представљањем Марије Ручаре, „дубоком психологизацијом“ њеног лика, Матић 
и Вучо су остварили оно о чему пише још Светозар Марковић; обухватили су и социјални кон-
текст – експлицитно, и „будничарски“ – имплицитно; увели су нова формална и стилска обе-
лежја, заснована превасходно на искуствима надреалистичког певања – које такође има корене у 
романтичарском песништву – спојивши га са традицијом радничких певачких друштава, пишући 
поему за хорско извођење. 

3.3. Надреализам и веризам

Биљана Андоновска је већ приметила да Матић и Вучо користе колаж и различита стилска 
средства као искуство надреалистичке поетике (Андоновска, 2017), али бисмо желели да овакав 
приступ, укратко, погледамо и у контексту његове сврхе у оквирима идеолошке тенденције.

Наиме, поема је отворена текстовима из малих огласа, који су се могли пронаћи на страни-
цама ондашњих новина – помињаних Времена, Политике и Правде – где су заузимали, понекад, и 
по петину страница једног броја. Обликовање приче је у јако малој мери препуштено фикционал-
ном – тек онолико колико је потребно да се стави у функцију идеолошке поруке. То што аутори 
можда јесу променили име јунакиње, али свакако нису простор где се радња одвија, сведочи да су 
желели да причу не универзализују у потпуности, али ни да је сведу на ниво репортаже. Оставши 
на пола пута – говорећи о Београду и државној маркарници као месту радње – а не искористив-
ши само фактографско у поеми, Матић и Вучо заправо граде парадигму једног времена, наместо 
причу о једном изолованом случају.14

14  Уколико прелистамо наслове у Политици, у месецима када Матић и Вучо пишу Марију Ручару, почетком 1935. 
године, налетећемо и на следеће наслове: „Из страха да ће допасти у беду бацио се под трамвај“ (1. јануар 1935, 
стр. 8), „Једна домаћица забола себи нож у слабину“ (4. јануар 1935, стр. 5), „Покушај самоубиства двеју служавки“ 
(5. јануар 1935, стр. 5), „Зато што му није исплатио зараду, један радник испалио 4 метка на свога газду“ (10. јануар 
1935, стр. 5) или „Зато што је хтео да у својој соби има сијалицу Петар Грумбах је постао убица“ (11. јануар 1935, 
стр. 6). Прича о Румици Скоуп се не издваја много од свих трагичних прича о очајним радницима оног времена, али 
чињеница да Матић и Вучо полазе од фактографског ка фикционалном, односно, типском, сведочи о томе да је њихова 
намера била та да не измишљају, већ да уметнички уобличе једну од мноштва вести из живота пролетаријата, тако нам 
омогућавајући да Марију Ручару не гледамо само као метонимију оне класе која је у могућности да мења свет, већ и 
која је метонимија оних очајних, унижених и обесправљених људи. Она је сиромаштво које не види излаз, а који Вучо 
и Матић представљају у виду комунистичке идеологије.
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4. ЗАКЉУЧАК

Могуће је да је, у великој мери, незаинтересованост за поему Марија Ручара – осим поли-
цијске забране и уништавања тиража, што је онемогућило њено извођење и непосредни  пријем 
код читалачке публике и јавности – одредило и вредновање Радомира Константиновића, који је 
говорећи о Душану Матићу, о поеми рекао следеће:

Све што је у међувремену у стиху написао, или што је бар објављено, – а поготово оно што 
је писао у доба свог живог учешћа на фронту левице, сâм или у сарадњи са А. Вучом (Марија 
Ручара, Умро је Горки, Број 4-21-35), – представљало је пропагандни плакат у стиху, с применом 
технике модерне поезије, које нема у песмама највећег броја осталих песника такозване „социјал-
не“ поезије: суштински Матић је ту одсутан (Константиновић, 1983: 231).

Посматрана у контексту стваралаштва обојице аутора, а Константиновић не говори о овој 
поеми бавећи се ни Вучом, ни Матићем, поема Марија Ручара одиста делује као својеврстан 
ексцес. Она, по квалитету, донекле плаћа данак тенденциозности, а у поређењу са остатком Ма-
тићевог и Вучовог стваралаштва не припада њиховим највишим дометима.

Међутим, ми њен значај не тражимо у уметничкој успелости. Ми га налазимо у Марији 
Ручари као једној значајној тачки у којој се наговештава могућност помирења поетика које су 
биле зараћене – поетике „реалиста“ и „модерниста“, а чији ће се сукоб наставити и након Другог 
светског рата. У Марију Ручару – као ни у једно друго дело наше социјалне поезије до тада – сли-
вају се опозитне поетике, фикција и стварност, идеологија и хуманизам, политичка ангажованост 
и слобода уметничког израза. Све то у тренутку када у нашој књижевности делује да постоје 
нерешиве поетичке и политичке полемике – између „старих“ и „нових“ модерниста, између „мо-
дерниста“ и „реалиста“, и између левице и деснице. 
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POEM MARIJA RUČARA BY ALEKSANDAR VUČO AND DUŠAN MATIĆ IN THE CONTEXT OF 
SERBIAN LITERARY LEFT

 
Summary

 
Published in the least creative decade of Serbian literature, in 1935, the poem Marija Ručara by Aleksandar Vučo 
and Dušan Matić remained unexplored in the wider context of Serbian inter-war literary left, as well as in the 
context of work by Vučo and Matić individually. Interesting for its stylistic features – which, alongside „Hana“ by 
Oskar Davičo, present perhaps the best attempt to confront one ideological, and two esthetics based on surrealism 
and romanticism – the poem can be observed as both continuation of – at the moment, half a century old – tradi-
tion of ideologically left oriented Serbian writers – with Svetozar Marković and Kosta Abrašević as founders – as 
well as an echo of avantgarde experiments of Serbian interwar literature. The idea of the paper is to, by combin-
ing the methods of analysis and synthesis, compilation and comparison with other similar works from the given 
chronological and ideological context, answer the following questions: what is the relation between individual 
and collective in the poem, how does the presentation of desperate workers correlate with the one presented in our 
literature of the 19th century, thus presenting a continuation of a tradition, as well as what are the stylistic features 
of the modernity of the poem, and, also, how can we present the poem in the compass of Serbian inter-war con-
fronted literary left. Also, the poem will be contextualized in the frame of Vučo and Matić’s collective work, rather 
specific in Serbian literature.
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Mirza Mejdanija

LA SCRITTURA FEMMINILE ITALIANA E I SUOI TRATTI 
CARATTERIZZANTI

Numerosi critici letterari affermano che la scrittura femminile non esiste nella letteratura italiana. I grandi nomi 
della letteratura italiana sono quasi tutti maschili, infatti le donne hanno avuto un ruolo importante nella letteratura 
italiana del tardo Ottocento e del Novecento, ma raramente i loro nomi e le loro opere si trovano nelle antologie 
letterarie. Quello che ci si aspetta dalle scrittrici, non sono le loro opinioni progressiste né la coerenza, bensì le loro 
esperienze di vita. Esse devono diventare un punto di riferimento ideale e un modello, un’esistenza esemplare che 
si realizza grazie al proprio lavoro. La soggettività della scrittura femminile si esercita a diversi livelli. Inizialmen-
te tutto ruota intorno a una protagonista donna e vengono create relazioni tra donne. Nascono i libri di denuncia 
della condizione femminile, degli atteggiamenti maschili, dei conflitti tra i due generi. Le donne mostrano una ca-
pacità affabulatoria, particolarmente per il passato, che si poggia su una immaginazione mirabile e mette al centro 
delle loro opere il rapporto individuo-mondo. Le scrittrici trasfigurano il quotidiano tramite la fantasia e il sogno; 
spesso se ne allontanano per tornarci sopra, con una forte immaginazione e col desiderio di poterlo trasformare. 
Tutte queste sono peculiarità della scrittura femminile.

Parole chiave: soggettività, denuncia, condizione femminile, immaginazione, maternità

1. LA SCRITTURA FEMMINILE FRANCESE 

Prima di iniziare l’analisi della scrittura femminile italiana, presentiamo una panoramica di quella fran-
cese. La scrittura femminile mondiale origina dal pensiero del femminismo francese degli anni Settanta. 
 La prima scrittrice che inizia ad analizzare la differenza sessuale nella letteratura è Luce Irigaray, psica-
nalista e filosofa. Grazie alla sua analisi del linguaggio e della scrittura femminile è diventata una delle 
più importanti e moderne pensatrici del Novecento. Alla base del suo pensiero c’è la convinzione che la 
democrazia comincia ‘a due’ e che il nuovo concetto di democrazia, rispettoso delle differenze soprattut-
to di genere, deve essere ricercato nel rapporto tra uomo e donna. La scrittura fornisce l’opportunità di 
cambiare lo stato delle cose, è il luogo in cui potrebbe svilupparsi un pensiero rivoluzionario. La Irigaray 
definisce la differenza sessuale come qualcosa di impensato e sostiene che la cultura occidentale se ne 
deve occupare e trovare un linguaggio che la determini, visto che dalle sue origini è sempre stata solo 
pensiero, sapere e cultura di soggetto maschile. La scrittrice parte dall’analisi dei problemi etici, politici 
e giuridici posti dalle differenze sessuali nel modo in cui esse sono trattate, pensate e vissute. La sua 
teoria della differenza riconosce primariamente l’intersoggettività donna-uomo che diviene paradigma 
di ogni altra intersoggettività, come per esempio quella tra adulto e bambino, tra occidentale e orien-
tale, tra bianco e nero. Il sesso femminile non si contraddistingue per una differenza intesa come uno 
svantaggio che si deve superare, ma per quella che distingue reciprocamente i due sessi come due esseri 
compiutamente umani: il femminile non intende sostituirsi al maschile. In base al concetto di differenza 
si deve pensare il mondo e la realtà, tutto deve partire dall’ammissione consapevole dell’essere in due. 
La linguistica costituisce le proprie teorie su un soggetto universale che deve valere come paradigma 
dell’intero genere umano. Il pensiero della Irigaray mostra la fragilità di questo modello dal momento 
in cui una donna prende la parola. La differenza sessuale si fa strada anche nel linguaggio squarciando 
l’illusione di un locutore puramente formale, mostrando il legame inscindibile fra ratio e physis e sco-
prendo nuove dimensioni di significazione, nuovi legami fra linguistica e sociologia, psicologia, filoso-
fia, psicoanalisi e neuroscienze.
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Il mondo sotteraneo di sogni, pulsioni e immagini che raffigura la relazione tra i sessi 
nell’esperienza delle origini di ogni individuo, allontanato dalla scena della storia e con-
servato nell’intimità dei pensieri, prende forma nell’immaginario poetico: in questo senso, 
la nominazione dell’identità sessuata dei soggetti che si fanno autori o autrici di opere 
letterarie ha dunque una relazione intrinseca con l’esegesi dei testi perché richiama, in 
premessa all’interpretazione stessa, l’interferenza che compromette l’immaginario poetico 
con la memoria delle origini.1 

La teoria della differenza sessuale si sviluppa prima grazie a Luce Irigaray, poi alla bulgara Julia 
Kristeva e alla francese Hélène Cixous. Queste diventano le più importanti esponenti, a livello interna-
zionale, del femminismo francese degli anni Settanta. Ognuna di loro elabora un pensiero originale e 
non paragonabile a quello delle altre due, tuttavia  alla base del loro pensiero c’è la consapevolezza che 
la cultura occidentale ha sempre considerato il patriarcato come l’unica struttura sociale che permette di 
diventare completamente degli individui.2 

 Il femminismo offre un contributo teorico rilevante all’analisi del rapporto fra sesso e linguaggio, 
in particolar modo il femminismo della seconda ondata, la cui tematica centrale è la differenza sessuale. 
La forma linguistica, le forme stesse della denominazione sono profondamente condizionate dall’ordine 
patriarcale. La donna è sempre definita in relazione ai suoi rapporti con l’uomo, partendo dal suo co-
gnome che prima è quello del padre e poi quello del marito; quindi è sempre il figlio maschio che dando 
il proprio cognome dà continuazione alla specie. Per le donne il linguaggio è l’ambito in cui si verifica 
una negazione e un’esclusione, dove prevale la cultura patriarcale. Negli ultimi anni, soprattutto in area 
anglosassone, sono stati condotti molti studi sul tema del ‘sessismo’ nel linguaggio.

2. LA SCRITTURA FEMMINILE ITALIANA A CAVALLO TRA OTTOCENTO E 
NOVECENTO 

 Nei romanzi femminili a cavallo tra Ottocento e Novecento dominano personaggi seriali che se-
guono schemi fissi e codificati, vicende che assecondano un numero prevedibile di combinazioni possi-
bili e ambientazioni imprecise, inattendibili. Spesso le scrittrici si allontanano dalla loro vera esperienza 
di vita, nella maggior parte dei casi circoscritta a un ambiente proletario o piccolo borghese. Le autobio-
grafie sono il genere più riuscito di queste scrittrici, dove mettono in campo le grandi questioni sociali:

E allora succede che spesso i libri più validi di queste ‘letterate’ sono proprio quelli più o 
meno scopertamente autobiografici, come ‘Una giovinezza del secolo XIX’ di Neera, ‘Una 
donna’ di Sibilla Aleramo o ‘Stella mattutina’, dove lo stile abitualmente gonfio e sfocato di 
Ada Negri cede a uno sciolto, elegante raccontare un po’ ironico; e che anche nelle grandi 
questioni sociali, che costituivano un necessario punto di riferimento per gli intellettuali 
della fine dell’Ottocento, la posizione di queste donne risulta spesso vaga o variabile.3

1  Zancan, M. (1998). Il doppio itinerario della scrittura. La donna nella tradizione letteraria italiana, Torino: Einaudi, p. VIII.
2  Ne consegue che la donna è solo l’immagine riflessa dell’uomo, che l’uomo è il suo modello di riferimento. Lo stesso Freud 
intende la sessualità femminile come una mancanza, come una nostalgia di quella maschile.
Il pensiero della Irigaray si contrappone a quello di Simone de Beauvoir, esponente del cosiddetto ‘femminismo dell’uguaglianza’. 
Il femminismo della de Beauvoir vuole conseguire parità di condizioni e diritti tra uomini e donne, anela alla parità con il 
modello maschile di riferimento della cultura occidentale. La Irigaray, al contrario, si oppone a Freud e a Lacan, negando 
la loro tesi patriarcale secondo cui solo la figura paterna può garantire ai bambini una formazione come individui sociali. 
Il femminismo della seconda ondata basa il suo nucleo sulla differenza sessuale e questo si riflette in maniera importante 
nell’analisi del rapporto fra sesso e linguaggio.
3  Arslan, A. (1998). Dame, galline e regine. La scrittura femminile italiana fra ‘800 e ‘900, Milano: Guerini e associati, p. 17.
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 Esse si concentrano su sfere considerate specificamente ‘femminili’, in particolar modo quella 
dell’amore scrivendo persino di amori profani o di passioni illegittime e sfrenate; tuttavia sono indif-
ferenti, se non addirittura apertamente ostili alla problematica sociale e alla questione del femminismo 
che sta nascendo in questi anni in Francia. Antonia Arslan dimostra come Neera4, la più famosa scrit-
trice italiana di romanzi rosa, diffonda con eloquenza delle tesi antifemministe con il libro Le idee di 
una donna, tanto da ottenere un grande successo e da essere tradotto “proprio in Francia per servire di 
sostegno, con l’avallo della notorietà di Neera, a tesi smaccatamente antifemministe e misogine”5. La 
caratteristica ricorrente di molte delle scrittrici italiane di questo periodo è la dimensione del privato. 
Non si vuole negarne l’importanza né sottostimarne la capacità di indagine precisa e diaristica, anzi si 
vuole transformare le valenze negative in una positiva affermazione di autonomia creativa e intellettiva. 

 La critica contemporanea prende sul serio la letteratura femminile per il ruolo nel legittimo inter-
vento di denuncia sociale. L’interesse della critica nei confronti di queste donne non è indirizzato soltan-
to alla loro attività di scrittrici, ma anche al loro essere personaggi importanti e discussi. Tra loro ci sono 
giornaliste, romanziere, poetesse e appendiciste, tutte intente a diffondere nuove idee, impegnate sul 
fronte culturale femminile. Visto che le donne sono destinate a rimanere a casa, si propone loro di legge-
re, scrivere, creare circoli che siano il punto di ritrovo dell’intelligenza femminile, in modo da riuscire 
a esprimersi e a fortificarsi. Molto spesso in questo periodo il matrimonio viene ancora combinato e im-
posto. La donna ha solo obblighi precisi verso un marito che non ha scelto di sua volontà, ma è libera di 
provare dei sentimenti perciò anche se non lo tradisce fisicamente coltiva amori e amicizie intellettuali, 
legami letterari, affinità elettive; si impegna a costruire una solidarietà femminile, considera la maternità 
un dono della natura che la rende superiore all’uomo; non aderisce ai movimenti femministi. Spesso la 
scrittrice è celebre ma allo stesso tempo è un’ottima sposa e un’ottima madre, ma ci sono anche delle 
avventuriere e delle spregiudicate, la cui missione è quella di educare grandi masse femminili. Queste 
scrittrici descrivono la loro vita, spesso crudele, le loro angosce e le loro frustrazioni non per divertire 
ma per informare, descrivere e sanare quest’ingiustizia. Un ruolo importante, infine, è svolto dai vari 
giornali, rivolti al pubblico femminile, che trattano temi come la moda, la cucina, il galateo o la morale 
sessuale, e che forniscono consigli di lettura.

 Tutte le scrittrici a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento riconsiderano il concetto di ‘virtù’, di 
femminile, di debolezza e di forza; riconsiderano il matrimonio e il nubilato; fronteggiano i cambiamen-
ti economico-sociali dell’epoca trovando nell’autonomia materiale una via indispensabile per la propria 
libertà e per quella di tutte le donne; affrontano temi generali come la guerra, la disocupazione e il la-
voro, in un modo in cui nessun scrittore l’aveva mai fatto prima. Queste scrittrici mostrano la violenza 
della condizione femminile, la ferocia e la disumanità nonché la crudeltà della guerra, causa di soffe-
renza nonostante a partire siano esclusivamente gli uomini. Nei loro libri viene rappresentato il mondo 
femminile, vengono descritte le tensioni che tormentano il cuore delle donne, i loro comportamenti, i 
loro affetti, i loro interessi, i loro problemi e le passioni che alimentano il loro immaginario.

Nell’immaginario poetico delle donne, la memoria originaria e la nostalgia che l’accom-
pagna definiscono la centralità e la continuità di una tematica d’amore come armoniosa 
ricomposizione con l’altro da sé: è il ‘sogno d’amore’ che, connesso all’origine, attraversa 
la storia, rimodellato nel corso del tempo nella singolarità delle esperienze soggettive, 
oltre che nelle dinamiche della storia sociale. 6 

Vengono narrate le loro esperienze di vita e di cultura ma viene presentato anche quello che vedo-
no sulla strada, nelle città e durante i viaggi. Tutto viene valutato da uno sguardo femminile: il mondo 

4  Neera è lo pseudonimo di Anna Zuccari Radius. È stata una scrittrice italiana ed è tra le scrittrici basilari della storia della 
letteratura italiana dell’Ottocento. Il tema dominante dei suoi romanzi è l’analisi della condizione femminile, socialmente 
subordinata.
5  Arslan, A. (1998). op.cit., p. 17.
6  Zancan, M. (1998) op. cit., p. XX.
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e la sua mentalità, i suoi valori, le sue abitudini e i suoi comportamenti. Così questo nuovo punto di 
vista inserisce una nuova prospettiva nell’esperienza letteraria. Le donne fanno parte della storia di cui 
raccontano e incontrano le proprie lettrici.

3. LA SCRITTURA FEMMINILE E IL FASCISMO 

 Durante gli anni del fascismo, l’atteggiamento del regime verso le donne è incentrato sull’imma-
gine di Mussolini come uomo forte e grande filantropo che custodisce e difende la fragilità femminile. 
In questo periodo le scrittrici italiane7 mostrano la debolezza della loro posizione e l’inconsistenza 
delle loro analisi sociali. Infatti, risultano sprovviste di cultura reale personalmente elaborata, perciò in 
politica finiscono per diventare succubi del potere. Quasi tutte dichiarano la loro adesione al regime, la 
massa femminile si conforma. La figura del duce soddisfa il desiderio femminile di protezione, allontana 
i cattivi e protegge i buoni. La donna viene emarginata:

Abilmente, la donna non viene però delusa nel suo desiderio di partecipazione, di attività: 
soltanto, l’ingannevole apparenza di partecipazione a livello decisionale è invece una col-
laborazione a livello esecutivo, una ghettizzazione subdola ed efficacissima che coinvolge 
nello stesso destino le donne della famiglia reale, accuratamente emarginate a inaugurare 
asili nido e colonie montane, le letterate, accontentate con qualche premio o prebenda, e 
la donna comune, l’italiana media.8

Il modello femminile è l’angelo del focolare, una donna che è moglie e madre esemplare, oppure 
l’eterna fidanzata che aspetta il suo aspirante a casa, tenendosi in corrispondenza epistolare con lui. 
Infatti, l’immaginario femminile è ancora troppo legato al mondo dell’amore puro che segue soltanto le 
ragioni del cuore e dei suoi sentimenti. Tuttavia inizia a incalzare l’era dell’emancipazione della donna 
italiana:

(...) l’emancipazione, come ricorda Nadia Fusini, ‘riforma leggi, assicura diritti, regola 
doveri: non toglie angoscia, né fantasmi’. E Liala, che senza alcun dubbio è oggi l’autrice 
più seguita del rosa italiano, confeziona da cinquant’anni, senza segni di stanchezza da 
parte del suo pubblico, le sue favole con giusto dosaggio di amore e avventura, di peripezie 
e di lieto fine, con una spruzzata di colore sensuale, consapevole – come testimoniano le 
sue tante, civettuole interviste – di sopperire a una reale esigenza del pubblico femminile.9   

La letteratura femminile italiana è ancora troppo legata al romanzo rosa, i cui messaggi e le cui 
tematiche corrispondono allo stereotipo femminile tradizionale e riflettono il sogno di un amore eterno.

4. IL FEMMINISMO LOMBARDO 

 L’area lombarda assiste all’affermarsi di quell’intelligenza femminile che, a gran voce, con ag-
gressività e fermezza, si contrappone a quella maschile e lotta per l’autoaffermazione e la propria affer-
mazione professionale. Iniziano a nascere associazioni femminili, gruppi di ricerca e di difesa, un’attiva 
operosità politica e filantropica intenta a difendere i deboli e gli oppressi, aprendo un vivo dibattito 
sulla ‘crisi femminile’. Tutti i romanzi delle scrittrici dell’area lombarda10 tematizzano il lavoro onesto 

7  Basta menzionare Ada Negri, Annie Vivanti, Térésah e Margherita Sarfatti.
8  Arslan, A. (1998) op.cit., p. 24.
9  Ivi, p. 25.
10  Basta menzionare i nomi di Anna Maria Mozzoni, Paolina Schiff, Laura Solera Mantegazza, Alessandrina Ravizza e Ersilia 
Majno.
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e decoroso, l’attività filantropica come la base della solidarietà, il guadagno come riscatto della dignità 
femminile. Per queste donne il vivere a casa corrisponde a una mancanza di alternative, queste donne si 
accontentano ed è per questo motivo che poi insorgono le nevrosi e la recessione psicologica. Non è più 
sufficente non fare il male, ma si deve fare il bene.

Quanto al rapporto con l’uomo e l’amore, le donne vengono educate al matrimonio come l’unico 
scopo della loro vita. Quasi tutte le scrittrici si scagliano contro questa tradizione, proponendo un’alter-
nativa possibile: la preparazione a un lavoro. Spesso l’amore è ingannevole, il matrimonio potrebbe non 
funzionare oppure non presentarsi mai l’occasione; mentre la possibilità di guadagnare e l’opportunità 
di vivere con le proprie risorse, senza dipendere dagli altri, è gratificante. L’amore e il matrimonio pos-
sono non arrivare mai, ne è la prova il numero infinito di donne nubili, vero flagello sociale dell’Otto-
cento, che conducono una vita triste come zie, come ospiti appena tollerate dai parenti o come badanti 
che accudiscono i vecchi genitori.

Pur mantenendo un certo distacco verso il loro stile, alla fine la società letteraria accetta la pre-
senza di donne scrittrici, dimostrando entusiasmo e apertura influenzati dalla stampa che segue le mode 
francesi quanto al laicismo progressista ed evoluzionista. La letteratura concede spazio agli ambiti di 
indagine in cui prevale la psicologia femminile:

(...) la mente femminile, con la sua ‘mirabile attitudine all’indagine psicologica’, appare 
più sagace indagatrice di quella maschile, e un genere, il ‘romanzo d’analisi, il quale non 
conoscendo limiti nell’esame del cuore umano, abbisogna di un occhio più atto e più abi-
tuato all’osservazione che non sia quello dell’uomo. (...) Dalla mente di lei (...) può uscire 
più perfetto quello che è la meta affanosa di molti romanzieri d’oggidì, la rappresentazione 
di tutte le particolarità della vita famigliare nel moderno ordinamento sociale’.11 

La donna sa rappresentare e descrivere al meglio le tematiche amorose e i sentimenti più intimi 
dell’anima femminile, poiché tutta la propria esistenza ruota intorno all’amore. Le scrittrici vengono 
esortate a trattare argomenti diversi, allargando lo sguardo su altre realtà della vita. È sempre nell’area 
lombarda che affiorano alcune scrittrici femminili originali seppur discontinue. Esse ottengono uno 
status professionale sufficientemente definito nel momento in cui vengono finalmente considerate come 
colleghe da parte degli scrittori. L’ambiente milanese legittima la scrittura femminile, non la consi-
dera più uno sfogo intimo del cuore. Le scrittrici si fanno strada in diversi campi e attività, come nel 
teatro, nella critica letteraria, nella narrativa o nel giornalismo. Antonia Arslan ci dimostra che la linea 
innovatrice delle intellettuali lombarde e che Milano come capitale del giornalismo e dell’editoria si 
impongono assai presto, “a partire da Cristina Trivulzio di Belgiojoso e dalla tradizione dei salotti po-
litico-letterari, fra cui è notissimo quello di Clara Maffei, nei suoi ultimi anni frequentato dal gruppo 
dei siciliani emigrati a Milano”12. Questi salotti vengono frequentati da alcuni notevoli scrittori come 
Verga, Capuana e De Roberto, e dalle scrittrici apparse negli anni Ottanta, come Evelina Cattermole (la 
Contessa Lara) e Neera.

5. I TRATTI CARATTERIZZANTI DELLA SCRITTURA FEMMINILE 
ITALIANA DEL NOVECENTO 

Dalle scrittrici non ci si aspetta opinioni progressiste né coerenza, bensì le loro esperienze di vita. 
Queste donne devono diventare un punto di riferimento ideale e un modello, una vita esempare che si 
realizza grazie al proprio lavoro.

11  Arslan, A. (1998). op.cit., p. 55.
12  Ivi, p. 56.
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(...) i testi letterari scritti da donne, che rappresentano spesso, in particolare per il passato 
più remoto, una delle rare testimonianze della presenza delle donne e delle loro storie sono 
quindi, in questo senso e nella loro ambiguità, opere letterarie e insieme fonti storiche di 
straordinaria importanza. Permettono di riconoscere, e talvolta di ricostruire, percorsi 
biografici individuali e collettivi, quelli oggettivati nell’esteriorità e quelli segreti, di cui 
conservano la memoria nell’immaginario poetico delle loro autrici.13 

 L’unico testo interessante dedicato alle donne negli anni Cinquanta è Le donne e la cultura pub-
blicato nel numero di Noi donne del 1953 con prefazione di Sibilla Aleramo che, in un certo modo, guida 
le scrittrici italiane del Novecento. Sono gli atti del primo congresso della stampa femminile. Negli anni 
Sessanta, con il boom economico, si assiste a una presenza più vasta delle donne nella maggior parte dei 
settori del mondo del lavoro e si diffondono modi di organizzazione della vita domestica e familiare che 
garantiscono maggiori spazi di libertà e di autonomia alle donne. Nel 1961 il Comitato di associazioni 
femminili invita Carlo Bo a parlare delle donne, che su questo convegno sull’emancipazione segnala 
l’assoluta solitudine delle scrittrici italiane, aggiungendo che il senso della letteratura femminile deve 
essere cercato là dove essa si allontana dalla mera amplificazione o ripetizione dei motivi comuni e 
propone motivi e ragioni di chiara indipendenza. Nel 1966 viene pubblicato lo studio Narratrici d’og-
gi di Lilia Crocenzi, dedicato a Fausta Cialente, Alba de Cespedes, Elsa Morante e Natalia Ginzburg. 
Negli anni Cinquanta e Sessanta si fa strada una ‘letteratura della memoria’ tutta al femminile, le cui 
rappresentanti sono tra le altre Natalia Ginzburg e Lalla Romano. Tuttavia è solo negli anni Settanta che 
si ha un boom di pubblicazioni sulle donne e di donne, soprattutto grazie all’influenza del movimento 
femminista attivo anche negli anni successivi, che dimostrano come il punto di vista sessuato sia una 
categoria inevitabile ed essenziale del conoscere.14 In questa fase del femminismo inizia un dibattito 
critico sull’importanza per le scrittrici di affermare la propria memoria storica e di rileggere le opere che 
hanno fatto emergere il pensiero femminista. 15

 La scrittura femminile ha dei generi specifici, come il romanzo sentimentale, il romanzo rosa, la 
poesia o altri; inoltre ha anche uno stile proprio con precise caratteristiche. Ogni scrittrice ha un proprio 
stile ma con caratteri universali come per esempio la vivacità esteriore, l’originalità e la forza espressi-
va. Alle scrittrici era imposto il linguaggio della tradizione, la lingua maschile, perciò non riuscivano a 
identificarsi col mondo che esprimevano. Allora ora provano ad adattare questo linguaggio alle proprie 
esigenze, creano neologismi, fanno attenzione alle singole parole scegliendo la più espressiva. Nella 
scrittura femminile prevale il dialogo, spesso è presente anche il dialetto.

 Alla fine degli anni Settanta gli studi sulle donne e sulla scrittura femminile si riferiscono soprat-
tutto alle letterature straniere, quella francese, inglese e americana. Si afferma che la scrittura femminile 
in Italia non esiste, vari studiosi e persino delle studiose presumono l’assenza di scrittura femminile 
italiana. Si indaga la scrittura delle autrici per scovare le opere in cui esse già in passato hanno espresso 
una coscienza di genere, di identità, di assunzione della differenza sessuale. 

 La soggettività della scrittura femminile si esercita a diversi livelli. Inizialmente tutto gira in-
torno a una protagonista donna e vengono create relazioni tra donne. Nascono i libri di denuncia della 
condizione femminile, degli atteggiamenti maschili, dei conflitti tra i due generi. Le donne mostrano 
una capacità affabulatoria, particolarmente per il passato, che si poggia su una immaginazione mirabile 
e mette al centro delle loro opere il rapporto individuo-mondo.

13  Zancan, M. (1998). op. cit., p. XXIX.
14  Nel 1973 nella casa dello studente Fusinato ebbe luogo una conferenza pubblica del Movimento Femminista Italiano per 
denunciare il processo contro Gigliola Pierobon e a favore del diritto di scelta delle donne. Seguirono numerose manifestazioni 
del Movimento Femminista Italiano contro il processo per aborto a Gigliola Pierobon.
15  Le scrittrici che, dalla metà dell’Ottocento a oggi, sono entrate con il loro nome nella lista degli scrittori italiani più 
significativi, sono numerose: Matilde Serrao, Ada Negri (la prima donna ammessa tra gli Accademici d’Italia), Grazia Deledda 
(prima e unica scrittrice italiana Nobel per la letteratura nel 1926), Sibilla Aleramo, Alba de Cespedes, Elsa Morante, Natalia 
Ginzburg, Lalla Romano, Anna Maria Ortese, Alda Merini, Fernanda Pivano, Gina Lagorio e Dacia Maraini. In tempi più 
recenti troviamo Simona Vinci, Patrizia Cavalli, Susanna Tamaro e Cristina Comencini.
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Le storie – di crisi, di formazione e di esperienza – sono dunque storie che dall’interno 
(dei personaggi, delle case, dei collegi, dei cortili) guardano all’esterno, si affacciano alla 
storia, e la rileggono, la ridicono. È uno sguardo che – secondo quanto documentano le 
storie narrate – si rivela spesso curioso, incontaminato, vigoroso, in grado – a differenza 
in questo dalla letteratura della crisi a firma maschile – di passare con leggerezza tra le 
rovine del vecchio mondo, di raccontare in positivo la caduta delle certezze e dei valori, 
di descriverla con pienezza dall’interno della propria esperienza, ma guardando altrove, 
come in attesa di altro.16

Le scrittrici trasfigurano il quotidiano tramite la fantasia e il sogno; spesso se ne allontanano per 
tornarci sopra, con una forte immaginazione e col desiderio di riuscire a trasformarlo. Tutte queste sono 
peculiarità della scrittura femminile.

Nel 1926 Grazia Deledda vince il Premio Nobel per la letteratura. I suoi temi principali sono 
l’etica patriarcale del mondo sardo e le sue atmosfere fatte di affetti intensi e selvaggi. L’esistenza umana 
è in preda a forze superiori, le vite degli uomini sono ‘canne al vento’ e la sorte è concepita come ‘mal-
vagia sfinge’. La narrativa della Deledda si basa su forti vicende d’amore, di dolore e di morte sulle quali 
aleggia il senso del peccato e il senso di colpa, la consapevolezza di una inevitabile fatalità. Canne al 
vento è il suo romanzo più famoso.

La lombarda Ada Negri è molto seria nel suo lavoro di scrittrice, onesta e determinata. Nei suoi 
romanzi rappresenta le storie di destini femminili definiti in rapporto al grande tema dell’amore. È Sibil-
la Aleramo il crocevia della letteratura italiana grazie alla sua incontestabile originalità, con il romanzo 
Una donna riassume temi e motivi che molte scrittrici, sempre relegate e confinate al ‘rosa’, hanno sol-
levato e discusso prima di lei. Questo romanzo rappresenta non solo una ‘lettura di evasione’ ma anche 
un intervento di analisi e di denuncia sociale, fatto da donne che sono diventate scrittrici professioniste. 
Queste scrittrici destano l’interesse dei loro contemporanei i quali iniziano a considerarle personaggi 
pubblici su cui riflettere e discutere; inoltre iniziano a costituire una categoria sociale con delle precise 
peculiarità. Una donna rappresenta l’apice di una presa di coscienza e l’inizio della sua involuzione, una 
presa di coscienza che tocca quasi tutti gli aspetti socialmente rilevanti dell’afflizione e dell’autonomia 
femminili.

Matilde Serrao, invece, tramite alcune sue celebri figure di popolane ci rivela che è la bambina a 
vivere la condizione femminile peggiore, essendo fragile e senza importanza nonché predestinata alla 
miseria materiale. Nelle sue opere la donna combatte per sublimare la struttura costrittiva della società 
e per annullare il potere maschile. In alcuni casi alla materia del narrare è sottesa una vasta struttura 
argomentativa e teorica rispecchiante gli atteggiamenti ideologici ben precisi dell’autrice. Oltre ai dati 
autobiografici e ai fatti reali descritti in modo accurato, è importante la legittimazione della scrittura e 
del progresso femminile dell’epoca, cioè il consenso delle lettrici. Le scrittrici mirano a un progresso 
individuale e soggettivo, oppure al fatto che l’opinione pubblica accetti la loro scrittura come normale 
e la loro scelta della letteratura come una professione e uno status sociale cui una donna può ambire. 

Anna Maria Ortese si mostra disponibile a varie esperienze, si affida alle sollecitazioni del mondo 
esterno e a una realtà con cui entra in polemica. Il suo romanzo L’iguana è di grande rilevanza e narra la 
storia di un ricco milanese che, arrivato su un’isola immaginaria ed esotica, si innamora di una piccola 
donna-serva, un essere dall’aspetto bestiale, per la quale finisce per soccombere. 

Elsa Morante ha dedicato tutta la propria esistenza alla letteratura, vivendola come un magnifico 
luogo totalizzante, in cui ha dispiegato una fantasia calda e preziosa. Il suo romanzo più conosciuto è 
quello d’esordio, Menzogna e sortilegio. 

Lalla Romano ha dato voce all’esistenza più intima, con una trasparenza misteriosa e sorpren-
dente, e ha reso viva la memoria del passato. Il suo capolavoro è Una giovinezza inventata. 

16  Zancan, M. (1998). op. cit., p. 102.
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 Natalia Ginzburg ha rivisitato il passato soffermando lo sguardo sulla concrettezza della vita 
familiare. I suoi ricordi d’infanzia e le immagini di un mondo vivace e concreto si esprimono in un lin-
guaggio piano e affabile. Il suo capolavoro è Lessico famigliare.

 La tematica della maternità è molto importante per queste scrittrici, è il fulcro della sensibilità 
femminile, e l’amore materno è l’elemento principale di un grande numero di analisi teoriche e di ro-
manzi scritti da donne. Sibilla Aleramo scrive infinite variazioni su questo tema e i suoi numerosi amori 
corrispondono all’incessante ricerca di un figlio da plasmare. Presenta i vari volti della maternità, che 
spesso oscilla fra frustrazione, sublimazione e realizzazione.

 La donna viene rappresentata come colei che conosce molto bene la vita, meglio dell’uomo. 
A quest’ultimo, un essere meno intuitivo e più ruvido, si lascia la ricerca effimera della felicità dei 
sensi e l’abbandono a burrascose passioni. La donna deve intraprendere un percorso di autoformazi-
one e autodisciplina nonché di sviluppo psicologico e spirituale che la ponga su un piano più elevato 
nell’evoluzione della specie umana. Quanto più però si espande il movimento emancipazionista e quan-
to più si fa pressione per riconoscere i diritti della donna, tanto più le scrittrici mostrano i sintomi di un 
disagio profondo. L’immagine superiore della donna descritta in alcuni romanzi si rivela illusoria, può 
valere solo per degli esseri eccezionali. Le scrittrici si dichiarano antifemministe e si rifiutano di emulare 
il modello maschile; affermano il proprio valore e si rendono conto delle manchevolezze della propria 
formazione culturale.

6. CONCLUSIONE 

 Nella storia della letteratura italiana del tardo Ottocento e del Novecento esiste un grande numero 
di scrittrici diventate importanti per le loro opere ed esiste anche uno stile di scrittura femminile con 
caratteristiche proprie. Quasi ogni scrittrice ha un proprio stile seppur con caratteri universali come la 
vivacità esteriore, l’originalità e la forza espressiva. I libri sono di denuncia della condizione femminile, 
degli atteggiamenti maschili e dei conflitti tra i due generi. Oltre i dati autobiografici e i fatti reali pre-
sentati con precisione, assume una grande importanza il consenso delle lettrici, cioè la legittimazione 
della scrittura e del progresso femminile dell’epoca. Le scrittrici mirano a un progresso individuale e 
soggettivo, oppure al fatto che l’opinione pubblica accetti la loro scrittura come normale e la loro scelta 
della letteratura come una professione e uno status sociale cui una donna può ambire. 
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ITALIJANSKO ŽENSKO PISMO I NJEGOVE KARAKTERNE CRTE 

Rezime

Brojni književni kritičari tvrde da žensko pismo ne postoji u italijanskoj književnosti. Velika imena italijanske 
književnosti su skoro sva muška, a zapravo su žene igrale važnu ulogu u italijanskoj književnosti kasnog devet-
naestog i dvadesetog vijeka, ali se njihova imena i njihova djela rijetko nalaze u književnim antologijama. Ono 
što se od spisateljica očekuje nije njihov progresivni stav ili dosljednost, već životna iskustva. One moraju postati 
idealna referentna tačka i model, egzemplarno postojanje koje se ostvaruje zahvaljujući nečijem radu. Subjektiv-
nost ženskog pisanja ostvaruje se na različitim nivoima. U početku se sve vrti oko ženske protagonistice i veze se 
stvaraju između žena. Rađaju se knjige prokazivanja ženskog stanja, muških stavova, sukoba između dva pola. 
Žene pokazuju sposobnost da pričaju priče, posebno za prošlost, koja počiva na mašti i odnos između pojedinca 
i svijeta stavljaju u središte svojih djela. Spisateljice preobražavaju svakodnevicu kroz fantaziju i snove; često se 
udaljavaju od nje da bi joj se vratile, sa snažnom maštom i željom da je mogu transformisati. Ono što sebi dajemo 
za zadatak je pregled kreativnog toka ženskog pisma cijeneći njegov doprinos italijanskoj književnosti, ali i utvr-
đivanje najvažnijih imena koja mu pripadaju. 

Ključne riječi: subjektivnost, potkazivanje, ženski status, mašta, majčinstvo
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Азра А. Мушовић

АМЕРИЧКИ САН ИЛИ РОМАНТИЗОВАЊЕ ПСИХОЛОГИЈЕ 
КОНЗУМЕРИЗМА У ВЕЛИКОМ ГЕТСБИЈУ Ф. СКОТА 

ФИЦЏЕРАЛДА – НОВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Формално гледано, термин амерички сан припада XX веку. Као концепт међутим, јавља се раније, са на-
станком и популаризацијом обећања које промовише идеја о америчком начину живота. Рад се бави успо-
ном и деградацијом, као и деконструкцијом ове идеје у контексту америчког модернисте Ф. Скота Фицџе-
ралда и његовог класика Велики Гетсби. Да ли Гетсби као персонификација aмеричког сна по дефиницији 
представља отелотворење каузалности о неодрживости његових романтичарских премиса? Да ли визио-
нарско-идеалистички принцип треба прикладно заменити концептом самоодржања? У контексту културо-
лошко-психолошких и феминистичких студија, принципом деконструкције, амерички сан нам се открива 
као романтизовање психологије конзумеризма једне мас-културе. Ова дуалност природе самог концепта 
води нас до нових перспектива одрживости природе романтичарског субјекта, остајући препознатљиво 
актуелна у проучавању амбивалентности психологије духа појединца нашег доба. 
Деконструкцијом премиса потрошачког друштва које опстаје као препознатљива реалност времена у коме 
живимо, рад се бави актуелизацијом врхунске књижевности, односно начином на који овај класик прева-
зилази своју историјско-социолошку контингентност, отварајући се увек новим тумачењима у савременом 
контексту времена и живљења. У том смислу, указује се на есенцијалну повезаност савремених аспеката 
књижевне критике и културолошко-психолошких импликација у третирању одрживости увек променљи-
вог хуманог импулса.  

 
Кључне речи: aмерички сан, романтизам, психологија конзумеризма, деконструкција, перспектива

... сваком човеку, независно од његовог рођења, припада његова сјајна, златна прили-
ка ... право да живи, ради, буде свој, и постане све оно што његова срчаност и визија 
могу створити од њега.

... Нема повратка породици, дому детињства; нема враћања романтичној љубави;
дому у коме је човек у младости сневао о сјају и слави ... нема повратка у бекство 
времена и сећања ...  

       Томас Вулф, Нема повратка дому  

1. УВОД: О ИМПЛИКАЦИЈАМА АМЕРИЧКОГ СНА  

Навикнути смо да амерички сан разумемо као национални дух Сједињених Држава, скуп 
идеала према којима слобода укључује могућност просперитета и успеха, као и напредовања на 
друштвеној лествици достигнутог кроз напоран рад.1 Али шта он идеолошки представља? Џејмс 
Т. Адамс у студији Епика Америке (1931) истиче да је амерички сан   

1  Идеја о америчком сну је заснована на Декларацији независности Сједињених Држава, која истиче да су „сви људи 
створени једнаки” и да су „обдарени од стране Створитеља одређеним неотуђивим правима”  која укључују „Живот, 
Слободу и право на Срећу” (Kamp 2009: 5).      
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... онај сан о земљи у којој живот треба бити бољи и богатији и пунији за свакога, уз пру-
жање прилике свакоме у складу према његовим способностима или постигнућу. ... То је 
сан о једном друштвеном поретку у коме ће сви моћи да достигну највише висине којима 
њихова душа тежи, без обзира на случајне околности свог рођења или положаја (Adams 
2001: 214-215).2   

Да ли је амерички сан достижан свима? Савремени социолози истичу да је романтичар-
ски концепт постао потрага за материјалним просперитетом – да његови следбеници раде мно-
го напорније да би добили лепше аутомобиле, величанственије домове, плодове успеха за своје 
породице – али да имају мање времена да уживају у свом постигнућу. Такође, наглашавају да 
је амерички сан био и остао изван домашаја радничке класе, радујући се новом америчком сну 
који ће се мање фокусирати на материјално стицање а више наглашавати потребу за живљењем 
једног једноставног, потпунијег живота. Рад се бави психолошко-социолошким импликацијама 
романтичарске природе америчког сна. Нове перспективе се односе на питање одрживости ро-
мантичарске идеологије савременог појединца у третирању феномена жудње у култури конзу-
меризма. Симболично, губљење романтичарских импулса је изједначено са губитком хуманости. 
Рад даје анализу америчког сна као психологије конзумеризма кроз дијалектички модел егзистен-
цијалне субјективности, док приказивање односа између психологије и идеологије има за циљ 
преиспитивање традиционалног односа између индивидуе и друштва. У свету Фицџералдовог 
амбивалентног третирања сна у коме жена постаје симбол, наизглед идеализована но заправо 
материјализована монета у модерном патријархату, било је неопходно осветлити ова питања и 
постулатима феминистичке критике.    

2. РОМАНСА О МАС-КУЛТУРИ   

За разлику од дела америчке књижевности која прикривају конзумеристичку природу иде-
ологије америчког сна, Велики Гетсби (1925) Френсиса Скота Фицџералда (1896-1940) истиче 
нашу немогућност да је сагледамо. Роман је читан као љубавна прича све до 1978. када је студија 
Читатељка која одолева америчке феминистичке теоретичарке Џудит Фетерли (The Resisting 
Reader, Judith Fetterly) понудила другачије читање, у чијем је средишту критика освајања моћи у 
савременом свету класне (не)покретљивости. Како Фетерлијева истиче:

Попут већине Фицџералдових дела, Велики Гетсби осцилира између емоционалних пре-
миса романтизма и питања моралне одговорности. Међутим, за разлику од претходних ро-
мана, Гетсби даје комплексну визуру међуодноса ових импулса, док се његово значење 
не може разумети без разумевања природе њиховог односа. Свест да су жене у средишту 
ових емоција је кључна за њихово разумевање. У архетипском америчком доживљају ро-
мантичарске носталгије, у којој је осећај жеље присно повезан са осећајем губитка, жене 
имају улогу симбола. Стога није случајно да је Каравејева/Фицџералдова визија изгубљене 
Америке очигледно повезана са Гетсбијевом визијом Дејзи, будући да је у мушком уму, 
оличеном истовремено у Гетсбију, Каравеју и Фицџералду, романтичарска спремност да се 
чуди инстинктивно повезана са визуром жене, па и последичне инкарнације романтичар-
ског импулса бивају испољене кроз метафоре о жени. У овој басни о Новом свету Гетсби је 
отелотворење америчког сањара и његова прича је прича о америчком сну, док Дејзи персо-
нификује саму Америку, „свеже зелене груди Новог света” (Fetterly 1978: 72–73).  

 
Чувени класик открива америчку жудњу тј. носталгију за једном идеализованом Амери-

ком – и идеализованом идеологијом – као универзалном позитивном вредношћу која представља 
извориште свих вредности. Оно што Маријус Боули истиче о Џеју Гетсбију је дуго одсликавало 

2  Цитате у раду са енглеског превела ауторка.   
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расположење читалаца: Гетсби отелотворује „енергију издржљивости духа” и „отпор коначној 
контаминацији” „јефтиноће и вулгарности”; он је „херојска персонификација романтичарског 
хероја, истински наследник америчког сна” (Bloom 2004: 13, 14). Као што Чарлс С. Неш истиче, 
„Емерсонова Бескрајност индивидуалца” је „најбоље отелотворена у Џеју Гетсбију, за кога је 
све могуће” (Bloom 2004: 23). Он је тако „сензуални светац” кога „сан оплемењује”, „репрезен-
тативни амерички херој”. Чак и када спознамо мрачнију страну протагонисте, спремни смо да га 
оправдамо: „Гетсби може бити и криминалац и романтичарски јунак зато што му роман дарује 
визионарски морални стандард који превазилази онај конвенционални и онај који његов живот 
афирмише” (Prigozy 2007: 88-89). За овакве читаоце, амерички сан, попут лика Гетсбија са којим 
је поистовећен, представља нешто чисто и исконско – „свету енергију” – искварену током вре-
мена утицајем моралне пустоши која наставља да се шири даље све до сржи америчког друштва 
(Bloom 2004: 61). Исквареност, верују они, лежи не у америчком сну или Џеју Гетсбију већ у оно-
ме што окружује и жртвује протагонисту: Волфшимовој експлоативности, Дејзиној дволичности, 
Томовој подмуклости и површности америчке светине – представљене Гетсбијевим паразитским 
гостима на забави, чија морална чврстина бива неумитно урушена проласком времена.     

Протагониста Великог Гетсбија далеко од тога да је, како Боули истиче, Томов „пандан, 
сачињен од амбиција и доброте” – представља заправо одраз Бјукененових (Bloom 2004: 24-25). 
Том, Дејзи и Гетсби нам откривају психолошку страну конзумираности идентитета која лежи у 
сржи америчког сна. Том и Дејзи отелотворују психологију конзумеризма која је манифест полом 
одређених културолошких улога: Том персонификује културу конзумеризма као субјект жудње, 
док је Дејзи персонификује као њен објект. Сам Гетсби није супротност односу Бјукененових 
према култури конзумеризма; он је пре њена апстракција, различитост превиђена од стране по-
дређеног модела субјективности који осветљава већину анализа главног јунака. Тако, да бисмо 
разумели Џеја Гетсбија, морамо разумети Тома и Дејзи Бјукенен као конкретне манифестације 
културе која, у својој апстрактној форми, ствара Гетсбијеву жудњу да поништи сопствени иден-
титет, да обрише прошлост као средство којим избегава егзистенцијалну суштину коју прате до-
живљај недовољности, губитка или ограничености.  

Циљ рада је да покаже да Велики Гетсби не приказује амерички сан као универзалну по-
зитивну вредност која представља извориште свих вредности и која временом бива искварена. 
Напротив, пошто представља мас-културу – у овом случају, симбол који је поистовећен са жуд-
њом за конзумирањем, која пак лежи у основи феномена производње – сам амерички сан је извор 
искварености. Гетсбијево емоционално улагање у овакав сан не указује да је он сам отпоран на 
исквареност већ да постаје њен представник. Читаоци који осуђују Гетсбија чине то са задршком, 
делимично и из жеље да заштите идеолошко улагање у сопствени сан. Стога, размотрићемо нит 
нарације која функционише као моћна противтежа увиду романа у психологију мас-културе: за-
водљиву привлачност конзумеризма приказану у тексту, кроз начин на који наратор Ник Каравеј 
бива заведен Гетсбијевим ликом и делом, а са њим и многи читаоци који се радо поистовећују са 
његовом судбином. 

Како Едвин Расел примећује, водећа претпоставка Гетсбија је да се „сва магија света може 
створити новцем”, и како роман открива, управо парадоксално сусретање ова два појма – новца 
и магије – дефинише амерички сан. Нигде у роману није магијска моћ новца ефикасније и успе-
шније представљена него у Тому Бјукенену. Он не прихвата, како Роџер Луис тврди, да су „поло 
понији и дугмад за манжетне све што може купити”; он је научио да купује и друштвени статус 
као и представу о себи. Он је савршени представник чисте силе: субјективности којој сви други 
морају бити објекти, а за богаташа који се односи према свету кроз свој новац, сви објекти су 
потрошне вредности (Bruccoli 2002: 44, 51). 

Томов брак са Дејзи Феј је очигледна размена Дејзине младости, лепоте и друштвеног ста-
туса за Томов новац и моћ, као и слику јачине и стабилности које му они дају. Прикладно, симбол 
ове куповине је ниска бисера од триста педесет хиљада долара коју Том дарује својој  невести. 
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Џорданино спомињање огрлице током описа Дејзиног венчања дефинише је као куповину – и 
угњетавање – које представља (Fetterly 1978: 75), посебно када видимо Дејзи како је носи први 
пут одмах после пропалог покушаја да откаже венчање. Начин на који Џордан приказује Дејзи 
у том моменту – „Када смо изашле из собе, бисери су били око њеног врата и инцидент је био 
завршен” – суптилно истиче Дејзину предају: бисери, а не Дејзи, су субјект реченице; они су „око 
врата”, фраза коју лако повезујемо са амом за робове или омчом (Фицџералд 2004: 77–78). На 
сличан начин, Том користи свој новац и друштвени статус да купи Мирту Вилсон и бројне друге 
жене радничке класе са којима је имао афере, попут собарице са којом је био у вези три месеца 
после венчања и „обичне али лепе” младе жене коју је срео на Гетсбијевој забави (Фицџералд 
2004: 107).   

Томова психологија конзумеризма није ограничена само на односе са женама. Много њего-
вог задовољства скупоценом својином је резултат њене тржишне вредности, друштвеног статуса 
који му даје њено поседовање. Томов доживљај сопственог идентитета је производ онога како 
верује да га други виде: жудња да импресионира друге одговара његовој жељи за самопотврђи-
вањем. „Овде имам пријатно уточиште”, поверава се Нику. „Припадала је Дејмену, нафташу”, 
истакао је, као да се педигре куће преноси и на њега (Фицџералд 2004: 7-8).     

Зашто је човеку попут Тома – богатом, згодном, физички јаком – потребно овакво самопо-
тврђивање? Како Ник објашњава, Том је био „један од најбољих играча фудбала у Њу Хејвну – на 
неки начин национални јунак, од оних људи који у двадесет првој години постигну тако блиставу 
каријеру да све што се догађа касније мирише на антиклимакс” (Фицџералд 2004: 6). Начин на 
који се Том труди да евоцира славу прошлости се огледа у завођењу искључиво жена из радничке 
класе. За њих, могао је да буде херој који ће их избавити од ограничења њихове класе. Ову улогу 
му додељује Мирта Вилсон, када покушава да игра улогу домаћице из високог друштва у стану 
који је Том изнајмио за њихове састанке (Фицџералд 2004: 29-32). Тако, он доживљава илузију 
пажње, осећања моћи и самопотврђивања које је некада доживљавао са младим женама импреси-
онираним његовом спортском каријером.  

Постоји, међутим, много важнији разлог Томовој жељи да купи статус, разлог чији корени 
сежу дубоко у његово место рођења на Средњем Западу, области која константно заокупља нашу 
пажњу. Важност тржишне вредности за Тома је у знатној мери последица његове жеље да припа-
да свету који захтева један неопходни, ако не и довољни предуслов за друштвени престиж: мораш 
бити рођен и одгајен на америчком Истоку. Без оваквог порекла, огромно богатство Тома Бјуке-
нена представља само мноштво кованица. Томово богатство није старо (old money) (Donaldson 
2001). Иако га је наследио од утицајне породице из Чикага – па његов новац није новостечени 
у смислу да га је стекао за свога живота (new money) – утицајна породица из Чикага током два-
десетих година прошлог века, у које је смештена радња романа, није била сматрана старом на 
Истоку, где је америчка аристократија живела откада су се њихови преци први пут доселили из 
Велике Британије и Европе. Један од предуслова да новац буде „стари” је био не само да потиче 
из прошлости већ и са Истока. Бити са Средњег Запада значило је у очима Источњака бити до-
шљак, без обзира на богатство.  

Током студија на Јејлу, Том је морао бити, као што је то Фицџералд био на Принстону, бол-
но свестан друштвених стандарда америчког Истока које неће никада испунити рођењем; и чак и 
након његовог и Дејзиног повратка у Европу и Средњи Запад, Том ће носити ову спознају дубоко 
у себи, и она ће имати утицаја на све његове активности.3 Он се зато опредељује за статус друга-
чији од онога који не може имати, статус који ће истицати његову индиферентност према питању 
старог новца насупрот новом. Тако његову вулгарност – његову аферу са Миртом Вилсон,  агре-

3  У светлу Гетсбијеве/Каравејеве/Фицџералдове психологије, бити рођен и одрастао на америчком Истоку је ствар 
престижа, док одрастање на Средњем Западу указује на много скромније порекло. Сам Фицџералд и његово дело болно 
отелотворују ову свест о недовољности – наиме, аутор је током читавог живота снагом своје уметничке аспирације и 
талента настојао да се уздигне изнад скромних почетака и свог порекла америчког Западњака. Отуд у његовом делу 
идеализовање/романтизовање Њујорка као метрополе.   
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сивно понашање, грубост и псеудонаучну интелектуалност – видимо као покушај самоуверавања 
да су новац и моћ једино што је важно, покушај да покаже да га богатство одваја од разматрања 
класе или префињености (Donaldson 2001).   

Природна последица Томовог материјализовања људи је способност да њима хладнокрвно 
манипулише да би добио оно што жели. Да би био у сексуалној вези са Миртом Вилсон, он је 
наводи да мисли да ће је оженити једног дана, да је његово оклевање последица Дејзиног Католи-
цизма, а не његов недостатак жеље. Да би уклонио свог ривала за добијање Дејзине наклоности, 
он жртвује Гетсбија Вилсону, кога прорачунато шаље, наоружаног и суманутог, Гетсбијевој кући. 
Осим тога, Томове злобне аспирације су наговештене кроз његову фамилијарност са светом под-
земља оличеним у лику Волтера Чејса, који је био умешан у илегалне активности са Гетсбијем 
(Berman 2014). Заправо, последњи пут када видимо Тома, повезујемо га са Мајером Волфшимом, 
најмрачнијим ликом у роману. Када Ник сретне Тома на крају романа, он претпоставља да је ра-
злог његове намере да уђе у златару испред које је стајао „да купи бисерну огрлицу или можда 
само пар дугмади за манжетне” (Фицџералд 2004: 181). Бисерна огрлица нас подсећа на мате-
ријализовање жена: он или плаћа део своје куповине Дејзи или купује другу жену. Спомињање 
дугмади за манжетне асоцира на дугмад од људских кутњака какве носи Мајер Волфшим.  

Није случајност да Том Бјукенен има конзумеристичку психу и веома развијене мрачне 
способности. (Како би Јунг рекао, у нама постоје мрачне сенке.) Постоји логичка повезаност из-
међу ова два аспекта личности, између психологије конзумеризма и хладнокрвне манипулације 
другима. Размена вредности захтева субјект-објект (а не субјект-субјект) однос међу људима: 
материјализовање је, по дефиницији, третирање објеката и људи као робе. Из ове перспективе, 
Мирта је само играчка намењена разоноди богатог белца који ужива у посећивању сиротињских 
четврти. На сличан начин, Дејзи је Томово власништво: за њега је потпуно исправно и природно 
да уклони уљеза – Гетсбија – или, како би Том рекао, да види крхотине које је море нанело на 
његову обалу како су отпловиле даље. 

Ипак, Дејзи није просто невина жртва конзумеристичке психе свога супруга. Они су заве-
реници, почевши од њиховог конвенционалног брака до често спомињаног тихог разговора над 
хладном пилетином и пивом у трпезарији након смрти Мирте Вилсон. Најпре, Дејзино прихвата-
ње бисера – и њеног брака са Томом који они представљају – је чин материјализовања, трговине: 
она је користољубива колико и Том. Дејзи је склона, као и Том, да подржи идеју статуса који се 
тиме преноси на њу, као када материјализује незадовољство да би импресионирала Ника: 

У тренутку када је њен глас замро, када више није привлачио моју пажњу, моје поверење, 
осетио сам суштинску неискреност изговорених речи....Чекао сам и за који тренутак она 
ме је погледала с презривим осмехом на лепом лицу, као да је управо потврдила чланство 
у прилично значајном тајном друштву којем она и Том припадају (Фицџералд 2004: 18).

Чак и Дејзина афера са Гетсбијем, попут раније романсе са њим, има као предуслов прет-
поставку да он припада њеној класи; када ту претпоставку Том доводи у питање у сукобу у хотел-
ском апартману, њен ентузијазам према Гетсбију се знатно смањује. Дејзина склоност материја-
лизовању је на највишем нивоу. Ипак, њена примарна функција у свету психологије мас-културе 
није као субјекта већ као објекта, као што истиче Фетерлијева. Разматрање Дејзине улоге као 
објекта – поред тога што јој даје много комплекснију личност од оне која јој се обично додељу-
је4 – истиче оно што роман открива о друштвеној и психолошкој улози жена као објеката мушке 
жеље у култури конзумеризма. 

4  Када се Фицџералдов роман чита као критика класног друштва, Дејзи од пасивног женског лика, идеализоване даме, 
постаје централни лик, најбољи пример искварености више класе и начина на који се дискурзивно та класа брани од 
моралне одговорности. Међутим, Фетерлијева инсистира на томе да је морална одговорност мушкараца већа, будући 
да је Дејзи редукована на објекат и симбол у свету мушке потраге за гралом. Она такође истиче двоструке стандарде и 
апсурдност занемаривања Гетсбијеве моралне одговорности (Fetterley 1978).      
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3. КОНЗУМЕРИЗАМ: ТРИ УЛОГЕ ЖЕНЕ  

„У основи романтичарске природе се налази осећај губитка”, објашњава Џудит Фетерли. 
У Читатељки која одолева, она развија идеје који доминирају структуром романа: обрасце ула-
гања у сан/лишавања илузија као и престижа/недовољности у контексту освајања моћи.  Гетсби 
је роман о моћи, а романтичарско улагање у романсу и коначна демистификација жене служе као 
аспект борбе за превласт у свету Фицџералдовог droit de seigneur (Fetterley 1978: 79, 83). 

У патријархалном друштву, сматра представница француске феминистичке теорије, фило-
зофкиња, психоаналитичарка и теоретичарка културе Лис Иригаре (Luce Irigaray), жене су, попут 
добара и симбола, роба којом мушкарци тргују. У бројним студијама, попут Етике полне разлике, 
циљ Иригареове је да разоткрије одсуство женске позиције субјекта у политици западне културе, 
у којој жене „имају вредност једино ако служе могућности и потенцијалној добити од успоста-
вљања односа међу мушкарцима” (Irigare 2018: 172). Из ове перспективе, друштвене улоге које су 
одређене женама, верује она, су ограничене на мајку, девицу и проститутку. Дејзи испуњава све 
три улоге, некада одвојено, некада истовремено, кроз различите улоге у различитим тренуцима. 
Мајке, објашњава Иригаре, представљају: 

репродуктивне инструменте означене очевим именом и затворене у његовој кући. ... (Оне) 
морају бити приватна својина, и нису обухваћене разменом. ... (Оне) не могу циркулисати у 
робној форми без угрожавања саме суштине друштвеног поретка. ... Њихова дужност је да 
одрже друштвени поредак без уплитања којим би га промениле (Irigare 2018: 185).   

Оваква концепција функције мајке у патријархату објашњава једну од улога у којој Том 
види Дејзи. Иако његово понашање према жени не истиче њену биолошку функцију, попут ре-
продуктивног објекта, Дејзи ипак обавља ову функцију: она има дете које носи његово име и у 
стању је да има још деце. Као много важније у контексту друштвених импликација разумевања 
мајке Иригареове, Том сматра Дејзи приватним власништвом, и његова увереност у зависност 
друштвеног поретка од неповредивости те улоге постаје апсурдно јасна када се боји да је може 
изгубити због Гетсбија: „Мислим да је последња ствар да човек седи и да дозволи да неки нико-
говић дође ниоткуда и да води љубав с твојом женом. Дакле, ако је то идеја онда ја нисам у игри.” 
(Фицџералд 2004: 130). Дејзина важност за Тома као приватне својине – као мајке Иригареове – је 
евидентна по томе колико далеко он иде да би је сачувао у тој улози, у истраживању Гетсбијеве 
прошлости, у злобном вербалном нападу на ривала у присуству Дејзи, Ника и Џордан у хотел-
ском апартману у Њујорку, и по улози у Гетсбијевом убиству (Bechtel 2017).   

Дејзи такође функционише као девица Иригареове. Иако у време када је упознајемо она то 
више није у физичком смислу, за Тома и Гетсбија она симболично функционише као таква. „Де-
вичанска жена”, пише Иригаре, је „чиста тржишна вредност”. „Она не постоји ради себе: она 
је чисти омотач који скрива оно што је заиста у питању у друштвеној размени” (Irigare 2018: 186). 
Употреба термина робна вредност (exchange value) имплицитно стапа робну вредност са вред-
ношћу размене симбола (sign-exchange value). У случају Тома Бјукенена и Џеја Гетсбија, односи 
међу мушкарцима, за које Иригаре везује женину вредност, семиотички се прожимају. Гледано са 
овог становишта, није чудно што Том често третира Дејзи (док се не уплаши да ће је изгубити) 
као да не постоји. У улози девице, она има за Тома значење само као симбол, не као физичко биће. 
Дејзи је симбол „добре девојке”: она носи име цвета, увек је обучена у бело, увек изгледа свеже, 
чак и кад је топло. Она је девичанска жена којом се мушкарци жене због друштвеног статуса. Том 
користи Дејзину тржишну вредност девице да дефинише и интензивира своје афере са бројним 
„лошим девојкама”. Његов брак са симболом девице неопходно и прикладно ограничава његове 
прељубничке односе (он се не може оженити лошом девојком јер је већ ожењен, а као што завара-
ва Мирту, његова добра девојка не верује у развод) и дефинише их (свесно) као афере.    
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Поред тога, Дејзи има функцију девице и у Гетсбијевим очима. Како указује Фетерлијева, 
она је симбол идентитета који он жели да освоји и имагинарне прошлости којим жели да замени 
ону стварну; она је симбол његовог девичанског сна, оног који остаје чист и нетакнут временом 
или околностима (Fetterley 1978: 80). За њега, Дејзи је нетакнута проласком времена. Из његове 
перспективе, она није никада волела Тома: „У свом срцу она није никада волела никог сем мене” 
(Фицџералд 2004: 131). 

Дејзина најзанимљивија улога у контексту психологије конзумеризма је улога проститут-
ке. „Проституција”, објашњава Иригаре, се „односи на размену користи. Та корист није само 
потенцијална: она је реализована” (Irigare 2018: 186). Дејзин брак видимо као „размену користи”; 
она се продала купцу са највећом понудом. Притом, њена употребна вредност као сексуалног 
објекта није била само потенцијална већ и реализована у време када се удала за Тома: она и Гетс-
би су конзумирали своје емоције. Штавише, Иригаре запажа да је „женско тело вредно зато што 
је већ употребљено. У екстремном случају, то му подиже цену” (Irigare 2018: 186). Овај аспект 
Гетсби налази посебно привлачним код Дејзи: „Узбуђивало га је то што су многи мушкарци већ 
волели Дејзи – у његовим очима то јој је подизало вредност” (Фицџералд 2004: 148). Није важно 
да ли је Дејзи заиста била у вези са њима; важно је то да њихова повезаност са њом повећава 
њену употребну вредност симбола у Гетсбијевим очима. Иронично, пошто Гетсби сагледава све 
улоге у контексту конзументне вредности симбола, Дејзина вредност проститутке (као размене 
користи) повећава у његовим очима њену вредност девице (као размене симбола).    

Сама Дејзи добро разуме значај жене као робне вредности када описује Нику рођење кћер-
ке: „Рекли су ми да је девојчица, окренула сам главу и расплакала се. ‘У реду’, рекла сам, ‘драго 
ми је да је девојчица. И надам се да ће бити глупача – лепа мала глупача’” (Фицџералд 2004: 17). 
Сузан Резнек Пер овде истиче Дејзину „спознају како болни интелигенција и свест могу бити” 
(Bruccoli 2002: 68) али то није све. Дејзи зна да је „лепа мала глупача” најбоље што девојка може 
бити; бити лепа и глупа је веома продајна комбинација. Тако можда неће спознати очајање борбе 
против судбине, ни патњу због свести о њој (неко може бити робна вредност несвесно као и све-
сно). Свест о томе да је жена у патријархату је та коју Дејзи препознаје као болну. Њена резигна-
ција због положаја жена значи такође и прихватање таквог стања и жељу да њена ћерка из њега 
извуче корист. Дејзино прихватање угњетавања жена – тј, њене уверености да је оно неизбежно у 
ономе што данас зовемо фалоцентричном културом – делимично објашњава њену спремност да 
материјализује себе. Она жели исту нарцистичку потпору као и Том – финансијску и друштвену 
хегемонију као и пажњу и поштовање коју такав успех доноси – и као жени свог времена и места, 
најбржи и најсигурнији метод да реализује такве жеље је да материјализује себе.  

Баш као што Том своју психологију конзумеризма манифестује материјализовањем свега 
око себе, Дејзи то чини својим материјализовањем. Ипак, Дејзино понашање је емоционално са-
модеструктивно; чак и онда када је деструктивно по друге, оно је напослетку засновано на њеној 
самодеструктивности. Дејзин бренд самодеструкције је својствен многим мушкарцима и жена-
ма, иако је у нашој култури стереотипно повезиван са женама: то је самодеструктивна љубав. 
Очигледно је да Дејзи није волела Тома кад се удала за њега, као и да није покушала да откаже 
венчање пошто је добила Гетсбијево писмо. Ипак, по повратку са тромесечног меденог месеца, 
Џордан истиче да „никада није видела невесту која је толико луда за својим мужем” (Фицџералд 
2004: 78). Дејзина индиферентност прелази у емоционалност. Џорданино спомињање Томовог 
неверства по повратку са меденог месеца указује на друге импликације: Том је имао аутомобил-
ску несрећу док се возио са собарицом из хотела (Фицџералд 2004: 78). Дејзи је знала да је њен 
супруг неверан. Уместо да га замрзи због тога, она се заљубљује у њега: „Дуго би седела на песку 
држећи његову главу у крилу, трљајући му очи и гледајући га са неизмерном радошћу” (Фицџе-
ралд 2004: 78). Дејзи је волела бруталност, што је у директној вези са постајањем потрошне робе.    

По дефиницији, потрошна роба је објект, а не субјект: потрошна роба не закључује ку-
повину; она је куповина. Конзумирана роба никада није извршилац. Штавише, њена тржишна 
вредност се не темељи на њеној суштини већ на тренутној вредности коју има на тржишту. У 
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контексту жена као конзумиране робе на тржишту којим доминирају мушкарци, ово значи да 
жена нема контролу над дефинисањем своје тржишне вредности.5 Овакво стање ствари охрабрује 
низак степен самопоштовања код жена, а природна последица ниског самопоштовања је самоде-
структивност, посебно у љубави: ако ја не вредим, онда је свако ко ме воли такође безначајан или 
небитан; љубавник који је добар према мени ће се напослетку показати ништавним, али љубав-
ник који ме лоше третира тиме показује своју вредност. Овде на сцену ступа Том.  

Иако је Гетсби много шармантнији од Тома и Дејзи, он представља њихове жеље у апстракт-
ном смислу. Колико год да је Бјукененовима важна својина у смислу њене тржишне вредности, 
она такође има и употребну вредност: они користе своје богатство. Насупрот њима, Гетсби скоро 
никада не користи своју библиотеку, базен или хидроавион; не пије алкохол и не познаје већину 
гостију на својим расипничким забавама. За њега, једина функција материјалне својине је њена 
тржишна вредност: он жели слику о себи коју му даје њено поседовање и ништа више (Bechtel 
2017: 21-5). За Гетсбија, потрошна роба симболизује моћ. И док сва три карактера акумулира-
ју симболе потрошне робе, Гетсбијеви симболи су махом празни: његова библиотека испуњена 
неупресованим књигама, имитација хотела-виле са својим торњем, слика са Оксфорда, све је 
само спољашњост без садржаја (Фицџералд 2004: 5). Напослетку, Гетсбијево гомилање празних 
симбола – само по себи апстракција – се испољава кроз подређеност другој апстракцији: осваја-
њу Дејзи као начину поништавања свог идентитета, поништавања прошлости у циљу постајања 
„платонског ја”, како би и сам постао апстракција (Фицџералд 2004: 99). 

Иако Гетсби верује да је поседовање Дејзи коначни циљ, оно је више кључ за остваривање 
циља него сам циљ. Оно што Дејзи представља за Гетсбија није „универзална доброта”, нити чак 
„лепота и невиност”, већ симбол своје друштвене класе (Bruccoli 2002: 38, 40). Оно што Гетсби 
заиста жели је да освоји симбол припадања блиставом, ваздушастом, безбрижном свету бога-
тих чије је Дејзи отелотворење од тренутка када ју је упознао. Овакав стереотипни романтични 
аспект Гетсбијеве жеље према Дејзи не умањује снагу његове жудње. Напротив, живот предста-
вљен овим аспектом романсе – тј, живот у коме је симбол конзумиране робе отелотворење среће 
– је оно чему Гетсби тежи. Џудит Фетерли зато истиче да је Гетсбијев и Дејзин однос практично 
безличан (Fetterley 1978: 75, 74). Тако, прикупљањем материјалних добара да би освојио Дејзи, 
он акумулира једну врсту симбола да би освојио други (Cullen 2004: 95).  

Шта је то у Гетсбијевом пореклу што чини Дејзи тако моћним симболом? Одговор се крије 
у његовом детињству. „Џејмс Гец – то је било његово стварно, или бар законито, име. Његови 
родитељи били су непромућурни и неуспешни сељаци – у својој машти никада их није ни прихва-
тио за родитеље. Зато је измислио онаквог Џеја Гетсбија какав приличи седамнаестогодишњаку и 
тој представи је остао веран до краја” (Фицџералд 2004: 98-99). Гетсбијева идеја живота у богат-
ству и доколици је у то време била монотона, ненадахнута, производ концепта а не непосредног 
личног искуства. Све док није срео Дејзи, свет богатих је доживљавао као апстракцију (Фицџе-
ралд 2004: 148).  

Након што је упознао идеализовану даму,6 ова идеја је добила коначне психолошке обри-
се. Ово осећање одвајања од сопствене прошлости и од егзистенцијалне суштине које свест о 
тој прошлости продубљује – је то што она представља за њега, то је оно што жели када жуди за 
Дејзи. Он зато инсистира да Дејзи призна да никада није волела Тома, да би могли да „понове 
прошлост” и уреде „све да буде баш као некада” (Фицџералд 2004: 111). На тај начин, Гетсбијево 
поседовање Дејзи би поништило историју и његов идентитет, дозвољавајући му да порекне да је 
икада постојало време када није имао новац и статус – да поверује у лаж коју је испричао Нику да 
5  На првом месту, она није извршилац, затим, њена тржишна вредност се не ослања на њену суштину већ је условљена 
тренутном прописаном тарифом међу мушкарцима. 
6  Џудит Фетерли такође пише о незахвалности овакве перцепције жена у америчкој књижевности. У основи 
идеализовања се налази безличност, па тако нико не слуша шта Дејзи говори, нити она има нарочито шта да каже; 
њен глас је тај који изазива дивљење и асоцијације на престиж и моћ. Овакав концепт неминовно води до разочарања 
(Fetterley 1978: 86, 77). Као крајњи објект, Дејзи даје моћ оном мушкарцу који је поседује. Фетерлијева је представља 
као трећу у односу између Ника и Гетсбија, истинску аутсајдерку уткану у крајњи солипсизам протагонисте.    
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потиче из богате породице, да је студирао на Оксфорду и путовао Европом – да поверује да ника-
да није изгубио свој сан зато што никада није изгубио Дејзи због Тома. Када би могао да поништи 
свој идентитет и замени своју историју измаштаном, онда би могао да уклони егзистенцијални 
бол који прати свесност о недовољности, губитку и ограничености (Prigozy 2007: 88). Тада би 
могао бити одвојен, као што верује да је Дејзи одвојена, тим магичним светом свежих романси, 
сјајних аутомобила и цвећа које никад не вене, светом маште који је створио пре пет година и 
„сачувао у свом утварном срцу” (Фицџералд 2004: 97).    

Гетсби, попут Тома, третира људе као потрошну робу. Људи који купују његов алкохол и 
лажне обвезнице, или који, попут Волтера Чејса, бивају ухваћени док обављају његове прљаве 
послове, су пуки пиони, средства за постизање циља, објекти који треба да буду размењени за 
оно што жели: у Гетсбијевом случају, новац који омогућава потрагу за освајањем трофеја који ће 
поништити историју и на тај начин га ослободити егзистенцијалног терета сопственог постојања 
(Curnutt 2004). Ипак, иако је Гетсби субјект у субјект-објект односу са својим криминалним ве-
зама и у своме материјализовању Дејзи, он је такође објект у свом односу са њом; његова жудња 
за Дејзи одговара Дејзиној жудњи за Томом. Иако заведен овом идејом, он схвата да се „предао 
трагању за гралом” (Фицџералд 2004: 149). 

Док су односи субјект-објект неоспорно доминантна вредност у мас-култури у којој је 
новац – и моћ над другима коју он даје – предуслов за срећу, психологија конзумеризма је још 
више повезана са важним својством романа: односима објект-објект, као најапстрактнијем 
облику људских односа који је драматизован кроз Гетсбијев однос према Дејзи. Ако односи су-
бјект-субјект у роману уопште постоје, они имају пратећу вредност, вршећи функцију носталгије 
и фантазије, као када се Гетсби присећа првих састанака или замишља заједничку будућност. 
Ако субјект-објект односи доводе до дистанце са другима која омогућава хладнокрвну мани-
пулацију и експлоатацију, објект-објект односи стварају дистанцу појединца од себе самог. У 
самоформирању као објекта друге особе, појединац себе спознаје првенствено кроз перцепцију 
тог другог, тј. више као своју спољашњост него суштину. Појединац је стога ослобођен терета ег-
зистенцијалне самоспознаје. У писму Едмунду Вилсону, аутор „није имао осећање ни спознају о 
емоционалном односу између Гетсбија и Дејзи од времена њиховог поновног сусрета па до ката-
строфе” (Фицџералд 1963: 341-42). Фицџералд није могао да прикаже суштину њиховог односа 
јер га није ни било. Постојала је само интеракција двеју спољашњости (Fetterley 1978: 78). То је 
спољашњост без суштине у којој креација Џимија Геца живи свој сан о срећи са Дејзи, иста она 
под којом се „Џеј Гетсби разбио као стакло под Томовом шаком злобе” (Фицџералд 2004: 148). 

Један од централних парадокса америчког сна се огледа у томе што, иако прокламује отво-
реност историје према свима, пружајући сваком појединцу могућност да постане њен део, у 
стварности затвара историју, омогућавајући бег из историје у свет конзумеризма. Тако, за Гетс-
бија, потрошна роба – не само материјална својина већ и Дејзи – постаје место замене, симбол 
који треба да освоји да би задржао контролу и осећао се заштићено, одвојен од егзистенцијалне 
суштине која прати психолошку везу са сопственом прошлошћу (Curnutt 2004). Тако, конзумери-
зам постаје мистификован. Зато, читаоци који Гетсбија доживљавају као романтика, деле јунако-
ву жељу за одвајањем. Ричард Чејс сагледава Гетсбија као део „једног ранијег пасторалног идеа-
ла”, у коме он дели са Хаклберијем Фином онај романтичарски „идеал невиности, бега, и веома 
личног кода понашања” (Curnutt 2004: 125). Гетсби може заиста „представљати саму Америку” 
као „пројектовано испуњење жеље” „свести једног народа”, али је то онда Америка вољна да 
искоришћава побеђене у циљу унапређивања сопствених интереса и свести која се односи према 
другима као потрошној роби (Cullen 2004: 210-21). Жеља да се Гетсби одвоји од своје експлоата-
торске прошлости је овде праћена жељом да се Америка одвоји од исте.    
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4. ЗАКЉУЧАК: АМЕРИЧКИ САН КАО ПАРАДОКС 

Насупрот чињеници да Гетсби критикује психологију мас-културе, роман суптилно истиче 
и њену заводљиву привлачност. Ова противуречност делује на два нивоа. Најпре, Ник је заве-
ден сном чија је Гетсби персонификација, па његово приповедање наводи читаоце у неку врсту 
„тајног споразума” са Гетсбијевом жудњом. Потом, опис физичког амбијента света богатих је 
атрактиван и поред људи попут Бјукененових који га настањују. Ник жели да осуђује Гетсбија, 
али је њиме очаран: „постојало је нешто величанствено у вези са њим, нека узвишена осетљивост 
према животним обећањима... био је то необичан дар за наду, романтична спремност какву нисам 
никада раније нашао...” (Фицџералд 2004: 2).    

Визија о Гетсбију је истакнута фокусирањем на његове романтичарске инкарнације: бун-
товни дечак, амбициозни млади грубијан, сањар идеалиста, посвећени љубавник, расипни дома-
ћин. И поред свести о његовим криминалним везама, оне не утичу на мишљење наратора. Ник 
занемарује чињеницу да Гетсбијева средства заправо уопште нису његова: она су купљена фон-
довима насталим продајом кријумчареног алкохола и лажних обвезница. Зашто наратор заварава 
себе и нас у вези са Гетсбијем? Зашто у први план истиче његове позитивне, допадљиве каракте-
ристике, а одговорност за оне непријатне пребацује на плећа других? И сам заведен Гетсбијевим 
сном, Ник жели да верује да могућност романсе још увек постоји. Он верује у Гетсбија зато што 
жели да верује у његов сан: да младић без одређеног занимања може остварити бесраман финан-
сијски успех као што је то учинио Гетсби... заљубити се тако потпуно у једну жену... и гледати 
тако оптимистично на будућност. Ник је, попут Гетсбија, идеалиста. Ипак, феминисткиње попут 
Фетерлијеве истичу прорачунатост и манипулативност оваквог размишљања: улагање емоција 
у Дејзи није случајно, па пажљиво нагомилавање симбола и објеката који га окружују сведо-
че о конзумеристичкој психи овог „витеза у ружичастом оделу” (Fetterly 1978: 96). Фицџералд 
свом јунаку даје имунитет, чини га универзалним, апхетипским, вечним, отелотворењем животне 
енергије и романтичарске спремности. Улагање у сан међутим прати неминовност разочарања, 
како нам открива романтичарска пракса. Фицџералд, који је своју златну девојку освојио када је 
бриљантним књижевним успехом ушао на велика врата у свет своје романтизоване стварности, 
знао је то из сопственог искуства. Гетсби је романса о животним очекивањима: у басни о про-
шлости која постаје будућност и будућности која остаје прошлост садашњост је потиснута, непо-
стојећа. Као што каже Фетерлијева, роман истиче емоцију жудње и осећај губитка – романтичну 
спремност за будућност и носталгију за прошлошћу (Fetterly 1978: 79).     

У психолошком контексту нарације, Никове „емоције и судбина су суштински укључене” 
у његово приповедање. Том Барнам истиче да Гетсбијев карактер „преживљава здрав и читав, 
неискварен поквареношћу која га окружује”. Роуз Е. Гелоу верује да Гетсби „задржава своју не-
виност” до краја (Mitzener 1963: 115, 105, 43). Видимо улагање у жељу да сан главног протагони-
сте остане неповредив. Притом, нараторова поузданост имплицира колико је ауторског несвесног 
укључено у стварање дела. Да ли је Фицџералдова креација наратора и протагонисте надмашила 
његову намеру? Ако ауторска намера, која је упориште поузданости функције наратора, није део 
уметничке креације, онда велики део текста чини ауторско несвесно. Фицџералдов став према 
богатима је свакако противуречан, а такав је и његов став према америчком сну. Овај двоструки 
утицај текста – истовремену критику и фасцинацију конзумеризмом – приказује чувени одломак: 

 
... постадох свестан старог острва које је некад цветало за очи холандских морепловаца 
– свеже, зелене груди новог света. Његова ишчезла стабла, ... која су направила места за 
Гетсбијеву кућу, некада су шапатом пружала задовољство последњем и највећем људском 
сну; у једном пролазном чаробном тренутку мора да је човеку застајао дах у присуству овог 
континента; ... последњи пут у историји нашао се очи у очи са с нечим што стоји у сразмери 
с његовом способношћу да се чуди (Фицџералд 2004: 182). 
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Романтичарска величанственост морнарске визије је повезана са конзумеризмом (у Гетсбијевом 
лику) на начин на који је то двоје – осећајно ако не логично – скоро немогуће развојити. Појам 
задовољство води до трговине, имплицирајући обећање задовољења искварених амбиција. Чак 
и сан холандских морнара у себи садржи усађене моћ и жудњу за потрошњом.7 Иако су морнари 
пуни страхопоштовања пред оним што су открили, њихов доживљај није онај романтичарског 
сједињавања са симпатетичком Природом (Mitzener 2020). Ово није постиндустријална ностал-
гија за сеоским животом, већ одговор на дивљину као другачије. Њихов успех у укроћивању пот-
пуне различитости коју је представљао нови континент говори нам о моћи конзумеризма да 
трансформише сваку различитост у оно познато, припитомљено и сигурно (Tredell 2011: 42). Не 
постоји ништа тако величанствено што не може бити стављено у службу мас-културе. 

Шта се дешава када конзумеризам укроти природу, као што је то случај у Гетсбију? Мора 
ли сама мас-култура заузети место које је имала природа као врста другачијег, као што зелено 
светло на крају дока Бјукененових замењује „зелене груди Новог света”? Сматрамо да би одговор 
био и да и не. Свакако да у нашој култури постоји жеља да конзумеризам обавља ову функцију. 
Јер ако би мас-култура постала оно другачије, онда бисмо одједном могли поседовати разли-
читост и припитомити је. Ако имамо другачије као симбол онога што нисмо – улажући у то сву 
жељу и жудњу којима тежимо замишљеном идеалу испуњености – можемо учинити да то дру-
гачије не буде застрашујуће. У оба случаја, конзумеризам као другачије је средство избегавања 
егзистенцијалне суштине: жеља и жудња нас одвраћају од егзистенцијалне условљености сада-
шњости, а припитомљено другачије значило би да ни непознато не може да нас заплаши. Жудња 
је тако потчињена сопственој историји: баш као што потрошња укроћује природу, она укроћује 
жудњу. Роман показује да егзистенцијално разумевање жудње не може преживети прошлост ко-
јом управља конзумеризам (Bechtel 2017: 129). Ипак Фицџералд, како смо видели, жудњу подре-
ђује прошлости али и одбија да је подреди – притом, он наглашава овај парадокс. Јер, колико год 
да критикује конзумеризам, Фицџералд је такође поета мас-културе. И док Гетсби нуди оштру 
критику материјализоване идеологије америчког сна, он је такође преобликује и пласира обно-
вљену (Tredell 2011: 44, 47). Ова амбивалентност даје завршној реченици посебну иронију: ако 
„пловимо даље, као чамци против матице, без престанка ношени у прошлост” (Фицџералд 2004: 
182), онда у роману постоји и супротна струја, која нас непрестано носи у конзумеризам. Тако, у 
вечитој Фицџералдовој дихотомији између илузије и реалности, иако свесни неодрживости сна, 
многи читаоци настављају да емоционално улажу у њега. 
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THE AMERICAN DREAM OR ROMANTICIZING THE PSYSHOLOGY OF CONSUMERISM IN F. SCOTT 
FITZGERALD’S THE GREAT GATSBY – NEW PERSPECTIVES

Summary

Formally, the term American Dream belongs to the 20th century. As a concept, however, it appears earlier, with the 
emergence and popularization of promises promoted by the idea of American way of life. The paper deals with 
the rise and degradation, as well as deconstruction of this idea in the context of the American Modernist F. Scott 
Fitzgerald and his classic The Great Gatsby. Is Gatsby, as personification of the American Dream, by definition the 
embodiment of causality about the unsustainability of his romantic premises? Should the visionary-idealist prin-
ciple be appropriately replaced by the concept of self-preservation? In the context of cultural-psychological and 
feminist studies, within the principle of deconstruction, the American Dream is revealed to us as a romanticizing 
of the psychology of consumerism in a mass culture. This duality of nature in the concept itself leads us to new 
perspectives on the sustainability of nature of the romantic subject, remaining recognizably relevant in the study 
of the ambivalence of individual spirit and its psychology in our time. 
By deconstructing the premises of the consumer society that survives as a recognizable reality of the time in which 
we live, the paper deals with the actualization of classic literature, i.e. the way in which this classic transcends 
its historical and sociological contingency, always opening to new interpretations in the modern context of time 
and life. In that sense, the essential connection between contemporary aspects of literary criticism and cultural-
psychological implications in the treatment of sustainability of the ever-changing human impulse is pointed out. 
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RHYTHMS, DURATIONS, AND TEMPORALITIES IN THE 
“PROLOGUE” OF THE UNDERWORLD

Don DeLillo’s novel Underworld is considered to be one of “the great American novels” which condenses Ameri-
can history of the second half of the XX century by exploring and magnifying less-known portions of everyday 
life woven around significant historical events. The resulting panorama is perceived as comprehensive, although 
fictional testimony of the times past. The paper explores narrative methods and conventions which the author de-
ploys to construct a seamless yet plausible flow of time despite the fragmented structuring of events and broken 
chronology. The focus of the analysis is the “Prologue” section of the novel as the temporality of the fictional 
universe, aiming to verify the hypothesis that “in telling everything is transformed by the structuring presence of 
the end to come“ (Currie 2007:5) and expose the outcomes stemming from the concepts of time of contemporary 
cultural theory: time-space compression, accelerated recontextualization and archive fever, developed within the 
narrative structure.

Keywords: narrative temporality, the concept of time, Underworld (novel), postmodernism, Don DeLillo

Don DeLillo’s novel Underworld, published in 1997 symbolizes the end of an era and discusses 
the themes that have since been considered critical for the major cultural shift announcing the onset of 
a worldview often identified as post-postmodern. The novel is typically referred to as the history of the 
second half of the XX century USA.  However, the underlying processes governing communication, 
cultural production, understanding of collective memory, history and the concept of time extend the 
themes with which DeLillo engages far beyond the scope of history of a nation. Telling a multitude of 
stories, those depicting “the wreckage and waste of the Cold war” (Green, 2017, p. 29) as well as those 
examining consumerist illusion of opulence and the outcomes of the waste culture, the novel’s end fi-
nally connects everything and everyone, the living and the dead. The effect is created through  “a vision 
of the Internet as a millennial space” (Green, 2017, p. 29), where time is seemingly no longer discernible 
as past present and future. Joined with  the vision of  sister Edgar, one of the characters, it is revealed 
that the mysterious persistent presence in the narrative is ‘the bomb’ rather than God, the presence of an 
overwhelming anxiety materialized in the XX century potential for nuclear apocalypse. This revelation 
takes the reader through an established intricate network from the ending node of the Epilogue, back to 
the beginning, to the announcement of the nuclear age and the triumph of death of the Prologue. 

In the construction of the complex narrative of the Underworld, the Prologue and the Epilogue 
represent the entry and exit points which are positioned with an intent to govern the reference frame of 
the structure of events and themes placed in between, as well as of the stories and characters chosen to 
showcase an underworld, as an alternative universe establishing its own interpretation of the relationship 
of art and life at the dawn of the new millennium.

THE TURN TO POST-POSTMODERNISM

In their overview of the features of American fiction after postmodernism, Theophilus Savvas 
and Christopher Coffman (2019) point out that the major works signaling that a certain turn took place 
were published in the period of 1990s to 2000s. Here we may observe that the contemporary fiction of-
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fers a development of certain neglected aspects of postmodernist literature or their refocusing, but not 
a radical break with it (Savvas & Coffman, 2019, p. 196). They  attribute the causes of this turn,  to the 
intensification of the effects of the late capitalist economy on cultural production and on the spreading of 
the influence of the new electronic media. On the one hand, the critics deliberating on the nature of the 
shift claim the fiction was pushed towards the revitalization of the old forms – the return to the realist 
aesthetics; on the other, some consider the resulting fictions the emerging post-postmodernism, a radical 
break with postmodernism. Although conclusive answers to the question of the nature of the turn may 
not be the matter of a consensus, Savvas and Coffman (2019, p. 196) point out that several ideas are 
generally accepted: the focus of American fiction of the 1990s is on the relationship of the reader and 
the text and the goal of a work of fiction may be identified as “the revitalization of a constructive textual 
authenticity” (Savvas & Coffman, 2019, p. 196). The means to achieve the desired result included the 
return to realism or to “mimetic verisimilitude” (196), which is considered to be perhaps a naïve quality 
for postmodern authors, along with the “display of historical awareness” (196). The acute awareness that 
the text is a cultural artifact necessarily displays its physical nature and that physical aspect of the text 
is an important element of interaction with the reader. 

A part of relating art to the real world was understood as “an appropriate strategy or form for deal-
ing with the reality of the social and historical world” (197). For the postmodernists it was paramount to 
acknowledge reality as a representation of an individual and subjective experience, which foregrounds 
the artificiality of art as a construct and reality of any kind as an illusion. However, the 1990s novelists 
diverged from metafictions and postmodernist irony constructing reality in fiction in a manner closer to 
the techniques of archiving and documenting, as if they preferred the  reversed strategies of New Jounal-
ism1. The return to realism of the 1990s is not considered a mere imitation of the 19th century writing, 
but rather related to the techniques of writing that do not foreground the method of construction or focus 
on themes that would not investigate “art as its subject matter” (198). On the matters relating fiction and 
history, the position of the dominant postmodernist critics oscillates between two polarized views. On 
the one pole, Jameson claimed that “the cultural environment that is postmodernism has exchanged an 
interest in the referent represented for an interest in the representation itself” (200), that is, that history 
is observed as a bountiful collection of styles that can be freely combined as a pastiche that would not 
have any historical grounding. On the other, Hutcheon contends that many postmodernist fictions are 
“historiographic metafictions”; they are self-reflexive, but also involved with real historical figures and 
events contributing to the view that both fiction and history operate within culture as human constructs 
and offering fiction as a tool for “parodic ‘rethinking and reworking […] the forms and contents of the 
past.’” (200). The fictions of the 1990s, however, appeared to stray from either of the poles – they kept 
metafictional reflexivity as well as the concern with historical past. On the other hand, they appeared to 
have shifted away from “mixing critiques of the historical past such as those Hutcheon describes with 
explorations of the possible terms of contemporary community informed by an understanding of that 
past” (Savvas & Coffman, 2019, p. 201).

In many respects DeLillo’s Underworld represents a work that needs to be clearly set apart from 
his earlier novels dealing with American culture, especially those published before The Names (1982). 
Also, in its complexity and scope the novel stands apart from DeLillo’s millennial novels, Body Artist 
and Cosmpolis and especially his late fictions which establish a more intimate and specific understand-
ing of both  humanity and culture. Standing as a landmark between historical eras and as a boundary of 
DeLillo’s approach to writing, Underworld introduces themes and the treatment of (American) history 
in a broader context of the globalized world. It is perhaps DeLillo’s unique work in its understanding 
of the narrative, its structuring and the conflicting perspectives on the role and the treatment of history 
in fiction. The story sets off with a much quoted claim that “Longing on a large scale is what makes 
history” (DeLillo, 1997, p. 11) and the novel is often described as a complex and intricate construct de-
signed from fragments of time, events, and characters, leaving the reader to establish the relevant causal 

1  New Journalism used the techniques of fiction for the purposes of documenting the “real”.
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relationships. However, close readings reveal the  manifest intention in the shifting of the narrative focus 
and the point of view, exchanging perspectives to claim the traditions of the predecessors, mimetic veri-
similitude of realism, as well as mapping of the mind of the modernists and the chains of associations 
and the focus on history of the postmodernism. 

ANNOUNCING THE MILLENNIUM

The shift in the literary production of the 1990s is often observed as an onset of a “millennium 
dread”, a sense that time is closing upon humanity which certainly demonstrated fears and conflicts re-
sulting from the events and the transformations of the world and its realities. Quoting Frank Kermode’s 
thesis that chronological divisions are arbitrary, designed to fit the idea of a human lifespan and “made to 
bear the weight of our anxieties and hopes”, Jeremy Green (2017, p.17) explains the context of the 1990s 
as highlighting the “menacing power of the millennial imagination” (17). Green links the emerging 
millennial imagination to social, cultural, and political changes, resulting from the new, post-Cold war 
distribution of power, introfuced as the swift, overwhelming dominance of neoliberal policies spreading 
globally uncontested and supported by the surge of new technologies. However, the dominant millennial 
dread remains eschatological in its nature, which may also be interpreted as a prevailing subject matter 
of the Prologue to the Underworld, subtitled The Triumph of Death, bearing several symbolical layers 
from the image of the painting of Pieter Bruegel to the image of the mushroom cloud. Shaping the per-
ception of present and the near future, this conception according to Frank Kermode (Green, 2017, p. 18) 
introduces structural patterning into the world undone by the abolition of the past narratives, creating 
a set of signs legible as a prophetic master text, linking seemingly unrelated people and events into a 
comprehensible narrative (18). Underworld in its temporal structure appears to emulate these principles 
and to emphasize the possibility of multitude of narrative creations responding to the altered attitudes 
to historical patterns of the “end-dominated age of transition” (18). What is more, the fragmentation of 
time sections and the movement back and forth through time in the novel enhances Fredric Jameson’s 
thesis that “the present as an intelligible unit of time distinct from future and past” (Green, 2017, p. 19) 
is perceived as threatened by the modeling of the real to fit the end-oriented concept of narrative, or the 
sequence of endings of one thing after another. To balance this effect, DeLillo carefully structures the 
Prologue and the Epilogue underlining Baudrillard’s thinking that “the end of history turned out to be 
one more simulation, a staged event designed to conceal the long-vanished possibility of real change” 
(19). Green proposes that the millennial anxieties in DeLillo’s fiction are presented already in the novel 
Mao II (1992) where DeLillo, through scenes of the crowds, illustrates the future being collapsed into 
present, which becomes distilled in the sentence “The future belongs to crowds” (Green, 2017, p. 22). 
The structuring of the Prologue and the Epilogue to the Underworld elaborates on this idea – firstly 
introducing crowds as the source and the outcome of his timeline, and then maintaining the narrative in 
the present tense, anchoring the perception of his crowds firmly in the timespans of now, albeit on the 
opposite poles of the collapsing continuity.

We can trace back  how the end of millennium altered the conceptualization of time/space con-
tinuum in fiction to DeLillo’s interviews from the early 1990s. DeLillo describes our environment and 
our reality as a global “circular system” (Giles, 2017, p. 240) of different spheres which come into con-
tact with one another to facilitate a particular kind of action. Giles points out that the structure of circles 
serving as a model of globalized environment, in the Underworld becomes  successfully transplanted to 
the structure of the narrative. The world of the Underworld is not limited to the USA nor is it anchored 
in the linearity of the model of time; its timespan stretches across half a century and leaps from 1990s 
USA into the Kazakh desert (DeLillo, 1997, p. 786) and from the early 1950s slow railway trip through 
Europe to the town of Gorki in the Soviet Union (DeLillo, 1997, pp. 308–312). The structuring of the 
time and space spheres in the novel reflects the confronted understanding of history. On the one hand it is 
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used as a collection of random events and characters which postmodernist narratives freely combine into 
a pastiche without either assuming or establishing referential relationship. On the other, counting on the 
human as a “pattern seeking animal”, it depends on leaving hints which will allow the reader to establish 
the connections between the fragments, creating their own historiographic metafictions. Their parodic 
or ironic tone arises from the juxtapositions of multiple perspectives and seemingly random repetitions, 
such is the motif of “orange” appearing as Minute Maid frozen orange juice, as Agent Orange barrels in 
the Vienam war or as an image on a billboard in the story about Esmeralda in the Epilogue. This intricate 
structure relies on the interplay of conventions related to our understanding of time and the narrative 
conventions emulating it in the fictional universe.

ALL NOVELS ARE NOVELS ABOUT TIME

And anyway we don’t depend on time finally. There is a balance, a kind of standoff between the 
time continuum and the human entity, our frail bundle of soma and psyche. We eventually suc-
cumb to time, it’s true, but time depends on us. (DeLillo, 1997, p. 235)

Deliberating on the perception of the concept of time and fictional narrative as a construct, Mark 
Currie (2007) uses the analogy of relationship of language and discourse and explains that similarly to 
language being a “universal feature of all discourses but the topic of only a few” (Currie, 2007, p. 4), 
time is in the underlying structure of any narrative, while “all novels should be viewed as tales about 
time” (4). What we as readers take for granted as the convention of storytelling, conceals this structure, 
only allowing for the unconventional temporal logic to be foregrounded and perceived as a story about 
time. Currie establishes the interdependence of “a certain view of time in our universe” (4) and the “con-
ventional narrative temporality”. He links the idea of the arrow of time along which we conceptualize 
time as sequences of past, present, and future with the process of reading where the reader’s present is 
assumed to glide as if being a bookmark, along the bound pages of the fictional narrative moving from 
the apparent beginning of the novel towards its end already fixed as points of entry and exit (5). It is 
precisely what the structuring of Underworld depends upon. Its narrative is formally delineated by the 
Prologue and the Epilogue formulated as two points in time represented as the extended present for 
the reader. Both are narrated in the present tense from the perspective of the omniscient narrator, and 
these are the sections of the novel which establish the referential relationship between the two points in 
time, whether it is interpreted as causal or primarily as the consequence of the end-driven narrative. The 
reader’s present, according to Currie, is always bound by the “fixed past and the open future” (5), yet 
the uncertainty of the section of the narrative that corresponds to the future in our perception of time is 
fundamentally different depending on the assumed perspective. For the reader who has not yet reached 
it, it appears open – however, the text of the narrative is finite and completed, all the events have been 
finalized and fixed and therefore the perceived future in the narrative depends on the realization of the 
reading process. Currie in this respect considers the two dominant opposing critical views – the tradi-
tional one represented by Vladimir Propp, Frank Kermode and Jean Paul Sartre who propose that the 
act of telling is structured by the necessity of realization of the end to come, and the alternative view, 
that the action of the novel emulates the present unfolding in front of the reader advocated by Claude 
Bremond and Jean Pouillon. These two propositions bring into the spotlight “the relation of this quasi-
present of reading to the structural retrospect of tense in the novel” (Currie, 2007, p. 5). The resulting 
narrative tension originating from the understanding of time, Currie defines as a balance between ret-
rospection and anticipation. The present is observed as “the object of future memory”, the perception 
of the now unfolding with an anticipation of the story about the past, of which the now will become a 
part. The Prologue of Underworld is constructed to function as a ground zero, the present which will be 
referred to from different segments in between Prologue and the Epilogue representing different frag-
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ments told from different points in time, but also from different narrative points of view. Currie points 
out something else that accurately illustrates the balance between the anticipation and the retrospection 
in the novel. Namely, in the study of narrative, the idea of present was the point in the narrative from 
which “we continuously revise stories about the past” (6), and the story of the Prologue is under revi-
sion multiple times, while the anticipation it initially introduced is perpetuated in the sections titled 
‘Manx Martin’, which intersect the selected thematic fragments and events, continuing the narrative of 
the Prologue both in content, telling what happened after the Prologue, and in form, being narrated in 
the present tense. Establishing the process of reading as the governing structure for the model of time, 
Currie positions the present of the reading as “a kind of gateway through which words, descriptions 
and events pass in their transition from the realm of possibility into the realm of actuality” (16). What 
is more, Currie presupposes the tensed model of time in the narrative subjected to the consciousness of 
the reader, but also the existence of the untensed view of the relationship of the “reading subject to the 
textual object” (16) which he sees as the text itself in its physical form (determinate number of pages), 
and the sequence of its events. The text is, therefore, an object which represents a model of time as a 
“block universe” (16). Phenomenological approaches to the act of reading, Currie claims, interpret the 
process as reflecting the “coming into existence of the events of a narrative” which positions the tensed 
and the untensed models of time in a dynamic relationship (17). The now of the narrative sequences is 
then analyzed in the context of this dynamic exchange, in addition to the influence of the social theo-
ries of the present describing the altered experience of the present that Currie describes as time-space 
compression, accelerated recontextualization and archive fever (Currie, 2007, p. 10). In the Prologue we 
may detect the traces of these processes that set up the context for the narration that follows contribut-
ing to the effect of the self-conscious fiction, built to raise questions about the “knowability of the past 
and its representation in fictional form”(Currie, 2007, p. 45), described as principles of historiographic 
metafiction. 

SPEAKING IN VOICES – THE PROLOGUE

People need foundation myths, some imprint of year zero, a bolt that secures the scaffolding 
that in turn holds fast the entire architecture of reality, of time: memory-chambers and oblivion-
cellars, walls between eras, hallways that sweep us on towards the end-days and the coming 
whatever-it-is. (McCarthy, 2015, p. 10)

The story about the past that DeLillo recognizes as recorded in forms very different from those of 
the official histories, begins with a crowd gathered around a baseball game. It is told in 3rd person, with 
an occasional direct address to the reader, from the perspective of the characters, beginning with the one 
of Cotter Martin, a fourteen-year-old boy who finds himself in the crowd of spectators after an ordeal 
that could be read as an homage to mock heroic epic and the early English novelists of the18th century. 
Namely, the entire initial section is narrated in the series of events-in-becoming, which underline the 
idea of “mimetic verisimilitude” as much as the uncertainty of the quest, but also illustrate the main idea 
and sets up the tone for the entire novel – “Longing on a large scale is what makes history” (DeLillo, 
1997, p. 11). In his ordeal of gate-crashing Cotter, too, becomes.

He is just a running boy, a half-seen figure from the streets, but the way running reveals some clue 
to being, the way a runner bares himself to consciousness, this is how the dark-skinned kid seems 
to open to the world, how the bloodrush of a dozen strides brings him into eloquence. (DeLillo, 
1997, p. 13)

We follow his advancement into the stadium through the cacophony of noises and chatter, the 
abundance of visual, aural, and olfactory sensations which are to lead us into the crowd and let us realize 
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that the game that Cotter is so eager to watch is the game of baseball. Cotter’s perspective is interrupted 
by a stream of information introducing the medium of radio and the context – it is the Dodgers vs. Giants 
game – in a stream of consciousness manner swiftly switching to the character of Russ Hodges, a radio 
broadcaster. He, as much as Cotter, sees the moment he participates in as a part of history-in-becoming 
and feels honored to witness it: “When you see a thing like that, a thing that becomes a newsreel, you be-
gin to feel you are a carrier of some solemn scrap of history” (DeLillo, 1997, p. 16). Russ opens a parade 
of characters that would later reappear in the novel signaling the altered experience of the present. The 
characters of Frank Sinatra, Jackie Gleason and Toots Shor, the celebrities of the era of the 1950s add 
weight to the context of the game, while the character of J. Edgar Hoover is introduced as a sinister pres-
ence, a kind of an omnipresent token of the century that would frequently reappear recontextualized and 
associated with different characters, and circles or networks, such as Truman Capote’s Black&White 
Ball (DeLillo, 1997, p. 560) aligning the seemingly random events through the process of reading into 
an unmistakably causal relationship and blurring the line between documented history and fiction. The 
narration proceeds building up the tension resting on the anxiety of the game and the expectations of the 
characters in the audience, still not revealing the significance of the event itself. It is overlapped with the 
news and magazines titles filtered through the mind of fictional J. Edgar Hoover broadening the context 
to global issues and exercising time-space compression. The major game event overlaps with a major 
worldwide event - USSR detonated the bomb of their own. “Edgar fixes today’s date in his mind. Octo-
ber 3, 1951. He registers the date. He stamps the date.” (DeLillo, 1997, p. 23). The news whispered in his 
ear sets the timeframe but also creates the spatial network extending globally – “All these people formed 
by language and climate and popular songs and breakfast foods and the jokes they tell and the cars they 
drive have never had anything in common so much as this, that they are sitting in the furrow of destruc-
tion” (28). It marks the onset of the new age introducing eschatological deliberations into the novel that 
symbolize the millennial dread and structure the narration as end driven. On the other hand, a few pages 
later, the character of J.Edgar Hoover, deeply in his thoughts, reveals another dimension of the future 
conflict, the need to control the information flow: “People will understand that we’ve maintained control 
of the news if not of the bomb. This is no small subject of concern” (28). As John Duvall points out, “If 
this day is remembered, however, it is for its significance to the history of baseball, not that of the Cold 
War” (Duvall, 2017, p. 129). Emulation of the tension of the game on the verge of a great turn works in 
a double layer of parallel events’ sequence extending onto the world symbolized by J.Edgar, of the great 
powers hanging in the balance. It culminates with the ekphrastic passage, an example of archive fever, 
describing Hoover observing a page from the Life magazine showing the reproduction of the painting of 
Pieter Bruegel titled the Triumph of Death, which is itself the subject of accelerated recontextualization:

Death himself astride a slat-ribbed hack, he is peaked for blood, his scythe held ready as he press-
es people in haunted swarms toward the entrance of some helltrap, an oddly modern construction 
that could be a subway tunnel or office corridor.(DeLillo, 1997, p. 41)

Such description of the picture alternates with the culmination of the game and the Thompson’s 
homerun described as a showdown between Thompson and Branka from the perspective of the com-
mentator Russ Hodges in a manner quite similar to the description of the Bruegel’s painting. While the 
game is won by the Giants, the ball gets lost in the stalls under the seats, and in another conflict, Cotter 
Martin wrestles it out of the hand of a rival who glares at him with a “cutthroat smile” (49). The Brue-
gel’s image takes over again as a contrast to the crowds celebrating in the stadium. The overbearing fear 
of death collapses the time-space and introduces the conceptualization of the global presence that will 
be actualized in the Epilogue of the novel: 

Death elsewhere, Conflagration in many places, Terror universal, the crows, the ravens in silent 
glide, the raven perched on the white nag’s rump, black and white forever, and he thinks of a 
lonely tower standing on the Kazakh Test Site, the tower armed with the bomb, and he can almost 
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hear the wind blowing across the Central Asian steppes, out where the enemy lives in long coats 
and fur caps, speaking that old weighted language of theirs, liturgical and grave. What secret his-
tory are they writing? (50)

All these moments narrated in the present and representing the series of now are constructed in 
accordance with the idea of archive fever, they are designed as future memories. The characters as well 
as real life celebrities are posed in the Prologue as if they are subject to treasure hunt in the following 
sections of the novel – for example, Albert Einstein (26) in the Prologue announces one of the protago-
nists Albert Bronzini and his deliberations on the relationship of time and the humanity (235), Cotter 
Martin’s story unfolds in sections of its own, Thompson and Branca become inextricably bound by the 
pennant game, or the ball itself works as the invisible mortar holding together the seemingly unrelated 
people and events. Even J. Edgar Hoover materializes in a doppelganger of his own, an elderly nun by 
the name of Sister Edgar. Although all the elements, characters and events as well as artefacts, support 
the altered experience of the present, the baseball is perhaps its most obvious example, being a motif 
transformed in the processes of time-space compression, a symbol of the rule of global capital. In the 
accelerated recontextualization it travels through the narrative changing contexts from the game to the 
status of an expensive memorabilia in a series of reappearances designed as recordings of the “future 
memories” of the archive fever. As the section concludes, we are made aware of the intention that the 
sequence of moments aligned as a series of now become a memory as we read: 

“All the fragments of the afternoon collect around his airborne form. Shouts, bat-cracks, full blad-
ders and stray yawns, the sand-grain manyness of things that can’t be counted.
It is all falling indelibly into the past.” (DeLillo, 1997, p. 60)

CONCLUSION

Although it starts with a frivolous events which inadvetredly reinforces the bleak prognosis about 
the destiny of humanity in double interpretation of the “triumph of death”, as a historical reference 
established through the reproduction of Brueghel’s painting and as a fascination with the “mushroom 
cloud” resulting from nuclear explosion, Underworld, among many other interpretations is an example 
of  how a historical novel only ‘represents’ a pop history made of our stereotypes and preconceived 
ideas about the past (Duvall, 2017, p. 125). It is written in the mid-1990s, thus certainly reflecting the 
emerging millennial anxieties. At the same time offering an image of the 1950s and the XX century 
constructed from the point in time when the USA remains the only superpower in the world, but also 
adopting the global perspective problematizing this assumption. Its narrative blurs the boundaries of fic-
tion and history creating a collage of fictional characters and historical figures, while DeLillo’s approach 
is observed as a “more ludic form of historiographic metafiction” (Duvall, 2017, p. 130). It materializes 
in the play of time and narrative structure questioning Hutcheon’s assumption about our belief in our 
knowledge about the past, creating a unique combination of documentary or archival sources, personal 
memories, and fictional events. The complex narrative gives an insight into the unreliability of facts that 
“make it into history” – on the one hand altered and distorted in the processes governing the experience 
of the present evident in the accelerated recontextualization, while on the other questioning the source 
by asking questions about whose facts create these stories about the past resulting in the novel’s intricate 
structure. 
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RITMOVI, TRAJANJA I DOŽIVLJAJ VREMENA U PROLOGU ROMANA PODZEMLJE

Rezime

Roman Podzemlje Dona DeLila smatra se jednim od “velikih američkih romana” koji sažima istoriju Amerike 
druge polovine XX veka istražujući i uveličavajući manje poznate segmente svakodnevice protkane kao kontekst 
za značajne istorijske ličnosti i događaje. Panorama toga sveta proizašla iz ovakvog pristupa iako pripada domenu 
fikcije,  doživljava se kao sveobuhvatno svedočanstvo o prošlim vremenima. Ovaj rad istražuje narativne postup-
ke, tehnike i konvencije uz pomoć kojih pisac vešto sačinjava sopstvene neprekinute i uverljive tokove vremena 
uprkos fragmentiranoj strukturi događaja i razlomljenoj hronologiji.   Fokus istraživanja je Prolog kao deo roma-
na u kome se postavljaju osnove temporalnog okvira i koji predstavlja početnu tačku u pripovedanju. Narativna 
struktura vremena Prologa služi kao predložak za proveru hipoteze da je u procesu pripovedanja cela struktura 
transformisana sa svešću o kraju koji sledi.  U radu se temporalna struktura Prologa tumači u skladu sa pretpostav-
kama o pojmu vremena proizašlim iz književne i kulturne teorije, naročito onim o komprimovanju vreme/prostora, 
ubrzanoj rekontekstualizaciji i arhivskoj groznici čiji se tragovi mogu pratiti u strukturi romana. Struktura vremena 
u romanu uslovljava proces čitanja i kao čitaoci, mi je prihvatamo kao razmimoilaženja, slojeve ili petlje u tkivu 
linearnog vremena. Efekti pripovedačkih sredstava razvijaju se u jedinstveno poimanje vremena sačinjenog od 
vizuelnih i auditivnih segmenata, uveličavanja detalja ili panoramskog sagledavanja čime se mreža vremenskih 
čvorišta formira  istovremeno kao otisak neupitne sadašnjosti i kao niti varljive prošlosti. 
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Mirna Radin Sabadoš
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Filozofski fakultet
mirna.radin.sabados@ff.uns.ac.rs

https://doi.org/10.1017/9781316477069.009
https://doi.org/10.1017/9781316477069.016
https://doi.org/10.1017/9781316477069.002
https://doi.org/10.1080/0950236X.2018.1505322
mailto:mirna.radin.sabados%40ff.uns.ac.rs?subject=


205

УДК 821.111(73).09 Cole T.

Александра Стојановић

ПРОСТОР, СЕЋАЊЕ И ИЗГНАНСТВО: ЊУЈОРК У РОМАНУ 
ОТВОРЕНИ ГРАД ТЕЏУА КОЛА

Ослањајући се на теорије простора, сећања и изгнанства (М. Фуко, М. Оже, А. Асман, Е. Саид), циљ рада 
јесте приказати начин на који Џулијус, протагониста романа Отворени град, формира свој нови дом након 
отуђења, и у којој мери сећање игра улогу у поменутом процесу. Хетеротопија као друго место добија по-
себно значење у контексту Џулијусове имиграције, при чему се оваква просторна одредница примењује не 
само на одређене институције и просторе унутар града већ на читав град. Њујорк, дакле, постаје Џулију-
сово друго место у којем је он као Други, кроз комуникацију са градом и читањем његових трагова, успео 
да изгради нови завичај. Шетајући улицама Њујорка Џулијус долази у контакт са људима и грађевинама 
које га асоцирају на различите епизоде из живота, и буде сећања која учествују у изградњи његовог новог 
идентитета. Њујорк, представљен као палимпсест сећања, Џулијусу пружа дуго прижељкивану слободу и 
осећај припадања нечему већем од себе – припадања улицама Њујорка. 

Кључне речи: хетеротопија, сећање, изгнанство, Отворени град, Теџу Кол

1. УВОД

Теџу Кол, амерички писац нигеријског порекла, постао је познат као аутор романа о градо-
вима, који, осим тога што представљају савремену и урбану трансформацију Бодлеровог flâneur-a, 
отварају питања простора и потраге за идентитетом. Овом вишеструко награђиваном аутору1, и 
професору креативног писања на Харварду, код нас до сада није посвећена пажња у контексту 
научно-истраживачких радова. Претходна истраживања наведеног романа представљају Њујорк 
Теџуа Кола као постколонијално место par excellence „у коме се разнолики путеви колонијалних 
историја, империјалних импулса и неоколонијалних капиталистичких императива преклапају и 
транспонују посредством Џулијусових ноћних лутања” (Кришнан 2015: 681). Овај рад бавиће 
се превасходно просторним питањима, идентитетским релацијама и сећањем у животу једног 
изгнаника .Појам „изгнанства” употребљен је као „суштински дисконтинуирано стање бивство-
вања” и одсеченост појединца од свог претходног дома, како наводи Едвард Саид (2008: 31). Он 
подразумева „усамљеност која се доживљава изван групе, лишавање које се осећа као неприпада-
ње другима у заједничком станишту” (Саид 2008: 30). Говорећи о изгнанству, Е. Саид (2008: 33) 
прави дистинкцију између четири категорије – изгнаници, избеглице, исељеници и емигранти. 
На основу ове класификације, протагониста Коловог романа спада у категорију изгнаника, јер 
он живи „са белегом аутсајдера”, исељеника, јер „жив[и] у страној држави, обично из личних 
или друштвених разлога” и емигранта, јер се емигрантом сматра „свако ко емигрира у другу др-
жаву” (Саид 2008: 33). Ова подела упућује на комплексност позиције изгнаника у свету и честу 
немогућност прецизног одређивања идентитетских релација услед бројних преклпања унутар 
категорија. Међутим, због прегледности рада, на Џулијуса упућиваће се одредницом „имигрант“ 
како је то појам који најбоље дефинише његов животни пут – својевољно пресељење из Нигерије 

1 Роман Отворени град освојио је признање „ПЕН/Хемингвеј” (PEN/Hemingway Award), Књижевну награду Њујорка 
за фикцију (New York City Book Award for Fiction), Розенталову награду Америчке академије уметности и писма 
(Rosenthal Award of the American Academy of Arts and Letters) и награду Internationaler Literaturpreis. 
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у Њујорк ради унапређивања свог образовања. Џулијусов отац јесте нигеријског порекла, а мајка 
немачког, услед чега се Џулијус, због своје светлије пути, осећао као да не припада окружењу у 
којем је одрастао. Када се пресели за Њујорк, бива препознат као Африканац.

Роман Отворени град, јединствен по детаљима које Џулијус уочава током својих дугих 
шетњи по палимпсестичком Њујорку јесте наратив слободне форме, који нема радњу и чији је 
протагониста усамљени шетач. Шетње не само да су саставни део протагонистиног живота у 
граду, већ и једина прилика када је читаоцима представљено његово размишљање о питањима 
како личног тако и колективног сећања, положаја имиграната као „Другог” и, напослетку, улоге 
града у формирању идентитета. Ходање као „елементарни облик искуства у граду” (Серто 1984: 
94) представља везу између Џулијусове прошлости у Нигерији и садашњег живота у Њујорку. 
Само током кретања Џулијус може призвати своја сећања захваљујући одређеним местима и тако 
конструисати свој идентитет у изгнанству у којем се пронашао. Стога се могу издвојити два ор-
ганизациона принципа романа – простор и сећање. Простор и сећање утичу једно на друго и 
кулминирају у спајању прошлости и садашњности у чину ходања.

2. АЛИ ШТА ЈЕ ИЗГНАНСТВО ДАНАС, КАД СВИ СЛОБОДНО ОДЛАЗЕ И 
ДОЛАЗЕ?

Колико је човеку потребан завичај? пита се Жан Амери у истоименом есеју, чиме се отвара 
питање о самој дефиницији појма завичаја. Завичај, појам који најчешће везујемо за чежњу и но-
сталгију, не односи се нужно на место порекла, већ и на безбрижна прошла времена када се човек 
осећао безбедним и прихваћеним. Стога је завичај „сведен на позитивно-психолошки садржај тог 
појма, сигурност” (Амери 1999: 171). Како завичај није везан искључиво за просторне одредни-
це, закључује се да „повратка нема зато што се повратком у одређени простор никако не може 
повратити и изгубљено време” (Амери 1999: 169). Међутим, изгнанство не мора бити сагледано 
као нужно негативна појава, јер „није неизлечива болест, пошто и туђина, ако се у њој и са њом 
проведе дуго времена, може да постане завичај; то се онда зове пронаћи нови завичај” (Амери 
1999: 172). Одласком у нову средину, како наводи Дубравка Угрешић (2000: 99), изгнаник се њој 
прилагођава и почиње да гради „други живот”, који представља „сан о трансформацији”. Када се 
једном напусти првобитни завичај, до повратка ретко дође, чак и када се промене услови због ко-
јих је човек отишао у изгнанство. Нови идентитет је формиран, навике су створене и успоставље-
на је идентификација са новим простором, при чему би повратак представљао ништа друго до 
још једног изгнанства, односно егзила, а „само ретки имају снаге за два егзила” (Угрешић 1999: 
100). Изгнанство, међутим, са собом носи и одређене парадоксе. Наиме, у данашњем времену 
оно јесте најчешће добровољно, настало услед одбијања човека да се прилагоди економским или 
политичким условима који владају у његовој домовини, не схватајући да се „велика школа при-
лагођавања” (Угрешић 2000: 103) на које појединац тада није био спреман, управо одиграва када 
се пут изгнанства започне. 

Премда је Џулијус својевољно дошао у САД и ни у једном тренутку не показује експлицит-
но носталгију за Нигеријом, она се ипак назире на сваком његовом кораку у новом граду. Његове 
„животне навике, изражавање или активност у новом окружењу, неизбежно се сударају са сећа-
њима на те исте ствари у другачијем окружењу. И ново и старо окружење на тај начин постају 
живо присутни у сећању и актуелни, у контрапункту” (Саид 2008: 37). Откако је напустио своје 
родно место, Џулијус не помишља о повратку, али га се често присећа и реконструише слике и 
приче из детињства. У том контексту, на основу теоријских концепата Н. Брик Шилер, Л. Баш и К. 
Бланк-Сантон (1992: 4), Џулијуса можемо дефинисати као једног од трансмигранта који „долазе 
у нове земље са идентитом већ формираним на основу културе и традиција своје земље, међутим 
у новом окружењу почињу трансформисати свој идентитет у складу са новим ситуацијама и кул-
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туром”. Претходно успостављено схватање имиграната није више применљиво како је дошло до 
промена у самој друштвеној парадигми која сада условљава наше поимање оваквог идентитета.

Реч имигрант призива слике трајне пукотине, искорењености, напуштања старих образа-
ца и болног учења новог језика и културе. Сада се појављује нова врста популације миграната, 
састављена од оних чије мреже активности и обрасци живота обухватају и друштва домаћина и 
матична друштва. Њихови животи превазилазе националне границе и доводе два различита дру-
штва у једно друштвено поље. (Глик Шилер, Баш, Бланк-Сантон 1992: 1)

Џулијусов живот, претходни и садашњи, спајају се у његовим шетњама и стварају један 
нови идентитет који превазилази границе национализма као „потврд[е] припадања једном месту 
и људима, једном наслеђу” (Саид 2008: 30) Оваква искуства јесу транснационална2 – флуидна 
искуства појединаца у стварању идентитета који превазилази географске, просторне и друштве-
не границе (Брик Шилер, Баш, Бланк-Сантон 1994: 8) и мигрантима омогућава одржавање „не-
колико идентитета који их истовремено повезују са више од једне нације” (Глик Шилер, Баш, 
Бланк-Сантон 1992: 11). Џулијус се бори да потисне идентитет заснован на нигеријској култури 
тиме што нема намеру да пише било коме из родне земље (Кол 2016: 165) и одбија да се поистове-
ћује са другим Африканцима у Њујорку, али овакав подухват доима се узалудним када у Њујорку 
сретне Моџи, девојку из домовине која му враћа потиснута сећања3. 

Код Џулијуса можемо приметити посебну врсту носталгије која није чежња за одређеним 
местом, већ за прихватањем које није могао остварити ни код куће, ни у Њујорку. Његово изгнан-
ство створило је „неизлечиви раскол” који се најпре огледа у борби између „сопства и његовог 
истинског дома” (Саид 2008: 28), што је резултирало лутањем у покушају да успостави свој иден-
титет наспрам њега. Носталгија представља чежњу „за домом који више не постоји, или никада 
није ни постојао” (Бојм 2005: 16). Кад би неко Џулијуса питао за чим чезне и самом би му било 
тешко да прецизно одреди извор своје носталгије – да ли је то носталгија „за било којим другим 
местом, за неким другим временом, или за бољим животом?” (Бојм 2005: 16). 

Светлана Бојм разликује два типа носталгије – рестауративну и рефлексивну. Рестауратив-
на носталгија „представља покушај трансисторијске реконструкције изгубљеног завичаја”, док 
рефлексивна „вечито одлаже повратак у завичај” (Бојм 2005: 22). Како је Џулијусов повратак у 
завичај немогућ, његова носталгија се може одредити као рефлексивна и омогућава му да, кроз 
сећања, оживи стари простор у новом.  „Рефлексивна носталгија не претендује на то да изнова 
изгради митско место звано дом […] Ова врста носталгичног наратива је иронична, неодређена 
и фрагментарна” (Бојм 2005: 99). Џулијусова сећања јављају се по епизодама, из фрагмената и 
постепено се уводе у наратив. У свом присећању, Џулијус не покушава очајнички задржати поро-
дичне везе и знакове свог порекла, већ жели успоставити нове везе са градом који је сам изабрао. 
Појам дома за рефлексивног носталгичара не може се симплификовати и свести искључиво на 
једно место – дом „или је један и по или мањи од једног. Та непотпуна мера јесте мера слободе” 
(Бојм 2005: 492).

У Џулијусовом случају, примећујемо носталгију за нечим што није никад могао оствари-
ти – целовитост и осећај припадања. Како му је мајка Немица, Џулијусово порекло само по себи 
јесте хибридно. Он јесте спој европске и афричке културе, због чега је током детињства био одба-

2  Глик Шилер, Баш и Бланк-Сантон наводе четири основне премисе транснационализма:
„1. Транснационалне миграције су нераскидиво повезане са променљивим условима глобалног капитализма и морају 
се анализирати у контексту глобалних односа између капитала и рада.
2. Транснационализам је процес којим мигранти кроз своје свакодневне животне активности и друштвене, економске 
и политичке односе стварају друштвена поља која прелазе националне границе.
3. Ограничени концепти друштвених наука који спајају физичку локацију, културу и идентитет могу ограничити 
способност истраживача да прво уоче, а затим и да анализирају феномен транснационализма.
4. Живећи своје животе преко граница, трансмигранти се суочавају са процесима изградње нације у две или више 
националних држава и укључени су у њих” (Брик Шилер, Баш, Бланк-Сантон 1994: 23).
3  Након обновљеног контакта у Њујорку, Моџи саопштава Џулијусу да ју је у младости силовао. Џулијус нема никаква 
сећања о овом догађају (Кол 2016: 251).
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чен од стране Нигеријаца „чистог” порекла. Обележен именом које се истицало, Џулијус је носио 
белег Другости у свом завичају:

Име Џулијус повезивало ме је са другим местом и било је, заједно са мојим пасошем и бо-
јом коже, један од појачивача осећаја да сам другачији, да сам издвојен, у Нигерији. Имао сам јо-
рубанско средње име, Олатубосун, али га никад нисам користио. То име би ме изненадило сваки 
пут кад бих га видео у свом пасошу или крштеници, као да је нешто што припада неком другом, 
али већ дуго је у мом поседу. То што сам у свакодневном животу био Џулијус потврђивало је да 
нисам у потпуности Нигеријац. (Кол 2016: 86)

Али управо такво хибридно порекло пружало је Џулијусу јединствену перспективу која 
„указује на инсајдер/аутсајдер дијалектику, уједно део њујоршког космополитског друштва и уда-
љен од њега” (Хартвиг 2016: 1). Њујорк, попут Џулијуса, изграђен је на сложености, хибридно-
сти и мноштву различитих идентитета; на званичној историји Запада и прећутаној историји ими-
граната. Додатна вишеслојност Џулијусовог идентитета јавља се у сагледавању његовог високог 
образовања (као успешног психијатра у Њујорку) и Африканца који је у историји често сматран 
примитивним човеком. Својим музичким укусом, мноштвом прочитаних књига, одласцима на 
културне манифестације попут изложби и музеја, Џулијус изнова руши стереотипе примитиви-
зма и саме границе у дефинисању имиграната и њихових могућности за успех у великом граду. 

Наспрам жеље да се уклопи у своје окружење у Нигерији и да осети идентификацију са 
људима исте националности и расе, Џулијус у Њујорку жели да одбаци своје нигеријско поре-
кло. Када наиђе на било ког „брата” из Африке који жуди за тим да оствари интеракцију, да се 
поистовети и покаже солидарност, Џулијус постаје дистанциран. Приликом неколико сусрета са 
Африканцима у граду уочавамо Џулијусову одбојност према њиховом „присвајању” и присности. 
Први пример јесте таксиста који вози Џулијуса до куће: „Па како си, брате мој? Возач се укрутио 
и погледао ме у ретровизору. Нисам добро, уопште нисам добро, знаш, ушао си у моја кола без 
поздрава, то је ружно. Хеј, ја сам Африканац као и ти, што то радиш?” (Кол 2016: 48). Касније 
интеракције са чуваром из музеја и радником из поште одигравају се у истом маниру, још више 
изазивајући Џулијусову љутњу због свакога ко га је „на сличан начин својатао” (Кол 2016: 61) и 
због оних који су „покушавали да полажу права” (Кол 2016: 48) на њега. Џулијусова бурна реак-
ција на сваки покушај поистивећивања знак је његове збуњености и преиспитивања сопственог 
идентитета. Изгнанство главног јунака огледа се у овом и сличним сусретима. Одсуство ностал-
гије коју очекујемо у изгнанству последица је све већег отуђења, а све мање жеље за домовином.

„Која је ово земља? Чија је ово кућа, с ким сам ту?” (Кол 2016: 137) јесу питања која је Џу-
лијус постављао себи. Њега су толико мучила питања порекла, идентитета и места, да се осећао 
да је „непознат самом себи, изгубљен у осећају да свет постоји, али да [он] више [није] део њега” 
(Кол 2016: 137). Будући да не може да одговори на ова питања, Џулијус постаје отуђен, а потом и 
мање емпатичан према другима. 

Носталгија је парадоксална утолико што нас чежња може учинити осетљивим за осећа-
ња других, а ипак, оног тренутка када покушамо да ублажимо чежњу осећањем припадања, да 
заменимо страх од губитка поновним проналажењем идентитета, често се разилазимо, а нашем 
узајамном разумевању је крај. (Бојм 2005: 19)

Протагониста романа не жели да буде дефинисан и класификован као Други, чак ни од 
стране оних који се налазе у истој позицији. Изнова издвојен из друштва због свог порекла и боје 
коже, Џулијус наилази на потешкоће приликом покушаја асимилације. Џулијусов колега, Ин-
дијац такође протеран из своје домовине, изјављује: „када помислим на Африканце, дође ми да 
пљунем” (Кол 2016: 39). Џулијус се неретко сусреће са расизмом и умањивањем своје вредности 
и положаја у америчком друштву. Без обзира на своје образовање, он не може да не примети да је 
већински окружен белцима, што постаје посебно изражено на концерту класичне музике4 и када 

4 „Готово сви гледаоци, као и иначе на оваквим концертима, били су белци. Не могу а да не приметим такве ствари; 
сваки пут ми се то деси, и онда се трудим да игноришем ту чињеницу” (Кол 2016: 258).
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га непозната деца у пролазу називају гангстером5. Истиче се хибридност града као мултикулту-
ралне средине коју су настанили припадници многобројних народа и раса, али Џулијусу до самог 
краја романа остаје нејасно „како је лако напустити хибридност града и крочити у ове потпуно 
белачке просторе, у хомогеност која, како ми се чини, уопште не изазива нелагоду код белаца 
који их походе” (Кол 2016: 258-259). Џулијус је ухваћен „у трагикомичну замку и да га ни тамо у 
далеком свету не етикетирају другачије до као представника државе коју је напустио” (Угрешић 
2000: 105). Џулијусова потреба за Америком јесте потреба да оствари „живот у властитој земљи, 
и то под властитим условима” (Кол 2016: 93), у чему су га спречавали трагови старог живота. 
Окружен мултикултуралном средином имиграната, суочен је са непрекидним подсетником на оно 
од чега жели да побегне и што жели да заборави. 

3. МЕСТА СЕЋАЊА 

Појам простора јесте шири појам који обухвата појам места, јер се место може сматрати 
конкретном реализацијом и материјализацијом датог простора. Марк Оже (2005: 52) саопштава 
нам да антрополошко место има три карактеристике: идентитет, односе са другима и историју. 
Тек када у простор унесемо своја сећања, ставове, односе са другим људима, па чак и идеологије, 
он постаје место. Географ И-Фу Туан (1977: 54) дефинише ове појмове на следећи начин: „Отво-
рени простор нема утабаних стаза и знакова. Он нема устаљен шаблон значења који су му људи 
одредили; он је попут празног листа папира на који се значење исписује. Затворен и хуманизован 
простор је место6”. Простор као категорија може се стварати и (пре)обликовати. Можемо се за-
питати: Да ли простор обликује оне који живе у њему или је ипак ситуација обрнута? „Простор 
сам по себи можда је нешто примордијално, али организација и значење простора су последица 
социјалног премештања, трансформација и искустава” (Соџа 1989: 80). Простор није статичан 
већ се трансформише у место кретањем, људским присуством, одлукама и друштвеним односи-
ма. Алаида Асман (2011: 283) сматра да се од простора треба нешто „направити”: 

Супротност апстрактном простору као димензији људског планирања, делања и распола-
гања образују конкретна места на којима се већ делало и која су индивидулизована именима и 
повестима. Уз места, разлика од просторâ, пријањају људске судбине, искуства, сећања која се 
делимично уз помоћ споменикâ пројектују на њих7.

У роману Невидљиви град, Итало Калвино представља своју визију града кроз разговор 
између венецијанског истраживача Марка Пола и Кублај Кана. Он не саопштава читаоцима начин 
на који градови постоје у физичком облику, већ указује на чињеницу да је град, уместо бетона и 
плоча, сачињен од прошлости човека. 

Узалуд ћу, великодушни Кублаје, покушавати да ти опишем град Заиру високих бедема. 
Могу да ти кажем колико има степеника у степеништу, ког су формата лукови капија, којим цин-
каним плочама су поплочани кровови; али већ знам да би то било као да ти ништа нисам рекао. 
Није од тога она направљена, већ од размера њеног простора и збивања у њеној прошлости. 
(Калвино 1995: 2)

5 „Показивали су знакове банди, или оно што су подразумевали под знаковима банди. Погледао сам их. Била је поноћ, 
нисам био расположен да им јавно очитам буквицу. Он је црн, рекла је девојчица, али није обучен као гангстер. Сигурно 
је гангстер, рекао је њен брат, сигурно” (Кол 2016: 40).
6 Сви цитати литературе на енглеском језику наведени су у преводу аутора рада. 
7 Мишел де Серто и Марк Оже појмове простор и место тумаче на супротан начин, схватајући место као „геометријски 
зацртану улицу, која је урбанистичким планом одређена”, коју „шетачи својим присуством и кретањем претварају у 
простор” (Оже 2005: 77). Дакле, појам места према овој дефиницији јесте апстрактнији појам, док се простор формира 
људским делањем у њему. Постоје опречна схватања наведених појмова, али у раду ћемо се придржавати дефиниција 
И-Фу Туана и А. Асман, будући да се рад превасходно бави везом између простора и сећања. Приметићемо да је 
идеја у вези са важношћу присуства сећања, емотивне везе и људских интеракција присутна код свих поменутих 
теоретичара и да се кључна разлика огледа у одабиру назива за „празан” односно немотивисани простор и простор 
испуњен сећањима.



Александра Стојановић

210

Сећање се, дакле, налази у тесној вези са местом јер „[љ]уди смештају своја сећања не 
само у знаке и предмете, него и на места, у собу, унутрашња дворишта, градове, јавне тргове и 
пределе” (Асман 2011: 281). Упркос Џулијусовом веровању да су шетње бесциљне и да је њихова 
путања произвољна, указује се могућност да сваки Џулијусов корак, покрет и скретање прати пут 
сачињен од невидљивих трагова сећања. Улице Њујорка доживљене су као простор бескрајних 
могућности и „подсећањ[а] на слободу” (Кол 2016: 15). За разлику од друштва, град нема очеки-
вања од Џулијуса и не намеће му одређене идентитетске улоге; у граду је слободан да истражи и 
(ре)контекстуализује своја сећања у циљу конституисања новог идентитета. 

Њујорк у роману Отворени град је попут лика који се стално креће, удаљава и измиче, али 
истовремено се и приближава, говори своју причу и служи као огледало које шетачима разоткри-
ва „истину” и помаже им у разумевању себе и других. Њујорку као целини, изграђеној од мно-
штва сећања, није потребно ништа више да би постојао. Свака зграда, улица и објекат имају своју 
причу коју Џулијус шетајући ослушкује. Стога се неколико пута у роману дешава да долази до 
замућења хоризонта и нестајања правих и оштрих линија града, јер долази не само до померања 
временско-просторне границе, већ и до мешања Џулијусовог старог идентитета формираног у 
Нигерији и оног који се тек ствара у Њујорку:

Прошлост, ако тако нешто уопште постоји, углавном је празан простор, огромна простран-
ства ничега, у којима лебде значајне особе и догађаји. Нигерија је за мене била управо таква: 
углавном заборављена, сем неколико ствари којих сам се сећао претерано подробно. Биле су то 
ствари које су очврсле у мом памћењу непрестаним понављањем, које су ми искрсавале у снови-
ма и свакодневним мислима. (Кол 2016: 163)

Све што знамо о приповедачевом животу у Нигерији казује нам се путем његове ремини-
сценције током шетње. Свака интеракција (пролажење поред ресторана, продавница, кафића или 
сусретање са другима) протагонисту подсећа на прошлост: „Изашао сам напоље, са кишобраном, 
намеравајући да прошетам по Централ парку и околини јужно од њега, а када сам ушао у парк, 
опет се присетих своје баке” (Кол 2016: 41), након чега следи носталгично описивање одрастања 
са баком, од које је у тренутку присећања отуђен. Одлазак на афричко гробље код Џулијуса изазива 
бол (психичку и физичку8). Од гробља на којем је било сахрањено двадесет хиљада црнаца остала 
је само спомен плоча као „одјек ропства у Њујорку” (Кол 2016: 228). Овај тренутак директно је 
повезан са Џулијусовим сећањем на очеву сахрану и кривицу услед заборављања своје породице 
у Нигерији, која, попут гробља, протагонисти не представља ништа више до одјека из прошлости. 

Постоји извесна дијалектика у коју ступају становник и град. Док хода улицама града човек се 
налази у непрекидној комуникацији са њим, стварајући нова сећања и заједнички језик сваким кора-
ком. Ролан Барт (2016: 230) истиче да „град говори својим становницима, ми говоримо свој град, град 
у коме се налазимо, самим тим што станујемо у њему, што пролазимо кроз њега и што га посматрамо”. 
Улице једног града се могу сагледати „на неки начин попут анти-музеја: не може се лоцирати” (Серто 
1984: 109). Оне представљају скуп сећања присутних само у траговима; „места на којима људи живе 
попут присутности различитих одсутности” (Серто 1984: 109). У том контексту читав град предста-
вљен је путем трагова сећања, приликом чега свака човекова интеракција са градом остаје забележена 
и запамћена. Мапирање града резултирало би приказом интеракција са људима, односно „одсуством 
онога што је туда прошло” (Серто 1984: 98), те се урбана средина може сагледати као „’палимпсест’ 
претходних облика који су уцртани један преко других” (Харви 1989: 66).

3.1. Места трауме 

Пре него што је почео да шета и ступа у дијалектички однос са градом, за Џулијуса је он 
био само простор у који се доселио након напуштања своје домовине. Својим животом у граду и 

8 Сагнувши се да подигне камен са траве поред споменика, Џулијус нам саопштава да „кроз надланицу леве шаке 
севнуо ми је бол” (Кол 2016: 229).
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искуствима током шетњи, Џулијус је претворио Њујорк у место. Одлика града као палимпсеста 
сећања најбоље се види, како Џулијус каже, током вејавице, јер она „избрише најупадљивије 
знакове времена, па човек не може да одреди у ком се столећу налази” (Кол 2016: 44). Границе 
времена постају замућене, сећања се стапају једна са другим и трагови претходних живота долазе 
највише до изражаја. „Урбана места сећања треба сагледати у контексту непрекидног процеса 
промена” (Бојм 2005: 142), јер у граду често долази до брисања и преображаја. Током једне од 
својих шетњи Џулијус наводи:

Са Хадсона, испред мене, допирао је једва чујан одјек старих китоловаца, китова и генера-
ција Њујорчана који су долазили на ово шеталиште да посматрају како се богатство и беда сли-
вају у град или напросто уживају у игри светла на води. Сваки од тих прошлих тренутака беше 
присутан сада као траг. (Кол 2016: 62)

Један од кључних тренутака у Џулијусовим шетњама, када и он сам долази до спознаје 
града као места сећања, јесте када током шетње примети празан плац на коме су некада биле куле 
близнакиње:

Ово није било прво брисање на овом месту. Пре него што су куле близнакиње подигнуте, 
овај део града премрежавале су прометне уличице. Улица Робинсон, Улица Лоренс, Колеџ плејс: 
све су уништене шездесетих година како би се рашчистио простор за зграде Светског трговин-
ског центра, и све су заборављене сада [...] Ово место је палимпсест, као и цео град, исписан, 
обрисан, поново насписан. (Кол 2016: 67)

Судбина овог празног простора потреса Џулијуса и изазива збуњеност и нелагоду, јер „за 
разлику од споменика на неутралном терену и изграђених спомен-места, та трауматска места 
су вишеслојна, вишезначна, испуњена разлчитим сећањима и тумачењима” (Асман 2011: 287). 
Џулијусов Њујорк није исто што и Њујорк становника шездесетих година, али он својим шетња-
ма има моћ да пробуди дух некадашњег времена и да се на тренутак врати на обрисано место. 
Такође, Џулијусова перспектива овог обрисаног места не може се изједначити са перспективом 
жртава или њихових породица. Празан простор Светског трговинског центра постао је „метони-
мија сопствене катастрофе” (Кол 2016: 60) и симбол сећања и идентитета. Простор проговара 
кроз празнину и, посредством људских интеракција, прича нам причу читавог народа. 

Места трауме могу се поистоветити са животом имиграната који, доласком у нову земљу, 
бришу претходни идентитет и изграђују себи ново место. Међутим, као што ни нова грађевина 
на празном простору Светског трвогинског центра не може избрисати сећања на догађаје 11. сеп-
тембра у САД-у, тако ни ново место не може у потпуности потиснути трагове сећања и носталги-
ју за домовином. Џулијусов идентитет у овом контексту јесте својеврсно место трауме, брисања 
и поновног исписивања живота траговима сећања. 

4. НЕМЕСТА

Наспрам места као појма који је социјално и културолошки маркиран, М. Оже (2005: 75) 
уводи појам неместа – простора који је неидентитетски, нерелациони и неисторијски9. Репрезен-
тативни примери неместа јесу путеви, превозна средства, аеродроми, хотелски ланци, забавни 
паркови, тржни центри и сл. (Оже 2005: 76). Концепт неместа постаје посебно значајан у одре-
ђивању позиције имиграната у урбаној средини. Као привремени и пролазни простор који ствара 
„уговорну усамљеност” (Оже 2005: 90), неместо постаје симбол за позицију имигранта који ће се 
„суочити са сопственом сликом, али веома необичном. Једини лик који ће се пред његовим очима 
појавити, једини глас који ће се зачути у том немом дијалогу […] биће његови: лик и глас једне 
усамљености утолико чудније што личи на милионе других” (Оже 2005: 98). Насупрот језику 
града и његове комуникације са становницима стоје неместа немих дијалога, тишине и одсуства 

9 Опозиција између места и неместа не проистиче из опозиције између места и простора и стога се треба посматрати 
као засебна класификација. Дакле, појам супротан месту није простор, већ неместо. 
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сећања. Премда простори усамљености и пасивности корисника, неместа не стварају отуђеност, 
већ истичу постојећу дистанцу међу људима и непознавање сопственог идентитета.

Једно од важних неместа у роману јесте метро. Џулијус би често у својим шетњама оти-
шао толико далеко од куће, услед чега би морао да се врати метроом: „Једне вечери напросто 
сам ишао и ишао, одшетао све до Улице Хјустон, препешачио око једанеаст километара, од за-
мора сам се наједном осетио дезоријентисано, једва сам стајао на ногама. Те ноћи вратио сам 
се кући подземном железницом […]” (Кол 2016: 14). Јавља се опозиција између простора изнад 
земље (улица града), који се може схватити као „област нетрауматизоване самоће” и метроа као 
„области у којој се трауме реактивирају, а не признају, што само појачава самоћу која влада из-
над земље” (Вермулен 2013: 47). Метро Џулијуса асоцира на смрт и, сагледавајући подземну 
железницу као покретне катакомбе, он сматра да овај простор појачава осећај самоће. Слобода се 
укида у метроу, идентитет се брише и, „стојећи тик до незнанаца, док смо се међусобно гуркали 
борећи се за простор и дах, сви изнова проживљавајући неизречене трауме” (Кол 2016: 15), човек 
постаје свеснији своје усамљене позиције. Метро као неместо скупља све имигранте којима је 
заједничко неприхватање и неразумевање од стране других. Када Џулијус једном приликом за-
борави да изађе на својој станици, постаје му јасно да његов останак у метроу „иако несвестан, 
беше хотимичан” (Кол 2016: 52). Оставши да седи у метроу неколико наредних станица, возећи 
се беспотребно и без јасног циља, Џулијус осматра самог себе. Боравак у метроу, ма колико пред-
стављао трауматско искуство, пружа Џулијусу прилику да се удаљи од себе, својих мисли, свог 
изгнаничког идентитета и, пре свега, од лутања и потраге изнад земље. Долазимо до закључка 
да се Џулијус не замара физички у својим шетњама већ, преплављен сећањима и борбом за своје 
место у граду, хотимично силази у метро не би ли доживео пасивну употребу простора каква је 
могућа само на неместима. 

5. ХЕТЕРОТОПИЈА ЊУЈОРКА – ДРУГО МЕСТО ИЛИ МЕСТО ДРУГОГ?

У свом есеју Друга места10, Мишел Фуко дефинише хетеротопије као
[…] места стварна, збиљска, места чији се обриси назиру у свакој установи друштва, и 

која су својеврсне утопије упросторене посредством стварних распореда, свим оним реалним 
распоредима који се могу пронаћи унутар културе истовремено као представљени, оспорени и 
преокренути, места која су изван свих места, но чији се положај ипак да стварно одредити. 
(Фуко 2005: 31)

Подврсте хетеротопија које можемо уочити у роману Отворени град јесу хетеротопија од-
ступања и хетеротопија времена акумулирних у бесконачности. Хетеротопије одступања „наста-
њују појединци чије понашање одступа од уобичајеног просека или прописане норме” (Фуко 
2005: 33), попут психијатријских институција и затвора. Хетеротопије акумулираног времена 
могу бити места попут музеја или библиотека која теже да постоје ван времена, да у себе сакупе 
сва времена и тако остану нетакнута (Фуко 2005: 34). Џулијус ради у психијатријској клиници у 
којој је увек окружен људима који су „обележени” и „протерани” из остатка друштва. Џулијусов 
одлазак у Музеј америчке народне уметности доима се важним за тумачење романа као места 
сећања. Парадоксално, музеј представља више место заборава него сећања, јер је направљена 
селекција дела која ће бити изложена и оних која ће остати у складиштима и архивама. То што је 
изложено део је, према А. Асман (2011: 65), функционалног памћења, јер је прошло „кроз риго-
розан изборни поступак” и вредновано у складу са одређеним каноном. Наспрам функционалног 
памћења поставља се памћење складишта у којем „делују механизми избора, одбацивања, уни-

10  М. Фуко (2005: 31) наводи да друга места могу бити утопије и хетеротопије, при чему обе категорије представљају 
посебну врсту места која „укидају, обеснажују или преокрећу скуп односа који сами обликују”, уз напомену да 
хетеротопије, за разлику од утопија, заиста постоје. Ова разлика, као и сам појам утопије код М. Фукоа, неће бити тема 
датог истраживања.
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штавања, губитка” (Асман 2011: 65). Музејски артефакти могу се поистоветити са идентитетом 
Другог (који се у роману јавља у виду хомосексуалаца, имиграната различитих расних и верских 
идентитета) којима је одузет глас, а уједно и могућност да њихова прича буде испричана.

Џулијусов боравак у музеју представља бег у прошлост. У музеју се чини да се време на 
тренутак зауставља и постепено одмотава уназад пред његовим очима стварајући, према Џули-
јусовим речима, „утисак да сам закорачио у прошлост” (Кол 2016: 44). Ово искуство за Џулијуса 
представља интензивни догађај пун открића како о историји тако и њему самом. Изложене слике 
слепих уметника подсећају га на слепог певача луталицу из његовог детињства у Лагосу (Кол 
2016: 45), чиме читаоци добијају још један део слагалице о његовом прошлом животу, а њему 
је омогућено да ова сећања призове и реконтекстуализује. Музеј, дакле, представља претходно 
поменуту хетеротопију времена које се бесконачно акумулира. Ствара се јасна разлика између 
музеја као посебног места које с једне стране функционише по датим правилима и служи одређе-
ној сврси (у овом случају то јесте самооткриће), и прометних њујоршких улица са друге стране. 
О свом искуству у музеју Џулијус каже следеће:

Изгубио сам појам о времену испред тих слика, уроњен дубоко у њихов свет, као да је све 
оно време које нас је делило наједном нестало, тако да сам, када ми је чувар пришао и рекао да 
се музеј затвара, заборавио да причам и само сам га гледао. Кад сам напослетку сишао низ сте-
пенице и изашао из музеја, имао сам осећај као да сам се вратио на Земљу с велике удаљености. 
Саобраћајни шпиц на Шестој авенији, са својим гладијаторима који су једни другима искушавли 
границе, силно се разликовао од места на ком сам управо био. (Кол 2016: 47 – 48)

Хетеротопије представљају посебна места која имају јасно одређена правила функциони-
сања и наметнутне идентитетске релације. У том смислу могу се поредити са антрополошким 
местима која „за свакога представљају одређени скуп могућности, прописа и забрана чија је садр-
жина и просторна и социјална” (Оже 2005: 52). Како антрополошко место може бити читав град, 
појам хетеротопије такође се може применити на веће географске одреднице од оних иницијално 
изложених у есеју М. Фукоа.

Једина прилика када Џулијус привремено напушта Њујорк јесте годишњи одмор у Бриселу, 
услед којег добија прилику да Њујорк сагледа из потпуно нове перспективе током слетања авио-
на. Џулијус замишља:

[…] да је авион мртвачки сандук, да је град испод нас огромно гробље препуно надгробних 
споменика од белог мермера и камена различите висине и величине. Али када смо прошли кроз 
последњи слој облака и град се у свом стварном облику наједном указао триста метара испод нас, 
утисак који сам имао уопште више није био морбидан. (Кол 2016: 158) 

Гробље, контрадикторно својој намени, јесте место оживљавања сећања на наше најдраже. 
Надгробни споменик јесте физички симбол тог сећања јер носи податке, име, слику, дотичне 
особе. Зграде које Т. Кол представља као мермерне споменике такође се могу посматрати као 
отеловљење сећања, идеја, живота – свега што један простор чини местом. Град као место пуно 
је таквих „споменика”, стога га можемо посматрати као засебну хетеротопију. Читав Њујорк, да-
кле, јесте хетеротопија, посебно место, место сећања које у себи укључује мање целине са истом 
функцијом. 

Марко Сензати (2008: 79) уводи појам хетеротопија разлике којим исказује постојање 
места у којима уочавамо више непомирљивих простора, који се стално мењају и преиспитују. 
Услед честих измена урбаног пејзажа, подизања нових грађевина и рушења старих, сам град, 
попут његових становника, налази се у процесу непрекидних промена. Досељавају се нови људи 
различитих националности, раса и култура, чиме се преиспитује идентитет града као хомогене 
друштвене целине. Острво Елис у њујоршкој луци, место уласка првог а потом и милиона других 
имиграната у Сједињене Америчке Државе, постаје синонимно са имиграцијом и надом за ства-
рањем новог живота и идентитета11. Њујорк се „трансформише из монолита у град диверзија и 
11 „Острво Елис представљало је симбол углавном за избеглице из Европе. Џулијус истиче: „Црнци, ’ми црнци’, 
упознали смо суровија долазна пристаништа; управо на то је, могао сам признати себи сад кад сам био смиренији, 
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различитости, играђен на разноврсности и оживљен у искуству својих становника, међу којима 
Џулијус кривуда” (Кришнан 2015: 681). Џулијусово кривудање и опис његове путање по граду 
указује на то да је пут до спознаје идентитета у изгнанству комплексан и захтева отвореност 
према људској различитости. Наслов романа Отворени град може се тумачити као град отворен 
за бројне идентитете, изграђен од палимпсеста прошлости својих становника, отворен за разне 
историје и приче. 

Мотив птица јавља се на првој и последњој страни романа, чиме се уводи кружна структу-
ра наратива и контекстуализује Џулијусово кретање у оквиру појма миграције, трансформације 
идентитета у својеврсном изгнанству и потраге за слободом. Џулијус наводи: „Оних дана када 
бих се вратио нешто раније из болнице, обично бих гледао кроз прозор као какав тумач знамења, 
у нади да ћу угледати чудо природне миграције” (Кол 2016: 11, емфаза аутора). Примећујемо да 
се Џулијус диви птицама на свеобухватној перспективи и слободи кретања. Премда Џулијус није 
на било који начин условљен боравком у Њујорку и може се вратити у Нигерију уколико би то 
пожелео, он то ипак не чини. Читав концепт изгнанства стога јесте тривијализован, јер „шта је 
изгнанство данас, кад сви слободно одлазе и долазе?“ (Кол 2016: 111).

Џулијусово искусво у граду, односи са другима мигрантима и (не)прихватање на које на-
илази од стране свог новог простора, указују на потенцијалну идеализацију миграције, промене 
и потраге за бољим животом. Кип слободе, симболично смештен на острву Елис, првобитно је 
служио 

[…] као светионик, највећи у земљи. У то време, пламен којим је светлела његова бакља 
наводио је бродове у луку на Менхетну; то исто светло, нарочито по лошем времену, погубно је 
дезоријентисало птице. Птице, од којих су многе довољно спретне да избегну гомилу солитера у 
граду, суочене са тим големим пламеном, некако су губиле компас. Мношто птица страдало је на 
тај начин. (Кол 2016: 265–266)

Попут птица, имигранти често бивају заслепљени светлом наде и обећања америчког сна 
– жудњом имигранта „само да изађе напоље, на ваздух, и омирише Америку“ (Кол 2016: 77), да 
„остан[е] у овој земљи” (Кол 2016: 77). Посета затвору намењеном имигрантима без докумената 
освестила је Џулијуса и указала на чест неуспех имиграције, заслепљеност и страдање. Доласком 
у нову државу, имигранти бивају укључени у друштво, под условом испуњених захтева за при-
ступ, али истовремено остају искључени и увек дефинисани као Други. Њихва различитост се 
истиче и представља препреку потпуној асимилацији. Њујорк, дакле, јесте друго место, хетеро-
топија за себе, али истовремено јесте и место Другог. 

6. ЗАКЉУЧАК 

Изопштен из друштва, Џулијус се окреће граду као уточишту. Шетње за њега представља-
ју одређени вид освајања простора, мапирања помоћу сећања, услед чега се Њујорк претвара 
у Џулијусово место. Не успевши да постане део заједнице, Џулијус ослушкује приче града и 
последично постаје део њега. „Урбани идентитет позива се на заједничко памћење и заједничку 
прошлост, али уместо крви, тла и искључивости, његов корен је у простору који је створио човек 
– у урбаној коегзистенцији која је уједно извор отуђења и радосног заноса” (Бојм 2005: 136). Град 
као извор радости и идентификације Џулијусу омогућава да се осети сигурним и заштићеним 
мрежом урбаних знакова. Њујорк за њега није само град у којем живи, већ ентитет који је срастао 
са њим, јер, како и сам Џулијус наводи: „Њујорк [се] лаганим кораком утиснуо у мој живот” (Кол 
2016: 11). Ове дуге шетње градом, „проистекле из извесне потребе“ (Кол 2016: 52), пружиле су 
му дуго прижељкивану слободу и осећај припадања нечему већем од себе – припадања улицама 

мислио онај таксиста. Такво признање је тражио, на свој осоран начин, од сваког ’брата’ ког би срео” (Кол 2016: 63). 
Због свог делимично европског порекла, Џулијус није био у стању да у потпуности разуме потребу за поистовећивањем 
и изградњом заједничке приче сваког Африканца ког је упознао у Њујорку. 
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Њујорка. Суочен са пословном понудом изван Њујорка која би му донела већу зараду, престиж и 
углед, Џулијус не може да замисли напуштање сада већ свог града. „Останак у граду био је једини 
избор који је за мене имао емоционалног смисла” (Кол 2016: 254), док би одлазак из града био 
једнак напуштању сопственог идентитета. Њујорк, дакле, постаје Џулијусово друго место у којем 
је он као Други, кроз комуникацију са градом и читањем његових трагова, успео да изгради до 
тада неостварени завичај. 
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SPACE, MEMORY AND EXILE: NEW YORK IN TEJU COLE’S OPEN CITY

Summary 

Relying on theories of space, memory, and exile (M. Foucault, M. Augé, A. Assmann, E. Said) the goal of the 
paper is to examine how Julius, the protagonist of Teju Cole’s Open City, forms his new home upon being exiled, 
as well as the role of memory in the aforementioned process. Heterotopia as an “other space” gains significance 
in the context of Julius’s exile, because this spatial determinator can be applied not only to institutions within the 
city (museums, hospitals, prisons) but the city itself. New York City thus becomes Julius’s other space in which 
he as the Other managed to build a new home through communication with the city. During his walks through the 
streets of New York City, Julius comes into contact with numerous people and buildings which associate him with 
various episodes from his life, awakening the past and his memories of his homeland. Present as a palimpsest of 
memories and identities, New York City plays an important role in Julius’s life, as it provides him with the long-
desired freedom and feeling of belonging to something larger than himself – belonging to the streets of the city.

Keywords: heterotopia, memory, exile, Open City, Teju Cole
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РАСЈЕЧЕНИ ЈЕЗИК И ГЛУВОНИЈЕМА ОЛОВКА – ИШЧЕЗНУЋЕ 
ПРИЧЕ У ХАЗАРСКОМ РЕЧНИКУ И ЊУЈОРШКОЈ ТРИЛОГИЈИ

У раду ће се упоредо анализирати Хазарски речник Милорада Павића и Њујоршка трилогија Пола Осте-
ра. Ова дјела, настала у размаку од само годину дана, иако припадају писцима који долазе из различитих 
култура, упоредива су, како на основу њихових позиција у Павићевој и Остеровој стваралачкој биографији, 
тако и на основу великог броја заједничких, међусобно чврсто повезаних тема и књижевних преокупација. 
У овом раду посебна пажња биће посвећена преиспитивању ауторске фигуре и (не)могућности читања/
раскринкавања текста. Павић себе представља као једног од записивача Хазарског речника, док се Остер 
питањем ауторства поиграва позиционирањем себе у самој сржи фабуле. Током анализе ће се показати како 
оба романа, тематизујући феномен надомјестка – онако како је тај феномен описао Жак Дерида – истовре-
мено показују сопствену ненадомјестивост. На крају, значајан дио рада биће посвећен мотиву нестајања 
који је у овим романима у битној вези са тематизацијом (не)могућности причања приче. 

Кључне ријечи: аутор, прича, читалац, нестајање, Хазарски речнк, Њујоршка трилогија

Два исказа која нам свједоче о посвећености писању, посвећености књижевности, већ на 
први поглед изазивају читаочеву слутњу да се између два имена, која припадају веома различи-
тим културама, могу наслутити одређене везе. Као да би наслов некролога Јасмине Михајловић 
посвећен њеном супругу – „Живети за књижевност до последње струне свог DNKˮ – савршено 
одговарао наслову неке будуће биографије Пола Остера, нарочито ако се зна да је „сам Остер 
веома рано постао свестан чињенице да је писање оно чиме ће морати да се бави у животуˮ 
(в. Ђурић Пауновић 2014: 16). Он „није желео да прави било какве компромисе тиме што ће, 
попут неких својих колега, пронаћи посао на универзитету, или у маркетингу, да би се писањем 
бавио у слободно време. Због такве одлуке, и тог става, измицале су му лагодности живота које 
материјална сигурност може да пружиˮ (в. Ђурић Пауновић 2014: 16). Павић је, за разлику од 
свог млађег америчког колеге, као универзитетски професор, заиста уживао животне лагодности, 
али до њих није дошао лако, будући да је његова докторска теза посвећена пјесништву Војислава 
Илића наишла на одбијања која су писца натјерала да промијени средину (в. Поповић 2002). 
Уколико бисмо обратили пажњу на цјелокупан Павићев опус дјелује као да је његов научни рад, 
да искористимо једну Остерову синтагму, био корисно шегртовање у служби онога што је писац 
остварио у својој умјетничкој прози, баш као што је и Остеров преводилачки рад, писање много-
бројних критичких текстова и есеја посвећених књижевности и филму, био useful apprenticeship 
„захваљујући којем је успео да дође до форме за којом је трагаоˮ (в. Ђурић Пауновић 2014: 15). 
Интересантно је примијетити и то како су оба писца свој опус започела поезијом, да би се тек 
касније развили у приповједаче и романсијере. Остер је снимио и пет филмова од којих је у два 
комплетан аутор, док у три учествује у писању сценарија, а позната Павићева прича „Веџвудов 
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прибор за чајˮ прерасла је у сценарио за филм Драгана Маринковића Византијско плаво, баш као 
што је и Остерова „Божићна причаˮ прерасла у сценарио за филм Smoke Вејна Вонга.1

Међу многобројним сличностима између ових писаца, које би се могле наводити унедоглед, 
посебну пажњу привлачи она која се тиче наглих обрта у њиховим књижевним каријерама. Кад год 
би се повела ријеч о његовом Хазарском речнику, Милорад Павић би изговорио духовиту опаску у 
којој тврди како је до 1984. био најнечитанији писац у својој земљи, а од те године па надаље најчи-
танији. Година издања Хазарског речника узима се и као година почетка потпуног обрта у Остеровој 
књижевној каријери. То је година у којој амерички писац завршава рукопис своје Њујоршке трило-
гије (роман је изашао 1985), а управо рукопис њеног првог дијела који носи наслов „Град од стаклаˮ 
има веома сличну судбину као и Хазарски речник. Наиме, у својој књизи посвећеној америчким 
хронотопима Пола Остера Ивана Ђурић Пауновић пише: „Писац чији је рукопис првог дела Њујор-
шке трилогије, новелу Град од стакла, одбило седамнаест издавача постаје, само деценију касније, 
толико значајан да (Остер) добија позив кустоса чувене Бергове збирке у Њујоршкој јавној библио-
теци, да прода своје рукописе који су тако постали доступни јавности, баш као и радови Владимира 
Набокова, Чарлса Дикенса, Т. С. Елиота, Емерсона, Тороа и Хоторнаˮ (Ђурић Пауновић 2014: 14). 
Из Поповићевог Животописа Милорада Павића сазнајемо да ни рукопис Хазарског речника није 
имао ништа лакше дјетињство: „Ваља, међутим, рећи још једну чињеницу: по Павићевим речима – 
више издавачких кућа одбиле су рукопис, не прочитавши га! Реч је о Нолиту, Раду, итдˮ (Поповић 
2002: 81). Управо након свих тих силних одбијања, рађа се феномен Остер, писац чија књижевност 
постаје предмет великог интересовања и проучавања како у Америци, тако и у иностранству. Попут 
њега, такође након многих одбијања и оспоравања, рађа се и феномен Павић, писац чији је роман, 
захваљујући јединственој форми, помјерио границе свјетске књижевности и постао свјетски бест-
селер, а он (Павић) уз Иву Андрића, јединог српског нобеловца, најпревођенији српски писац, који 
је данас, несумњиво, и опет уз Андрића, најпроучаванији наш писац у иностранству.2

1  Поређење амбивалентног карактера између Павића и Остера могло би се направити чак и на нивоу њихових „справа 
за писањеˮ. Павићев компјутер имао је своје лично име –  Хомер (в. ДаМЈанов 2010: 13), док је Остерова писаћа машина 
која га вјерно прати током готово читаве списатељске каријере, упркос његовим намјерама, доживјела култни статус 
и постала живо биће: „Никада ми није била намјера да своју писаћу машину претворим у херојску фигуру. То је дјело 
Сема Месера, човјека који је једног дана ушао у моју кућу и заљубио се у машину. (...) Од тада се враћао неколико пута 
и свака посјета је произвела нови талас слика, цртежа и фотографија. Сем је запосјео моју писаћу машину и, мало по 
мало, неживи предмет претворио у биће са личношћу присутно у свијету. Писаћа машина сада има расположења и 
жеље, изражава мрачне љутње и бујне радости, и заробљеној тако у сувом металном тијлу, могли бисте се заклети да јој 
чујете откуцаје срца. (...) Слике су бриљантно урађене и поносан сам на своју писаћу машину што се показала као тако 
вриједна тема, али ме је у исто вријеме Месер приморао да свог старог сапутника гледам на нов начинˮ (auster 2019: 
100). У науци о књижевности није много пажње посвећено оруђу писаца, али ова тема у себи скрива херменеутички 
потенцијал који књижевну историју може обогатити новим нијансама. Проучаваоци књижевности чији је задатак да 
нам што вјеродостојније прикажу личност писца могли би да изводе минијатурне херменеутичке бравуре посвећене 
оваквим биографским детаљима. Такав подухват био би занимљивији посебно ако, као у овом случају, размислимо о 
разлици између Павића који, иако рођен знатно раније, чувајући призвук старине само у њеном имену, својевремено 
посеже за најмодернијом направом за писање и Остера који, упркос свом изразито савременом књижевном изразу, не 
само да деценијама користи исту писаћу машину, већ све што пише прво записује оловком. На питање Мишела Контата 
(Michel Contat) да ли Остеров начин писања и често преправљање текста које доводи до органске везе рукописа и писца 
значи да се на крају дана добије десет или више одштампаних копија једне странице рукописа, Остер му одговара: „Не. 
Зато што сам га већ десет пута написао у свеску. Тек када сматрама да је завршен, онда га искуцам. Али наравно, то 
је ријеткост. С тога сам почео са ревидирањем куцаног текста.ˮ (HutcHisson 2013: 75). Колико је Остер инсистирао на 
физичком чину писања који му омогућује да са текстом који ствара остане у што непосреднијем контакту, на важности 
осјећаја који има док пише оловком или куца на старој писаћој машини, најбоље показује наставак овог разговора: „На 
скоро свакој страници уносио сам измјене и схватио да живот са књигом сада има другачији ритам: постоји одређена 
брзина која долази од куцања овог коначног рукописа и осјећате музику књиге у прстима, то је скоро као свирање кла-
вира. И свака реченица, сваки пасус, сваки дио књиге има свој ритам и облик и осјећам то у прстима. Схватио сам да 
су промјене произашле из овог новог односа са текстом, и да је ово посљедње куцање било од суштинског значаја за 
завршетак књиге и да бих, да сам имао дугме да притиснем, све пропустио. Морате још једном да живите са књигом да 
бисте видели како да је завршите ˮ (HutcHisson 2013: 75).
2  Иво Андрић представља још једног писца српске књижевности са којим је, упркос њиховим поетичким разликама, 
могуће упоредити Пола Остера и то на нивоу преиспитивања појединачних и колективних идентитета, тј. феномена 
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Постоји, међутим, још један исказ посвећен Милораду Павићу који би у потпуности од-
говарао наслову неке будуће студије о Полу Остеру, под условом да Павићево име замијенимо 
Остеровим. Ријеч је о књизи Саве Бабића симптоматичног наслова – Милорад Павић мора прича-
ти приче. О томе колико је причање прича било важно за Остера свједочи нам следећи одломак 
из његове књиге есеја, чланака и интервјуа The Аrt of Hunger у којој писац каже следеће: „Свака 
целовита особа… свака особа са кохерентним идентитетом, у сваком тренутку прича причу свог 
живота – пратећи нит сопствене приче. Код људи са оштећеним мозгом та нит је покидана. Када 
се то деси, немогуће је остати цеоˮ (Аuster 1992: 123). Ова констатација нам се чини као идеална 
прилика да наше поређење Павића и Остера са биографског, преусмјеримо на ниво херменеу-
тичке интерпретације. Она се, међутим, неће тицати само статуса (усмене) приче и (усменог) 
приповиједања у Хазарском речнику и Њујоршкој трилогији, већ и других битних питања која су 
са њима у вези, попут проблема ауторства, мотива нестајања, потраге за истином, деконструкције 
жанра, односа читаоца и текста, питања отвореног дјела, надомјестка и (књижевног) перформан-
са. Интересовање за ова питања могло би се довести у везу са њиховим врхунским познавањем 
француског језика и боравцима у Паризу – обојица преводе, док Павић чак држи и предавања на 
Сорбони (в. Поповић 2002) – које их је несумњиво приближило водећим теоретичарима францу-
ског структурализма и постструктурализма,3 попут Ролана Барта, Мишела Фукоа, Жака Дериде и 
других чија су размишљања о тексту, читању и улози аутора извршила велики утицај и у теориј-
ском дискурсу и у умјетничкој пракси.

***
Није на одмет примијетити како енциклопедијски и детективски жанр –  на први поглед 

двије потпуно различите литерарне категорије – спаја заједнички императив за истином. Ни на-
учнику, као ни детективу, знање није доступно на почетку, већ на крају истраживања које почиње 
са неком претпоставком, запажањем, трагом или злочином, да би се, након посвећеног рада који 
подразумијева врхунску способност закључивања, завршило знањем или проналажењем одгово-
ра за којима се трага. Другим ријечима, посао научника и детектива почиње у тачки А и завршава 
се у тачки Б, што имплицира његову линеарност. Павићев роман жанровски је одређен и струк-
турално изведен као рјечник, чиме се постиже атмосфера научног, тј. енциклопедијског знања о 
теми којој је посвећен, док се Њујоршка трилогија Пола Остера служи обрасцем детективског 
романа, што подразумијева тежњу за рјешавањем мистерије. С тим у вези, дјелује као да се зада-
так ликова и наратора ових романа преноси и на читаоце. У случају Њујоршке трилогије читалац 
постаје детектив чији је задатак да ријеши мистерију, али оно што истрагу чини компликованијом 
јесте чињеница да се овдје не трага само за рјешењем случаја који рјешава лик детектива, већ 
се  – посебно у Граду од стакла  – трага и за несталим детективом који није могао да испуни 
своју наративну улогу. Та немогућност детектива да испуни наративну улогу која му је додије-
љена жанровском конвенцијом – да ријеши случај, објасни злочин, протумачи трагове и разјасни 
методологију истраге – представља саму срж деконструкције детективског жанра. Мисао која 
нам се намеће након таквог закључка усмјерена је на позицију читаоца у односу на текст романа. 

и психолошких стања који узрокују њихово губљење, а затим и на нивоу улоге приче и приповиједања у процесу 
покушаја да се идентитети сачувају или изграде. Рад на ову тему написала је за Годишњак Филозофског факултета у 
Новом Саду Горана Раичевић и он носи наслов „Исклизнуће из стварности: идентитет код Иве Андрића и Пола Остераˮ. 
Фигура оца и тематизација смрти оца велике су опсесије и Остерове и Кишове прозе, проузрокаване, несумњиво, 
њиховим личним трагедијама, а овог америчког и српског писца, поред наведеног, спаја и нит њиховог јеврејског 
поријекла. Уколико бисмо наставили да помињемо српске писце које бисмо могли упоредити са Остером, онда сасвим 
сигурно не бисмо могли заобићи ни Црњанског на нивоу тематизације велеграда, ни Пекића на нивоу деконструкције 
жанра, док искази Драгослава Михаиловића везани за императив да се, поред свих недаћа које су га сналазиле, мора 
посветити искључиво писању, неодољиво подсјећају на оне из Остерових интервјуа. На основу свега наведеног може 
се наслутити једно готово нетакнуто поље истраживања које би могло бити подједнако изазовно и за српске и за 
америчке проучаваоце књижевности.
3 Студија An Art of Desire у којој се, између осталих, анализира и „Град од стаклаˮ, посматра Остерово дјело из 
перспективе постструктуралистичких теорија.
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Другим ријечима, сада се поставља питање да ли је читаоцу Њујоршке трилогије, за разлику од 
детектива који не може да дешифрује случај, остављена могућност да ријеши мистерију текста. 
Уколико није, онда смо у опасности – изједначавање детектива и читаоца (обојица раде исти 
посао!) имплицира изједначавање злочина/случаја и романа,4 а ми не желимо да завршимо као 
Остерови детективи. Када смо већ постали дио истраге, остаје нам само да покушамо раскринка-
ти текст и тако га спријечити да својом нечитљивошћу укине и нас као читаоце.5

У случају Хазарског речника ситуација је слична због тога што се и у Павићевом роману 
пред читаоца поставља задатак који имају сви његови записивачи, при чему ти записивачи ујед-
но чине и важну поставу ликова овог романа. Читалац се у њему директно позива да допише 
Хазарски речник док га током читања текста занима исто што занима и поменуте ликове – да 
сазна истину о Хазарима и ријеши хазарско питање. Тако Хазарски речник у ствари и није прича 
о Хазарима, већ о истраживачима хазарског питања чијој се потрази придружује и сам читалац. 
Међутим, уколико читаоци и истраживачи хазарске прошлости не могу да досегну истину о Ха-
зарима, која јесте једна врста мистерије овог романа, онда се овдје ради и о деконструкцији енци-
клопедијског жанра, због тога што се ни у Хазарском речнику, баш као ни у Њујоршкој трилогији, 
не долази до знања којем се тежи, а енциклопедија, по себи, не би требало да има мистерије, 
већ да их рјешава. Будући да смо самим читањем романа избјегли да будемо сахрањени на првој 
страници књиге,6 нећемо прихватити ни опцију да га допишемо, јер ни сам Павић, изгледа, није 
схватио да писање Хазарског речника, ако узмемо у обзир судбине његових записивача, ризично 
и смртоносно. Као да се таквим наративом потврђују Фукоове ријечи о писању: „Наша култура је 
променила ову тему приче или писма створених да победе смрт: писање је сада везано за жртву, 
истинско жртвовање живота (...) Дело које је имало за задатак да донесе бесмртност добило је 
сада право да убија, да буде убица свог аутораˮ (Фуко 2012: 102). У том смислу више се исплати 
бити на страни ликова који Хазарски речник покушавају да униште, него, упустивши се у истра-
живање и дописивање, дозволити роману да уништи нас. Међутим, упркос могућности таквог 
избора, нећемо пристати да будемо дио било какве скупине. Ако је вјеровати његовом посљедњем 
записивачу, читање је сада прилично безбједно, а познати су нам и неки читаоци који су прежи-
вјели роман. Задатак који смо пред себе поставили огледаће се у покушају да разумијемо због 
чега се истина о Хазарима не може сазнати, односно због чега истраживачи хазарског питања не 
могу да доврше свој посао.

Одмах на почетку ових подухвата треба истаћи да су Хазарски речник и „Град од стаклаˮ 
представљени као реконструкције материјалних извора захваљујући којима су настали, што нашу 
истрагу чини напетијом и узбудљивијом. У случају Хазарског речника читаоцу се то саопштава 
на два мјеста, при чему је прво уједно и оно у којем се тврди да је овај роман тек покушај рекон-
струкције првобитног, Даубманусовог издања:

4  Знак једнакости између злочина и романа – или, можда, између романа и злочинца – занимљиво би било посматрати 
и у односу на Фукоову изјаву да је дјело које је раније доносило бесмртност сада добило право да убија (в. Фуко 2012: 
102). Као да се некадашњи спасилац ауторовог живота преобразио у његовог убицу.
5  О изједначавању читаоца и детектива, аутора и злочинца, писали су многи теоретичари и проучаваоци књижевности, 
а међу њима и Норма Ровен која у свом раду „The Detective in Search of the Lost Tongue of Adam: Paul Auster’s City of 
Glassˮ указује на тешкоће у читању са којима се савремени читалац суочава, те имплицитно доводи у питање могућност 
тумачења текста: „Многи који пишу о детективској причи истичу да је  детектив својеврсни читалац, декодер знакова, 
трагова које сценарио злочина нуди. Питер Хан у свом чланку на ову тему одређује сличности. ‘Стално преуређивање и 
реинтерпретација трагова’, каже он, ‘је, наравно, основни метод читања и разумијевања непознатих текстова’. Тодоров 
је у Поетици прозе још сажетији. „Аутор/читалац = криминалац/детектив“, наводи он, цитирајући С.С. Ван Дајна. У 
постмодерном свијету, међутим, ствари су постале компликованије. Трагови више не указују на било шта извјесно; 
означитељи су се удаљили од онога што означавају; и појавило се оно што Питер Хан назива „општим недостатком 
повјерења у ефикасност читањаˮ (rowen 1991: 224–225). Ровенова је, дакле, скептична према исходу читања, што 
имплицира да текст има предности над читаоцем који није у стању да га савлада.
6  Алузија на Павићеву симболичку гроб-страницу са којом се читалац сусреће прије него што крочи у причу: „На овом 
месту лежи онај читалац који неће никада отворити ову књигу. Он је овде заувек мртавˮ (Павић 2012: 5).
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 „Издавач овог другог издања Хазарског речника потпуно је свестан да Даубманусов мате-
ријал из XVII века није поуздан, да је легендаран у највећој могућој мери, да представља нешто 
као у сну ручак и држи се у мрежи заблуда различите старине. Па ипак, тај се материјал овде 
пружа на увид читаоцу, јер овај се речник не бави Хазарима онаквим какве их ми данас видимо, 
него је само покушај реконструкције Даубманусовог изгубљеног издања (курзив М. Т). Данашња 
сазнања о Хазарима су, дакле, кориштена само као неизбежна и неопходна допуна одломцима 
несачуваног изворникаˮ (Павић 2012: 24).

Друго такво мјесто налазимо већ на сљедећој страници гдје се читаоцу оставља могућност 
да настави рјечник и тако постане налик многим његовим јунацима: „То је отворена књига и када 
се склопи, може се дописивати: као што има свог негдашњег и садашњег лексикографа, може сте-
ћи у будућности нове списатеље, настављаче и дописивачеˮ (Павић 2012: 25). Из чињенице да је 
ова књига имала свог негдашњег лексикографа није тешко закључити како се овдје инсистира на 
томе да је рјечник о Хазарима постојао и прије романа који држимо у рукама. Цитирана реченица 
у исто вријеме доводи у питање и идентитет аутора, будући да се Павић у њој свјесно одриче та-
квог апсолута. Његов поступак могуће је посматрати у контексту теорије о смрти аутора Ролана 
Барта који у свом познатом есеју износи тезу да се, за разлику од аутора, модерни скриптор рађа 
у исто вријеме кад и текст – он није генијални творац дјела, већ онај који дјело записује (в. Барт 
1984: 450). Одричући се апсолутног ауторства над романом, Павић као да је са себе збацио аутор-
ску одежду и огрнуо костим скриптора (в. Барт 1984: 45). Другим ријечима, не чини ли се у овом 
тренутку како он себе представља као скриптора, а не као аутора Хазарског речника, будући да 
је Хазарски речник постојао прије Павића (он, наводно, само врши реконструкцију и тако ствара 
нови текст) а дјело није могуће тумачити на основу његове (Павићеве) личности (в. Тошовић 
2020: 367)? Осим тога, кроз синтагму првобитног издања Павић нам имплицитно сугерише и то 
да постоји Хазарски речник који нема своје издање, односно рјечник Хазара који не постоји као 
(објављена) књига (в. Тошовић 2020: 371). У супротном се за Даубманусов лексикон не би ин-
систирало на синтагми првобитног издања, већ би се користила синтагма првобитног Хазарског 
речника (в. Тошовић 2020: 371). Та првобитна верзија рјечника о Хазарима могла би нас довести 
до имена аутора и понудити кључ за одговоре које тражимо.

Уколико се позовемо на Бартову дефиницију ауторства према којој аутор, за разлику од 
скриптора који не постоји прије текста, у односу на дјело које ствара мора посједовати страсти, 
ћуди, осјећаје и дојмове (в. Барт 1984: 450), онда је једина оригинална ауторка Хазарског речника, 
у ствари, хазарска принцеза. Једино Атех постоји прије Хазарског речника и једино она, будући 
да се чином стварања бори за свједочанство о свом народу којем пријети нестанак, у вези са Ха-
зарским речником може осјећати страсти мисије у коју се упушта и страхоте пријетње којој се 
супротставља. Њена верзија је, дакле, првобитна. Са том верзијом је све почело. Она не постоји 
као објављена књига, нити као древни рукопис. Првобитни Хазарски речник сачуван је само као 
усмена прича, као глас:

„Пре но што се то десило, предосећајући опасност, принцеза Атех је наредила да се при-
купи велики број папагаја вичних људском говору. За сваку реч Хазарског речника био је донет 
тако у двор по један папагај и сваки је био научен једној одредници и знао је у свако доба напамет 
стихове који се односе на ту реч. Наравно, стихови су били на хазарском језику и папагаји су их 
на том језику и рецитовали. Када је дошло до напуштања хазарске вере, хазарски језик почео је 
нагло да ишчезава и Атех је тада пустила на слободу све папагаје вичне хазарском речнику. Рекла 
је: – Идите и научите друге птице својим песмама јер овде их ускоро нико неће знати... – Птице 
су се разлетеле по шумама црноморских обала. Тамо су друге папагаје училе својим песмама, 
ти други су учили треће и тако су у једном тренутку само папагаји знали ове песме и говорили 
хазарски језикˮ (Павић 2012: 179).
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Хазарски речник, дакле, настаје усљед предосјећања опасности. То предосјећање нам гово-
ри да је приповиједање/пјевање7 мотивисано страхом од нестанка (напуштање вјере, ишчезава-
ње језика). Другим ријечима, приповиједање се манифестује као жеља да се нестајање заустави 
причом као свједочанством. Нико од каснијих писаца Хазарског речника није могао да осјећа 
страх принцезе Атех. Кључна разлика измеђе принцезе и осталих ликова који стварају рјечник 
о Хазарима је у томе што они морају да истражују да би дошли до истине или до знања чија им 
коначност непрекидно измиче, док принцеза истину и знање које је потпуно и коначно претвара 
у причу. Мотив да се приповиједа папагајима логичан је, са једне стране, зато што усљед ишчеза-
вања хазарског језика и вјере Атех није могла да нађе поузданог слушаоца којем би прича могла 
бити повјерена. Са друге стране, природа папагајске меморије искључује могућност импрови-
зације запамћеног текста (в. Тошовић 2020: 377–378). Тако прича остаје сачувана у оригиналу, 
вишеструко заштићена: ако сваки папагај на почетку зна само једну одредницу рјечника, то не 
искључује могућност да се током процеса преношења у једном или више папагајских мозгова по-
сложи читава прича. Осим тога, таквом одлуком прича као да је исцјепкана на дијелове и сакриве-
на на више различитих мјеста, па ју је тешко пронаћи и уништити одједном. Реализовањем приче 
у форми рјечника остварује се спајање двије врсте знања – егзактног/научног и приповједачког. 
На крају, приповиједањем приче, насупрот записивању текста, избјегава се материјална рањивост 
писаног свједочанства. Потрага за Хазарима је, у ствари, потрага за причом.

Слично Хазарскoм речнику, рукопис „Града од стаклаˮ настаје, како тврди његов наратор, 
на основу црвене свеске, а та „свеска, дакако, представља само половину приче, што ће схватити 
сваки пажљивији читалацˮ (Остер 1999: 119).  Остеров анонимни наратор тако, попут Павића, 
постаје тек неко ко причу записује, односно постмодерни приређивач или бартовски скриптор 
„Града од стаклаˮ. Цитирана реченица још више продубљује могућност поређења ових романа 
због тога што се читаоцу и овдје указује на недовољност крњег извора на основу којег рукопис 
настаје и који му претходи. Поигравање са фигуром аутора у Њујоршкој трилогији одвија се на 
више нивоа. Квин детективске романе пише под псеудонимом Вилијема Вилсона, док се у исто 
вријеме поистовјећује са својим јунаком Максом Ворком. Он се, међутим, ни у прави детективски 
случај не упушта као Квин, већ се служи идентитетом Пола Остера, који се касније појављује 
и као јунак романа и као име на корицама књиге, при чему тај Пол Остер није личност за коју 
је Квин мислио да јесте. Напосљетку, Квин није творац рукописа „Града од стаклаˮ, већ је то 
неименовани Остеров пријатељ. Тај неименовани наратор свој рукопис гради покушавајући да 
„реконструишеˮ нешто што, будући да представља тек (другу) половину приче, почиње, у ствари, 
из њене средине. Пишући о надомјестку у својој капиталној књизи О граматологији, Жак Дерида 
исписује реченицу која нам може послужити да боље разумијемо оно што се дешава у роману 
који тумачимо: „Све почиње из средине, и то је оно што је несхватљиво разумуˮ (Дерида 1976: 
206). Функција надомјестка се, према Дериди, огледа у одлагању значења. За њега „не постоји 
оно извантекстуалноˮ (Дерида 1976: 207), нужност надомјестка он описује као „бесконачни ла-
нац који неизбјежно умножава замјенеˮ (Дерида 1976: 206), а писање види као „нестанак при-
родног присустваˮ (Дерида 1976: 208). Другим  ријечима, текст је, према Дериди, далеко од свог 
извора – који би у бартовском кључу могао да представља аутор – али и од свог исхода, у смислу 
могућности његове коначне интерпретације. Црвена свеска у „Граду од стаклаˮ може се тумачити 
као надомјестак приче коју је Квин почео да прича Остеру, а онда, изгубивши повјерење у свог 
слушаоца, одлучио да причу настави записујући је у црвену свеску. Та свеска, дакле, треба да 
надомјести оно што недостаје Квиновој недовршеној усменој причи да би била потпуна и саоп-
штила оно до чега је Квину стало. У том случају рукопис „Града од стаклаˮ постаје надомјестак 
надомјестка којим се продужава бесконачни ланац и умножавају замјене, а који је у исто вријеме 

7  Како не би дошло до забуне, треба рећи да су пјесме принцезе Атех имале фабулу, будући да су описивале живот и 
историју Хазара. У својој познатој књизи Муза учи да пише Ерик А. Хавелок пише да је приповиједање у стиховима, 
зарад дидактичке функције у својству лакшег памћења, било карактеристично за усмену, али и за библијску књижевност 
(в. ХавеЛок 1995: 12–15).
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далеко од природног присуства приче коју замјењује, колико и од могућности да доврши и пре-
несе истину којој је прича тежила. Пишући о Остеровој тежњи да дестабилизовањем елемената 
романескне конвенције прикаже нестабилност ликова у окружењу метрополе с једне, и крајње 
проблематичан однос између читаоца и текста са друге стране, Ивана Ђурић Пауновић добро 
примјећује како читалац, тек кад схвати да је читава прича, заправо, везана за поништавање де-
тективског жанра може да примијети како „средиште које се померало напред није имало никакве 
шансе да стигне до разрешења, не случаја, него и саме приповестиˮ (Ђурић Пауновић 2014: 65). 
Ако се, пак, средиште помјера према напријед, онда нам остаје само да, у духу Деридине теори-
је, између почетка и средишта текста ставимо знак једнакости, док се из наведеног цитата види 
како то помјерање према напријед, управо у складу са теоријом о надомјестку и исходу текста, не 
доводи до разрјешења, односно до коначног значења текста, већ тражи појашњење/надомјестак.8

Један наизглед незнатан детаљ у „Граду од стаклаˮ, који нам открива средство захваљују-
ћи којем рукопис настаје, може да потврди ово тумачење. Квин, наиме, црвену свеску исписује 
оловком коју је купио од глувонијемог човјека.9 Овако наглашено поријекло оловке – а видјели 
смо да за Остера писањe оловком има и значајну симболичку важност – прецизно илуструје при-
повједачку позицију у којој се Квин налази. Другим ријечима, мотивом глувонијемости вјешто 
се упућује на атмосферу у којој прича постаје несаопштива, а приповиједање немогуће. Та атмо-
сфера појачана је описом свијета који настањује улице Њујорка: „Има и оних који причају сами 
са собом, оних који мрмљају, вриште, проклињу, завијају, који сами себи причају приче као да их 
причају неком другомˮ (Остер 1999: 99). Приповиједање је, дакле, замијењено мноштвом неарти-
кулисаних, неразумљивих звукова из којих је немогуће разабрати значење или послушати причу, 
а приповиједати је могуће још једино самом себи. 

У Квиновом случају, пак, на први поглед дјелује како се оловка купљена од глувонијемог 
човјека појављује као надомјестак којим се поменута несаопштивост превазилази. Та оловка, ме-
ђутим, умјесто да га превазиђе, као да дух глувонијемости преноси и у рукописе, будући да црвена 

8  Норма Ровен Њујоршку трилогију такође доводи у везу са Деридином филозофијом. Она се слаже са Алисон Расел 
која тврди да је кључна потрага у Остеровом роману потрага за логоцентризмом, тј. деридијанским присуством које 
је изван игре самог језика. Отуда се код ових ауторки и јавља неповјерење у могућност читања: „Овај ‘недостатак 
повјерења у ефикасност читања’ чини главну тему Њујоршке трилогије. Алисон Расел, у свом чланку ‘Deconstructing 
The New York Trilogy: Paul Auster’s Anti-Detective Fiction,’ идентификује централни ‘злочин’, а такође и централну 
потрагу у три књиге, као ‘логоцентризам’, потрагу за деридијанским ‘присутвом’, ‘крајњим референтом или темељом’ 
који је ‘изван саме игре језика’. Лоцирање таквог ‘присуства’ може на крају вратити нешто од изгубљене ефикасности 
читања. Иако је ова потрага главна преокупација свих њујоршких новела, прва, Град од стакла, можда представља ову 
тему најснажније и најјасније. У овом уводном дијелу, детективска потрага постаје отворено и нераскидиво помјешана 
са потрагом за првобитним језиком, језиком невиног Адама помоћу којег се саме ствари једино могу спојити са својим 
правим именимаˮ (rowen 1991: 225). Мотив потраге за језиком невиног Адама (the tongue of the innocent Adam) који 
је у Њујоршкој трилогији повезан са стварањем обећане земље/града открива још једну могућност поређења овог 
романа са Хазарским речником. У Павићевом роману писање рјечника повезано је са стварањем Адамовог тијела које 
је, опет, у вези са стварањем државе (в. вЛаДушић 2018). Иако наратив о чистом језику развија Остеров јунак, оно што 
би могло довести у питање тумачења Ровенове и Раселове јесте Стилманово именовање тог новог града којем тежи. У 
контексту библијске симболике обећани град био би Нови Јерусалим, а Стилман тежи Новом Вавилону, чиме се више 
упућује на гријех, него на невиност. Брендан Мартин у својој књизи Paul Auster’s Postmodernity овај дио романа тумачи 
као Остерову критику неокапитализма и Америке као самопрозване обећане земље у којој је једини универзални језик 
језик трговине и капитала, а једино божанство долар (в. martin 2008: 108).
9  Колико је за Остера било битно то што је оловка купљена од глувонијемог човјека довољно говори чињеница да је 
овај опис наглашен више пута у „Граду од стаклаˮ. За наше потребе, ми ћемо навести неколико таквих мјеста: „Уместо 
да само у кратким цртама бележи необавезне коментаре, као што је чинио првих неколико дана, одлучио је да бележи 
сваки могући детаљ везан за Стилмана. Користећи оловку коју је купио од глувонемог човека, марљиво је прионуо на 
задатакˮ (оСтер 1999: 59). Као друго такво мјесто изабраћемо оно у којем Квин престаје да пише о Стилману: „Сео је 
на камену клупу на платоу испред зграде и дубоко удахнуо, ленчарећи склопљених очију на том ваздуху и светлости. 
Затим је отворио црвену свеску, из џепа извадио оловку купљену од глувонемог човека, и започео нову страницуˮ 
(оСтер 1999: 97). Посљедњи пут у „Граду од стаклаˮ оловка је поменута пред сам крај приповијести: „Квин спусти 
црвену свеску на сто, извади из џепа оловку купљену од глувонемог човека и баци је на свескуˮ (оСтер 1999: 114). Неки 
мање вјешт писац, који много мање времена посвећује дотјеривању својих рукописа, засигурно не би био свјестан 
колико важну улогу за саму причу има овај, на први поглед заиста незнатан детаљ.



Марко Тошовић

224

свеска у једном тренутку постаје нечитљива. Ни она, као ни текст „Града од стаклаˮ, не могу да 
саопште Квинову причу, упркос и Квиновој и приповједачевој вољи. О томе нам свједочи питање 
за које сазнајемо да се налази на крају црвене свеске: „Шта ће се догодити кад више не буде било 
листова у црвеној свесциˮ (Остер 1999: 118)? Ово питање имплицира да је Квин имао да каже још 
нешто што у свесци неће бити написано, а процес писања у црвеној свесци који је повезан са Кви-
новим постепеним нестанком одговара Фукоовом мишљењу да је „писање простор у којем ће су-
бјекат који пише непрестано ишчезаватиˮ (Фуко 2012: 102). Градацијско појачавање нечитљивости 
рукописа и непроизирности приче завршава се следећом констатацијом Остеровог неименованог 
пријатеља: „На том месту прича постаје нејасна. Података више нема, па ће догађаји који следе 
након ове последње реченице заувек остати непознати. Било би глупо да нагађамо о ономе што 
ће се деситиˮ (Остер 1999: 118). И то је онај моменат прекидања нити послије којег је „немогуће 
остати цеоˮ описан у Остеровом размишљању о смислу приче и причања. Квинова свеска/прича 
претвара се, дакле, у говор оних који причају сами са собом, оних који мрмљају, вриште, проклињу, 
завијају, оних чија се прича више не може чути. Оваква идентификација Квинове приче мотивисана 
је његовим физичким преображајем: како писање у црвеној свесци одмиче, Квин постаје све више 
налик онима за које се такав говор у роману везује. Ријеч је о женама с најлон кесама и мушкарци-
ма с картонским кутијама, у похабаним мантилима и ципелама умотаним у крпе и бескућницима 
без простора који уточиште још једино могу наћи у причи (в. Остер 1999: 99–100). Ако је прича 
у роману представљена као егзистенцијална сила и једина вриједна преостала имовина становни-
ка Њујорка, онда је сасвим логично да немогућност приповиједања доводи до круњења њихових 
идентитета које почиње материјалним сиромаштвом, а завршава се потпуним ишчезнућем. Симбо-
лика оловке купљене од глувонијемог човјека тако разоткрива праву природу надомјестка која је у 
својој сржи парадоксална. Надомјестак, у ствари, ништа не може да надомјести, као што је и он, по 
себи, ненадомјестив, будући да га никакав следећи надомјестак у бесконачном ланцу надомјестака 
неће приближити извору. (У идеалном случају надомјестак је, у ствари, веома корисна замјена). 
Међутим, ако је особина текста нестанак природног присуства и ако је због тог нестанка текст који 
почиње из средине онемогућен да пренесе значење које није „илузија саме ствариˮ (в. Дерида 1976: 
206), онда се таква могућност мора тражити у присуству и почетку. У случају „Града од стаклаˮ тај 
почетак је Квинов глас и онај моменат када Квин први пут дјелује у сопствено име.

У складу са овим чини се како Хазарски речник, још убједљивије него „Град од стаклаˮ, 
остварује деридијанску визију текста. Када је ријеч о композиционом плану, у упутствима за 
читање Хазарског речника остављена нам је могућност да сами одаберемо начин на који ћемо 
читати текст, па је тако текст у случају овог романа и технички могуће почети из средине (в. Па-
вић 2011: 25–27).10 Међутим, уколико начин читања не утиче на резултат читања, већ тај резултат 

10  Павић свој роман назива отвореном књигом зато што га је могуће дописивати. Могућност дописивања битна је 
карактеристика отвореног дјела и према Умберту Еку, али се код њега идеја отворености заснива и на могућности 
различитих тумачења. Оно што је карактеристично за Екову теорију јесте изједначавање уживања и интерпретације, 
читаоца и извођача/интерпретатора, при чему се читаоцу и читању даје на важности, али се та важност не одузима 
улози аутора: „У основи, облик је естетски ваљан у оној мјери у којој он може да буде виђен и схваћен из многоструких 
перспектива, манифестујући богатство видова и резонанција, а да никада не престане да буде он сам (један улични 
знак, може да буде виђен недвозначно, у једном једином смислу, и када би се он претворио у какву фантастичну 
интерпретацију, тог тренутка би престао да буде онај улични знак с оним нарочитим значењем). У том смислу, дакле, 
једно умјетничко дјело, облик завршен и затворен у својој савршено одмјереној перфекцији организма, исто тако је 
отворено, с могућношћу да буде тумачено на хиљаде различитих начина, а да у својој непоновљивој јединствености не 
буде искривљено. Такође је свако уживање једно тумачење и једно извођење, јер у сваком уживању умјетничко дјело 
оживљава се поново у Оригиналном погледуˮ (еко 1965: 34). Међутим, Павићево укидање линеарног читања којим се 
читаоцу дозвољава да сам гради пут приче одговара још једној, према Еку опипљивијој и посебнијој врсти отворености, 
за коју он налази примјере само у музици: „У комаду Klavierstück XI Карлхајнца Штокхаузена (Karlheinz Stockhausen) 
аутор даје извођачу, на једном великом, једином листу, један низ група, међу којима ће извођач да одабере најприје 
ону од које ће почети, затим, сваки пут, ону за спајање са претходном групом; у овом извођењу интерпретаторова 
слобода дјелује на ‘наративну’ структуру комада, аутономно ‘монтирајући’ редосљед музичких фраза (...) Поводом 
своје композиције Mobiles Анри Пусер (Henri Pousseur) се изјашњавао овако: Mobiles не сачињавају толико комад 
колико поље могућности, позив на бирање (...) Пошто се може почети и завршити с било којим одјељком, омогућен је 
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зависи од тога колико ће (се) читалац уложити у роман (в. Павић 2011: 27), онда се и у Хазарском 
речнику брише разлика између почетка и средине. Другим ријечима, овде све може да буде поче-
так и све може да буде средина, тј. као што средина овог романа може да постане мјесто почетка 
читања, тако и његов почетак, у ствари, јесте само његова средина. Теоријске анализе Хазарског 
речника као књиге која својом нелинеарном структуром укида инстанце почетка и краја мијења-
јући тако сам однос према читању (в. Татаренко 2013: 168), или као могућност бесконачног при-
повиједања близак усменој причи (в. Владушић 2010: 168), наводе нас на закључак да Хазарски 
речник својом формом само надомјешћује нестанак приче до које истраживачи хазарског питања, 
на крају, ипак не долазе. Тако организован текст, дакле, слиједи формалне поетичке особине свог 
првобитног усменог облика. Организација романа, међутим, не би требало да нас удаљи од њего-
вог исхода, будући да је кључни задатак текста да пренесе поруку, што га чини основном једини-
цом комуникације, било да се ради о писму, говору, знаку или гесту. Проблем деридијанске визије 
текста у Хазарском речнику превазилази структуралну организацију романа и тематизује се уну-
тар саме фабуле. Будући да је роман који се налази пред читаоцем тек „покушај реконструкцијеˮ 
првобитног, Даубманусовог издања Хазарског речника, дјелује као да је роман који читамо, иако 
текст за себе, тек надомјестак онога што му је претходило, тј. карика у ланцу надомјестака чији 
ће настављачи својим дописивањем наставити текст и тако створити нове надомјестке. Међутим, 
ништа не може да надомјести причу принцезе Атех. Она је почетак и она је крај, па зато ни верзи-
је које се међусобно допуњавају у истом времену (хришћанска, исламска и јеврејска) ни оне које 
се допуњавају кроз вријеме (Даумбанусова, Павићева и верзија потенцијалног дописивача из бу-
дућности) не могу надомјестити њен нестанак. Колико је та прича била важна за хазарско питање 
показује и језиви гест Никона Севаста: схвативши да за уништење Хазарског речника није довољ-
но спалити рукописе, Севаст расијеца језик папагаја који је наизуст знао стихове принцезе Атех: 

„Када је птица завршила своје казивање ја се осетих страховито сам, онако скривен, без 
пролећа у души и једино ми је сећање на заједничку младост са Никоном Севастом остајало као 
нека светлост у успоменама. Лепа светлост помислих, кад Никон узе птицу и ножем јој расече је-
зик. Потом приђе Хазарском речнику Аврама Бранковића и поче палити у огњишту лист по листˮ 
(Павић 2012: 268–269). 

Тај детаљ јасно показује да је усмена прича главни непријатељ којег треба ликвидирати 
како се не би дошло до знања о Хазарима, тј. до испуњења мисије стварања рјечника о Хазарима. 
Да није тако, ова сцена би била посвећена убијању папагаја, а не расијецању језика који је у ти-
јесној метонимијској и семантичкој вези са усменим приповиједањем. Другим ријечима, језик је 
метонимија приче (уп. Тошовић 2020: 379–380). Иако је нада за опстанак рјечника сачувана вр-
хунским памћењем Теоктиста Никољског, она је у исто вријеме и слабашна зато што је Теоктист 
са једне стране Севастов двојник, а са друге и неко ко је, за разлику од папагаја, склон додавању 
и мијењању садржаја. Сумња у вјеродостојност Теоктистовог приповиједања/диктата појачана 
је врстом литературе на којој он врши своје умјетничке интервенције. Ријеч је о житијима која 
се, као средњовјековне биографије светаца и владара, убрајају у књижевно-научне врсте, па их 
могућност саопштавања егзактних чињеница приближава рјечнику као литерарној форми. Па-
вићев Хазарски речник је, дакле, тек покушај  реконструкције Даубманусовог издања које није у 
цјелости сачувано, а којем се, и да је сачувано у цјелости, не би могло са сигурношћу вјеровати. 

велики број хронолошких исходаˮ (еко 1965: 31–32). Ова запажања отварају могућност поређења Хазарског речника 
са Штокхаузеновом и Пусеровом композицијом, што је тема за засебан рад, али оно што нам се за нашу тему чини 
занимљивим јесу Екови закључци везани за улоге читаоца/интерпретатора и аутора у оваквом типу отвореног дјела. 
Еко, наиме, са једне стране тврди да свако дјело, макар оно било и традиционално и материјално довршено „тражи 
слободан и инвентиван одговор, ако низашто, а оно зато што оно не може да буде реално схваћено ако га интерпретатор 
не доживи у једном чину конгенијалности са самим ауторомˮ (еко 1965: 35). Са друге, пак, стране Еко додаје и то да 
отвореност нипошто не значи и неодређеност јер „читаочева интерпретативна реакција никада не може да избјегне 
ауторовој контролиˮ (еко 1965: 137) макар та контрола била и несвјесна.
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Овакав наратив о поријеклу и настанку романа, чини се, разоткрива његову једину истину, а то је 
да истине о Хазарима нема (уп. Тошовић 2020: 381–382). С тим у вези, Хазарски речник је прича 
о томе како је настао, али и како је нестао рјечник о Хазарима.

Поигравање са фигуром аутора и идејом надомјестка у Њујоршкој трилогији и Хазарском 
речнику уско је повезано са мотивом нестајања и са мотивом немогућности сазнавања/саопшта-
вања истине као кључним елементом деконструкције детективског, односно енциклопедијског 
жанра. У првом роману нестаје појединац, Данијел Квин, а у другом читав народ – Хазари. У 
једном као да је нестајање условљено атмосфером бескраја, док у другом оно као да је симбо-
лички доведено у везу са сужавањем наизглед бескрајног простора чија се крајња консеквенца 
манифестује кроз скученост закључане собе или посљедњих редова црвене свеске. У оба, међу-
тим, као да је то нестајање мотивисано и лавиринтском атмосфером текста, односно текста-града 
(в. Ђурић Пауновић 2014: 59–62), у којем ликовима истраживача није остављена нит која би их 
избавила напоље. Ни у Хазарском речнику ни у Њујоршкој трилогији они који врше потрагу не 
могу да понуде поуздана свједочанства о Квину, односно о Хазарима, нити да утврде узроке њи-
ховог нестанка. Та немогућност је, међутим, у оба романа доведена у везу са ишчезнућем приче 
и приповиједања, у којој препознајемо и глас аутора и идеју почетка. Другим ријечима, и Квин и 
Хазари нестају у оном тренутку када нестаје њихова прича. У оба романа та прича је изговоре-
на, а не записана.11 И у једном и у другом тексту она је везана за име аутора, док ни у Хазарском 
речнику ни у Њујоршкој трилогији читалац не може да дође до ње. Расијецање језика и поријекло 
оловке у овим романима представљају сродне мотиве због тога што упућују на несаопштивост 
приче. Тај нестанак усмене приче показује једну битну разлику између модерне и постмодерне 
књижевности. Док је прва вјеровала у супериорност усменог приповиједања које краси врхунска 
меморија којом се превазилази рањивост књиге – Булгаков, Орвел, Бредбери итд. – друга књигу 
виду као (недостојну?) замјену за усмено приповиједање које је у кризи.

Из самог рукописа „Града од стаклаˮ, како смо видјели, сазнајемо да је црвена свеска, од 
које тај рукопис настаје, само половина приче, док је њена прва половина усменог поријекла:

„Квин му исприча (курзив М. Т.). Почео је испочетка (курзив М. Т.) и исприповедао читаву 
причу, корак по корак. Откако је Стилман тог јутра нестао, притисак у њему је растао, и сада је 
избио у бујицу речи. Испричао је о телефонском позиву за Пола Остера, о томе како је необја-
шњиво прихватио случај, о свом сусрету са Питером Стилманом, свом разговору са Вирџинијом 
Стилман, о томе како је читао Стилманову књигу, како је пратио Стилмана до станице Гранд 
централ, о Стилмановим свакодневним тумарањима, платненој торби и поломљеним стварима, о 
оним узнемирујућим мапама које су формирале слова алфабета, о својим рзговорима са Стилма-

11  На тематизацију усменог приповиједања Павића је несумњиво инспирисала, са једне стране, српска књижевна 
традиција, а са друге његови модерни савременици. Као проучавалац старе српске књижевности он читава поглавља 
својих научних књига посвећује значају усмене књижевности у барокном добу. У својим интервјуима открива и то 
колико је Венцловићев утицај био важан за формирање његовог става према звучању текста. Међутим, инспирацију за 
тематизовање усменог приповиједања Павић је несумњиво црпио и из прозе свог старијег савременика, Иве Андрића, 
за којег се ова тема везује као за мало ког српског писца. О томе колико је Андрић био важан писац за Павића довољно 
говори и чињеница да је баш њега, као да од старог учитеља тражи посљедње савјете за одлазак на онај свијет, читао на 
својој самрти (в. МиХаЈЛовић 2010: 168). Из разговора са Леријем Мекеферијем и Синдом Грегори, међутим, сазнајемо 
да значај усмених прича ни за Остера није био неважан: „На крају, ипак, рекао бих да су највећи утицај на мој рад 
оставиле бајке, усмена традиција приповиједања. Браћа Грим, Хиљаду и једна ноћ — приче које читате дјеци наглас. Ово 
су огољени наративи голих костију, наративи који су углавном лишени детаља, али се огромне количине информација 
саопштавају у веома кратком простору, са врло мало ријечи. Оно што бајке доказују, мислим, јесте да је читалац – или 
слушалац – тај који заправо прича причу себи. Текст није ништа више од одскочне даске за машту. ‘Била једном једна 
дјевојка која је живјела са својом мајком у кући на ивици велике шуме.’ Не знаш како дјевојка изгледа, не знаш које је 
боје кућа, не знаш да ли је мајка висока или ниска, дебела или мршава, не знаш скоро ништа. Али ум неће дозволити 
да ове ствари остану нејасне; сам попуњава детаље, ствара слике засноване на сопственим сјећањима и искуствима — 
ове приче због тога одјекују тако дубоко у нама. Слушалац постаје активни учесник у причиˮ (HutcHisson 2013: 30).
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ном, о Стилмановом нестанку из хотела. Када је стигао до краја, запитао је ʼМислите ли да сам 
луд?ʼ ˮ (Остер 1999: 86–87).

Усмени приповједач је, дакле, Данијел Квин и једино се за његово причање могу везати по-
четак, присуство и ауторство, у бартовском значењу тог појма (Барт 1984: 450). Другим ријечима, 
Квинов нестанак проузрокован је – у духу Остеровог исказа о егзистенцијалној важности прича-
ња, али и Фукоовог изказа о ишчезавању субјекта који пише – са једне стране, прекидом припо-
виједања и нестанком приче, а са друге самим чином писања. Управо тај нестанак – причање није 
довршено, Квин престаје да приповиједа, у црвеној свесци нестаје простор за писање, а са тим 
нестајањем нестаје и сам аутор, њене редове је немогуће дешифровати – потрагу за Квином чини 
безуспјешном. Одсуство приче као кључног трага за рјешење мистерије обесмишљава детектив-
ску позицију потраге за Квином у коју су читалац и наратор заједно увучени. Другим ријечима, 
једина истина коју нам „Град од стаклаˮ о Квину може казати је то да су Квин и његова прича 
заувијек изгубљени. Да ли то онда значи да се пред читаочевим очима, упоредо са нестанком 
приче и Квина у „Граду од стаклаˮ, као и у Хазарском речнику, дешава смрт аутора? Да ли се то 
пред нашим очима, док читамо ове романе, остварује фукоовско ишчезавање субјекта који пише? 
Плашимо се да ћемо са оваквим закључцима који нам сугеришу да случај прогласимо ad acta по-
стати само лоши детективи. Ти закључци су легитимни, међутим, они не рјешавају мистерију до 
краја. Прихватајући их, ми постајемо дио перформанса, дио текста. тј. дио једне више игре које 
смо несвјесни и која нас надилази. Разлог за наставак истраге лежи у нашој тежњи да останемо/
мислимо изван текста. Тај наставак почиње констатацијом да аутор приче у „Граду од стаклаˮ, 
парадоксално, није аутор „Града од стаклаˮ. Другим ријечима, као да се у Њујоршкој трилогији 
онај који ствара причу претвара у средство за стварање приче.

Наша потрага се наставља захваљујући оном мјесту у „Граду од стаклаˮ у којем сазнајемо 
да јунак романа, Пол Остер, пише есеј о проблему ауторства у Дон Кихоту. У том есеју он пока-
зује како је Сервантес приређивач, али не и творац преведеног рукописа. Сервантесова дистанца 
од романа појачава се чињеницом да он не може да гарантује чак ни за тачност превода. Иако се 
саговорници слажу да je једина права верзија Дон Кихота она Бененгелијева (којег, попут Квина, 
чини више особе), даља Остерова анализа показује како је аутор Дон Кихота, у ствари, сам Дон 
Кихот. Такав став Остер заузима када схвата да је Дон Кихот у потпуности свјестан улоге свог 
хроничара, Санча Пансе, који као једини очевидац приче постаје и њен први приповједач. Осте-
ров закључак који указује на то да је Дон Кихот организатор цијеле ствари, аутор који је причу 
живио, те контролисао поступке других до самог настанка романа (в. Остер 1991: 89–91), уклапа 
се у Бартову теорију о битности перформанса. Према Барту, начин на који се дјело изводи добија 
предност у односу на сам садржај изведеног дјела (в. Барт 1984: 450), а Дон Кихотов поступак 
заиста је перформативан. Због чега је, међутим, Остеру, као преносиоцу једног дијела приче, 
било важно да свом пријатељу у причи о Квину помене и есеј који пише и о коме је са Квином 
разговарао? Можда баш због тога што је желио да му остави кључ за рјешење мистерије. Као 
да је тумачење Дон Кихота Остера навело да и сам изведе сличан књижевни перформанс, тј. 
сличан књижевни експеримент. Остер је, у ствари, измислио Квина и свом пријатељу испричао 
причу о њему. Сам је исписао црвену свеску и подметнуо је на мјесто гдје ће је његов пријатељ, 
упустивши се у потрагу за Квином, неминовно пронаћи. Тако је Остер свог пријатеља практично 
„натјераоˮ да напише „Град од стаклаˮ, контролишући од самог почетка, као организатор читаве 
ствари, наративне нити приче. При свом подухвату, Остер, међутим, није био непоштен. Он је 
свом пријатељу оставио више трагова путем којих је могао бити раскринкан. Веза Остерове при-
че и његовог читања Дон Кихота може се наслутити на основу истовјетности Квинових и Дон 
Кихотових иницијала: Д. К. (D. Q.) и Д. К. (D. Q.). На ту везу приређивач није морао да помисли 
само током Остерове приче, зато што је о њој Квин наводно размишљао и у оквиру црвене свеске: 
„Питао се због чега он има исте иницијале као Дон Кихотˮ (Остер 1999: 116). Да избор јунака 
са којим ће се Квин довести у везу није случајан, добро показују и жанровске карактеристике 
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анализираног романа. Не чини ли се исувише случајно да су јунаци с истим иницијалима у обе 
приче заправо јунаци пародије/деконструкције витешког/детективског романа који се суочавају 
са чињенциом да проза коју читају или пишу није (више) могућа у стварности и који су, због свог 
неодустајања, на граници лудила? 

У случају да Остеров пријатељ није читао Дон Кихота, Остер му оставља и друге знакове 
који би га попут Аријаднине нити могли избавити из текста и довести га до рјешења мистерије. 
Ти знакови тичу се појединости које су везане за Остеров приватни живот, живот мимо приче 
о Квину, а које би неко ко је означен као пријатељ могао да зна. Ријеч је о црвеној свесци и 
Квиновом имену.12 Као читаоци новеле са ове дистанце ми налазимо још доказа који потврђују 
Остерову игру. Друга два дијела  Њујоршке трилогије такође тематизују мотив смрти аутора. 
У „Духовимаˮ се то најбоље види у ситуацији када Витманов мозак испада једном асистенту и 
распада се у парампарчад: „Мозак највећег америчког песника био је пометен с пода и избачен 
са отпацимаˮ (Остер 1999: 156). Метонимија за идеју, за ауторски гениј, мозак, прво се распада, 
а онда бива бачен у ђубре. Друга ситуација у којој аутор потенцијално умире јесте посљедњи 
крвави сусрет Блуа и Блека на чијем крају не можемо бити сигурни да ли је аутор преживио. По-
ред тога, мотив Феншоуове смрти присутан је током готово читаве „Закључане собеˮ. Међутим, 
управо се ту дешава обрт. Феншоу,  у Њујоршкој трилогији представљен као аутор са великим а, 
не само да је жив, већ је он тај који је све контролисао. Читава прича настала је, попут Остеровог 
тумачења Дон Кихота, захваљујући његовој игри/перформансу, односно његовој контроли. Од-
ломак у којем приповједач евоцира своје успомене на дружења са Феншоуом описујући себе као 
„младог Санча који јаше на свом магарцу и посматра свог пријатеља док овај води битку са самим 
собомˮ (Остер 1999: 194) експлицитно упућује на Остеров есеј. Другим ријечима, ова реченица 
у донкихотовском кључу разоткрива позиције унутар романа. Феншоу и Остер су аутори, попут 
Дон Кихота, а њихови пријатељи дио су перформанса путем којег настаје прича. С тим у вези, не 
треба заборавити ни Блекову игру са Блуом – иако у њиховом последњем сусрету дјелује да је Блу 
преузео контролу, не треба заборавити да је Блек тај који је држао пиштољ у рукама.

Могућност оваквог тумачења није промакла ни другим проучаваоцима Остерове прозе. 
Тако, на примјер, Медлин Сурапјур (Madeleine Sorapure) у тексту „The Detective and the Authorˮ 
из чувеног зборника Beyond the Red Notebook пише: 

„Остерово детаљно читање Дон Кихота сугерише, у ствари, да када неко открије правог 
аутора дјела, поседује кључ за разумевање дјела. Његово тумачење се, у овом смислу, може при-
мјенити на сам ‘Град од стакла’ да би се сугерисала подједнако разрађена шема у којој је ‘Остер’ 
прави аутор дјела. У овој шеми ʼОстерʼ је, можда да би тестирао своју теорију о Дон Кихоту, из-
мислио Квинна и сам написао Квинову црвену свеску, а затим је донјео приповједачу, са фиктив-
ним позадинским информацијама, како би га натјерао да напише роман. Ово се чини савршено 
увјерљивим заплетом који би, попут Oстерове интерпретације Дон Кихота, ријешио мистери-
ју самог ’Града од стакла’, уредно повезујући лабаве крајеве кроз роман сугеришући да су ту 

12  Црвена свеска дио је књиге The Art of Hunger и представља збирку случајности и анегдота које је писац чуо, доживио 
или, чак, измислио (в. martin 2008), а које је записивао у своју црвену свеску. За потребе овог рада навешћемо само 
исјечак из његовог интервјуа са Мајклом Вудом који потврђује ову чињеницу: „„НОВИНАР: У Црвеној свесци постоји 
прича о нечему што се догодило када сте имали четрнаест година. Ви и група дјечака изашли сте у шетњу по шуми и 
захватила вас је страшна олуја. Дјечака поред Вас је ударио гром и убио га. / ОСТЕР: Тај инцидент ми је промијенио 
живот, нема сумње у то. У једном тренутку дјечак је био жив, а следећег је био мртав. Био сам само неколико центиметара 
од њега. Било је то моје прво искуство са случајном смрћу, са збуњујућом нестабилношћу ствари. Мислите да стојите 
на чврстом тлу, а тренутак касније тло се отвара под вашим ногама и ви нестајетеˮ (HutcHisson 2013: 138). Када се 
читају Остерови интервјуи или радови о Остеру, стиче се утисак да црвена свеска, уз писаћу машину, заузима посебно 
мјесто на његовом радном столу. Остерова веза са Квиновим именом мање је позната, али нам и њу писац открива у 
књизи Hand to Mouth: „Упоредиво са разноликошћу појединаца по имену Пол који је очигледан у Оустеровим списима, 
име Данијел Квин се појављује као главна компонента Остеровог књижевног пројекта. Заиста, у књизи Hand to Mouth 
Остер наводи да је слао рецензије књига једном факултетском часопису и усвојио псеудоним који је по свему судећи 
остао са њим: ‘Квин је било име које сам изабрао за себе’ˮ (martin 2008: 26).
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зато што би ту и требало да буду, као дијелови разрађене пародије на детективски роман у којој, 
упркос најбољим намјерама и напорима приповједача, нема злочина, нема рјешења и, на крају, 
нема хероја. У овој интерпретацији, чини се да је аутор (ʼОстерʼ) смјештен у позицију још већег 
мајсторства и ауторитета него у традиционалној детективској причи – својеврсној метамајсто-
рији – која стоји иза, не само догађаја и ликова у роману, већ и писања самог романа. Међутим, 
ово тумачење, сугерисано текстом ‘Града од стакла’, такође имплицира да оно што аутор зна и 
прећуткује читаоцу није искупљујућа истина – рјешење које ставља мистерију на починак – већ 
чињеница да је цијела ствар лаж, изграђена ни на чему, са Остером који представља ʼОстераʼ који 
конструише разрађену подвалуˮ (Surapure 1995: 84–85).

На сличном трагу била је и Норма Ровен (уп. Rowen 1991: 226–227), али оно што нужно 
произилази из оваквих тумачења јесте закључак да је наратор „Града од стаклаˮ, заправо, „лошˮ 
детектив, будући да није могао да раскринка наум свог пријатеља. Другим ријечима, наратор је 
лош читалац зато што није могао да схвати да је несвјесно постао дио Остерове игре. Случај је, 
дакле, за њега, нерјешив, као што је мистерија романа/случаја нечитљива/нерјешива за детек-
тиве/читаоце „Града од стаклаˮ који се губе/нестају у тексту. Слично запажање о нечитљивости 
текста у постмодернистичком духу износи и Кристофер Донован: „На крају, читалац ће остати 
са уобичајеним неразрјешивим дихотомијама; Квин ће избљедети из нарацијеˮ (Donovan 2004: 
60). Међутим, ако ово напишемо, онда смо и сами лоши детективи. У питању је један дубљи 
обрт – Не треба заборавити Остерово инсистирање на томе колико је сваки детаљ приче, књиге 
или текста, баш као и неког детективског случаја, једнако важан. О томе нам свједочи сљедећи 
цитат из Њујоршке трилогије: „све оно што се види и прочита, чак и најмања, најтривијалнија 
ствар, може да утиче на исход приче, ништа се не сме превидетиˮ (Остер 1999: 13). Колико је 
ово поетички важан моменат за разумијевање Остеровог односа према тексту показује и један 
исјечак из његовог интервјуа у којем Остер образлаже свој однос према детективској фикцији: 
„У најбољем случају, детективска фикција може бити један од најчистијих и најзанимљивијих 
облика приповиједања. Идеја да је свака реченица важна, да свака ријеч може да направи разлику 
— она ствара огроман наративни потенцијалˮ (Hutchison 2013: 30).13 У истом контексту треба 
схватити и ријечи Питера Кјеркегора написане поводом читања Остерове прозе: „Али, као што је 
поменуто, читајући текстове конструисане по правилима Бидермајер-игре, ми постајемо opreзни. 
Свака рiеч може бити одлучујућаˮ (Kirkegard 1993: 163). Уколико je заиста све што може да се 
види или прочита, свака ријеч, па чак и најтривијалнија ствар у стању да направи разлику, да буде 
одлучујућа и утиче на исход текста – уколико се, дакле, ништа не смије предвидјети – онда се та 
тривијалност може препознати и у имену којим је текст потписан. Другим ријечима, као да је не-
именовани наратор „Града од стаклаˮ, написавши текст, раскринкао злочин! Схвативши какав је 
перформанс његов пријатељ са њим извео он је, умјесто својим, „Град од стаклаˮ потписао име-
ном Пола Остера. Тим потписом се истрага унутар романа између пријатеља прећутно окончава 
и остварује се она „конгенијалност између аутора и читаоцаˮ о којој је писао Еко. Случај Остер 
је ријешен, а бреме лошег детектива пребачено је на нас. Читалац је тај који започиње истрагу. 
Деконструкција не мора да буде коначна. 

Да је Мишел Фуко читао Павића и Остера оно шта из наслова његовог есеја, оно шта 
које у том есеју упућује на предмет (анализе), на неживо, било би замијењено једним ко које 
упућује на живо, једним ко  у којем се разоткрива лично име. Другим ријечима, поигравајући се 
са идејом о смрти аутора Хазарски речник и Њујоршка трилогија, у ствари, само показују значај 
ауторске личности и потврђују присуство његовог генија. Суштина тог генија огледа се у спо-
ју вјештине извођења и садржаја изведене приче, што значи да у хијерархији битности једнаку 
позицију заузимају и текст и аутор. Осим тога, тестирајући током нарације филозофску теорију 
надомјестка у чију се позицију сами стављају, ови романи, парадоксално, потврђују сопствену 
13  Битност овог исказа који није нарочито битан за развој фабуле огледа се и у чињеници да га је Остер задржао и у 
стрипу Град од стакла у којем је обрисано преко 90% текста романа. (в. оСтер 2004: 11).
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ненадомјестивост, чиме се доводи у питање Деридино разумијевање текста. У најкраћем, оно 
што је ненадомјестиво у овим текстовима јесу личности њихових аутора без којих текст не би по-
стојао. И Трилогија и Речник, међутим, колико год истицали важност аутора, исто толико указују 
и на значај читаоца, постављајући пред њега највеће захтјеве. Тек када испуни те захтјеве, када 
се измјести изван текста, читалац постаје равноправан учесник у дијалогу са аутором (увијек је 
само један читалац!), равноправан власник приче способан да створи нови текст и идеју пренесе 
даље. На крају, кључну везу између Павићевог и Остеровог романа чини мотив ишчезавања при-
че. Другим ријечима, пишући приче о ишчезавању приче ови аутори – намјерно васкрсавамо ову 
ријеч са смртовнице – упозоравају на посљедице тог ишчезавања. У случају Њујоршке трилогије 
нестаје појединац, а у случају Хазарског речника читав народ. Збот тога у Квиновом нестанку 
читалац може да препозна Остерову стрепњу, а у предосјећањима хазарске принцезе Павићев 
страх. Сличне осјећаје и дојмове ови аутори су стекли из различитих културних перспектива. 
Један ослушкујући и посматрајући улице Њујорка, други улице Београда. Ти осјећаји на крају су 
се претворили у потребу да се, причом о нестанку приче, прича спаси од нестанка.
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FORKED TONGUE AND DEAF-MUTE PENCIL – DISAPPEARANCE OF THE STORY IN THE 
DICTIONARY OF THE KHAZARS AND THE NEW YORK TRIOLOGY

Summary

Abstract In this paper will be comparatetively analyzed Miloš Pavić’s The Dictionary of the Khazars and Paul Aus-
ter’s The New York Triology. These works, created in an interval of one year, although belong to the writers who 
come from different cultures, are comparable, on a basis of their positions in Pavić’s and Auster’s creative biografy, 
as well as on a basis of large number of common, mutually interconected subjects and literary preoccupations. In 
this work special atention will be devoted to the re-eximination of the author’s figure and (im)possibility of reading 
/disclosuring of the text. Pavić representing himself as one of the writers of The Dictionary of the Khazars, while 
Auster plays with the question of authorithy by positioning himself in the core of the plot. During the analysis it 
will be shown how both novels, by thematizing phenomenon of substitution – as it was described by Jaques Der-
rida – simultaneously show their own irreplaceability. At the end, significant part of the paper will be devoted to 
the motive of disappereance which is in these novels significatly related with the thematizing of (im)possibility of 
story telling.

Keywords: author, story, reader, disappearance, Dictonary of the Khazars, The New York Trilogy
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Николина Тутуш

МОТИВ ЈЕСЕЈЕВОГ КОРЕНА У СРПСКОЈ СРЕДЊОВЕКОВНОЈ 
КЊИЖЕВНОСТИ

Предмет рада односи се на сагледавање развоја мотива Јесејевог корена који се у српској средњовековној 
књижевности јавља у опусу свега два писца, у Животу Светога Симеона Стефана Првовенчаног и Слову и 
Служби Светом краљу Милутину Данила Бањског. Тежиште рада представља компаративна анализа моти-
ва Јесејевог корена у наведеним делима, при чему се као кључно поставља питање могућих књижевних и 
некњижевних узора за његово увођење и обликовање. Закључак до ког се долази јесте да у делима Данила 
Бањског овај мотив добија функцију симболичке представе политичког и духовног идентитета Светог кра-
ља Милутина, а, по свему судећи, под утицајем ликовног уобличења владарске слике XIV века. 

Кључне речи: мотив Јесејевог корена, Стефан Првовенчани, Данило Бањски, симболика биља, владарска 
идеологија

Мотив Јесејевог корена у српској средњовековној књижевности први пут се јавља у XIII 
веку, у Животу Светог Симеона Стефана Првовенчаног,1 а затим тек након више од сто педесет 
година у стваралаштву Данила Трећег, у Служби Светом краљу Милутину и Слову Милутину.

 Стефан Првовенчани, говорећи о Божијем устројству света, на самом почетку Живота 
Светог Симеона наводи средњовековну мисао о Христовим овоземаљским прецима и Богороди-
чиној сродности с Јесејем, оцем цара Давида, у чијем обликовању кључно место заузимају Књига 
пророка Исаије, у којој се будући Спаситељ одређује као „шибљика Јесејевог стабла и изданак 
његовог коренаˮ (Ис 11: 1), и изведено генеалошко стабло од Адама до Христа дато у Јеванђељу 
по Матеју (1: 1–17): „А Јаков роди Јосифа, мужа Марије, од које се роди Исус звани Христосˮ 
(Мт 1: 16). Мотив Јесејевог корена јавља се само тада, у оквиру парафразе ових библијских тек-
стова којима се најављује и описује Христово рођење и којима се Богородица и Христ означавају 
као потомци славног праоца Јесеја, и његова функција везује се искључиво за представе Христо-
вог царског родослова:

„А Он милосрђем својим не задоцне, по пророштву које прорече Давид Духом Све-
тим: ‘Сићи ће као дажд на руно и као капља која капље на земљу’. Јер, уистину, сиђе 
и усели се у утробу женску онај који се не може сместити ни на небесима. Ко је ова 
жена? Ово је жена о којој пророк рече: ‘од корена Јесејева, жазао који је никао из 
слабина Давидових’, и, просто рећи, чиста и пречиста и безгрешна и увек девојка 
Марија, мати Христа Бога нашег, Царево покојиште, из које неповредно прошавши 
сачува је затворену, као што рече пророк: ‘Светлост засја онима који седе у тами и 
у сенци смртној. И у дане његове засијаће правда’ (Стефан Првовенчани 1988: 63).

Монах Данило, потоњи патријарх Данило Трећи, током свог подвига у манастиру Бањска, 
Милутиновој задужбини и гробној цркви у којој су до половине XV века почивале краљеве мо-

1   Живот Светог Симеона Стефана Првовенчаног „настајало је у дужем временском интервалу; почетак писања није 
могуће сасвим прецизно утврдити (узима се обично 1208), а година завршетка је поуздана (1216)” (Јухас-Георгиевска 
1988: 13).
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шти изложене у свечаном кивоту испред црквеног олтара,2 крајем 1380. године пише Службу 
Светом краљу Милутину (Трифуновић 1970: 297), а у оквиру ње и синаксарско житије, Слово 
Милутину (Јовановић 2016: 216).3 У својим прославним саставима, у стихири четвртога гласа 
Службе и на самом почетку Слова, Данило Јесејев корен бележи као битан елемент химнограф-
ског портрета светог краља – њиме Милутинове претке, Светог Симеона и Светог Саву, односно 
Светог Симеона, Светог Саву, Стефана Првовенчаног и Уроша Великог, а тиме и Милутина као 
њиховог потомка, повезује са прецима Исуса Христа:

„Божаственог Духа благодаћу сабрани,
веселећи се приђите да похвалимо сложно

подобнике изданка Јесејева корена,
богозасађену грану,

лозу благочашћа, Симеона блажимо,
од које грозд чистотни, Сава свесвештени израсте,

од ових нам двојицу богоизабрану
светлу и дивну,

богоносну и свеблажену,
два истоимена Стефана и једнонаравна

сви скупа сабрани похвалимо:
О, богоносни и многохваљени,

отачаства свога чврсти поборници,
о, сугуба двојице,

ви јависте се цркви духовни светилници,
црквама подизање,

светитеља велелепота,
царско венцима украшење,

људи узакоњење,
инока сабрање,

ништих утешење,
ви што сте сваком добродетељи богати

те сад у Христа предстојећи
приљежно молите се

да ономе што скиптром земље ваше управља
дарује над противницима победу и мир дубок

и душама нашим велику милост”
(Данило Бањски 1970: 91).

Сь иже въ с(ве)тых(ь) и въ бл(а)гочьстїи великыи и въ м(и)л(о)сти богатыи б(о)гоносныи Стефань 
бы(ст) прѣвъноукь иже въ с(ве)тых(ь) великомѹ и мѵрѡточивомоу Сїмеѡноу Немани. Под(о)бно бо, ]ко ѿ 

Іесеѡва корена ѿтрасли б(о)госаѱжденные вѣтви лозоу бл(а)гочьстїа израстивши намь, великааго въ с(ве)тыхь 
и свѣтлаго въ с(ве-ти)т(е)лѥхь б(о)гоноснаго Савоу и б(о)годарованнаго и пръвовѣнчалнаго крал] Стефана въсеи 
србскои и помѡрскои  земли, еже г(лаго)лѥт се Дїѡклитїа, Далматїа, Травоунїа къ западоу прилежещоу ]ко ѡ 
мнѡзѣ. Сь въ благочьстїи велик бѣ, ѿ лози бо гроздь ]вл]ше се, ѿ сего же намь израсте ничим же мьншїи 
въ добродѣтлѥх(ь) родителѥи   своих(ь) Оурѡшь краль, егоже г(лаго)лють по поизвѣстованномоу Храпавьць.

(Ћоровић 1929: 60–61) 

2  „Мошти светог краља Милутина пренео је у Софију митрополит Силуан негде између 1455. и 1469. године, где се и 
данас налазе” (Бојовић 2007: 211).
3  Сматра се да је „химнографска прослава краља преминулог 29. новембра 1321. г. могла почети већ две и по године 
касније” (Наумов 2007: 230) када су Милутинове мошти извађене из гроба, на основу чега се претпоставља да су већ 
тада, макар само у Бањској, постојали богослужбени текстови којима се прослављао ктитор, нови српски светитељ 
(Наумов 2007: 230).
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Оно што је приметно и важно за сагледавање развоја мотива Јесејевог корена у српској 
средњовековној књижевности јесте да Данило Бањски овај мотив, за разлику од Стефана Прво-
венчаног, код ког он фигурира у оквиру библијског цитата, користи за исказивање идеја и садржа-
ја везаних за представљање српских светитеља – правоверност и светост немањићких светитеља 
истиче се њиховим изједначавањем са светим Христовим прецима, што за собом повлачи идеју 
о династији и српском народу као новом Израиљу. Јединственост ове песничке слике почива на 
податку да се она у Даниловом опусу уско везује за представе краља Милутина – овај мотив није 
присутан и у осталим Даниловим списима, Слову Светом Симеону, Слову Светом Сави и Слову 
о кнезу Лазару. Притом, битна је чињеница да је мотив Јесејевог корена посведочен у свим сачу-
ваним српским преписима наведене Службе и Слова.4

Шире сагледан, мотив Јесејевог корена у Даниловим делима припада групи биљних мотива 
симболичког значења којима српски средњовековни писци посредују начела владарске идеологи-
је, пре свега идеју континуитета и преноса светости са једног владара на другог и потврду легити-
митета власти владара-светитеља којем се поје, при чему се истицање телесне, крвне сродности 
доводи у везу са духовном. У Служби се симболом корена, који се атрибуира као свети (Данило 
Бањски 1970: 79, 83) и добар (Данило Бањски 1970: 111) представљају Милутинови прародите-
љи, они које је и у телу и у духу наследио, при чему се експлицитно или имплицитно упућује на 
свештену двојицу, Светог Симеона, родоначелника династије и првог српског немањићког све-
титеља, и Светог Саву, првог српског архиепископа и утемељивача православља међу Србима. 
Милутин, њихов потомак, наследник владарског трона и чувар праотачке вере, симболички се 
означава изданком богосадним (Данило Бањски 1970: 79) и преславним, заједно са братом Драгу-
тином (Данило Бањски 1970: 83), или без њега: „Јавио се јеси од корена доброг/ изданак преслав-
ни отачаству своме,/ прародитеља својих новолики подобник биваш/ и људима својим јављаш се 
накит прекрасниˮ (Данило Бањски 1970: 111). У Слову је, пак, корен атрибуиран само као Јесејев.

Мотив Јесевог корена је тако део једне сложеније песничке слике, основни и почетни еле-
мент представе лозе Немањића која се уподобљава лози Јесејевој – у Даниловом делу он добија 
статус симболичке представе идеје прародитељства оличене у повезивању немањићких влада-
ра-предака са праоцима древног Израиља и, истовремено, идеје о српском народу и његовим пред-
водницима као новом Израиљу. Та традиција метафоричног изједначавања владарске династије 
Немањића са племенитим биљкама, пре свега виновом лозом, и њиховим кореном, изданком, гра-
ном, цветом и плодом, присутна је током читавог средњовековног књижевног стваралаштва – о 
омиљености и погодности наведене песничке слике сведочи и њена употреба у химнографским 
саставима којима се прослављају светитељи друге владарске породице, Бранковићи, који се упра-
во тим мотивима доводе у везу са својим славним и светим претходницима на српском престолу.

Узор за овакво представљање телесног и духовног сродства владара-светитеља, тј. њиховог 
политичког и духовног идентитета (Поповић 2018: 313), српски писци преузимају из Светог 
писма. У науци је већ указано на Јеванђеље по Јовану и Богородичин акатист као врло извесне 
изворе (Марјановић-Душанић 1997: 111). Јеванђеоски стихови: „Ја сам истински чокот, и Отац 
мој је виноградар. Сваку лозу на мени која не рађа рода одсеца је; а сваку која род рађа чисти је да 
4  Томислав Јовановић у студијама Служба Светом краљу Милутину Данила Бањског (Јовановић 2015: 97–134) 
и Синаксарско житије Светог краља Милутина патријарха Данила Бањског (Јовановић 2016: 215–236) сагледава 
одлике рукописног и штампаног наслеђа ових дела, при чему наводи и текст Службе и Синаксарског житија приређен 
према настаријем сачуваном препису из манастира Хиландара број 479 указујући на све измене које их прате у 
њиховим потоњим сачуваним преписима. Том приликом аутор у обзир узима још четири српска рукописна преписа 
(препис србљака Музеја Српске православне цркве из збирке Радослава Грујића бр. 91, препис који се чува у Народној 
библиотеци „Кирил и Методиј” у Софији са сигнатуром 267, препис који се чува у Хиландару под сигнатуром 287, 
препис рукописне збирке Народне библиотеке Србије сигнатуре 21, који је страдао у немачком бомбардоваању Београда 
1941, а који је објавио Владимир Ћоровић) и један штампани, Римнички србљак, који се сматра представником свих 
осталих штампаних србљака. Сви преписи бележе помен Јесејевог корена (в. Јовановић 2015: 112; Јовановић 2016: 
222).
Поводом Службе, то је случај и са руским преписом који се налази у Стихирару са крјуковом нотацијом за октобар, а 
који се чува у Руској државној библиотеци у Москви под сигнатуром ф. 304, №443 (Јовановић 2015: 99, 112).
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више рода родиˮ (Јн 15: 1–2), као и псалми у којима се изабрани народ поистовећује са виногра-
дом: „Виноград из Египта пренео си, изгнао си незнабошце и засадио га; пропутио си пут испред 
њега и засадио лозе његове, те испуни земљу. Покри горе сенка његова, и гране његове (покрише) 
кедрове Божије; пружио је лозе своје до мора и до реке гране својеˮ (Пс 79: 8–11), могли су сна-
жно утицати на обликовање представе светородне династије као племените лозе која даје добар 
плод на корист свог народа.  

У том смислу, мотив Јесејевог корена, показује се као врло користан за симболичко иска-
зивање и ужег, телесног,  и  ширег, духовног, сродства владара-светитеља, како на националној, 
тако и на општехришћанској равни. Њиме се истовремено истиче Милутинова припадност свето-
родној династији и апсолутна припадност читаве династије Немањића хришћанској православној 
традицији – Милутин и његови преци баштиници су оне хришћанске вере и побожности какве су 
били и сами старозаветни праоци очекујући долазак Месије. 

С обзиром на додељену му функцију у Даниловом делу – симболичку представу духов-
ног сродства Милутинових и Христових предака, односно, у оквиру шире слике династичког 
родословног стабла као лозе Немањића, телесног сродства Милутиновог са Светим Симеоном 
и Светим Савом, мотив Јесејевог корена захтева више пажње – потребно је сагледати разлоге 
који су Данила Трећег подстакли да мотив употреби на описани начин и могуће узоре његовог 
уобличења. 

Разлоге за увођење мотива Јесејевог корена у химнографски портрет краља Милутина, с 
обзиром на његово непостојање у књижевној традицији која му претходи,5 требало би сагледати 
у политичким и културним особеностима Даниловог доба. Време када настаје Данилова Служба 
Светом краљу Милутину Бањском, крај XIV века, обележено је неповољним државнополитич-
ким приликама чији узрок представља продор Турака на територију српске земље након пораза 
у Маричкој бици (1371). Међутим, упркос угрожености и гашењу светородне лозе и пропасти 
царства (Поповић 2018: 332), култови немањићких светитеља и даље су живи и они, свети влада-
ри, и даље се доживљавају као небески заштитници свог отачаства. Томе у прилог говоре мотиви 
зазива помоћи од светих Милутина и Драгутина на више места присутни у Служби, који попут 
свештене двојице, Светог Симеона и Светог Саве, наступају у улози молитвених заштитника 
угроженог отачаства (Данило Бањски 1970: 79, 91, 93, 115, 117). Стога, повезивање лозе Нема-
њића са лозом Јесејевом има улогу да Немањиће прикаже још славнијим и постојанијим припад-
ницима хришћанске васељене, а у сврху очекивања помоћи од светородних владара, небеских 
заштитника, где овоземаљској слави и успеху христољубивог владара одговара сразмерна могућ-
ност помоћи светог краља свом народу – „До краја XIV века, када је краљу Милутину написана 
Служба, његов светачки лик видно је еволуирао. У околностима борбе против најезде Османлија 
‘пречасне и божаствене’ мошти краљеве схватају се као спасоносни извор, а сам свети постаје 
‘топли поборник и крепки заступник отачаства’, коме се упућују молитве за избављење од ‘надо-
шлих беда и од насиља безбожних Агарена’ ” (Поповић 2018: 341).

Основу за поређење Милутинових предака са Христовим пружају, пак, догађаји из про-
шлости, из времена Милутиновог успона на средњовековној политичкој сцени православног све-

5  Пре свега, природно би било мотив Јесејевог корена потражити у Житију Милутиновом пишчевог старијег 
имењака, међутим, још је Владимир Ћоровић утврдио да ово дело није било познато Данилу Трећем (на основу датума 
прослављања светитеља, као и самом компарацијом текстова) (Ћоровић 1929: 25). Могући утицај, затим, могао би се 
очекивати од Стефана Првовенчаног, а посебно Теодосија, за кога је показано да је био значајан Данилов књижевни 
узор (Ћоровић 1929: 24, 28, 37, 38). Код Првовенчаног мотив Јесејевог корена јесте забележен, али у потпуно другачијој 
функцији него што је то случај код Данила (парафраза библијског цитата; исказивање садражаја везаног за српску 
светородну династију), док Теодосије у својим делима, житијима, службама и канонима, ни на једном месту не бележи 
Јесејев корен. Истраживања предузета поводом Службе Светом краљу Милутину наводе на још једно химнографско 
дело византијске црквене поезије, на Службу Светом цару Констанитну (Наумов 2007: 235), у којој су присутни 
мотиви корена, али не и Јесејевог (в. Служба Светом равноапостолном цару Константину и мајци његовој Светој 
Јелени, 2013), као што је случај и са свим осталим делима српске средњовековне књижевности која претходе Даниловом 
књижевном стваралаштву.
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та – „истицање паралелизма између представника српске светородне династије и библијске лозе 
праведника може се пратити у српској монументалној уметности још од друге половине XIII 
векаˮ (Војводић 2016: 254), али у књижевности се тек у стиховима посвећеним Милутину наводи 
Јесејево име. Пре свега реч је о значају женидбе са византијском принцезом Симонидом, кћерком 
цара Андроника II Палеолога, чиме је династија Немањића још чвршће уврштена у породицу 
владара васцелог хришћанског света.6 Култни спис право је место за такву врсту величања, а сам 
писац, иако није живео у Милутиново време, свакако је морао бити упознат са његовим држав-
ничким успесима и својевременим политичким и културним приликама, посебно имајући у виду 
да је свој монашки живот отпочео управо у Милутиновој задужбини, Бањској, где се спомен на 
светог краља сасвим сигурно брижљиво држао.

Порекло мотива Јесејевог корена, као што је већ указано, везује се за старозаветну Књигу 
пророка Исаије. Реч је о штиву које је Данилу, монаху племићког порекла, сигурно било познато 
с обзиром на заступљеност Светог писма како у монашком животу, тако и у богослужењу – „још 
од VII века јерусалимски канонар помиње овај текст у служби за вечерње пред Божић, а касније 
се помиње и у Уставу Велике цркве у Цариграду – Свете Софије, из X века, у истом контексту, 
где се одржао и до данас” (Бабић 1978: 117). Међутим, заступљеност овог мотива током XIV века 
(од краја његове друге или почетка треће деценије, па до пропасти царства (Војводић 2007: 295; 
Поповић 2018: 330) у средњовековној монументалној уметности, као и његова појава у диплома-
тичким списима цара Душана, у којима се, генерално, врло континуирано негује традиција иска-
зивања светородности династије и легитимитета власти мотивима корена, изданка, гране, цвета и 
плода (Марјановић-Душанић 1997: 111), отварају могућност преузимања овог мотива, тј. његовог 
обликовања, и из наведених, некњижевних, предложака.

Поређење Данилове формулације са оном која је забележена у једној Душановој повељи, 
хрисовуљи старцу Григорију од 19. маја 1343. године, запажа се да мотив Јесејевог корена у свим 
примерима има исту функцију – величање предака:

„Јер од њега примамо краљевску власт, и као од корена Јесејевог изабрао је изданак, 
од Бога посађену грану и праунука самовласног господина Симеона светога Немање, 
унука светог и превисоког краља Уроша, а и њега је Бог поставиоˮ (Мишић 2013: 24).

Постојање извесне сличности, како у лексици, тако и у конструкцији поредбеног израза, 
наводи на размишљање да су и Данило и састављач повеље пред собом имали исти извор/изворе, 
тј. да обликовање овог мотива и његова употреба нису резултат Даниловог личног делања, него 
да је реч о творевини коју Данило преузима из средњовековног уметничког наслеђа. Такође, при-
метно је да представа династије Немањића у наведеним делима садржи, поред мотива Јесејевог 
корена, и мотиве изданка и богосазађене гране, док мотив лозе, који је у Слову и Служби прису-
тан, у повељи није експлицитан и развијен. 

С обзиром на запажања да Данило исписујући кључне стихове „можда, мисли на сликану 
лозу Немањића (Грачаница, Пећ, Дечани) која је рађена по угледу на лозу Јесејевуˮ (Трифуновић 
1970: 297), као и на значај слике у средњовековној култури и на сведочанства о прожимању писане 
и појане речи са ликовним представама српских средњовековних манастира и цркава,7 потребно је 
подробније размотрити могућност утицаја ликовне уметности на уобличавање овог књижевног мо-
тива, тј. утицаја иконографских представа Лозе Јесејеве8 и Лозе Немањића у кључним храмовима 
Даниловог доба. Тема Лозе Јесејеве у средњовековној монументалној уметности, њене уметничке 
карактеристике и идеолошке поруке, као и њен утицај на развој српске владарске слике у науци су 
6  „Велика освајања византијских територија окончана браком краља Милутина са кћери цара Андроника II 1299. 
године, донела су српском владару част да постане ‘многовољени син’ василевса Ромеја. Војничка снага немањићке 
државе с почетка XIV века, као и одмакли процес феудализације Царства на Босфору, омогућили су краљу Милутину 
да ту част искористи за напредак у хијерархијском смислуˮ (Марјановић-Душанић 1997: 75–76).
7  О томе види: Симић 1987: 103–109.
8  О пореклу, развоју, типовима и распрострањености представе Лозе Јесејеве у византијском и српском сликарству 
видети Бабић 1978: 105–126 и Milanović 1989: 48–49, 51.
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врло добро осветљене и објашњене, а оно што се посебно издваја јесте да се захваљујући угледању 
на Лозу Јесејеву хоризонтална лоза Лоза Немањића управо у Милутиновим црквама усправља и 
добија нове, значајне, идеолошке црте.9 „Репрезентативна слика владара [...] била је у функцији 
величања владара и династије све до пропасти царства. Њен врхунски и аутентични израз предста-
вља Лоза Немањића (Грачаница, Пећ, Дечани, Студеница, Матеич), ‘вертикална’ генеалошка слика 
светородне династије, настала по узору на родословље Христово – Лозу Јесејеву. Представе Светог 
Симеона у корену, као и других светих владара у њеним стабљикама, дају Немањићкој лози сакрал-
ни смисао, уподобљавајући је лози старозаветних праведника, предводника старог Израиља” (По-
повић 2018: 330). Битна је и чињеница да се традиција упоредног сликања Лозе Јесејеве и Лозе Не-
мањића у храмовима посебно неговала за време владавине Милутиновог унука Душана (Војводић 
2016: 263), а о омиљености и погодности овог мотива сведочи и раније поменута Душанова повеља.

Имајући у виду значај манастира Бањске и цркве посвећене Светом Стефану, чије се поди-
зање оцењује као пуни израз програмског позивања на светог прародитеља Симеона и угледања 
на његову задужбину и гробну цркву, Студеницу (Поповић 2018: 340), као и на сведочанства о 
лепоти и злату њених фресака, а узимајући у обзир постојање традиције повезивања Христових 
предака и светих Немањића у Милутиновим очуваним задужбинама, као и традицију истицања 
те везе у задужбинама његових наследника на престолу,10 могуће је претпоставити да су сличне 
представе постојале и у самој Бањској.11 Можда су управо такве, данас непостојеће,12 велелеп-
не фреске, Лозе Јесејеве и Лозе Немањића, надахнуле Данила да испева јединствене стихове 
српске средњовековне књижевности. Племићког порекла, „образован богослов, који је знао да 
споји лепоту књижевног израза са дубином православне теологијеˮ (Наумов 2007: 236), Данило 
је, увидевши значај повезивања Милутинових и Христових предака, био способан да постојећу 
традицију својих претходника, оличену у употреби симбола корена, изданка, гране, лозе и грозда 
за представљање славних предака и достојних потомака, уметнички сасвим успело обогати сим-
болом Јесејевог корена.

Списак скраћеница

Ис: Књига пророка Исаије;
Јн: Свето јеванђеље по Јовану;
Мт: Свето јеванђеље по Матеју;
Пс: Псалми Давидови.

9  Сагледавањем промена у ликовним представама Лозе Немањића, које су настале њеним уподобљавањем 
иконографском обрасцу Лозе Јесејеве, као и факторима који су условили њихов настанак, бавили су се наши знаменити 
историчари уметности (С. Радојчић, В. Ј. Ђурић, С. Ћурчић и други), а међу њима и професор Драган Војводић, који је 
поводом овог питања закључио да је реч о процесу који се дуго и постепено одвијао и који се јавља као резултат многих 
прилика, не искључиво само Милутиновог доба, него и њему претходног, XIII, столећа (Војводић 2007: 307, Војводић 
2016: 255). Међутим, намера да се у сликаним програмима храмова немањићки преци просторно, а тиме и идеолошки, 
доведу у још тешњу везу са Христовим прецима, приметна је за време Милутинове владавине. У Краљевој цркви, 
Милутиновој задужбини коју подиже у Симеоновој Студеници и посвеђује Богородичиним родитељима, та намера 
исказана је сликањем краљевих праотаца, Светог Симеона и Светог Саве, „тачно наспрам богоотачког параˮ, Светог 
Јоакима и Свете Ане, чиме је „показан паралелизам између две свете генеалогије. Такво решење представља, како 
сматра професор Ћурчић, пресудан корак ка уобличавању вертикалне генеалошке слике Немањића по подобију Лозе 
Јесејевеˮ (Војводић 2016: 254), која настаје крајем друге или почетком треће деценије XIV века (Војводић 2007: 295).
Занимљиво је да се у науци расправљало о улози Данила II, такође средњовековног писца, али и градитеља,  у 
уобличавању нове династичке слике (Војводић 2007: 308–309, Ћурчић 2016: 64–65).
10  Примера ради, постојање обе иконографске представе, Лоза Јесејева и Лоза Немањића, проналази се у Дечанима, 
Студеници, Матеичу, а време њиховог настанка односи се на период пре настанка Данилове Службе и Слова Милутину 
(в. Milanović 1989: 49–50, Војводић 2007: 295).
11  О изузетности, лепоти и идеолошкој улози бањског фрескописа у Милутиново доба в. Шупут 1989: 34–36, Тодић 
2007: 163–170.
12  Бањска је порушена након османлијског продора 1389. године (Поповић 2018: 342).
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МОТИВ КОРНЕЙ ИЕССЕЯ В СЕРБСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Резюме

В данном труде рассматривается развитие мотива корней Иессея в сербской средневековой литературе. 
Центром внимания этого труда является сравнительный анализ названного мотива в Житии Святого Си-
меона Стефана Первовенчанного и в Слове и Служении Cвятому королю Милутину Данилa Баньского. 
После утверждения существования различия в функции мотива корней Иессея в опусах названных средне-
вековых писателей  –  у Стефана Первовенчанного это парафраз библейского текста и изображение праот-
цов Христа по плоти, а у Данилa Баньского это символическoe представление духовной и политической 
идентичности Милyтина, внимание обращается на происхождение этого мотива, возможные причины его 
введения и изменения его функции, а также на возможные образцы его воплощения в творчестве Данилa 
Баньского. Ответ на эти вопросы нужно искать в литературной традиции, предшествующей времени Да-
нилового творчества, общественно-политических и культурных обстоятельствах его времени и времени 
короля Милyтина, где, в гимнографическом портрете мотив корня Иессея единственно появляется, а так-
же в нелитературной структуре сербского средневекового наследия  – в хартиях и  типax правительской 
картины XIV века, изображённых в сербских средневековых храмах. Учитывая отсутствие одинаковой 
функции приведённoго мотива в сербской средневековой литературной традиции, а наличие в хартиях 
и монументальной живописи, особенно в периоде Душана, можно прийти к выводу, что идеологическая 
связь династии Неманичей с ветхозаветным Иессеем в сербской средневековой литературе является пло-
дом культурных, социальных и политических возможностей и стремлений того времени, которое пред-
шествует творчеству Данилa; и что Данило, в трудные времена для сербской церкви, веры и духовности 
эту идею принимает и возрождает её. В то же время, возможным образцом и вдохновением может являтся 
символическое изображение правящей династии Неманичей в виде лозы в сербской средневековой мону-
ментальной живописи, т.н. Лоза Неманичей и его сходство с символическим изображением земных пред-
ков Христа, т.н. Родoм Лозой Иессеея.

Ключевые слова: мотив корней Иессеея, Стефан Первовенчанный, Данило Баньски, символика растений, 
правительская идеология
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Vesna Bogdanović – Jagoda Topalov

TRANSITION MARKERS AS RHETORIC DEVICES IN GRADUATE 
STUDENTS’ WRITING

Transitions, as a category of metadiscourse devices defined by Hyland (2005), comprise mainly of conjunctions 
and adverbial phrases used to denote additive, contrastive, and consequential relationships in the discourse. The 
aim of the paper is to examine whether Serbian and Croatian students at MA level of English studies utilize tran-
sitions as interactive resources in their graduate writing. In a quantitative analysis, following Hyland’s (2005) 
criteria, transitive markers were first extracted from a corpus of the students’ MA theses and contrasted with the 
corpus of the master’s theses by American and British native speakers, whose writing was set as a standard against 
which the use of transition markers was evaluated. The results show that while students from Osijek consistently 
underuse transition markers, students from Novi Sad consistently overuse them. This may be a direct consequence 
of the difference in length of the MA papers, where Serbian students, who write significantly longer texts, feel 
the need to enhance the cohesion of their argumentation and make the discourse more transparent and persuasive. 

Keywords: academic writing, graduate students, interactive metadiscourse, novice writers, transition markers

1. INTRODUCTION

Writing a master thesis may be an overwhelming experience for graduate students, who have to 
present their knowledge in writing as well as the knowledge in genre. Additionally, they have to be able 
to link and organize their ideas into paragraphs and sections in a cohesive manner, so that the potential 
audience can read and understand the theses more easily. Academic writing experts and writing manuals 
state that in order to facilitate readers’ comprehension and improve cohesion in their theses, students 
should rely on transition markers (e.g. however, nevertheless, on the other hand). Transition markers 
can include both adverbials and conjunctions of varying length, from one to several words. These in-
teractive metadiscourse markers help the writer articulate the structure of the argument, simultaneously 
influencing the reader’s interpretation of the text. The goal of this paper is to analyse graduate students’ 
L2 English writing and observe their use of transition markers in their master theses. By comparing it to 
the master’s theses written by American and British native speakers, whose writing was set as a stand-
ard for the use of transition markers, the research should disclose whether Serbian and Croatian novice 
academic writers follow the same trend in the use of transition markers; how often students rely on the 
markers; and whether they are over- or under-using them. The paper results should also contribute to 
classroom-based research and provide teachers and researchers with the information that can upgrade 
and modify their knowledge, subsequently being able to provide effective instructions for students to 
improve their writing proficiency.

2. LITERATURE REVIEW

Research on transition markers has adopted a wide range of terms to refer to identical or overlap-
ping concepts. This paper uses the term introduced by Hyland (2005); additionally, these can also be 
referred as linking adjuncts (Richards & Schmidt, 2010), linking adverbials (Biber et al., 1999, Peacock, 
2010; Appel & Szeib, 2018; Lei, 2012), connectors (Intaraprawat & Steffensen, 1995), conjunctive ad-
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juncts (Gardezi & Nesi, 2009), logical markers (Mur Dueñas, 2009), linking words (Harrison, Jakeman, 
& Paterson, 2016), or linkers (Thornbury, 2006). They are regarded as discourse markers (Maschler & 
Schiffrin, 2015), important for organizing a discourse, or as metadiscourse markers (Hyland, 2005), 
utilized by the writer to engage the reader and help them understand the proportional material.

Transition markers can include both adverbials (e.g. nevertheless) and conjunctions (e.g. al-
though). Adverbials have a semantic linking function, whereas conjunctions have both a syntactic and 
a semantic function, and they draw semantic links only below the clause level (Liu, 2008). There are 
studies (e.g. Cao & Hu, 2014) which did not consider conjunctions when referring to transition mark-
ers. On the other hand, Gardner and Han (2018) believe that both should be included and the difference 
should be taught in the classroom.

All metadiscourse markers, including transition markers, can be of varying length, from one word 
(e.g. however) to four words (e.g. on the other hand). This is important for qualitative studies and thus 
research rely on studying the frequency (Hyland, 2005, Walková, 2020). Hyland (2005) considers tran-
sition markers to be interactive metadiscourse markers, whose function is to “help the reader interpret 
links between ideas” (Hyland, 2005: 50) and whose number is counted per item rather than per word.

Research on transition markers investigated their frequency in textbooks (Hyland, 2005, Walk-
ová, 2020), soft sciences (Peacock, 2010) and argumentative essays (Gardner and Han, 2018). Hyland 
and Jiang (2017) argued that academic writing was becoming more informal and that informal transition 
markers like and and but, as well as more formal markers such as however and thus, could appear in 
sentence-initial position. This is rather helpful for students and their writing genres. Other researchers 
focused on the frequency of the use of transition markers; e.g. Lei (2012) and Shaw (2009) demonstrated 
that both L1 English and L2 English students overuse transition markers when compared to L1 and L2 
English expert writers, while Mirović and Bogdanović (2016) argued that same writers overuse transi-
tion markers when writing in L2 English in comparison to L1. Walková (2020) acknowledged that the 
overuse in student writing might be related to student genres where students were trying to be explicit 
and that it did not present the negative element in their writing. Mirović and Bogdanović (2016) also 
claimed that the overuse was related to how writers perceive academic genre.

Transition markers present a challenge for student writers. Literature has attributed these issues to 
L1 transfer (Granger & Tyson, 1996), disciplinary knowledge (Shaw, 2009), unsuitable teaching materi-
als (Lei, 2012; Walková, 2020), and even pedagogy, or, as Lei (2012: 273) puts it, “inappropriate advice 
from the classroom teaching practices and the teaching materials.” These research findings prompted us 
to investigate the use of transition markers by L2 graduate students from Serbia and Croatia and com-
pare them to the written graduate theses by students from United Kingdom and the United States, with 
the aim of answering the following research questions:

1. Is there a difference in the repertoire of transition markers and the frequency of its use be-
tween L1 (United Kingdom and United States) and L2 (Serbia and Croatia) graduate student 
writers?

2. Do student writers from Serbia and Croatia demonstrate differences in the repertoire of 
transition markers and the frequency of its use?

3. METHODOLOGY

3.1. Data corpus

The research was conducted on a corpus of unpublished master’s theses written by students from 
Serbia, Croatia, United Kingdom and the United States. The corpus included Discussion chapters in 
master’s theses, totalling 646,659 words, with 270,038 words written by L1, native student writers (UK 
and USA) and 376,621 words by L2, non-native student writers (Serbia and Croatia). There were four 
sub-corpora, as can be observed in Table 1.
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Corpus of master’s theses, chapter Discussion Word count
1 Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia 255,451
2 Faculty of Humanities and Social Sciences Josip Juraj Strossmayer 

University of Osijek, Croatia
121,170

3 Universities from the United Kingdom 151,559
4 Universities from the United States 118,479

Table 1: The distribution of word count across four sub-corpora

The graduate papers by L2 student writers included first drafts of their master’s theses, prior to 
any interventions suggested by their mentors. The master’s theses by L1 writers included randomly 
selected unpublished theses publicly available in online repositories. The investigation focused on the 
Discussion chapters from theses, as these chapters are commonly the most complex sections of theses 
both structurally and conceptually. It is, therefore, likely that students will more frequently use metadis-
course in order to organize their ideas and maintain control over the narrative, providing the researchers 
with a fair amount of data to investigate.

3.2. Identification of transition markers

Identification of transition markers included a three-step procedure. In the first step, the authors 
relied on Hyland’s (2005) comprehensive list of transition markers in order to locate all of the instances 
of marker use in master’s theses. During this step, the extraction of markers was conducted with the use 
of AntConc, a freeware corpus analysis toolkit, which produced all of the occurrences of transition mark-
ers in sentential contexts. During the second step, the authors manually removed examples of targeted 
words and phrases that were not used for metadiscoursal purposes. During the final step of analysis, the 
authors categorized the purged examples of transition markers. In order to proceed with this step, it was 
necessary to adopt one of the taxonomies of transition markers present in the literature, among which 
there are several available. For example, Hyland (2005: 50) divides these markers into three types: a) 
addition (e.g. moreover), b) comparison and contrast (e.g. likewise, in contrast), and c) consequence 
(e.g. therefore). Mur Dueñas (2009) also has three types, similar to Hyland’s: a) additive, b) contrastive, 
and c) consecutive. Appel (2020), following Quirk et al. (1985), introduces seven categories: listing 
(with additive and enumerative listing as subcategories), summative, appositional, resultative, contras-
tive, transitional, and time. Yin (2016), after presenting a review on transition marker taxonomy in four 
diverse grammar books, finally distinguishes twenty-one categories. The authors of the paper decided to 
rely on one of those grammar books, namely Biber et al. (1999), and their taxonomy. 

Biber et al. (1999) divide lexical adverbials into six semantic categories, as follows:
1. Enumeration and addition (e.g. first, second, third, also)
2. Summation (e.g. to conclude, in summary, in conclusion)
3. Apposition (e.g. for example, that is)
4. Result/inference (e.g. so, therefore, thus)
5. Contrast/concession (e.g. however, although, even though)
6. Transition (e.g. by the way)

The rationale for selecting this taxonomy was to provide a comprehensive understanding of transition 
markers subdivided into categories that coincide best with the metadiscursive meaning of markers. 

3.3. Statistical analyses

Raw frequency was determined by marking down each appearance of an item in a corpus. In 
order to enable a comparison of frequencies across corpora, relative frequencies were calculated per 
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100,000 words. To assess statistical difference in relative frequency counts between L1 and L2 writers, 
log-likelihood tests were conducted using the Log Likehood Wizard by Paul Rayson (University Centre 
for Computer Corpus Research on Language, Lancaster University). Differences in the use of transition 
markers between all four subcorpora were tested by means of a univariate factorial ANOVA in SPSS 25.

4. RESULTS

In order to determine if there is a difference in the repertoire of transition markers and the fre-
quency of its use between L1 (United Kingdom and United States) and L2 (Serbia and Croatia) graduate 
student writers, we conducted loglikelihood tests for the overall use of transition markers and for each 
category of markers, as proposed by Biber et al. (1999). Table 2 displays the total frequency use of the 
six semantic categories of transition markers (Enumeration and addition, Summation, Apposition, Re-
sult/inference, Contrast/concession and Transition/stance) by L1 and L2 student writers and the signifi-
cance of the differences following the log-likelihood calculation.

 
 

L2 L1
LL Overuse /

underuseAF RF cv AF RF cv
Enumeration 
and addition 497 131.96 0.90 446 165.16 1.69 11.76*** -

Summation 4 1.06 4.17 0 0.00 5.00 4.32* +
Apposition 48 12.74 1.54 43 15.92 2.59 1.12 -
Result/
inference 321 85.23 1.10 206 76.29 2.79 1.55 +

Contrast/
concession 645 171.26 0.88 674 249.59 2.48 46.61**** -

Transition/
stance 161 42.75 1.07 80 29.63 2.55 7.45** +

Total 1676 445.01 1.61 1449 536.59 2.85 27.05**** -
AF – Absolute frequency; RF – Relative frequency per 100,000 words; cv – Coefficient of 
variation; LL – Log-likelihood
*p < .05, **p < .01, ***p < .001, ****p < .0001

Table 2: Frequencies of transition markers among L2 and L1 writers 

The results demonstrate a clear difference between the two groups as two categories are over-
used by L2 when compared to L1 – Summation is slightly overused (p<0.05) and Transition/stance is 
somewhat overused (p<0.01). On the other hand, the statistical analysis displays that the categories of 
Enumeration and addition (p< 0.0001) and Contrast/concession (p< 0.0001) are both highly underused 
by L2 writers. Overall, the transition markers are highly underused by L2 writers (p< 0.0001).

The analysis proceeded with the inspection of the use of individual transition markers within the 
investigated semantic categories among L2 and L1 writers. Tables 3 to 7 report only on those individual 
transition markers that were determined to be used with statistical difference between L1 and L2. In the 
category of Enumeration and addition (Table 3), the differences were found for a total of four transition 
markers. Aside from in addition (p < .05), all other markers are highly overused by L2 student writers.  
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L2 L1
LL Overuse /

underuseAF RF cv AF RF cv
also 993 263.66 0.99 362 134.06 1.27 132.91**** +
at the same 
time 38 10.09 2.98 9 3.33 3.11 10.9*** +

in addition 82 21.77 2.12 80 29.63 1.31 3.85* -
moreover 131 34.78 1.89 41 15.18 2.32 24.32**** +
AF – Absolute frequency; RF – Relative frequency per 100,000 words; cv – Coefficient of 
variation; LL – Log-likelihood
*p < .05, ***p < .001, ****p < .0001

Table 3: Frequencies of Enumeration and addition markers

In the category of Summation, the analysis revealed that one transition marker (accordingly) is 
overused by L2 student writers compared to L1 student writers (Table 4)

 
 

L2 L1
LL Overuse /

underuseAF RF cv AF RF cv
accordingly 16 4.25 4.17 1 0.37 7.07 0.99 11.44***

AF – Absolute frequency; RF – Relative frequency per 100,000 words; cv – Coefficient of 
variation; LL – Log-likelihood
***p < .001

Table 4: Frequencies of Summation markers

In investigating the category of Result/Inference, statistical analysis revealed the difference in 
the use of a total of six individual cases of transition markers (because, consequently, since, thereby, 
therefore and thus) (Table 5).

 
 

L2 L1
LL Overuse /

underuseAF RF cv AF RF cv
because 41 10.89 2.23 9 3.33 2.43 12.91**** +
consequently 45 11.95 2.57 10 3.70 3.35 13.96*** +
since 346 91.87 1.51 120 44.44 1.68 52.02**** +
thereby 9 2.39 6.04 31 11.48 4.64 21.22**** -
therefore 312 82.84 1.37 152 56.29 1.35 15.87**** +
thus 172 45.67 2.21 185 68.51 1.35 14.63*** -
AF – Absolute frequency; RF – Relative frequency per 100,000 words; cv – Coefficient of 
variation; LL – Log-likelihood
***p < .001, ****p < .0001

Table 5: Frequencies of Result/inference markers

The results indicate that L2 student writers highly underuse thereby and thus compared to L1 
writers, whereas L2 writers highly overuse because, consequently, since and therefore compared to L1 
graduate student writers.



Vesna Bogdanović – Jagoda Topalov

248

The results of the analysis of Contrast/concession markers reveals a less straight-forward ten-
dency compared to the previous results (Table 6).

 
 

L2 L1
LL Overuse /

underuseAF RF cv AF RF cv
again 201 53.37 1.64 60 22.22 1.61 40.67**** +
by contrast 1 0.27 9.85 24 8.89 3.77 34.6**** -
conversely 4 1.06 4.85 10 3.70 2.67 5.04* -
even though 144 38.23 1.81 52 19.26 1.54 19.72**** +
in contrast 22 5.84 2.81 52 19.26 1.72 24.54**** -
on the 
contrary 15 3.98 2.70 1 0.37 7.07 10.48** +

on the other 
hand 191 50.71 1.37 66 24.44 1.73 28.95**** +

rather 177 47.00 1.53 187 69.25 1.04 13.63*** -
though 38 10.09 2.35 117 43.33 1.50 72.77**** -
AF – Absolute frequency; RF – Relative frequency per 100,000 words; cv – Coefficient of 
variation; LL – Log-likelihood
*p < .05, **p < .01, ***p < .001, ****p < .0001

Table 6: Frequencies of Contrast/concession markers

While the results reveal that four transition markers (again, even though, on the contrary and on 
the other hand) are highly overused by L2 student writers, it has also been determined that five transition 
markers are slightly (conversely), moderately (rather) and highly (by contrast, in contrast and though) 
underused by L2 writers compared to L1 writers.

The sixth category of transition markers (Transition/stance) includes three cases of markers (still, 
whereas and while) which are moderately or highly overused by L2 writers, as shown in Table 7. 

 
 

L2 L1
LL Overuse /

underuseAF RF cv AF RF cv
still 233 61.87 1.29 56 20.74 1.70 65.54**** +
whereas 141 37.44 2.08 58 21.48 2.42 13.57*** +
while 562 149.22 1.18 316 117.02 1.35 12.2*** +
AF – Absolute frequency; RF – Relative frequency per 100,000 words; cv – Coefficient of 
variation; LL – Log-likelihood
***p < .001, ****p < .0001

Table 7: Frequencies of Transition/stance markers

To determine whether there are differences in the use of transition markers among the four sub-
samples with respect to the semantic category of the markers, but also with respect to the interaction 
between these two factors, a between-subjects ANOVA was conducted (Table 8). Boxplots of the dis-
tribution of the use of transition markers by the four subsamples (MA student writers from Novi Sad, 
Osijek, the UK and the USA) show a somewhat similar pattern of use found in the results thus far, with 
some individual variation within each corpus (Chart 1). 
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Chart 1: Clustered boxplots of the frequency of transition markers across four subcorpora

Most outliers were discovered for the Novi Sad subsample, with a smaller number of outliers also 
found in other investigated subsamples. 

Source Type III Sum of Squares df F p ηp
2

Corrected Model 447191.167a 23 49.150 .000 .569

Intercept 232403.526 1 587.490 .000 .406

Category 193991.760 5 98.078 .000 .364

Sample (NS, OS, UK, US) 130005.150 3 109.546 .000 .277

Category * Sample 106170.492 15 17.892 .000 .238

Error 339413.760 858

a. R2 = .569 (Adjusted R2 = .557)

Table 8: Between-subjects ANOVA for main effects and interaction effect on the relative frequency of 
Transition Markers

The results of the factorial ANOVA indicate that there is a significant main effect of both the 
Category of transition markers (F5, 858 = 98.078, p = .000, ηp

2 = .364) and the respective Sample (F3, 858 
= 109.546, p = .000, ηp

2 = .277) on the relative frequency of transition markers. The interaction effect 
between these two factors was also found to be significant (F15, 858 = 17.892, p = .000, ηp

2 = .238).
Pairwise comparisons between the four subsamples in their use of the six categories of transition 

markers indicate that significant differences were found in four categories (Enumeration and addition, 
Result/inference, Contrast/concession and Transition/stance), confirming the results of the log-likeli-
hood tests previously stated (Table 2). The results, however, yielded a somewhat unexpected pattern of 
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findings. Namely, it can be seen that, overall, the MA students from the Novi Sad subsample appear to 
overuse the investigated transition markers, while the MA students from Osijek appear to consistently 
underuse them. In the case of Enumeration and addition, the Osijek subsample does not differ from the 
UK subsample in underusing markers (p > .05), whereas in the case of Contrast/concession and Transi-
tion/stance, the Osijek subsample does not differ significantly from the US subsample. The category of 
Result/inference is underused by the Osijek subsample only.

 p  p
Enumeration 
and addition

Novi Sadmax Osijekmin .000 Contrast/
concession

Novi 
Sadmax

Osijekmin .000

 UKmin .000  UK .000
 US .000  US .000
Osijekmin Novi Sadmax .000 Osijekmin Novi 

Sadmax
.000

 UKmin .879  UK .000
 US .038  US .000
UKmin Novi Sadmax .000 UK Novi 

Sadmax
.000

 Osijekmin .879  Osijekmin .000
 US .100  US .004
US Novi Sadmax .000 US Novi 

Sadmax
.000

 Osijekmin .038  Osijekmin .000
 UKmin .100  UK .004

Result/
inference

Novi Sadmax Osijekmin .000 Transition/
stance

Novi 
Sadmax

Osijekmin .001

 UK .000  UK .017
 USmin .000  USmin .006
Osijekmin Novi Sadmax .000 Osijekmin Novi 

Sadmax
.001

 UK .001  UK .656
 USmin .595  USmin .970
UK Novi Sadmax .000 UK Novi 

Sadmax
.017

 Osijekmin .001  Osijekmin .656
 USmin .013  USmin .727
USmin Novi Sadmax .000 USmin Novi 

Sadmax
.006

 Osijekmin .595  Osijekmin .970
 UK .013  UK .727

Table 9: Pairwise comparisons of the relative frequency of Transition Markers across the interaction of 
Category and Sample
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In the following section, the authors will attempt to contextualize the results and offer plausible 
interpretations relative to other important research in the field thus far.

5. DISCUSSION

The aim of the research conducted in this paper was two-fold. Our first goal was to determine if 
there is a statistically significant difference in the way student writers from Novi Sad and Osijek use 
transition markers compared to the student writers from UK and USA as they write their master’s theses. 
Our second goal was to determine if student writers from Serbia and Croatia exhibit differences in the 
repertoire of their transition markers and the frequency with which they use it while writing the Discus-
sion chapter of their master’s theses. Relatively large corpora that were the focus of this investigation 
dictated the adopted research paradigm and design – in order to inspect the large amount of available 
data and offer generalizations following the results of rigorous statistical analyses, we based our inves-
tigation on a quantitative paradigm by tracing transition markers on “the surface” (Cho & Shin, 2014), 
i.e., noting down the frequencies of the of instances of transition markers across the four subcorpora. 
While this surface approach certainly limits our understanding of the markers under scrutiny, it, hope-
fully, adds to the growing field of research as it investigates L2 speakers belonging to a group that is 
yet to be studied more extensively (Serbian and Croatian student writers) in a manner that aligns with 
the broader research questions in corpus linguistics related to language teaching and learning (e.g., As-
ton, 1997; Cho & Shin, 2014; Oh, 2009) – the investigation of learner corpora conducted by analysing 
the learners’ interlanguage from a sample of student writing and generalizing the findings to the entire 
population, and the demonstration of the relative accordance/discordance of student writing in relation 
to native speakers’ writing.

In analysing the results of individual categories, results demonstrate that L2 student writers tend 
to underuse markers of enumeration and addition, apposition and contrast/concession, a finding that 
corresponds with previous studies (Granger & Tyson, 1996; Narita et al., 2004). Furthermore, previous 
research has found that L2 writers tend to overuse the transition markers of summation (Lei, 2012), 
which is also in line with the results of this study. While this finding is not unexpected in light of previ-
ous research findings, a possible explanation for the overuse is offered by researchers who suggest that 
the sheer quantity of ideas in master’s theses written over a relatively condensed word span might affect 
the frequency of transition markers (Gardner & Han, 2018; Shaw, 2009). In that respect, Walková (2020) 
argues that the overuse is in fact typical in students’ theses and that it does not negatively influence the 
quality of writing, as students make conscious efforts to make their writing more explicit.

Overall, the results of this research indicate that L2 student writers in this study underuse tran-
sition markers compared to L1 student writers. This seems to contradict previous research findings 
(Sultan, 2011; Tapper, 2005), a discrepancy which may be understood if we examine the corpus from 
a different vantage point, taking into consideration the different subsamples within both L1 and L2 
groups. This is achieved through the use of mean scores and SDs, as a different method of analyzing and 
interpreting corpus data (Gablasova, Brezina, & McEnery, 2017). A boxplot representation of the use of 
transition markers by L1 and L2 student writers indicates that individual writers have their own writing 
styles, as they tend to use certain transition markers and their combinations, while not using others. The 
identified outliers, especially among the Novi Sad subsample, show a legitimate observation that is a 
natural occurrence in the population under study (Frost, 2021) and indicate that the observed variation 
in the use of transition markers points to idiosyncratic styles of individual student writers which can be 
observed across all four subcorpora. 

The investigation of the differences among student writers from the four subcorpora points to 
a somewhat similar pattern of use found in the results thus far, with some individual variation within 
each corpus. Namely, the results indicate that the differences between student writers were found for the 
categories of enumeration and addition, result/inference, contrast/concession and transition/stance, with 
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students from Novi Sad consistently overusing the transition markers in these categories, and students 
from Osijek consistently underusing them. A possible explanation for this unexpected result may be 
found in the overall length of master’s theses from the two subcorpora. Namely, the average word count 
in the Discussion section in the Novi Sad subcorpus was 8,708, whereas in the Osijek subcorpus it was 
2,244 words. It is possible that Novi Sad student writers feel compelled to use transition markers more 
frequently in order to maintain control over what must feel like a daunting amount of text to novice writ-
ers and organize their ideas accordingly. When they do so, it seems likely that, in order to compensate 
for their limited experience in writing long texts (as this is the first such text they were tasked with writ-
ing in their studies up to that moment), they reach for the examples of good practise they were exposed 
to during the course of their studies, namely the textbooks that focus on academic writing. This, para-
doxically, may be the underlying reason for the misuse or overuse of transition markers, as the results 
of research studies suggest that, overall, there is a tendency in textbooks aimed at L2 student writers to 
cover only a limited range of cohesive devices, focusing on explicit cohesive expressions such as transi-
tions and conjunctions, potentially contributing to the overuse of these devices by L2 writers (Carrell, 
1982; Hinkel, 2011; Sho & Shin, 2014). The finding that the Novi Sad subsample consistently overuses 
the four categories of transition markers indicated above certainly prompts the need for further analysis, 
one that would qualitatively inspect the data and analyse the sentential contexts in order to determine if 
the transition markers were used appropriately, given their relative semantic meanings and functions. It 
would also be informative if actual textbooks used during classes underwent a similar analysis, in order 
to see if the criticism expressed by researchers as to the overuse of only a limited number of cohesive 
devices holds true.

6. CONCLUSION

The main objective of this paper was a closer inspection into the frequency of use of transition 
markers among student writers, with particular emphasis on identifying differences between L2 student 
writers from Novi Sad and Osijek and L1 student writers from UK and USA. A statistical analysis has 
determined that L2 student writers overall underuse transition markers compared to L1 student writers. 
While this does not accord with previous research findings (Sultan, 2011; Tapper, 2005), a number of 
transition marker categories have been found to be overused by L2 writers (summation, result/inference 
and transition/stance), including a number of individual instances of transition markers. Possible reasons 
for the underuse by L2 writers may be found in relatively low application of principles for teaching co-
hesion in EAP textbooks (Walková, 2020), which may account for students lacking register awareness 
(Lei, 2012). It is also interesting that a four-way comparison of subcorpora revealed that L2 student 
writers from Novi Sad tend to overuse transition markers, whereas L2 student writers from Osijek tend 
to underuse them compared to L1 writers. It is likely that a qualitative investigation would be able to 
shed more light on aspects of the use of transition markers that are yet to be explained, including the 
appropriateness of their use.
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TRANZICIONI IZRAZI KAO RETORIČKE FRAZE U DIPLOMSKIM RADOVIMA STUDENATA

Rezime

Metadiskurs uključuje retoričke interpersonalne fraze koji se koriste za organizovanje diskursa ili mišljenja pisca 
prema sadržaju i čitaocu. Izrazi upravljaju protokom informacija, eksplicitno uspostavljaju željena tumačenja pi-
sca i predviđaju znanje i razmišljanje čitalaca. Tranzicioni izrazi kao kategorija metadiskursnih markera koje je 
definisao Hajland (Hyland 2005) sastoje se uglavnom od veznika i adverbijalnih fraza koje se koriste za označava-
nje aditivnih, kontrastivnih i posledičnih odnosa u diskursu. Cilj rada je da se ispita da li srpski i hrvatski studenti 
na masterskim studijama anglistike koriste tranzicione izraze kao interaktivne resurse u pisanju diplomskog rada. 
U kvantitativnoj analizi, prateći Hajlandove (2005) kriterijume, tranzicioni izrazi će prvo biti izdvojeni iz korpusa 
studentskih masterskih teza koji se sastoji od 372,504 reči i sastavljen je iz delova teza u kojima se predstavljaju 
i diskutuju rezultati, a analiziran je pomoću inferencijalnih statističkih testova. Rezultati će se zatim uporediti sa 
rezultatima analize korpusa koji se sastoji od 280,989 reči i sastavljen je od masterskih teza američkih i britan-
skih izvornih govornika. Cilj dizajna istraživanja u dva koraka je, prvo, da se utvrdi učestalost i obrazac upotrebe 
tranzicionih izraza među srpskim i hrvatskim studentima, a zatim da se uporede rezultati sa izvornim govornicima 
engleskog jezika, čije će pisanje biti postavljeno kao standard evaluacije. Rad će pokazati da srpski i hrvatski 
diplomirani studenti prate trendove u akademskom pisanju (Hyland and Jiang 2018) i u velikoj meri koriste tran-
zicione izraze kako bi poboljšali koheziju svoje argumentacije i učinili diskurs transparentnijim i ubedljivijim.

Ključne reči: akademsko pisanje, diplomirani studenti, interaktivni metadiskurs, pisci početnici, tranzicioni izrazi
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Драгана Д. Вељковић Станковић

АНАЛОШКО И МЕТАФОРИЧКО МИШЉЕЊЕ 
У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА КАО МАТЕРЊЕГ

Залажући се за развој и проширивање методолошких основа наставе српског језика применом постигнућа 
когнитивних наука, у овом раду – на примерима присутним у наставној пракси, а уз поткрепу коју нуде 
призната теоријска и експериментална испитивања из домена психологије, педагогије и примењене ког-
нитивне лингвистике – разматрамо потенцијале методички осмишљених начина подстицања, развоја и 
коришћења аналошког и метафоричког мишљења у настави српског језика. Циљ нам је да допринесемо 
научном утемељењу когнитивне методе у учењу матерњег језика применом хеуристичких аналогија и ме-
тафора, чијим би се укључивањем у наставни дијалог олакшало разумевање и усвајање градива из језика, 
обезбедила трајна и системски повезана знања, избегле типичне грешке (које су најчешће резултат погре-
шних концептуализација језичких појава), а такође унапредила методичка умења наставника.     

Кључне речи: настава српског језика, аналогија, (појмовна) метафора, релационо мишљење, примењена 
когнитивна лингвистика     

1. УВОД 

Трагање за плодоноснијим путевима стицања знања у настави води усавршавању дидак-
тичке и педагошке методологије која, посматрано из угла конструктивистичке парадигме и уз по-
дршку већ доста развијених когнитивистичких истраживања, настоји да се приближи самој при-
роди човековог сазнајног процеса. Схватање учења као пуке ʻапсорпцијеʼ нових чињеница давно 
је напуштено, па актуелни захтеви савремене наставе пред теорију и праксу методике наставе 
српског језика постављају задатке који нас упућују на испитивање могућности интензивнијег 
укључивања когнитивних механизама који се уобичајено ангажују и приликом ванинституцио-
налног учења и одгонетања непознаница на какве свакодневно наилазимо.1  

Аналогија и метафора одражавају човекову способност да себе и свет око себе посматра 
и упознаје примењујући релациони начин размишљања, што сазнајни фокус чини доступнијим 
и блискијим. Тако се ови механизми ума, засновани на огледању једне појаве у другој (у њеној 
структури, динамици, карактеристикама), могу истовремено сматрати и сазнајним инструмента-
ријумом и производом његовог деловања, јер формирани концепти имају моћ обликовања  ствар-
ности, па самим тим и ставова које прихватамо, по којима живимо, радимо, учимо и подучавамо. 
О појмовним метафорама и аналогијама као когнитивним инструментима мишљења, све чешће 
се говори и као о веома подесним педагошким и методичким „алаткама“, свеприсутним у настав-
ном контексту, у коме показују потенцијал премошћавања епистемолошког јаза између познатог 
и непознатог (Niebert et al. 2012: 852). 

Крајем прошлог века когнитивни приступ почиње се укључивати најпре у наставу стра-
ног језика, а потом и других наставних предмета (Duit1991; Goatly 1997). Сведоци смо и све 
интензивнијег испитивања разумевања и продукције концептуалних метафора и метонимија у 
1  Наиме, ако се осврнемо на своја индивидуална искуства учења, лако ћемо утврдити да каквој новини, посебно 
оној која захтева комплексније објашњење, често тражимо искуствено блиску аналогију, а да тај процес има доста 
предвидљиву динамику и структуру, јер се, уобичајено, у настојању да се схвати непознато (циљни домен), полази од 
познатих појмова и усвојених знања (изворног домена).
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предшколском узрасту. Најновија истраживања у иностранству и код нас (Karska 2020; Falkum 
& Köder 2020; Лазаревић и Стевановић 2018) потврдила су да се појмовне метафоре и метони-
мије јављају код деце веома рано, већ око друге године, и да је њихова функција у дечјем језику 
инхерентно комуникативна. За нас је то значајан податак будући да се релациони обрасци разми-
шљања касније, у школском узрасту, интензивно развијају, па се могу ангажовати у образовном 
процесу. Отуда се у Русији и руској дидактичкој литератури зачело и проучавање педагошке ме-
тафорологије, коју Будаев и сарадници одређују као научно подручје на раскрсници образовних 
и когнитивних истраживања, с једне стране оријентисано на коришћење метафоре у наставној 
пракси са циљем оптимизације образовне интеракције, а с друге на улогу појмовне метафоре у 
проучавању и моделовању педагошког погледа на свет (Budaev et al. 2015: 562). У оквирима мето-
дике наставе српског језика као матерњег когнитивни приступ теоријски је утемељен и сукцесив-
но у настави примењиван током претходне деценије (исп. Вељковић 2018: 245, фн 106; Вељковић 
Станковић и Ђорђев 2021), а овом раду, подстакнути проблемима из наставне праксе, разматрамо 
неке могућности његовог развоја.    

2. АНАЛОГИЈЕ И МЕТАФОРЕ КАО МЕДИЈАТОРИ У САЗНАЈНОМ 
ПРОЦЕСУ

Примена аналогија и хеуристичких метафора2 у настави је методичка стратегија којом се, 
на темељу наставниковог труда у проналажењу логичких саодноса који оптимално удовољавају 
принципу научности, предзнањима, искуствима и когнитивним способностима ученика, ствара 
погодан интелектуални контекст којим се подстичу и олакшавају когнитивни процеси током разу-
мевања и усвајања нових знања. Аналошко размишљање и изграђивање метафоричке компетен-
ције значајно утичу и на метакогнитивне процесе, јер се метафоричко премошћавање јаза између 
познатог и непознатог, а то најчешће значи – конкретног и апстрактног – укључује у дидактичке 
инструкције и хеуристички дијалог, па тако ученицима помаже да сагледају своје евентуалне гре-
шке, настале на основу спонтано побуђених (а погрешних) концепата. 

Да би метафорички процес био делотворнији у наставним условима, он мора поседовати 
наглашену комуникативну функцију, тј. метафора мора бити не само „видљива“, већ и опажена 
(од стране ученика) као релевантна како би подстакла когнитивне процесе и адекватним избором 
изворног домена обезбедила динамичније процесе пресликавања. Облици релационог мишљења 
јављају се у настави, као и у свакодневној комуникацији, и сасвим спонтано3, као неекспонентни, 
а некад и у улози експонираних интелектуалних подстицаја. Такође, аналогно ситуацијама у сва-
кодневици, многе метафоре остају незапажене, јер, као што истиче Стин (Steen 2008: 214), већина 
намерних метафора (deliberate metaphor) процесуира се метафорички (поређењем), за разлику од 
ненамерних, које се обрађују категоризацијом. Ову појаву аутор назива парадоксом метафоре, 
наглашавајући да метафору треба посматрати шире – као појаву у језику, мишљењу и комуни-
кацији. Стинов тродимензионални модел метафоре, настао на темељу критичког посматрања и 
проучавања улога метафора у дискурсу, отвара прагматичку перспективу тиме што указује на чи-

2  Хеуристичкима сматрамо оне (појмовне) метафоре и аналогије које се у наставу српског језика као матерњег сврховито 
уводе с намером да се олакша разумевање апстрактних појмова и језичких појава, најчешће приликом обраде, током 
проширивања и повезивања знања из различитих области језика и објашњавања ученицима теже разумљивих појмова 
(исп. Вељковић Станковић и Ђорђев 2021: 20–25). 
3  Говорећи о примени аналогија приликом објашњавања појмова, Павловић и Каурин (2018) запажају да се оне у 
наставној пракси често јављају спонтано, што указује на склоност неких наставника да за њима чешће посежу. Налази 
ових аутора воде закључку да такву способност и афинитет треба подржати, јер „развијање вештине примене аналогија 
није корисно само са становишта будућег наставног рада, него и са становишта успеха на студијама. Аналогије будући 
наставници могу примењивати и да унапреде ефикасност свог учења којим се оспособљавају за наставнички позив“, а 
исту функцију имају и метафоре (Павловић и Каурин 2018: 229–231). Тиме се потврђује и актуелизује тврдња Е. Винер 
да би стриктна употреба денотативних значења у језику озбиљно угрозила комуникацију (Winner 1982: 253), што се, 
сасвим природно, односи и на комуникацију у настави, чије развијање представља посебну методичку вештину. 
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њеницу да употребом метафоре говорно лице показује намеру да оствари утицај на саговорника 
и да га уведе у њену интерпретацију као заједничку креацију (Steen 2008: 232–233). 

Премда прихвата Стинов тродимензионзионални модел, Чартерис-Блек као алтернативу 
намерним метафорама предлаже појам сврховите метафоре (purposeful metaphor), који сматра 
подеснијим у оквирима проучавања дискурса и комуникације, јер се њим сугерише оријентација 
на пројектовани исход метафоре, без обзира на то да ли је она свесна (намерана) или несвесна 
(ненамерана). Поред тога, аутор сматра да су такви термини више окренути разматрању мишље-
ња неголи самој метафори и њеном учинку, па иако је истицање интенционалности релевантно 
за критичку анализу дискурса, сврховитост види као пожељније полазиште када се метафора 
сагледава у домену комуникације (Charteris-Black 2012: 5). 

Повежемо ли, с једне стране, савремена проучавања метафоре, која својом оријентаци-
јом сигналишу нужност посматрања метафоре као прагматичког феномена, а с друге истражива-
ња природе и развоја релационог мишљења, те његове примене у ширем, педагошком, и ужем, 
потребама специфичне научне дисциплине окренутом методичком контексту, запазићемо да се 
перспектива развоја наставе српског језика све јасније препознаје у праћењу токова научне ме-
тодологије когнитивних наука. Зато се сазнајна функција метафора и аналогија у настави може 
сматрати једном од стратегија обликовања хеуристичког дијалога која је, посматрано из угла пе-
дагошке прагматике, несумњиво телеолошки усмерена, тј. сврховита, будући да се избор извор-
ног домена или аналога прави на основу процене њиховог експликативног потенцијала. Поред 
тога, осмишљено укључивање различитих модуса релационог мишљења у наставној теорији и 
пракси ваља сматрати и посебном, когнитивном методом у настави матерњег језика, која већ 
својом природом подржава и подстиче размишљање о суштинским карактеристикама проучаване 
језичке појаве, при чему се негује за процес учења драгоцено приближавање искуствене и мета-
језичке перспективе. Није у питању, дакле, пука инструментализација метафора4, премда оне јесу 
моћне као ʻсазнајни алатиʼ, већ пре свега инсистирање на неговању смисленог приступа у учења 
језика, као и критичког и аналошког мишљења у функцији развоја лингвистичке и комуникативне 
компетенције (уп. Драгићевић 2012: 93–94, 152–157).    

Наиме, већ и само препознавање метафоре или извора аналогије буди пажњу, па и ми-
саоно ангажовање постаје интензивније, а с њим јача и мотивација. Метафора се, дакле, пре 
свега зато што се њено увођење у исказ препознаје као значајно за разумевање, доживљава као 
проминентан фокус комуникације, због чега слушалац или читалац радо улаже додатан напор 
да је декодира и препозна прираштај значења који она, по правилу, нуди. Осим овако спонтаног 
препознавања релевантности, метафора се у исказу говорника дочекује са занимањем и зато што 
представља тумачењски и интелектуални изазов. Овде, као што Јурчић Катунар (2018) истиче, 
посебно треба запазити до сада запостављену комуникативну димензију метафоре, и сагледавати 
је као производ дискурса, будући да она, изграђујући дискурс, истовремено постаје његов прои-
звод (Jurčić Katunar 2018: 230). 

У наставном дијалогу концептуалне метафоре јављају се уграђене у структуру припреме, 
али и спонтано, ad hoc, као део дискурсне стратегије наставника, као резултат асоцијативних 
процеса, под утицајем ученичких недоумица, па чак и као резултат непосредне инспирације њи-
ховим грешкама, у којима добар наставник може лако препознати деловање погрешног начина 
опојмљавања језичких појава. Такође, појмовне метафоре неретко препознајемо и у одговорима 
или питањима ученика, премда се тада не опажају лако, већ – као што су истраживања  Кортса и 

4  У овом случају такође срећемо хотимичну и нехотичну продукцију метафора, с тим што намера има  вишеструку 
мотивацију: (а) да адекватном метафориком обезбеди подршку усвајању научних чињеница, (б) да олакша разумевање, 
(в) побољша мотивацију, најзад – (г) да осујети формирање погрешних концепата, који прекидају и нарушавају токове 
стицања знања из матерњег језика. Дакле, изградња пожељних концепата може бити спонтана, али и део интенционалне 
методичке стратегије, док непожељни концепти настају нехотично и најчешће несвесно, при учениковом напору да 
пронађе пречице којима ће досегнути и разумети смисао неке језичке појаве. Неповољна околност је, међутим, то што 
је касније потребно доста труда да би се такви концепти кориговали. 
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Полија (Corts & Pollio 1999)5, а касније и Ниберта са сарадницима показала (Niebert et al. 2012: 
855) – бивају идентификоване тек у транскриптима наставних дијалога, док у живом разговору, 
током часа, измичу пажњи, па их зато често нисмо свесни. Све то показује да релационо мишље-
ње, будући неодвојиво од језика, а следствено томе и од епистемолошких процеса који се језиком 
остварују, доприноси развоју лингвистичке компетенције тако што у процесу учења, у коме се 
на основу постојећих стварају нови концепти у функцији потпоре ширењу знања, подстиче и 
ојачава ученикове интелектуалне способности. Томе у прилог говори и Кевечешово запажање да 
метафоричка флуентност побољшава разумевање и усвајање непознатих фразеологизама, а да и 
само препознавање (и освешћивање) метафоричког начина мишљења може учинити метајезик 
лингвистике „видљивијим“, па тиме унапредити умеће учења (Kövecses 2010: 239). На тај начин 
когнитивни механизми добијају педагошки и методички мотивисану функцију медијатора знања.   

Овоме у прилог говоре не само бројни примери из наставне праксе, чијем подробнијем 
испитивању у будућности треба посветити посебну пажњу, већ и размишљања и искуствено по-
тврђени закључци аутора школских уџбеника (Драгићевић 2012: 120–189), као и детаљна проу-
чавања наставе (Мићић 2016).

3. РЕЛАЦИОНО МИШЉЕЊЕ У ФУНКЦИЈИ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА НЕКИХ 
ПРОБЛЕМА У ОСНОВНОШКОЛСКОЈ НАСТАВИ СИНТАКСЕ  

Већ и краћи осврт на резултате учења српског као матерњег језика показује да се концепту-
ални путеви препознају и у типичним грешкама.6 Илустроваћемо то примерима из наставе син-
таксе у основној школи, познатим из праксе, али и из стручне и научне литературе (Драгићевић 
2012; Мићић 2016), а потом ћемо предложити пут њиховог превазилажења применом когнитивне 
методе. 

Приликом стицања првих знања о реченици, у нижим разредима основне школе, а некад и 
касније, учестала употреба властитих и заједничких именица у функцији субјекта, обично у ини-
цијалној позицији, како то често бива у примерима наведеним у уџбеницима, а потом и на часу 
обраде (овог реченичног конституента), ствара услове да ученици субјекат повежу само с једном 
врстом речи7 а (уједно) и са синтаксичком схемом С (субјекат) – П (предикат) – О (објекат). На 

5  Кортс и Полио примећују да је већина метафора, хипербола, иронија и других стилских фигура идентификована 
тек у траскриптима снимљених и потом анализираних часова (Corts & Pollio 1999: 84), што доказује да је спонтану 
фигуративну употребу језика понекад тешко запазити у реалном времену, када је сва пажња усмерена на разумевање 
садржаја излагања. Ипак, иако фигуративан начин изражавања не уочавамо увек одмах, његова експликативна моћ 
никад не пролази неопажено, па зато ученици, чак и када не умеју прецизно да објасне узроке, часове неког наставника 
процењују као занимљиве и динамичне, док с другима то није увек случај. 
6  У генези типичних грешака удео често имају погрешне процене тежине градива намењене одређеном узрасту, које 
се, једном унесене у наставне програме, тешко и споро исправљају, а понекад им доприносе и превише штуре, па отуда 
апстрактне презентације неких наставних јединица у уџбеницима, неадекватни, једнообразни, типски примери и сл. 
Када наставник не успе да превазиђе овакве препреке подесним објашњењима, ученици, на основу својих, површних 
запажања, настоје да нађу пречице за разумевање и препознавање језичких појава, при чему, разумљиво и сасвим 
очекивано, упадају у замке формалних диференцијација, те на основу њих долазе до погрешних закључака, изграђујући 
притом странпутичне концепте, који постају велика сметња не само разумевању једне језичке појаве, већ и препрека 
каснијем системском проширивању знања.
7  У конкретном случају у питању је странпутична метафора *СуБЈекат Је иМеница, која често корелира са једнако 
погрешним уверењем ученика да се овај реченични члан увек налази у иницијалној позицији (уп. *ПозициЈа Је 
ФункциЈа)  (исп. Мићић 2016: 114–115). В. Мићић је, испитујући степен усвојености знања из синтаксе у разредној 
настави, утврдила: „У уџбеницима се [субјекат] чешће приказује властитом именицом, па и ученици често појаву 
властите именице у реченици везују само за функцију субјекта. Стога би у примерима требало наводити ову врсту речи 
и у другим функцијама (објекта, прилошке одредбе): Старац Милија узе Ведрана за руку. // Код старца Милије дечак 
се добро осећао. // Растка је преплашио ловац“ (Мићић 2016:  137). 
 Премда у овој монографији предмет разматрања нису биле појмовне метафоре у функцију методичких „алата“, 
Мићић претходним констатацијама придружује запажање које недвосмислено имплицира настанак већ поменутих 
погрешних концепата: „У психологији се ова појава назива функционалном фиксираношћу. То је концептуални оквир 
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сличан начин стварају се чврсте појмовне везе између предиката и глагола (Мићић 2016: 97–99, 
124–141), а такође и између атрибута и описних придева (исто, 172–184) и сл. На основу тога мо-
жемо закључити да, поред несавршености система концентричних кругова, ни принцип развојне 
спирале у настави (Николић 2006: 114–116) није без недостатака, јер подразумева и учестале до-
пуне знања, дакле, низ корекција, деконструкција и реконструкција, због чега ученици на сваком 
следећем нивоу постају колебљивији и мање мотивисани за појмовно проширивање делимично 
познатих садржаја, па се зато често задржавају на неразвијеним и недостатним знањима (Драги-
ћевић 2012: 142–144). То нарочито бива кад су почетни концепти преуски и ригидни, а динамика 
доградње висока.8 

Поред тога, чињенице да и у вишим разредима основне школе постоје тешкоће приликом 
одређивања субјекта када се он јавља у облику множине, када је сложен, или у облику синтагме, 
а такође и проблеми у идентификовању синтагме у функцији именског предикатива, јасно пока-
зују да би овакве примере требало давати раније, макар као терцијалне, тј. помоћне, а да у фокус 
треба поставити појам функције и њеног удела у реализацији реченици и исказаног смисла, док 
би врста речи која те функције узима на себе требало да буде у другом плану. Тако не би дошло 
до укрштања морфолошког и синтаксичког критеријума, па ни странпутичних метафора *врста 
речи је показатељ њене (синтаксичке) функције, позиција (речи у реченици) је маркер 
(њене) функције9, захваљујући којима грешаке настају. Тиме би се, такође, отворио поглед на 
ширу појмовну и функционалну перспективу, која је у настави матерњег језика запостављена 
у корист предоминантног структуралистичког приступа. Јер, као што Белић и Жежељ, у својој 
Граматици српскохрватског језика за I разред средњих школа, кажу: „Главно је, (дакле), да се 
увек питате: чему служи нека реч, и шта она показује у реченици, које је ту њено право значење“ 
(Белић и Жежељ 1940 /2000: 330). Тиме аутори сугеришу да, уместо сувопарног и одбојног „се-
цирања“ реченица, пожељан пут учења подразумева размишљање о примерима, о ономе што је 
њима исказано и начину како је то учињено.         

Систематичност нам налаже да – оформљујући редослед и обим обраде у појединим узра-
стима – из вида никад не изгубимо финалне циљеве наставе (тј. образовне исходе на крају средње 
школе). Али напредовање према том циљу не треба да се своди на низ дорада, па тиме и на ре-
лативизацију знања стеченог на претходном нивоу, већ би на почетном, основношколском нивоу, 
требало поставити довољно широк базни концепт, који ће бити кадар да поднесе сукцесивна уса-
вршавања без деформација и без отпора, који је један од главних узрока стагнације ђачког знања. 

Када је у питању настава синтаксе, верујемо да би већ на почетку упознавања с овом обла-
шћу језика од помоћи могли бити концепти драме и сценичности, јер реченица, како истичу Пи-
пер и Клајн у Нормативној граматици српског језика, „увек означава неку ситуацију, конкретну 
или апстрактну“ (Пипер, Клајн 2014: 280; графички истакла Д.В.С.). Увођењем овакве аналогије 
сугерисало би се посматрање и „улажење“ у реченичну ситуацију (која може подразумевати и 
радњу, али и стање или бивање), чиме би се избегло формалистичко посматрање састава речени-
це, редоследа речи, и непотребно, а такође и штетно поистовећивање морфолошке категоризације 
реченичних конституената с њиховом функцијом. Добит би била у томе што би се у реченици, 

у коме се једна функција предмета перципира као једина, иако у другачијим околностима тај исти предмет може имати 
другу функцију“ (Мићић 2016: 137, фн 100; графички истакла В.М.). Функционална фиксираност се, како видимо, 
гради на темељу усвајања знања вођеног метафором заснованом на непотпуном појмовном обухвату језичке појаве. 
Када овакву појаву подржавају и садржај уџбеника и наставна обрада, резултат је знатно отежано проширивање знања 
на следећем нивоу.       
8  Поглавље посвећено реченици и реченичним члановима посебно је значајно у граматикама за V разред, јер, премда се 
основни синтаксички појмови и термини уводе већ од 2. разреда основне школе, а најважнији реченични конституенти 
обрађују у 3. разреду, концепти који се формирају на почетку другог дела овог образовног циклуса касније имају 
велики утицај на квалитет знања. Наслови ових поглавља (Реченица и њени делови Ломпар 2021:77; Вуловић 2018: 98) 
имплицирају посматрање реченице као СЛожене Структуре, у којој постоји хијерархија: као носилац најважније улоге, 
издваја се понајпре предикат, а потом и субјекат (који не мора бити експлициран). 
9  Странпутичне метафоре, настале као резултат погрешног начина поимања језичких појава, у овом раду обележавамо 
астериском (*). 
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као посматраној сцени (уп. разумевање је виђење, идеје су перцепција), уочавао начин обли-
ковања ситуације (анализа реченице је разумевање њеног садржаја) удео присутних или 
одсутних „актера“ (предикат је језгро ситуације, субјекат је носилац ситуације, објекат 
је /необавезна/ допуна језгра ситуације итд.), информативност и улога допуна и одредаба, 
облика њиховог уклапања у ситуацију и сл. О њима би се размишљало најпре из угла смисла, зна-
чења и функције, што би дозволило и увођење сложених реченичних конституената, као што то 
природно бива у језику, јер усиљено поједностављивање примера може наудити жељеном обра-
зовном циљу.  

Приступ анализи реченице из овакве, ʻакционеʼ, перцептибилно доступније перспективе 
отвара врата увођењу унутрашње очигледности у наставу језика, а сагледавање реченице као 
(динамичне или пак статичне) ситуације омогућава ученику да се ослободи стегâ ригидног гра-
матизирања, које га обично наводи да – због линеаности писаног садржаја – механички повезује 
позицију речи с њеном функцијом, а реченицу са појмом схематски конструисаног објекта (*ре-
ченица је схематски конструкт / објекат). Друга добит састоји се у томе што се посматрањем 
реченице као сцене оживљава интелектуална активност тесно повезана с унутрашњом очиглед-
ношћу, на којој се заснива индивидуална перцепција не само књижевних дела, већ и разумевање 
градива из многих других наставних предмета, али и стицање и ширење знања у свакодневном 
животу. Ипак, баш у области језика, у којој је предмет учења толико блиско повезан с мишљу да 
нуди најпогодније и најплодније тло за метаперспективу, ангажовање унутрашње очигледности 
често је неоправдано запостављено. 

Успостављање адекватних, структурно добро усаглашених, па отуда сазнајно и имагина-
тивно потентних аналошких релација добродошло је у свим функционалним стиловима, па и у 
научно-уџбеничком подстилу, када се тежи сликовитом приказивању суштине посматране појаве. 
Зато се у граматикама могу наћи на метафорама засноване илустрације које, у складу с изворним 
доменом обухваћеним концептом реификације (уп. Ломпар 2021: 77; реч је ствар, реченица је 
средство / уређај / направа у функцији комуникације), обично подстичу поимање реченице 
као конструкције.10    

Илустрације показују пуну смисленост и сврховитост када својим садржајем (визуелним 
и вербалним, као и својом позицијом у тексту) постају активан и информативан део уџбеника, а 
уједно и извор имплицираних, али недвосмислених закључака који утичу на квалитет садржаја, 
као и на ваљано формирање и утврђивање базних концепата. На пример, „скривени“, тј. „подра-
зумевани“ субјекат у овој граматици ликовно је представљен као дечак који се крије иза табле с 
реченицом Стигао је (уп. Он је стигао.; исп. Ломпар 2021: 81), чиме се уводи метафора лични 
глаголски облик (у функцији предиката) је садржатељ субјекта.11 

10  У актуелним уџбеницима из српског језика наилазимо на знатан број успелих метафоричних илустарција, а овом 
приликом у виду имамо илустрацију у граматици В. Ломпар (2021: 77). Сликом с елементима стрипа представљен је 
кратак дијалог између дечака и „мајстора“, који у реченици Ретко једем сладолед замењује прилог ретко прилогом често: 
Шта радиш?, пита га дечак, а он одговара: Поправљам реченицу! Треба само да заменим један стари део новим! Сцена 
и реплике ових саговорника представљajу добар пример увода у концепт реченице као ПроМенљивог СаДржатеља, чији се 
састав мења у складу с информативном функцијом и комуникативном намером говорника. Истовремено, то је и наговештај 
градитељске метафоре, којом се сугерише и могућност промене реда речи. Већ на следећој страни ове граматике, да би 
се језгрени делови градива и визуелним средствима утврдили, следи и илустрација хоботнице: на глави хоботнице пише 
предикат, једним пипком она држи таблу на којој пише субјекат, док поред ње стоји друга табла с натписом објекат. 
Сугеришу се, дакле, три информације: (а) доминантна улога предиката (ПреДикат Је гЛавни Део реченице / гЛава реченице), 
(б) тесна веза са субјектом и (в) опционо присуство објекта (Ломпар 2021: 79). 
11  Метафору финитни / лични гЛагоЛСки оБЛик (у ФункциЈи ПреДиката) Је СаДржатељ СуБЈекта препознајемо у 
опширнијем објашњењу А. Белића, у Граматици српскохрватског језика за трећи разред средњих стручних школа 
(2000 [1933]), у коме чувени лингвиста показује своје методичко умеће: „Обично су субјекат и предикат две засебне 
речи или два израза; али се дешава да буду субјекат и предикат у једној речи. Такви су обично лични глаголски облици: 
пишем, читам, писах итд. У њима је 1во или које друго лице субјекат, а глагол је предикат, али је и једно и друго 
обухваћено једним глаголским обликом; и ти су глаголски облици ипак потпуне реченице. [...] Између субјекта и 
предиката тако је блиска веза да се они никада не одвајају запетом или којим другим знаком који би значио прекид 
међу њима“ (Белић 2000 [1933]: 255). 
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Илустрације у уџбеницима могу остварити и завидан методички учинак, посебно када се 
њима реализују визуелне и/или мултимодалне метафоре код којих се изворни и циљни домени 
препознају у комбинацијама вербалног и ликовног кода (Birdsell 2017: 13), јер слике често имају 
јачи ефекат на читаоца због тога што подразумевају холистичку обраду налик гешталту, па су 
погодне за визуелизацију конвенционалних концепата (Yus 2009: 169). Семиотички однос слике и 
текста не само што подржава садржај који треба усвојити и привлачи пажњу читалаца, већ отвара 
дубљу комуникацију с текстом, истовремено спречавајући настанак погрешних концепата. Ма-
пиране структуре оваквих, хибридних метафора подстичу критичко и креативно мишљење и тако 
помажу лакшу синтезу и дугорочно памћење наставног садржаја. Једна од карактеристика мета-
форичких илустрација је и та што имају способност да проблематизују наставни садржај. Зато их 
не треба сматрати тек пуким ликовним украсом, већ их ваља користити као подстицај наставном 
дијалогу при решавању проблема и приликом провере степена усвојености знања. 

4. ЗАКЉУЧАК

Укључивање функционалних, хеуристичких аналогија и метафора у наставни дијалог где-
кад може бити сматрано својеврсном редуданцом, међутим, њима подстакнуто релационо ми-
шљење има завидан експликативни потенцијал, јер фокусирани садржај чини јаснијим и пам-
тљивијим, посебно уколико се (вербално и/или посредством илустрација) побуде упечатљива 
сапостављања изворног и циљног домена. Будући да се епистемолошки мостови, којима се успо-
стављају везе између познатих и нових садржаја, најчешће граде на темељима концепата кадрих 
да снизе ниво апстрактности, метафоре у настави сагледавамо као неодвојиви део образовних 
процеса и активности, имајући у виду интерпретативни потенцијал који метафоре, као базични 
медијатори знања, имају (исп. Botha 2009: 431, 436, 440). Од хеуристичке метафоре очекује се, 
пре свега, поузданост како би резултати реализованих пресликавања били оптимално усклађе-
ни с принципом научности, и то у корист осветљавања фокалних атрибута посматране језичке 
појаве; поред тога, њих карактеришу једноставност, ефективност и применљивост. Захваљујући 
томе ова методичка стратегија може постати добар ослонац не само учења матерњег језика, већ 
и промишљања језика и самог процеса стицања знања (уп. метакогнитивна активност), чиме се 
подстиче интелектуални развој и – што је посебно значајно – уклања највећи део тешкоћа и пре-
прека у настави (које често резултирају типичним грешкама), јер учење матерњег језика треба 
да буде задовољство, а још више потреба младог човека да упозна сачињеност свог изразног и 
когнитивног инструмента. 

Имајући у виду све повољне ефекте релационог мишљења, сматрамо да су за методику 
наставе и наставну праксу веома значајна даља испитивања коришћења и валидације ефикасно-
сти аналогија и метафора у учењу језика. Таква истраживања могла би се спроводити на свим 
нивоима образовања, а у настави матерњег језика требало би да се посебно испита епистемоло-
шки потенцијал хеуристичких метафора и аналогија у језику наставника, ученика, као и у јези-
ку уџбеника (граматика). Циљ таквих проучавања, која би могла бити мултидисциплинарна, те 
поред учесника у настави (предметних професора и ученика) укључила методичаре, лингвисте, 
педагоге и психологе, требало би да буде свеукупно унапређивање наставе испитивањем ефика-
сности примене одређених изворних домена у настави појединих области српског језика, а такође 
и заснивање педагошке метафорологије у оквирима примењене когнитивне лингвистике. 
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ANALOGICAL AND METAPHORICAL THINKING
IN TEACHING SERBIAN LANGUAGE AS MOTHER TONGUE

Summary 

Analogies and metaphors have always been used in teaching, usually during giving explanation of abstract, harder 
concepts to understand. They can be found in almost all functional styles as well as in textbook substyle, which 
confirms that they can be taken as powerful tools with the potential for overcoming epistemological gap. This is 
confirmed by all recent researches of relational thinking in case of preschool and school children as well as deliber-
ate use of analogical thinking and metaphorical competence in teaching that can be found in numerous studies of 
analogical processes (in the West) as well as the eshtablishing of pedagogical metaphorology (in Russia). These 
general hints are exposed within introductory part of this paper. In the second part of the paper we assert the atten-
tion to the application of heuristic analogies and metaphors as guidelines through teaching and to their functional-
ity and part in the development more efficient strategies in realization of teaching dialogue, while in the third part, 
on the other hand, we deal with concrete use metaphors and analogies in order to form some better concepts in 
syntax teaching, as well as correcting typical mistakes during knowledge acquirement and improvement in this 
domain. In conclusion, we stress cognitive value and explicative power of metaphorical and analogical thinking 
in Serbian teaching, also the significance of development and harmonization of methodical paradigm with the 
nature of cognitive processes and also we stress the importance of starting up more intense (theoretical and practi-
cal) studying application and efficiency of relational thinking and cognitive methodology in teaching Serbian as a 
mother tongue.

Keywords: teaching Serbian language, analogy, (conceptual) metaphor, relational thinking, applied cognitive lin-
guistics 
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DRUŠTVENO ANGAŽOVANA REKLAMA U NASTAVI STRANIH 
JEZIKA: PREDNOSTI I OGRANIČENJA

Imajući na umu težnje savremenog društva ka demokratskom, pravednom i ravnopravnom društvenom poretku, 
ovim radom istražujemo mogućnosti primene društvenog oglašavanja u nastavi stranih jezika. U prvom delu rada 
objašnjavamo koncept društvenog oglašavanja i njegovo mesto u savremenoj popularnoj kulturi a zatim predsta-
vljamo primere društveno angažovane reklame i reklamnih kampanja. U drugom delu posvećujemo pažnju poten-
cijalu koji ovaj autentični materijal ima za upotrebu u nastavi stranih jezika i koji uz kreativnost nastavnika može 
da bude vredan resurs za razvoj kako komunikativne tako i sociokulturne i interkulturne kompetencije kod učeni-
ka. Društvena pitanja jesu aktuelne teme koje izazivaju reakciju i podstiču nas da razmišljamo, vodimo dijalog i 
debatujemo. Kao takva, ona podstiču i viši stepen zainteresovanosti i uključenosti učenika. Na taj način možemo 
da postignemo dva cilja koristeći ovu vrstu materijala u nastavi: 1. uže didaktički - viši stepen motivacije i učenja, 
i 2. društveno odgovorni - proširenje horizonta znanja van uže stručnih polja studija. 

Ključne reči: društvena reklama, nastava stranih jezika, interkulturna kompetencija, sociokulturna kompetencija,  
društvena odgovornost

1. UVODNA ZAPAŽANJA

Danas živimo u vremenu u kojem su masovni mediji prisutniji nego ikada ranije i svakodnevno, 
kroz različite forme, vrše uticaj na primaoce poruka. Štampa, televizija, radio i internet prenose nam 
veliki broj informacija o veoma različitim aspektima sveta koji nas okružuje a te informacije često kriju 
snažnu ideološku podlogu, kao i političku, komercijalnu itd. Zato je važno osvestiti da je oglašavanje 
„govor sa namerom“ kojim se potencijalni korisnik pokušava uveriti u pogodnost kupovine određe-
nog potrošačkog dobra. Ako je krajnji cilj komercijalnog oglašavanja prodaja određenog proizvoda ili 
usluge, ne iznenađuje podatak da oni koji kreiraju reklame pokušavaju da iskoriste raznorazne resurse 
– kako jezičke tako i vanjezičke – kako bi postigli svoj cilj: da privuku pažnju svog sagovornika, da ga 
zavedu, gotovo hipnotišu i usmere ka nekom proizvodu ili usluzi. Reklamni diskurs tako postaje dis-
kurs ubeđivanja koje je veoma prisutan u kapitalističkim društvima (Robles, 2003: 512, 523). Dok su u 
prošlosti reklame korišćene kao odraz nekog važnog događaja određene epohe, one danas odražavaju 
društvo i okruženje koje ih je proizvelo (Pope, 2003 prema Babocká, 2016: 118). 

U prvom delu rada predstavljamo koncept društvenog oglašavanja i njegovo mesto u savremenoj 
popularnoj kulturi. Osvrćemo se na glavne odlike društveno angažovane reklame, na dominantne teme i 
na primarni cilj ovog tipa oglašavanja. U drugom delu rada ukazujemo na potencijal koji ima društveno 
angažovana reklama za upotrebu u nastavi stranih jezika. Cilj je da sagledamo kako prednosti korišćenja 
ovog autentičnog materijala tako i njegove nedostake i ograničenja. O reklami u nastavi stranih jezika 
dosta je pisano ali je tema društveno angažovane reklame u nastavi jezika veoma malo obrađivana do 
sada. Teme kojima se bavi društveno oglašavanje uvek su aktuelne i društveno važne, pa ćemo u ovom 
radu obratiti pažnju na to na koji način društveno angažovana reklama prikazuje slike, ideje, verovanja 
i vrednosti koje deli određena zajednica i koje čine njen kulturni identitet. Na taj način ovaj tip reklame 
postaje moćni resurs za razvoj socikulturnog znanja i interkulturnih kompetencija u nastavi jezika, što i 
jeste u fokusu savremenih tendencija u primenjenoj lingvistici.
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2. KOMERCIJALNA REKLAMA VS DRUŠTVENO ANGAŽOVANA REKLAMA

2.1. Značaj (uverljivosti) reklame u savremenom društvu

Reklame zauzimaju važno mesto u svakodnevnom životu i u komunikaciji savremenog čoveka a 
potreba da se njima zadovolje ukusi heterogenog auditorijuma uslovio je veliki broj reklama raznolikog 
sadržaja. Prisutne su svuda oko nas u različitim oblicima kao što su flajeri, plakati, katalozi, radijske i 
televizijske reklame i sl. Ono što ih karakteriše jeste da je njihov razvoj pratilo i neprestano usavršava-
nje tehnika ubeđivanja (Manić-Matić et al., 2013: 411). Pored svog kvaliteta da odražava savremenu 
upotrebu jezika, reklama kao profesionalna delatnost jeste važan element proizvodnje, prodaje i potro-
šnje i kao takva je pod snažnim uticajem globalizacije. Samim tim, njen uticaj je prenet i na druge sfere 
kao što su politika, nauka, društvo, kultura i lingvistika (Valožić, 2019: 466). Zbog toga ne čudi da se 
reklamama, iz različitih perspektiva i sa različitim ciljevima, bave psiholozi, lingvisti, antropolozi, psi-
hoanalitičari i stručnjaci za društvene medije. 

Stručnjaci koji se bave medijima uopšte skreću pažnju na značaj uverljivosti kao važne karakte-
ristike reklama, koje pokušavaju da izazovu interesovanje i privuku pažnju primalaca poruke kako bi 
podstakli kupovinu proizvoda ili promovisali potrošnju. Savremeno društvo u poslednje vreme delegi-
ralo je značajan deo moći odlučivanja na masovne medije - radio, novine i televiziju, pa su stoga moć 
i stepen uticaja medija i samog oglašavanja prilično narasli, čineći od reklamnog diskursa vrlo složenu 
tehniku koja značajno utiče na naše ukuse, sklonosti i izbore i koja ih uslovljava (Meler, 2005: 89-90). 

 Za razliku od komercijalnog oglašavanja, društveno oglašavanje sadrži društveni uzrok i  dru-
štveni cilj i nastoji da ukaže na neki društveno važan problem kao i da ponudi moguća rešenja (Guerrero 
Cifuentes & Orozco Agredo, 2012). Poput komercijalnog oglašavanja, i društveno oglašavanje pod-
razumeva javno komuniciranje koje ima ubeđivački karakter, ali je ključna razlika u tome što se bavi 
temama od društvenog interesa, te iz toga proizilaze nekomercijalni ciljevi koji su usmereni na doprinos 
ljudskom i društvenom razvoju (Alvarado López, 2010: 336-337). Društveno oglašavanje se tako defi-
niše i kao promovisanje i širenje poruka i ideja putem korišćenja tehnika oglašavanja i medija a čiji je 
krajnji cilj postizanje boljeg kvaliteta života, širenjem svesti o određenim problemima i modifikovanjem 
ponašanja kroz formiranje, promenu ili jačanje stavova u društvu (Caro, 1995 prema Guerrero Cifuentes 
& Orozco Agredo, 2012). 

Društveno angažovana reklama nastoji da se kroz kreativnost (što je odlika reklama uopšte) po-
zabavi određenim društvenim problemom a upravo kreativnost omogućava uspešno komuniciranje o 
društvenim temama (Arroyo, 2013: 232, 236), pri čemu se „društveno“ odnosi na skup pitanja vezanih 
za temu blagostanja i napretka koje uspostavljaju dominantne institucije u određenom društvu, a koje su 
povezane sa društvenim vrednostima koje dele građani koji žive u tom određenom prostorno-vremen-
skom kontekstu (Alvarado López, 2009: 132). Diskurs društvenog oglašavanja integriše u sebi različite 
tehnike ubeđivanja, senzibilizacije, osvešćivanja, edukacije i prevencije i poseduje moćni emocionalni 
i refleksivni potencijal koji je već duži vremenski period sastavni deo komercijalnog oglašavanja (Gu-
errero Cifuentes & Orozco Agredo, 2012). Kao i drugi vidovi komunikacije koji su orijentisani ka ube-
đivanju, društveno oglašavanje inkorporira nove slike i nova osećanja u um gledaoca, što debalansira 
poredak koji je on prethodno uspostavio. Da bi eliminisao nastalu disonancu, gledalac mora da pronađe 
novu ravnotežu koja ga primorava da preispita svoja gledišta ili da modifikuje svoje stavove. Društvene 
reklame mogu da promene nečije stavove, čak i one koji su duboko ukorenjeni, time što pružaju infor-
macije na način koji menja mišljenje gledalaca ili tako što nudi nove uglove gledanja da bi promenom 
perspektive pojedinac bio u stanju da na drugačiji način proceni neki problem (Alvarez, 2003 prema 
Guerrero Cifuentes & Orozco Agredo, 2012).  

Dakle, ono što društvenu reklamu suštinski razlikuje od komercijalne jeste to što ona, kako navo-
di Alvarado Lopes (Alvarado López, 2010: 337): 1) služi ciljevima od društvenog interesa, 2) postavlja 
sebi nekomercijalne ciljeve i 3) teži da doprinese društvenom razvoju. 
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2.2. Teme zastupljene u društveno angažovanoj reklami 

U savremenim društvima izdvajaju se četiri tematske oblasti koje su povezane sa socijalnim poli-
tikama država (Alvarado López, 2009: 132-133):
1. Javno zdravlje, društveno blagostanje i socijalna zaštita;
2. Briga o okolini i zaštita životne sredine;
3. Socijalna jednakost, marginalizacija i diskriminacija;
4. Međunarodna solidarnost odnosno saradnja sa zemljama i grupama koje su manje razvijene ili pogo-
đene katastrofama.

Kako vidimo, pitanja kojima se bavi društveno oglašavanje jesu pitanja od društvenog interesa i 
grupisana su oko četiri polja koja ćemo detaljnije opisati (v. Alvarado López, 2010: 357-359) i ilustrova-
ti primerima stvarnih reklamnih kampanja. Izbor navedenih reklama smo izvršili u skladu sa teorijskim 
pretpostavkama o relevantnosti tema od društvenog interesa. Naime, posšli smo od navedene klasifi-
kacije na četiri ključne teme i tražili smo najbolje primere za svaku. Do konkretnih reklama smo došli 
putem prigodnog uzorka, na osnovu raspoloživih internet izvora. Same reklame su pre ilustrativne nego 
reprezentativne kako za teme, tako i za društveno angažovanu reklamu uopšte. 

1. JAVNO ZDRAVLJE, DRUŠTVENO BLAGOSTANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA.

Zdravlje i koncept socijalne zaštite odnosno društvenog blagostanja odnosi se na one kampanje 
koje pokušavaju da informišu, edukuju ili ubede primaoca poruke u potrebu da:

•	 zaštititi sebe ili druge ili spreči neku bolest;
•	 odustane od neke navike koja ima negativne posledice po njegovo ili tuđe zdravlje (mentalno ili 

fizičko) ili po njegov odnosno tuđi život (primer su kampanje protiv pušenja, alkohola, droge, 
itd.);

•	 stekne zdrave životne navike;
•	 pomogne poboljšanju kvaliteta života (svog ali i društva uopšte).

Slika 1: Kampanja protiv pušenja (The Roy Castle Lung Cancer Foundation), Ujedinjeno Kraljevstvo, 
2009. Upućuje na opasnost koje pušenje nosi po zdravlje. Posteljina kreveta vizuelno podseća na izgled 
cigarete: prvi deo je karakteristične oker boje koja se nalazi na početku cigarete a ostatak posteljine je, 
kao i ostatak cigarete, bele boje.
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Slika 2 i Slika 3: Kampanja Buckle up. Stay alive. za podizanje svesti o bezbednoj vožnji i korišćenju 
sigurnosnih pojaseva (Pokrajinska agencija Kvebeka za osiguranje automobila (SAAQ)), Kvebek, Ka-
nada, 2012.
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Slika 4 i Slika 5: Reklamna kampanja The More you Connect, the Less you Connect (Beijing’s Shenyang 

Center for Psychological Research), Kina, 2015. Cilj kampanje je da ukaže na negativne efekte zavisnosti 

od pametnih telefona po međuljudske odnose i da osvesti ljude o rastućem trendu zavisnosti od ekrana 

koji u savremenim društvima postaju vrsta barijera između roditelja i dece i između parova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Reklamna kampanja protiv gladi i siromaštva (Feed SA), Johanezburg, Južna Afrika, 2008. 

Postavljanjem nalepnica na kojima su gladna deca koja prose na dno kolica za kupovinu u 

supermarketima (na kojima se nalazi rečenica „Vidite kako lako može biti nahraniti gladne?“) čini se da 

se hrana koja se stavlja u kolica zapravo pruža detetu. 

2. BRIGA O OKOLINI I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE. 

Slika 4 i Slika 5: Reklamna kampanja The More you Connect, the Less you Connect (Beijing’s She-
nyang Center for Psychological Research), Kina, 2015. Cilj kampanje je da ukaže na negativne efekte 
zavisnosti od pametnih telefona po međuljudske odnose i da osvesti ljude o rastućem trendu zavisnosti 
od ekrana koji u savremenim društvima postaju vrsta barijera između roditelja i dece i između parova. 

Slika 6: Reklamna kampanja protiv gladi i siromaštva (Feed SA), Johanezburg, Južna Afrika, 2008. Po-
stavljanjem nalepnica na kojima su gladna deca koja prose na dno kolica za kupovinu u supermarketima 
(na kojima se nalazi rečenica „Vidite kako lako može biti nahraniti gladne?“) čini se da se hrana koja se 
stavlja u kolica zapravo pruža detetu.

2. BRIGA O OKOLINI I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.

Ove reklamne kampanje koje imaju za cilj promovisanje brige o životnoj sredini i uvažavanje 
prirode: čuvanje flore i faune, uštedu energije, smanjenje zagađenja, zaštitu prirodnih resursa, podršku 
aktivnostima građana kao što je reciklaža, i sl.
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Slika 7: Kampanja Plastic Bags Kill. Keep Our Oceans Clean. protiv upotrebe plastičnih kesa u cilju 
zaštite zivotinja (Global Action in the Interest of Animals (GAIA)), Malezija, Kuala Lumpur, 2014. 
Kampanja pokazuje osobu koja drži plastičnu kesu na kojoj je odštampana životinja. Kada osoba nosi 
kesu izgleda kao da ubija životinju držeći je za vrat i na taj način se pojednostavljuje ideja o plastičnim 
kesama koje dovode do umiranja životinja zbog toga što ljudi bacaju velike količine smeća u okean.

Slika 8: Reklamna kampanja Save paper, save the planet. za zaštitu šuma (World Wildlife Fund for Na-
ture (WWF)), 2007. Kampanja prikazuje dozator papira u kupatilu i ruku koja poseže za papirom i troši 
ga, podsećajući nas da je deforestacija proizvod ljudskog delovanja pa je i odgovornost za uništavanje 
šuma na ljudima. 

3. JEDNAKOST, MARGINALIZACIJA I DISKRIMINACIJA.

Reklamne kampanje koje se bave temom društvene jednakosti, marginalizacije i diskriminacije 
obuhvataju one reklame koje imaju za cilj ukidanje bilo koje vrste diskriminacije na osnovu rase, in-
validiteta, društvene klase, porekla, starosti i pola, odnosno ukidanje raznih vidova isključenosti kao i 
negovanje stavova solidarnosti prema marginalizovanim, nezaštićenim ili manje povlašćenim grupama 
u društvu.
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Slika 9 i Slika 10: Reklamna kampanja Your skin colout shouldn’t dictate your future. protiv rasne diskri-
minacije (LICRA - Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme), Francuska, 2010. Kam-
panja prikazuje bebe koje se nalaze u kolevkama u bolnici. Bebe bele kože obučene su samo u pelene 
dok se bebe „obojene“ kože obučene tako da ukazuju na njihove buduće profesije - devojčica je čistačica 
a dečak radnik na građevini. Poruka reklamne kampanje jeste da njihov životni put nije uslovljen nji-
hovim odlukama ili trudom već njihovom bojom kože koja im od trenutka rođenja određuje budućnost, 
tačnije njihov društveni i ekonomski položaj.

Slika 11: Reklamna kampanja Step in inequality. The road to the top is not the same for men and women. 
protiv rodne neravnopravnosti u poslovnoj sferi, SAD, 2016. Reklama skreće pažnju na pojavu da su 
žene u korporativnom svetu često nedovoljno plaćene u poređenju sa muškarcima, i da često moraju više 
da rade kako bi ostvarile napredak na korporativnoj lestvici.

4. MEĐUNARODNA SOLIDARNOST.

Reklamne kampanje koje se bave ovom temom razmatraju pitanje kako prirodnih tako i društve-
nih katastrofa (zemljotresi, poplave ali i ratni sukobi) i humanitarne pomoći, odnosno potrebu da se uči-
ni vidljivim ugroženost određenih grupa ljudi koje su manje razvijene ili pogođene nekom katastrofom.
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Slika 12: Reklamna kampanja Liking isn‘t helping. Be a volunteer. Change a life. za pomoć ljudima u 
područjima koja su pogođena nekom katastrofom (Crisis Relief Singapore), Singapur, 2015. Kampanja 
sadrži šokantnu i realističnu sliku na kojoj se vide posledice rata - mrtvo dete u majčinom naručju - i na 
kojoj se pojavljuju podignuti palčevi koji nas asociraju na Fejsbuk dugme Like („Sviđa mi se“). Ideja iza 
ove reklamne kampanje je jednostavna: virtuelna podrška ne pomaže onima koji se suočavaju sa krizom. 
Stoga kampanja poziva na akciju svojim sloganom „Lajkovanje ne pomaže. Budi volonter. Promeni 
nečiji život”.

Na osnovu sastavnih elemenata (slogan, slika) ovih reklamnih kampanja možemo da uočimo, uz 
neospornu kreativnost i originalnost ideja kreatora kampanja, određene vrednosne orijentacije kao i me-
hanizme ubeđivanja. Jasno je da društveno angažovano oglašavanje nema nameru da prodaje proizvod 
već mu je cilj da upozna publiku kojoj je reklama namenjena sa nekim problemom, da ponudi neka od 
mogućih rešenja ili da podstakne razmišljanje o pojavama u društvu koje ga na neki način ugrožavaju 
(bilo u fizičkom ili u mentalnom smislu).

3. REKLAMA KAO RESURS U NASTAVI STRANIH JEZIKA 

3.1. Sociokulturna i interkulturna kompetencija u nastavi stranih jezika

Nastavnik stranog jezika danas u stalnoj je potrazi za novim i aktuelnim didaktičkim materijalima 
koji su u stanju da privuku pažnju učenika i da ih motivišu. To implicira uvođenje audio-vizuelnog ma-
terijala i multimedijalnih sadržaja u učionicu a upravo reklama predstavlja primer autentičnog materijala 
koji ima potencijal da se koristi u nastavi na jedan zanimljiv i podsticajan način u radu sa učenicima. 
Reklama kao forma poznata je svima – prisutna je svuda oko nas i u raznim oblicima: „Činjenica da 
predstavljaju kratku, zaokruženu celinu čini ih veoma zahvalnim za rad u nastavi. Reč je o kreativnim, 
originalnim i autentičnim dokumentima koji prikazuju situacije iz stvarnog života govornika L2 i omo-
gućavaju upoznavanje elemenata jezika, kulture, civilizacije, pa samim tim i sticanje bolje interkulturne 
kompetencije.“ (Manić-Matić et al., 2013: 411, 417). Implementacija reklama u učionici je jedan od 
resursa koji se široko koristi u nastavi jezika, posebno u grupama srednjeg i naprednog nivoa. Uloga 
ove vrste nastavnog sadržaja jeste postizanje veće dinamičnosti i motivisanje učešća učenika a koristi 
se prvenstveno u obradi imperativa i indirektnog stila (Bohórquez Rodríguez, Bolyai János, 2013: 81).
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Jedan je od izazova pred kojim se nalazi primenjena lingvistika danas jeste integracija lingvistič-
kih i kulturnih faktora u okviru časova jezika. Činjenica da živimo u globalnom selu, koje je zahvalju-
jući tehnologiji svakim danom sve manje, čini neizbežnim brojne razmene svih vrsta između govornika 
iz veoma različitih zemalja. Zato kada predajemo neki jezik moramo uzeti u obzir da će učeniku za 
uspešnu interakciju u društvu određenog govornog područja biti potrebno da poznaje ne samo jezik već 
i društveno-kulturni kontekst u kom se taj jezik koristi, da bi prilikom komunikacije bio shvaćen u svojoj 
nameri. Zato je jedan od problema sa kojima se nastavnici stranog jezika suočavaju donošenje odluka 
o sadržajima koji se odnose na sociokulturnu dimenziju, jer je onima koji se bave nastavom jezika 
dobro poznato da sociokulturna i interkulturna znanja uslovljavaju efikasnu komunikaciju i adekvatno 
razumevanje u interkulturalnim kontaktima. Postavlja se pitanje gde se mogu prikupiti informacije o toj 
društvenoj i kulturnoj stvarnosti. Odgovori na ovo pitanje su raznoliki a ono što jeste ideja ovog rada 
jeste da reklamni diskurs, a posebno društveno oglašavanje i društveno angažovana reklama, predsta-
vljaju vredan izvor ovih informacija i mogu da ilustruju sociokulturni kontekst i detektuju društvene 
probleme i pojave uopšte. Na taj način društveno angažovana reklama postaje dragocen i autentičan 
nastavni  materijal sa velikim potencijalom za upotrebu u nastavi stranih jezika, kao slika društva koja 
pomaže učenicima da prave interkulturna poređenja i da na taj način sagledaju društvenu stvarnost kako 
svoje tako i zemlje čiji jezik uče.

3.2. Upotreba društveno angažovane reklame u nastavi stranih jezika: prednosti i ograničenja

Ovo poglavlje bavi se idejom o tome da određeni sadržaji (koji nas putem reklamnih kampanja 
okružuju i koji pažljivim odabirom i adaptacijom mogu da postanu autentičan nastavni materijal) mogu 
da transcendiraju sam jezik kako bi podigli svest učenika i senzibilisali ih po pitanju različitih soci-
jalnih pitanja odnosno društvenih tema. Imajući u vidu Zajednički evropski okvir za žive jezike (Savet 
Evrope, 2003) kao obavezni referentni dokument za sve nastavnike stranih jezika, možemo uvideti da 
je društveno angažovana reklama (prema onom kako smo je definisali i objasnili) suštinski povezana sa 
sociokulturnim i interkulturnim znanjima koja se, kao i sama reklama, dotiču tema kao što su društveni 
odnosi, odnosi među polovima i među generacijama kao u radnim situacijama, vrednosti, verovanja i 
stavovi u vezi sa temama kao što su  bogatstvo i siromaštvo, tradicija i kultura, posao, politika, religija, 
nacionalni identitet, institucije i dr.

Andrianova (2018: 79) se u svom radu bavi jezičkim i didaktičkim potencijalom tekstova koji 
čine deo institucionalnog ili, kako ga ona naziva, društvenog oglašavanja, kao efikasnog sredstva za for-
miranje interkulturne komunikativne kompetencije učenika u nastavi francuskog kao stranog jezika. U 
svom istraživanju ona ukazuje na to da je upotreba društvenog oglašavanja u učionici u univerzitetskom 
kontekstu značajna i svrsishodna. Društveno oglašavanje, kao autentičan resurs, doprinosi „potapanju“ 
učenika u sociokulturnu stvarnost zemlje čiji jezik izučava i može delovati kao pomoćno sredstvo u 
ovladavanju veštinama slušanja, govora i pisanja, kao i formiranju interkulturne komunikacije. U toku 
istraživanja utvrđeno je da materijali koji su se bazirali na društvenom oglašavanju nisu samo efika-
sno sredstvo za formiranje komunikativne kompetencije na stranom jeziku, informatičkih, analitičkih i 
kreativnih sposobnosti učenika, već doprinose i formiranju vrednosnih orijentacija i modela ponašanja  
studenata u skladu sa specifičnim društvenim normama i idealima koji su sadržani u reklamnom tekstu. 
Može se konstatovati da je društveno oglašavanje i sredstvo moralnog i kulturnog bogaćenja pojedinca.

Teme koje se javljaju u društveno angažovanim reklamama bave se društveno relevantnim pita-
njima a reklama kao takva prikazuje slike, ideje i stvarnost, verovanja i vrednosti koje deli zajednica i 
koje čine njen kulturni identitet (Pinar, 2012: 11) što jeste značajan sadržaj za sve koji uče jezik odre-
đene društvene zajednice. Društveno angažovano oglašavanje oslanja se upravo na ideje, verovanja i 
vrednosti koje su zajedničke određenoj zajednici i koje oblikuju njen kulturni identitet. Autorka (An-
drianova, 2018: 80-81) koja proučava primere društvenog oglašavanja u Francuskoj ukazuju na to da je 
ovaj vid oglašavanja jedinstveni socio-kulturni fenomen: društveno angažovana reklama je originalna, 
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emocionalna, kreativna i u velikoj meri odražava savremeni jezik, nacionalne osobenosti, tradicije, obi-
čaje i ideale francuskog naroda. Reklama, samim tim, ima visok didaktički potencijal za pokretanje di-
skusija, debata i igara uloga. Značaj integracije društvenog oglašavanja u časove jezika jeste mogućnost 
uključivanja učenika u aktivnu diskusiju o društvenim, moralnim, globalnim problemima čovečanstva 
pokrenutim u tekstovima socijalne reklame, što doprinosi razvoju veština spontanog izražavanja na 
stranom jeziku i kulture diskutovanja kod učenika. 

Možemo reći da ovakvi podaci, iako ograničeni na nastavu francuskog kao stranog jezika kroz 
upotrebu institucionalnog oglašavanja, potvrđuju ideju ovog rada o značaju i  potencijalu društveno 
angažovane reklame u nastavi stranih jezika. U skladu sa temama koje se nalaze u njenom fokusu, 
jasno je da društveno angažovana reklama kao resurs u nastavi stranih jezika ima potencijal da razvija 
sociokulturnu i interkulturnu kompetenciju (npr. time što osvešćuje učenike o kulturnim predrasudama 
i postojanju stereotipa, kako bi ih izbegli ili prevazišli) i da jača društvenu odgovornost. One učenicima 
stranog jezika nude smernice za adekvatno funkcionisanje u situacijama interkulturalne komunikacije 
koje se često javljaju u današnjem (multikulturalnom) društvu. Kroz sticanje interkulturnih veština i 
stavova, kako navodi Pinar (2012: 11), učenik je u stanju da razmišlja o sopstvenoj kulturi upoređujući 
kulturne reference i sociokulturno znanje i ponašanje koje se može uočiti u reklamama sa onima iz svoje 
kulture. Oglašavanje, samim tim, promoviše refleksiju i poređenje i omogućava empatiju, radoznalost i 
integraciju kulture ciljnog jezika na jedan blizak, motivišući i atraktivan način. 

Kada su u pitanju ograničenja za upotrebu društveno angažovane reklame u nastavi stranih jezi-
ka, pre svega skrećemo pažnju na činjenicu da sama tematika ove vrste oglašavanja podrazumeva da 
će se kao autentičan nastavni materijal sa mnogo većim uspehom koristiti na srednjim i višim nivoima 
nastave, dok je upotreba na nižim nivoima moguća uz intervencije i adaptacije od strane nastavnika. 
Osim potrebnog nivoa znanja, pomenute teme nisu pogodne za sve starosne grupe i stoga je važno uzeti 
u obzir znanja o svetu koji nas okružuje uopšte, odnosno znanja koja učenici treba da poseduju, najpre 
o sopstvenom društvu i kulturi, kako bi bili u stanju da razumeju poruke i ideje društvenog oglašavanja. 
Možemo reći da uspešna upotreba ove vrste nastavnog materijala implicira poznavanje sociokulturnih 
pojava sopstvenog okruženja.

Ipak, bez obzira na ograničenja i nedostatke koje ova vrsta nastavnog materijala može da ima, 
složićemo se sa nalazima istraživanja (v. Andrianova, 2018: 83) koji potvrđuju ideju da društveno ogla-
šavanje, kao autentični materijal koji odražava jezičku specifičnost i sociokulturnu stvarnost zemlje čiji 
jezik se izučava, imaj visok jezički i didaktički potencijal. Organizacija procesa nastave stranog jezika 
uz uključivanje tekstova društvenog oglašavanja pomaže u pripremi učenika za adekvatnu percepciju 
drugih kultura. Osim toga, integracija reklamnih tekstova u proces nastave stranih jezika može efikasno 
da doprinese razvoju komunikativne kompetencije, kreativnog mišljenja, podsticanju govornih i misao-
nih procesa učenika, razvoju veština i kulture diskutovanja itd. Rezultati istraživanja su takođe pokazali 
da upotreba reklamnih materijala sa ovom tematikom pomaže u povećanju motivacije učenika za učenje 
stranog jezika, kao i u prihvatanju ideja, ponašanja i vrednosnih orijentacija koje su neophodne svakom 
savremenom civilizovanom čoveku.

4. ZAKLJUČAK

Kada govorimo o reklamama, prva asocijacija jeste kupovina određene robe ili usluge koja je i 
sam cilj oglašavanja. Ipak, kada govorimo o društveno angažovanoj reklami, važno je znati da ona nema 
komercijalne ciljeve već za cilj imaj podsticanje društvene odgovornosti i širenje svesti o društveno 
važnim temama. Uopšteno govoreći, društveno angažovanim oglašavanjem se smatraju one reklamne 
kampanje koje se usmeravaju na postizanje nekog opšteg dobra. Shvaćeno na ovaj način, društveno 
oglašavanje nije usmereno na finansijsku dobit već proizlazi iz određenih društvenih problema i ima za 
cilj individualno ili kolektivno blagostanje.
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Imajući na umu težnje savremenog društva ka demokratskom, pravednom i ravnopravnom dru-
štvenom poretku, ovaj rad upućuje na mogućnosti primene društvenog oglašavanja u nastavi stranih 
jezika, iako postoje i neka ograničenja koja treba imati na umu. Društveno oglašavanje primarno se bavi 
socijalnim pitanjima, obrađuje aktuelne teme, izaziva reakciju i podstiče nas da razmišljamo, vodimo 
dijalog i debatujemo. Samim tim, u kontekstu nastave stranih jezika, možemo reći da društveno angažo-
vana reklama ima potencijal da na srednjim i višim nivoima učenja jezika podstakne zainteresovanost i 
uključenost učenika. Na taj način postižemo dva cilja: 1. uže didaktički - viši stepen motivacije i učenja, 
i 2. društveno odgovorni - proširenje horizonta znanja van uže stručnih polja studija. Glavne prednosti 
upotrebe društveno angažovane reklame u nastavi stranih jezika počivaju na činjenici da takva reklama 
poseduje snažan emocionalni i refleksivni potencijal pa samim tim senzibiliše učenike na određene dru-
štveno važne teme i ima potencijal da podstiče: 1) refleksiju/promišljanje i upoređivanje sociokulturnog 
znanja i ponašanja, 2) razvoj interkulturnih veština, 3) opservaciju i kritičku analizu društva, 4) empatiju 
i toleranciju kod učenika. Jedna od retkih studija o ovoj temi (Andrianova, 2018) ukazuje na to da dru-
štveno angažovane reklame kao nastavni materijal doprinose formiranju nove društvene svesti tako što 
vrednosti i ponašanja utkana u takav nastavni materijal postaju deo društvene stvarnosti učenika kroz 
obradu primera društvenog oglašavanja. Tako reklama postaje istovremeno i odraz društvenih vrednosti 
određene zajednice (koja je kreirala taj reklamni sadržaj) ali i sredstvo za formiranje novih vrednosti 
kod učenika.

Za uspešno korišćenje ovog materijala u nastavi treba imati u vidu i starosnu komponentu koja 
zauzima važno mesto prilikom odlučivanja kome treba ponuditi ovaj tip sadržaja. Društvene teme jesu 
aktuelne i veoma podsticajne za časove stranih jezika ali isto tako impliciraju poznavanje određenih 
društvenih i kulturnih pojava u sopstvenom okruženju. Osim toga, treba imati na umu da ovaj sadržaj 
ima mnogo veće potencijale za upotrebu na srednjim i višim nivoima učenja stranog jezika, iako uz  
kreativnost nastavnika mogu da se ponude na jednostavniji način i učenicima na nižim nivoima učenja 
jezika. 
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SOCIAL ADVERTISING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: ADVANTAGES AND LIMITATIONS

Summary

Bearing in mind the aspirations of modern society towards a democratic, just and equal social order, this paper 
explores the possibilities of applying social advertising in foreign language teaching. In the first part of the paper, 
we explain the concept of social advertising and its place in contemporary popular culture, showing examples of 
real social advertisements and advertising campaigns. In the second part, we pay attention to the potential that this 
authentic material has for use in foreign language teaching bearing in mind that, with the creativity of teachers, it 
can be a valuable resource for the development of communicative, but also students’ socio-cultural and intercul-
tural competence. Social issues are often topical issues that provoke reaction and encourage us to think, engage in 
dialogue and debate. As such, they also encourage a higher level of interest and involvement of students. In this 
way, it is possible to achieve two goals by exploring this material in the classroom: 1. narrowly didactic - a higher 
degree of motivation and learning, and 2. socially responsible - expanding the horizon of knowledge outside the 
professional fields of study.

Keywords: social advertising, foreign language teaching, intercultural competence, sociocultural competence, so-
cial responsibility

Ivana Georgijev
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Filozofski fakultet
ivana.georgijev@ff.uns.ac.rs

mailto:ivana.georgijev@ff.uns.ac.rs


277

UDK 811.111’24.378.4
811.163.41/.42’24.378.4

Predrag Kovačević – Sabina Halupka-Rešetar – Mirna Varga  
– Tanja Gradečak Erdeljić 

THE USE OF IT-EXTRAPOSITION IN MA THESES WRITTEN IN 
ENGLISH BY BRITISH, AMERICAN, CROATIAN, AND SERBIAN 

STUDENTS

We report on a corpus study comparing the frequencies of it-extraposition in different meta-discourse roles (Hyland 
2005) in MA theses by British, American, Serbian, and Croatian students. It has been suggested that non-native 
speakers use hedging devices less frequently (Gomaa 2019) and boosters and attitude markers more frequently 
(Hewings & Hewings 2002) than native speakers. We employed a custom-made parallel corpus of MA theses in 
Linguistics by US, UK, Croatian and Serbian students (Varga et al. 2020) to compare native and non-native speak-
ers in these regards. We found that, in the overall corpus, it-extraposition is used most frequently as a booster and 
least frequently as an attitude marker. Non-native speakers use this construction more frequently than native speak-
ers, and this applies to each of the three meta-discourse functions individually.  

Keywords: comparable corpus, student corpus, Academic English, meta-discourse, it-extraposition

1. INTRODUCTION 

Academic writing has had a very dynamic development in recent decades due to the fast exchange 
of research data and the exponential growth of platforms for their publication. As a lingua franca of 
science, Academic English has become the communication model used by both native and non-native 
writers. When writing their academic texts in English, non-native writers may transfer the L1 rhetori-
cal conventions, which an English reader familiar with different rhetorical conventions may perceive 
as rhetorically inappropriate and possibly result in a negative evaluation (Hyland 2005). In the context 
of academic writing, however, the broad concept of a native speaker model hinges heavily on the par-
ticularities of linguistic markers typical for specific types of academic genres and disciplines, as well as 
on the notion of objective and subjective reporting of research data. The interplay of these factors may 
be explained by a range of different explanatory frameworks, but our study of comparable corpora of 
novice writers, both native and non-native, will refer to meta-discourse (Vande Kopple 1985; Hyland & 
Tse 2004) as an encompassing model of academic interaction, more specifically to its elements of stance 
and engagement (Hyland 2005).

The concept of meta-discourse rests upon a dynamic view of language which may be defined as 
the interaction between the writer/speaker and reader/listener (Hyland 2005, 2017, 2018). This implies 
that communication involves not only transferring information but also engaging with interlocutors and 
establishing relationships with them (Watts 2003). Meta-discourse may be observed on a more general 
discourse level, but is particularly significant in academic writing in the process of evaluating other 
authors’ and one’s own claims, evidence, and findings. Other related notions found in the literature are 
e.g. stance (Biber 2006) and evaluation (Hunston & Thomson 2000) and the working definition for our 
research is found in Hyland (2005) who refers to meta-discourse as to lexical and grammatical patterns 
that the author uses to express attitudes towards the content or the reader.
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One such prominent structural pattern for marking meta-discourse/stance in academic writing is 
the so called it-extraposition used as a: hedge - qualifying a claim (lower certainty) (1a); booster - ex-
pressing a strong commitment to the proposition/claim in question (1b); or attitude marker - expressing 
a subjective stance towards the proposition (1c):

(1) a. It is possible that native speakers use meta-discourse signals more than non-native 
                              speakers.

b. It is certain that native speakers use meta-discourse signals more than non-native 
                 Speakers.

c. It is interesting that native speakers use meta-discourse signals more than 
               non-native speakers.

According to Hyland (2005:176), those three stance markers, with the addition of self-mention as a 
separate category, represent the means by which “writers intrude to stamp their personal authority onto 
their arguments or step back and disguise their involvement”.

Previous research indicates that there obtains a permanent division along the native – non-native 
axis in the use of structural patterns for marking meta-discourse, so the predominant view is that non-
native speakers use fewer hedging devices than native speakers (Gomaa 2019) and that non-native 
speakers tend to overuse boosters and attitude markers (Hewings & Hewings 2002).

Given the scarcity of comparative studies on the topic of it-extraposition and the lack of well-
established empirical facts, the paper has the largely descriptive purpose, to explore variation among 
native and non-native students of English linguistics in the use of it-extraposition constructions in order 
to mark stance in academic writing. To that purpose, a customized comparable corpus of MA theses in 
linguistics written by Serbian, Croatian, British, and American students1 was researched using Sketch 
Engine and quantitative data analysis was undertaken in order to account for the usage frequency of 
the pattern across different meta-discourse types as they are distributed in both the native (British and 
American) and non-native (Serbian and Croatian) subcorpora.

The paper is structured as follows. In Section 2, we provide the outline of the background research 
on the topic motivating the primary research question and the main hypothesis of this study. The meth-
odology of the study is described briefly in Section 3 and the reader is referred to Varga et al. (2020) for 
a more comprehensive description of the corpus that was used. The findings are presented in Section 4. 
The interpretation and implications of the main findings are provided in Section 5 while Section 6 deals 
with the limitations of the present study and topics for further research. Section 7 concludes the paper. 

2. BACKGROUND 

Subjectivity and evaluation in academic discourse have been studied from different perspectives 
and under various labels (e.g. evaluation in Hunston 1989, 2011; Hunston & Su 2017; Hunston & 
Thompson 2000; stance in Biber & Finegan 1989; Conrad & Biber 2000; meta-discourse in Hyland 
2005 and appraisal in Martin & White 2005, to name but a few) but in this research we rely on Hyland’s 
(2005: 41) interpersonal model of meta-discourse, according to which “all meta-discourse is interper-
sonal in that it takes account of the reader’s knowledge, textual experiences and processing needs and 
that it provides writers with an armoury of rhetorical appeals to achieve this”. We focus on interactional, 
rather than interactive meta-discourse, which is more directly and more evidently related to interperson-
ality as it deals with the expression of the opinion of the writers and their relationship and interaction 
with their readers. In this sense, interactional meta-discourse is more personal, it involves the reader 
more overtly in the text by commenting on and evaluating the text material and its elements are more 
1  The customized comparable corpus was compiled as part of the bilateral project ‘Hedging, Stance and Engagement in 
Novice EFL Researchers’ Academic Writing’. The project is based on the two-year bilateral cooperation between the Faculty of 
Humanities and Social Sciences Osijek, Croatia (Research project 2016-06-5736, funded by the Croatian Science Foundation) 
and the Faculty of Philosophy in Novi Sad, Serbia (Research project 337-00-205/2019-09/25, funded by the Ministry of 
Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia).
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closely related to Halliday’s interpersonal meta-function (Hyland, 2005). Interactive meta-discourse, 
on the other hand, “primarily involves the management of information flow” (Hyland, 2005), thus its 
markers (e.g. connectives) are comparable to what Halliday (1994) has called the textual meta-function 
(Gillaerts & Van de Velde 2010).

The importance of raising students’ awareness of linguistic markers of stance has been recognized 
in numerous studies. There is a rather large pool of research offering insights into the various aspects 
of the use of stance markers in academic writing. Researchers often compare the production of native 
speakers of English with non-native speakers, e.g. L2 learner texts and expert academic writers (e.g., 
Hewings & Hewings 2002, Hyland & Milton 1997, Parkinson 2013, among others) or more recently, 
comparing L2 learners with L1 learners, with learner factors (e.g. age and education level) and text 
characteristics (e.g., mode, genre and production condition) controlled (e.g. Ädel 2006, Jiang 2015, 
Staples & Reppen 2016 and others). In this latter case, the research findings are rather consistent and 
mostly reduce to the learners’ use of linguistic items characteristic of spoken language, a more restricted 
range of linguistic items (Hyland & Milton 1997; Jiang 2015; Parkinson 2013; Staples & Reppen 2016) 
and overuse of high-frequency linguistic items (Biber & Reppen 1998; Larsson 2016; see also Granger 
1998). Relying on these findings, but at the same time bearing in mind the various differences across 
academic genres, the types of research papers written, the specificities of subdisciplines as well as the 
degree to which the research participants are established within the discipline, in this paper, we focus 
our attention on just one structural pattern for marking stance in academic writing, it-extraposition, and 
we address the following research question:
RQ: Do Serbian and Croatian MA students majoring in English linguistics use it-extraposition as a 
hedge, attitude marker and booster more or less frequently than their American and British peers?
In accordance with the results of previous research, our hypotheses are the following:
H1. In general, Serbian and Croatian MA students majoring in English linguistics use it-extraposition 
more frequently than native student writers (Hasselgård, 2009), but
H1a. less frequently as a hedge (cf. Gomaa’s 2019 finding that non-native speakers use fewer hedging 
devices) and
H1b. more frequently as an attitude marker or as a booster (cf. Hewings & Hewings 2002).

3. METHOD 

In order to explore variation among native and non-native students of English linguistics in the 
use of it-extraposition constructions to mark stance in academic writing, we collected a customized 
comparable corpus of MA theses in linguistics written by Serbian, Croatian, British and American stu-
dents totaling nearly 900,000 words (four sub-corpora, for details, see Varga et al. 2020). Next, tokens 
of the it-extraposition construction were extracted from the corpus using Sketch Engine. Then, we per-
formed an n-gram search, delimiting string length to 3-6 items and among these, to n-grams starting with 
it and containing is or was or has. This resulted in a list that was further subjected to manual analysis in 
order to exclude instances that are not used as stance markers. In the next step, tokens were coded manu-
ally for meta-discourse type (hedge, booster, attitude marker) and researcher triangulation was used to 
ensure the validity of the coding procedure. We controlled for the relative sizes of the sub-corpora as the 
theses differed in length (Table 1). A statistical comparison of the frequencies of it-extraposition struc-
tures was performed across the sub-corpora (χ2 test) per 100,000 words.
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Table 1: The absolute sizes of the subcorpora and the entire corpus
                CORPUS SIZE

word count

UK 213,186

SR 342,327

US 158,041

CRO 179,475

TOTAL 893,029

4. RESULTS 

Our corpus investigation and the quantitative data analysis revealed notable descriptive and in-
ferential findings2. The descriptive findings concern the relative frequencies of different meta-discourse 
types in the corpus as a whole. The usage frequency of it-extraposition structures across different meta-
discourse types was not uniformly distributed. This construction was employed most frequently with 
the meta-discourse function of a booster (53.45 times per 100,000 words) and almost as frequently with 
the function of a hedge (48.64 times per 100,000 words). It-extraposition was used in the function of an 
attitude marker almost two times less frequently than in the other two functions (26.4 times per 100,000 
words). Figure 1 offers a graphical representation of these findings.

Figure 1: The frequency of it-extraposition in different meta-discourse functions (per 100,000 words)

When it comes to the distribution of the different meta-discourse uses of it-extraposition across the 
four subcorpora under investigation, we again observed significant discrepancies. While the use of it-
extraposition as an attitude marker showed the lowest frequency of all the uses in all four subcorpora, 
individual subcorpora showed substantial variation regarding the remaining two meta-discourse func-
tions. For instance, this construction was used as a hedge more frequently than as a booster by British 
(UK) and American (US) students (see Table 2 for exact figures). 

2  Under “descriptive findings”, we present descriptive statistics pertaining to the core variables under investigation while under 
“inferential findings”, we report on the relationships between two of the variables as a hypothesis test.
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Table 2: The frequency (per 100,000 words) of it-extraposition in different meta-discourse functions 
across the four subcorpora 

UK SR US CRO total

hedge 8.44 16.06 10.76 13.37 48.63

attitude 3.75 7.30 2.53 12.81 26.40

booster 4.69 16.66 7.59 24.51 53.45

total 16.88 40.02 20.88 50.70 128.49

Another observation that emerges from this data concerns the non-uniform frequencies of us-
age of it-extraposition in all meta-discourse functions across the subcorpora (see Figure 2 for a visual 
representation). Croatian students demonstrate the highest frequency of use of this structure as a meta-
discourse marker (50.7 times per 100,000 words) followed by Serbian students (40.02 times per 100,000 
words). The total frequency figures for British and American students were more than two times lower 
(16.88 and 20.88 times per 100,000 words, respectively). 

Figure 2: The frequency (per 100,000 words) of it-extraposition in different meta-discourse functions 
across the four subcorpora 

This overview of the descriptive findings, thus, suggests that non-native speakers tend to use it-
extraposition more frequently as a booster than a hedge while native speakers are more likely to use it 
as a hedge than a booster. Moreover, it seems that non-native speakers use this construction as a meta-
discourse marker more frequently than their native counterparts. The breakdown of the comparison 
between native and non-native speakers according to individual meta-discourse functions suggests that 
non-native speakers use this construction as a booster, attitude marker as well as a hedge more frequent-
ly than their native counterparts (Figure 3). 
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Figure 3: A comparison between native and non-native speakers in terms of the frequencies of usage of 
it-extraposition (across different meta-discourse functions and in absolute terms)  

In order to obtain formal confirmations of these descriptively observed trends, we carried out 
a series of focused statistical comparisons across the relevant dimensions. First off, we tested for the 
difference between native and non-native portions of the corpus in terms of the frequency with which 
it-extraposition is used as an attitude marker. The relevant test revealed that the observed difference 
is statistically significant (χ2, p<0.01). Second, a statistical analysis aimed at determining whether the 
observation that non-native speakers use this construction as a booster more frequently than their native 
counterparts reflected a real effect delivered a confirmation (χ2, p<0.001). Third, statistical confirmation 
was obtained for the difference between native and non-native speakers in terms of the total frequency 
of the use of this structure (χ2, p<0.001). However, the finding that non-native speakers tend to use it-ex-
traposition as a hedge more frequently than native speakers was not statistically significant (χ2, p=0.14).

Finally, apart from the between-group comparisons according to the use of it-extraposition for dif-
ferent meta-discourse functions, we also examined and tested the within-group patterns. As was pointed 
out above, our descriptive findings suggest that native speakers use this construction most frequently as 
a hedge, less frequently as a booster, and least frequently as an attitude marker. Non-native speakers use 
it-extraposition by far most frequently as a booster, less frequently as a hedge, and also least frequently 
as an attitude marker. Our focused comparison of native and non-native speakers in this regard (Table 
3) strengthens this observation. 

Table 3: Frequencies of different meta-discourse types between native and non-native speakers  
(per 100,000 words)

native non-native

hedge 19.20 29.44

attitude 6.28 20.12

booster 12.28 41.17

total 37.76 90.72
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5. DISCUSSION 

Following the comparison of the frequency counts of three groups of metadiscoursal devices, 
the present section offers a closer examination of the distinctive uses of it-extraposition by native and 
non-native student writers alike. Concerning the metadiscoursal status of it-extraposition in the corpus 
of student writing as a whole, the findings show the salience of its function as a booster, followed by the 
hedging function, while the use of it-extraposition as an attitude marker was shown to be significantly 
less prominent. Though not directly comparable, the present findings seem to be in line with the results 
of previous research and some broad tendencies regarding the evaluative potential of that-clauses in 
student academic writing, which point to boosting and hedging as their primary rhetorical functions 
(Hewings & Hewings 2002; Hyland & Tse 2008).

A closer examination of the corpus data showed that student writers, most notably the non-native 
group, used it-extraposition most frequently to boost the importance of their claims (2a) or to explicitly 
underscore their research findings or conclusions (2b), as in:

(2) a. Moving forward, then, it is clear that L2 students need to be presented and 
   surrounded by positive, successful L2 models rather than the incompetent. 
           (US23RD)                    

b. In other words, it has been confirmed that teachers have positive attitudes using 
     technology in classroom and they show low levels of computer anxiety. 
           (SR18C)

Additionally, both groups of writers used it-extraposition to hedge their claims. As demonstrated 
in the examples below, by using various hedges in matrix predicates, writers expressed tentative judg-
ments towards the propositional content (3a) or reported on the epistemic evaluations shared by a dis-
course community (3b):

(3) a. Such findings might indicate there is indeed a cultural difference with respect to 
   this strategy, but it is possible that the EFL learners did not fit into any of the 
             figures since all of them are still students who have rarely had the chance to 
                            experience being a superior interlocutor…(SR7RD)

b. In terms of education, it is believed that virtual worlds provide educators with new 
               possibilities in thinking about pedagogy, … (UK3I)

Finally, when used as attitude markers, it-extraposed clauses were used to denote affective meanings, 
such as expectation or surprise, as in:

(4)  Although the number of the students who made an error in the first part of the sentence 
is not high, it is interesting that more students made error in the second ‘attempt’ (after 
grammar courses and analysis of the test). (CRO6RD)

When it comes to the distinctive uses of meta-discourse across the two sub-corpora, our findings 
are aligned with previous research showing that non-native learner writers use it-extraposition more 
frequently than native writers (Hewings & Hewings 2004; Hasselgård 2009). More specifically, the 
descriptive findings provide support for our Hypothesis 1 in that the use of it-extraposition is generally 
preferred by non-native writers in all three metadiscoursal functions examined. This was confirmed by 
a more robust statistical analysis.

As for the variations in the distribution of the individual stance markers by native vs. non-native 
writers, the most striking difference concerned the boosting function of it-extraposition, which occurred 
more frequently in the non-native corpus.

The highest frequency of boosters indicates that non-native students seemed to be particularly 
concerned with foregrounding the significance of their claims, most notably in the concluding sections 
of the theses, as illustrated by the following example:

(5)  Nevertheless, it is important to stress that the results indicate that classes are orientated 
towards learners’ speaking competence, but that the backwash effect has negatively 
influenced speaking in seniors. (CRO26C)
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It is noteworthy that the instances, such as it is important to stress out/mention/remember that, etc. 
were recorded only in the non-native corpus. Since the equivalent grammatical structure exists in both 
non-native students’ L1, this use might be linked with transfer from the respective languages.

It is interesting to note that our findings support previous research (Martinez 2018), which shows 
that the use of this pattern tends to be preferred by non-native English writers of various L1 back-
grounds, while hardly used by native writers. Though the use of this structure cannot be deemed un-
grammatical, the analysis of the comparable native and non-native corpora of academic texts suggests 
its non-nativeness, which represents an important corpus-based finding worth addressing in L2 English 
academic writing instruction.

While it is hard to precisely account for the discrepancy in the reported between-group findings 
at the present level of analysis, in line with Hewings and Hewings’ (2002) observations, it is reasonable 
to assume that, unlike native writers, non-native writers are more strongly motivated to evaluate their 
claims forcefully and thus to increase the validity of their claims. Strong commitment to the claims 
might be justified by the specific rhetorical purposes of the genre under study and the fact that the stu-
dent work is being graded. In other words, in an attempt to draw their readers’ (i.e. professors’) attention 
to the importance of various aspects of their research, non-native writers may be inclined to overuse 
those linguistic patterns that can assist in achieving that aim (Hewings and Hewings 2002).3

Though the scope of the study prevents a more detailed examination of the corpus data, the find-
ing that deserves particular attention concerns the differences in the frequency of the occurrences of 
hedges vs. boosters in each subcorpus. The results show that native writers use it-extraposition more 
frequently to express hedged rather than boosted stance, while the reverse is true for non-native writers. 
The higher use of hedges in the native corpus seems to be aligned with the overall use of meta-discourse 
in student but also professional academic writing in English, which points to the saliency of hedges over 
boosters (Hyland 2005). This rhetorical preference speaks in favor of the centrality of expressing cau-
tion in epistemic judgments rather than emphasizing certainty in one’s claims. Given that the focus of 
the study is the single pattern used to express stance, it is not possible to claim that native student writers 
hedge their claims more than non-native ones. However, though limited in scope, the present findings 
might suggest that native writers are, expectedly, more aware of this writing convention as compared 
to their non-native peers, which might be indicative of the degree of their pragmatic competence at this 
stage of learning.

6.  LIMITATIONS AND FURTHER RESEARCH 

In interpreting the present findings, several limitations of the study design should be acknowl-
edged. First, the focus of the analysis was on a single grammatical pattern used to express the selected 
metadiscoursal functions. In other words, the limited scope of the analysis precludes any conclusive 
remarks regarding the preferred patterns of marking stance in native vs. non-native student academic 
writing. Admittedly, a more comprehensive examination of additional metadiscoursal devices might 
yield different cross-cultural results.

Other methodological limitations concern different sizes of the subcorpora and the design of the 
corpus compilation overall. Though the study was based on a comparable genre, i.e. MA theses, these 
could not be completely matched in terms of the subdisciplines and research topics. Along the same 
lines, the non-native corpus included theses defended at two local universities, while the native corpus, 
compiled from the available data from several UK and US universities, was more heterogeneous in its 
scope. These variables could have influenced the writers’ use of meta-discourse and the resulting distri-
bution of the metadiscoursal functions.

3  We are in agreement with an Anonymous Reviewer’s observation that a more in-depth analysis paying special attention to 
contextual factors and replication in other corpora is necessary to prove this hypothesis. 
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Another constraint of the analysis concerns the challenges in coding the meta-discourse features 
under investigation. As often reported in the literature (Hyland 2005), though meta-discourse represents 
a useful and important model for examining academic interaction, it is a fuzzy concept that evades any 
strict taxonomies and clear-cut boundaries between its categories. Despite the initial agreement on the 
classification of meta-discourse and the independent coding of all corpus data by two raters, we are 
aware that the use of an alternative taxonomy of metadiscoursal devices might have generated slightly 
different research findings.

Notwithstanding these limitations, we believe that the present study extends our understanding 
of the cross-cultural use of meta-discourse in student writing and provides some important insights that 
may inform the syllabi of academic writing courses. For instance, L2 students might be instructed to 
reconsider the necessity of using overly confident claims in their writing. Additionally, as indicated in 
previous studies (Martinez 2018), learners may be advised to use stance markers that are more com-
monly employed in native academic writing, e.g. It is worth noting that…instead of It is important to 
note that….

The present study may be regarded as the first step in examining the similarities and differences 
in marking stance in native vs. non-native student writing and as such, it provides avenues for further 
research. These might include the use of more extensive learner corpora and a more profound contex-
tual analysis of the metadiscoursal functions of it-extraposition, particularly in relation to the rhetorical 
move structure of MA theses (see e.g. Ädel 2014).

Additionally, detailed examinations of the preferred choices of adjectives and verbs used as 
matrix predicates of the extraposed clauses would certainly illuminate further cross-cultural specifics, 
which might provide valuable pedagogical implications for academic writing instruction, particularly in 
non-native settings. 

7. CONCLUSION 

In conclusion, our findings suggest that non-native speakers’ (Serbian and Croatian) pattern of 
usage of it-extraposition in academic writing at the MA level differs from that of native speakers. We ob-
served that Serbian and Croatian students use this structure more frequently than British and American 
students and this applies to all three meta-discourse functions of this construction. Moreover, while na-
tive speakers use it-extraposition most frequently as a hedge and least frequently as an attitude marker, 
non-native speakers employ it most frequently as a booster.

The overall conclusion is that non-native English speakers from Serbia and Croatia tend to use 
it-extraposition structures as meta-discourse devices more frequently than their native peers, which, 
despite some limitations as to the research methodology and corpus size and structure, might have 
practical implications in the sense that Academic English instructors could advise students to use these 
structures more sparingly in their academic writing.
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UPOTREBA EKSTRAPOZICIJE SA ZAMENICOM „ IT” U MASTERSKIM RADOVIMA BRITAN-
SKIH, AMERIČKIH, HRVATSKIH I SRPSKIH STUDENATA NAPISANIM NA ENGLESKOM JEZIKU 

Rezime

U ovom radu predstavljamo rezultate korpusnog instraživanja učestalosti upotrebe ekstrapozicije sa zamenicom 
„it” (engl. it-extraposition) u njenim različitim metadiskursnim funkcijama (ograđivanje, pojačavanje i izražavanje 
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stava, vidi Hyland 2005) u masterskim tezama napisanim na engleskom jeziku od strane maternjih govornika 
(britanski i američki studenti) i nematernjih govornika (srpski i hrvatski studenti). Prethodna istraživanja pokazuju 
da nematernji govornici koriste sredstva ograđivanja ređe nego maternji govornici (Gomaa 2019). Kada je reč o 
izrazima pojačavanja i izražavanja stava, uočeno je da nematernji govornici koriste ove izraze češće od maternjih 
govornika (Hewings & Hewings 2002). Koristeći namenski paralelni korpus sačinjen od masterskih teza iz oblasti 
lingvistike odbranjenih od strane britanskih, američkih, hrvatskih i srpskih studenata (Varga et al. 2020), u ovom 
radu poredimo akademski engleski jezik maternjih i nematernjih govornika prema ovim kriterijumima. Rezul-
tati istraživanja pokazuju da se ekstrapozicija sa zamenicom „it” u celom korpusu koristi najčešće kao sredstvo 
pojačavanja, a najređe kao izraz stava. Ova shema se uočava kod nematernjih govornika engleskog jezika dok 
maternji govornici ovu konstrukciju najčešće koriste kao sredstvo ograđivanja a zatim kao sredstvo pojačavanja. 
Takođe, podaci iz ovde analiziranog korpusa ukazuju na to da umesto prema našem korpusu, nematernji govornici 
koriste ovu strukturu češće nego maternji govornici i opšte uzevši umesto u ukupnoj slici tako i u svakoj od tri 
metadiskursne funkcije koje smo istraživali pojedinačno.

Ključne reči: uporedni korpus, učenički korpus, akademski engleski, metadiskurs, ekstrapozicija sa zamenicom 
„it”
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ONLINE ELT TRAINING IN THE 2020 PANDEMIC:  
PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS’ EXPERIENCES

The main goal of the study was to investigate tertiary students’ experiences with English Language Teaching 2 
online classes during the 2020 pandemic, which they attended as pre-service co-teachers (group presentations), 
pre-service teachers (microteaching sessions) and students. The sample comprised N=14 participants (m=2, f=12), 
who completed the Online pre-service training questionnaire, devised to determine the participants’ perceptions 
of online ELT training. Overall, all the participants found this experience valuable, most of them were initially 
nervous and worried, and surprised that “everything turned out fine” in the end, they felt comfortable with their 
peers’ teaching, they were engaged in the learning process. The main reported advantages were working from 
home, flexibility and creativity, and disadvantages, a lack of human contact or in-person interaction, and technical 
issues. Although online teaching was imposed upon these students, they managed to benefit from it, and apply their 
previously acquired knowledge successfully. 

Keywords: ELT training, online teaching, pre-service English teachers, student engagement

1. INTRODUCTION 

After the onset of the 2020 pandemic, all educational institutions were forced to go online due 
to the state of emergency that the Serbian government declared in March. This resulted in university 
courses “combining physical real time engagement with asynchronous learning activity” (McDougall, 
2021: viii) since the entire world confronted the problem of an imposed shift to online classes (Chan et 
al., 2022). Tertiary students in Serbia are not typically offered this delivery mode at state universities, so 
this ‘imposition’ was quite a challenge to all institutions, even more so because online learning and/or 
“massive open online courses” (cf. Ferguson et al., 2015) are not commonplace in Serbia.

The subject matter of this study is thus the educational format that primarily implies physical 
separation of students and teachers, whereby instruction is conducted via different technologies to ease 
interaction and communication between the teacher and students. In the literature, this format covers a 
diversity of terms, such as distance learning, remote learning, e-learning, online learning, distance edu-
cation, and so on. Terminologically speaking, the broadest term appears to be digital education, and the 
other terms differ not only in who uses them or what the educational policy might be but also in content 
(Quality Assurance Agency). 

Regarding recent research into the characteristics, benefits and drawbacks of online learning and 
teaching, an inescapable conclusion is that learners need to adapt and integrate new learning skills and 
competences due to different technologies use (ElSaheli-Elhage, 2021), which made teaching in the 
pandemic even more demanding. Studies also show that developing countries were growingly becom-
ing disengaged from modern technologies and their use at that time (Mseleku, 2020). One of the biggest 
challenges of this teaching format during the pandemic was the issue of quality, since both students and 
professors reported online teaching as subordinate to in-person teaching (Shim, Lee, 2020). Similarly, 
decreased motivation and student engagement were also reported (Means, Neisler, 2020). However, this 
might have been caused by factors other than the teaching format itself (e.g. the lockdown stress, anxiety 
and depression, as confirmed by a plethora of psychological research into COVID-19, emergency on-
line teaching sessions etc), because prior research indicates different results. Studies suggest a positive 
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association between student engagement and achievement, retention and satisfaction (Lei et al., 2018), 
as well as positive course experience (Leslie, 2019), and learning performance (Ifenthaler et al., 2020).

At the very beginning of the pandemic, the use of audio and video conferencing was the most 
commonly used instructional method across the planet (Chan et al., 2022). In Serbia, students had the 
material and presentations sent or posted online, and the use of online platforms was not a requirement 
set by the Ministry of Education. However, due to the practical orientation of the ELT2 course, which is 
the main setting of our research, it was organised via Zoom because these participants were being trained 
for their future teaching job, thereby developing their teaching skills, necessary both for in-person and 
online teaching. These pre-service teachers were involved in “agentive online learning” (cf. McDou-
gall, 2021: 4), and asked to reflect on their roles as teachers in a virtual (synchronous) environment. 
Therefore, we will be using the term online teaching (OT) herein, or more precisely emergency online 
teaching (EOT). 

In sum, a large body of research has been conducted to investigate how online teaching and learn-
ing (OTL) differ from in-person teaching, in different educational settings, with the focus on learning 
outcomes, students’ needs, on the one hand, and teacher load, techniques, on the other. Since pre-service 
teachers (PSTs) are taking their first steps in the teaching job, and thus find it quite intimidating, the 
enforced switch to an online format could be a factor further aggravating their teaching experiences. 
Accordingly, we set out to determine how the teachers-to-be from the sample experienced such classes, 
both in terms of OTL benefits and drawbacks. 

2. METHODOLOGY

The main idea behind this qualitative research was to outline the main characteristics of online 
classes as seen by PSTs, particularly in the context of a practical course such as ELT. What makes these 
classes different from any other university class is that the course is primarily aimed at developing teach-
ing skills and providing students with hands-on experience in teaching.  

2.1. Sample 

The sample included N=14 English language and literature students (m=2, f=12), who attended a 
practice-oriented ELT course at the State University of Novi Pazar. The number of students who enrolled 
in Year 3 as well as those re-attending the course was low, which is the reason of small sample size. 

These students are currently offered the ELT1 and ELT2 courses. The former is aimed at intro-
ducing students to general ideas of foreign language (L2) teaching, including different teaching meth-
ods and approaches, the subject matter of L2 teaching, classroom management etc. Hence, it is more 
theory-driven and provides students with occasional microteaching sessions (volunteer microteaching, 
and the-end-of-the-term coursework microteaching). The latter is more practice-oriented and primarily 
includes testing and assessment, the process of lesson planning, delivering and observing lessons, both 
at university and schools, and is thus more demanding for students since they are encouraged to be more 
independent, innovative, initiative-taking. Moreover, it includes more microteaching sessions, such as 
teaching grammar creatively and teaching young learners, together with volunteer microteaching ses-
sions, demonstration of activities in their group presentations etc.

2.2. Instruments and procedures

To assess how the sample experienced a teaching format that they had not been trained for, we 
devised an Online pre-service training questionnaire, which included fifteen open-cloze questions that 
the participants were instructed to reflect on in as many details as possible in the form of narratives. 
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Broadly speaking, the questionnaire reflected on their experiences as pre-service co-teachers (being 
members in group presentations), pre-service teachers (doing their microteaching) and students (attend-
ing classes). The participants were encouraged to reflect on their OT experience (feelings and impres-
sions) as co-teachers, pre-service teachers, and students (both in their peers’ and professors’ teaching). 
They were asked to elaborate on the level of engagement in the learning process as students, to list the 
advantages and disadvantages of OT that they had experienced (as co-teachers, pre-service teachers, and 
students), as well as competences they possessed/lacked that eased/impeded their OT. The sample were 
also required to expound on knowledge/skills they had acquired during their OT experience, as well as 
some specific qualities of this teaching format (e.g. how appropriate it is for giving feedback, checking 
on students’ progress, prompting students to interact). Finally, the participants were asked to explain the 
difference between online and in-person teaching, and enlarge on how valuable this teaching experience 
was to them, as well as how useful their knowledge and skills acquired in the ELT1 and ELT2 courses 
were. 

The participants completed the said questionnaire online, via the Google forms app, the par-
ticipation was voluntary, and informed consent was obtained by clicking on the appropriate box. The 
completed questionnaires were gathered, the answers grouped, and consequently analysed via content 
analysis so as to gain some general tendencies in terms of the participants’ views and perceptions. 

3. RESULTS

 Since the main goal of this exploratory study was to determine how the PSTs perceived their OT 
experiences, which were imposed on them by a worldwide pandemic and a state of emergency, we will 
present the most important aspects that the participants’ responses point to, with illustrations of some of 
their answers. 

3.1. Online teaching experience 

All 14 participants underlined that it was a new experience for them, something that they did not 
know what to expect from or were not accustomed to doing, and the vast majority (12) explicitly stated 
that they were nervous at first but eventually managed to do it successfully. Some participants were pri-
marily focused on the positive outcome.

It went unexpectedly well, although I felt a bit nervous, scared, as it was the first time to teach like 
that, but still it didn’t seem so difficult and impossible; 

I didn’t know what to expect [...]. However, it was all right, I managed to do it without major 
problems and in the end, I think it was fun and interesting. […]. All in all, online classes to me were, 
above all, a very valuable experience;

The whole experience as seen from this point was a very good one, we gained considerable expe-
rience and learnt how to use this kind of teaching when necessary.

A small number of the participants (2) dwelled on ‘difficulty’ and focused on the ‘non-human’ 
quality.

[...] it was difficult. It would have been much easier if I could have met my colleagues in person. 
Online gatherings seemed to me to be distant and cold. I didn’t feel very comfortable;

[mixed feelings] I like that I am able to do a different kind of teaching, but I miss the classroom 
atmosphere and the visual contact with the others, I miss the human aspects of it.

Regarding the level of participation and engagement in other people’s teaching, the answers were 
somewhat divided. The majority of the participants compared in-person classes as a response to how 
they experienced being an online student. More than half of the participants (8) reflected on these classes 
as a new kind of experience. Approximately a third of these embraced it as a new way of doing things, 
with activities and tasks being adjusted, and challenging since they had to work with one another. 
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It was great. I felt relaxed and motivated for the work and the tasks. Even though we could not 
meet in person and do the activities, as we always do, it was surprisingly interesting. The activities and 
tasks were adjusted, so we were able to do everything that we were supposed to;

[It was] interesting and challenging, since we all had to work together and help each other.
The other third made no difference with “real classrooms” and the underlying reasons were dif-

ferent from participant to participant. Some reported not being stimulated to take part in it since they did 
not feel “compelled” to participate, as they would be in in-person teaching, some stated the same level of 
participation and/or emphasised that they had to participate actively to fulfil their tasks. The remaining 
third made a clear distinction between in-person and online formats, saying that they found it challeng-
ing to stay focused and not drift away, or alert in case something goes went (technology-wise) or when 
working together to follow each other’s lead.

Concerning their personal engagement, the new-experience third reported to have been highly 
active and engaged, the no-difference third predominantly stated the same level of engagement and a 
small number of the participants that they lacked focus and motivation to maintain their attention, as did 
the clear-difference third.   

3.2. Advantages and disadvantages of online teaching

The main advantages reported by the sample were working from home, flexibility and creativity. 
Most of the participants seemed to embrace these classes as a new (valuable) experience. OT was mostly 
described as more unpredictable than in-person teaching. Some participants, in specific, stated that in 
reality unexpected situations do happen, and thus regarded such experience as beneficial in terms of 
teacher preparedness and creativity (i.e. having to adapt their teaching and themselves as teachers, and 
the choice of the material/content). 

As a student, I got used to learning in a completely different way, in special circumstances and this 
helped me, and actually prepared me for the future and unexpected situations, it taught me that a teacher 
must be prepared for various situations. As a co-teacher and microteacher, I learnt how to overcome fear 
and stress regarding teaching, and had more confidence while presenting;

[...] to be prepared for every situation that may happen. [...] that I have to organize my class well 
no matter the circumstances;

[co-teaching] We proved to each other that we can work together and fulfil our tasks, no matter what.
Many participants (9) underscored the convenience of working from home (i.e. when students and 

professors agree on the most convenient time), and feeling more comfortable there.
[...] convenience of managing the time that works for everyone, having classes from home;
Everything was prepared in advance (links for meetings, material needed etc);
[...] from the comfort of your home, it is less stressful to do a presentation or other demanding 

tasks. You feel comfortable and able to give yourself some more space and time to do the task.
The most frequently cited disadvantages were a lack of human contact or face-to-face interaction 

and technical issues. The vast majority (12) reflected on the technology dimension (e.g. Internet connec-
tion/access, audio/microphone issues), a lack of human contact and not being in an immediate learning 
community. Many students touched on the issue of being limited in moving around, not being able to 
perform certain activities as they could in physical classrooms, some raised the question of having dif-
ferent qualities of Internet connection. 

[...] to be limited in options I could do in the real classroom, missing eye-to-eye contact with my 
students, not being able to use space but only sitting for half an hour and more;

Poor internet connection, troubles with microphone, troubles with hearing someone, echo that can 
be heard in some cases;

It is impossible to do some activities (such as when students have to [...] mingle [...]). [...] There 
were so many interesting activities, but it was impossible to carry them out;
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[microteaching] [...] the possible problem with the technology. Even though I was prepared com-
pletely, something suddenly happened and my whole lesson needed to stop for a few seconds;

[…] students can’t work on tasks together and learn together. Since students don’t have to be 
physically present in the classroom, it might be more difficult (or nearly impossible) for them to get in 
touch with the other learners.

When asked to compare OT with in-person teaching, the majority (10) reported that OT is limiting 
in terms of a variety of options (to conduct activities) and interaction, human contact (making physical 
eye contact, working on rapport).

When it comes to face-to-face teaching, the teacher is better able to follow the students, there is eye 
contact, live communication, and the teacher can see if there are some unclear things to the students. [...] even 
though the teacher can check on the students, it is not really possible to see if they are confused through the 
camera. Then, when it comes to giving feedback, the teacher has to use communication tools frequently and 
provide a variety of assignments and ask more confirmation questions and review more often;

It differs in the way that we interact among ourselves, having in mind that this is not as lively 
interaction as it is when we are in a real classroom. [...] while doing the online teaching, there can be 
some distractors, or some problems that can damage the whole process;

We can’t participate equally, sometimes there is a problem with listening to each other, and the 
interaction between us is different.

In sum, although the sample seemed open to embracing new teaching settings, and underlined 
some of its advantages, throughout the answers we can notice that OT is not fully accepted due to its 
‘distant’ character, lack of physical human contact, inability to create a ‘live’ learning community. 

3.3. Competences easing/impeding online teaching and the lessons learnt

The most frequently stated competences that the participants found helpful were their own flex-
ibility, creativity and computer literacy, while they also reported some personal characteristics as audi-
bility, enthusiasm, being able to tune in to other students’ feelings and needs. 

To adapt myself to various situations quickly and to try my best to make something work;
Having computer knowledge helped me prepare for microteaching and co-teaching and also in 

delivering both;
I managed to motivate students and raise their enthusiasm and also to use the media in an appro-

priate manner.
As for competences they lacked, therefore impeding their OT, the majority (11) reported a lack of 

self-confidence, anxiety and stress management.
Dealing with stress when it comes to technological issues;   
I am nervous and I worry a lot. [...] I tend to speak too much and move my hands while talking, 

which could distract my students;
Bad internet connection that sometimes caused great stress to me, but also the level of my anxiety in 

these situations. It seems that I cannot stay calm when I have these problems, so it can reflect on my work.
Concerning the lessons learnt, the vast majority (12) realised that the teacher needs to adapt, im-

provise, be creative, and many highlighted preparedness (cf. lesson planning) as being crucial for this 
kind of teaching. 

To be glad that you are in the situation that you are in, to make the best of the things that are at 
your disposal;

[...] no matter the situation I have to do my best to teach my students, I can still make them learn 
and have fun with not so many options. [...] be more creative;

[...] if we really want to do something, there are no obstacles. We managed to work together, meet 
online, help each other even though we were not together in a classroom or somewhere else. [...] it was 
worthwhile;
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[...] when we are positive and stay calm no matter the circumstances, we can do a great job and 
reflect that positivity on our students. [...] the use of [...] technological tools can be very useful when it 
comes to making the learning process more successful and interesting to our students.

All the participants agreed on the fact that this experience was valuable to them, and many of 
them (8) pointed to the importance of technology that is rapidly developing and appreciated the fact that 
this was a real-life experience, which can facilitate their future teaching job, especially in the light of 
different platforms offering online lessons.

It is valuable because it prepares us for the future and gives us an insight into many other possibili-
ties, and techniques that can be used in teaching. [...] no matter what happens, teaching must find its way;

As future teachers, we don’t know if we are going to teach someone online [...]. It is a very valu-
able experience. And it was much easier for us to do it now when we are familiar with it and when we 
tried it ourselves. Even though I was sceptic at the very beginning because I had no idea how it would 
function, it turned out to be very successful. There are so many activities to do and so many things to 
learn and teach online, and it is surely something that amazed me.

As for their perception of the usefulness of their ELT courses (i.e. whether they were able to apply 
their general knowledge and skills teaching-wise), all the participants were uniform in their answers and 
found the previously gained knowledge/skills valuable. Half of them underlined that they had to adjust 
either their activities or certain aspects of the classroom management. The vast majority (11) found the 
input and practice on giving instructions particularly useful, along with the pool of activities demon-
strated in class that they could choose from. 

I could give clear instructions. I knew a lot of activities, so I could choose the appropriate ones 
for my microteaching;

I was able to apply the knowledge and skills acquired in courses ELT1 and ELT2, but I had to 
adjust to the situation. It is possible to perform various activities, use everything we would use in the 
classroom, such as music, flashcards, etc. I had to be creative to make it fun for them as they learn.

To conclude, the sample seemed to cherish their own creativity, which was hopefully encouraged 
and inspired in their ELT courses, as the main competence facilitating this process. On the other hand, 
stage fright and calmness were something they believed they still needed to work on. They also appear 
to have learnt that at the end of the day the teacher needs to do the teaching regardless of the format, and 
were able to apply the previously acquired knowledge/skills. The participants were familiarised with 
different ways of using technology in the classroom in their ELT courses, but the underlying principle 
was always that technology is just a tool that cannot do the teaching (the teacher does).

3.4. Suitability of online teaching for giving feedback, checking on students’ progress and 
engaging students to learn and interact

As regards feedback, the majority of the participants did not provide to-the-point answers and rather 
enlarged on its importance. Some participants emphasised that it should be given in or is more appropriate 
for face-to-face interaction, whereas only one participant explicitly stated what they found useful.

[hot feedback] I think that more detailed feedback should be reserved for face-to-face interac-
tion, since students may be more focused on the very online process, or be distracted by something or 
someone in their room, or be frustrated by some technological problems in the midst of giving feedback;

After delivering their microteaching or group presentations, students may listen to the comments. 
[...] I found all the comments very useful […] after delivering my lesson [the sessions were recorded].

As for the learning outcomes, the situation was similar. Although the vast majority pointed to the 
ability to check on students’ progress, these were mostly general, only sporadically addressing how it 
can be done or else why OT is not appropriate for it.

Teacher can meet online with students and check on their progress. Teacher can talk to students, 
see if there are some problems, etc. […] teacher can give some tasks to students to do and through it to 
check on their progress;



ONLINE ELT TRAINING IN THE 2020 PANDEMIC: PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS’ EXPERIENCES

295

Because it resembles the real classroom, where feedback is often on the spot;
[…] we cannot evaluate in the same way this kind of teaching, as the real one, or when we are in 

a real classroom, where students can ask as many questions as possible, or where interaction is livelier 
and freer.

Concerning the aspect of engaging students in the learning process, the sample predominantly 
reported that students must be engaged in order to learn, which was constantly underlined in their ELT 
courses. This is why they seemed to take pride in their own success to engage their students. 

I tried to give creative and interesting activities [...]. I tried to make them my helpers, an active 
part of my teaching and presentation;

[microteaching] I was very much satisfied with their cooperation, so I think it is possible to have 
a successful interaction [...], only if the teacher knows how to approach students and organise the whole 
learning process;

[student engagement] it was mostly individual, and it worked. [...] a small group up to three peo-
ple using a chat box or forming personal group chats (phone apps);

[group presentation] we had a part where students were supposed to act out a dialogue in pairs. 
They were great. However, [...] it was a bit difficult for them to prepare while having an online meeting 
because we were limited in time, and they could agree on it just via messages;

I tried to engage as many students as possible with various activities and tasks. Pair or group work 
is not exactly the same as in the classroom, but it is still possible to carry out various activities.

In conclusion, predominantly vague answers regarding feedback and students’ progress may sig-
nal that these teachers-to-be are still making their way towards this important aspect of teaching. Most 
likely, they kept their focus on themselves and their own teaching and not learning outcomes, as they 
would in real classrooms, where they feel more confident and relaxed. As for engaging and prompting 
students to interact, they appeared quite satisfied that they had managed to fulfil this goal. Many partici-
pants started their answers with a misconception that OT can only be done individually or whole class, 
but since they were encouraged to shift the focus on their students, and had some ways how to include 
the others demonstrated, they tried them out themselves.1 

4. DISCUSSION

In a nutshell, most participants reported OT to be a new (valuable, real-life) experience. In a large-
scale US study, for example, tertiary students described EOT as “unengaging” (Top Hat). Our sample, 
however, were actively involved in the implementation of the course and reported to be mostly satisfied 
with the way of completing their tasks and putting the planned into practice. Numerous studies into 
online learning support the connection between active engagement and achievement (Baum, McPher-
son, 2019), positive course experience (Leslie, 2019) and satisfaction (Bernard et al., 2009). In addition 
to student engagement, the practical orientation of the ELT2 course might also be the reason for such 
results. The value and relevance of content are often found to be a significant determinant of student 
motivation to learn (Harackiewicz et al., 2016). The existence of a community of practice (CoP), which 
may have been created during the ELT1 course, can also account for such results. CoPs are important for 
learning success (Crawford, Cook, 2008), crucial for social interaction (Li et al., 2009), lead to a good 
rapport (Grubor, 2021) and meaningful interactions, thereby reducing the feelings of isolation, which 
are typically associated with OT (Studente, Ellis, 2020). 

Apart from engagement, satisfaction and a sense of community, another dimension is naturally domi-
nant in the participants’ answers – technology. On the one hand, they stated their computer literacy to be a 
competence easing their teaching, which is in line with research indicating that computer literate students 
tend to be more satisfied with online courses (Tallent-Runnels et al., 2006). On the other hand, they pointed to 

1  The professor had Zoom’s basic licence, and was thus unable to use breakout sessions, as with Cisco Webex’s full version 
during the next term.
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technology as being a drawback, due to its unpredictable character, which is an issue typically raised in con-
nection with OTL (Ferguson et al., 2015). Another feature pertaining to OTL that many participants qualified 
as disadvantageous is its distance character (a lack of immediate eye contact and human interaction). It has 
been suggested that physical distance reduces accountability for learning, hence hampering student engage-
ment, while psychological distance can be overcome by personalising the learning experience (Metcalfe, 
Haugen, 2018). In addition, the said feelings of isolation can also be ameliorated by reducing psychological 
distance in OTL through student active engagement, purposefulness and a positive group rapport. 

Another interesting finding is that the participants were grouped into three categories according 
to their answers: the new-experience group, who embraced a “new way of teaching” and were actively 
engaged, the no-difference group, who reported the same level of engagement as in in-person teaching, 
and the clear-difference group, who lacked focus and motivation to maintain their attention. This find-
ing may be indicative of different types of personality at work, which may be pursued in future research 
(e.g. Big Five – openness to experience), along with the appropriacy of OT for giving feedback and 
constantly monitoring students’ progress since the participants’ responses were not highly revealing.

A promising finding, though, is that the participants found the knowledge/skills gained in in-
person classes valuable, especially the input and practice on giving instructions as well as the demon-
strated activities. Furthermore, they realised that the teacher needs to be flexible, creative, and prepared, 
regardless of the format, which is a particularly important lesson to be learnt. As frequently emphasised 
in the literature, the bottom line is that technology is just a tool that cannot do the teaching in place of a 
teacher because teachers will not be replaced by technology, “rather, their effectiveness will be extended 
through those technologies” (Wilson, 2008: 65).

Nevertheless, we need to urge caution that these results are not definite, so further research is 
needed due to the nature and sample size, which are the main limitations of the current study.

5. CONCLUSION

Even though the sample is small and qualitative studies cannot offer tendencies in behaviour or 
some more definite conclusions, this study provided some insights into OT, as seen by PSTs. 

On the positive side, they reported comfort from working from home, flexibility and creativity, 
and on the negative, being too technology-reliant, lacking physical contact and/or interaction. The par-
ticipants appeared keen on embracing this format of teaching as a new, valuable experience. However, 
we could notice that it is not still fully accepted for having a distant quality and limiting student move-
ment. Although these PSTs were completely unprepared for such a classroom context and/or format, 
they succeeded in their attempt to complete the set tasks the best they could at a given moment. 

Finally, ELT professors and teacher trainers should consider incorporating a module into the ex-
isting curricula and/or new university courses in the field of digital learning. As our participants re-
marked, this teaching format is a reality, and research highlights the importance of ongoing, constant 
teacher training as part of lifelong learning, as well as the need for pre- and in-service teacher training 
both in ICT and corresponding pedagogies (cf. Hampel, Stickler, 2015). What some prospective studies 
may shed more light on is whether the type of personality plays a significant role in students’ perceptions 
of OTL, as well as its suitability for giving feedback and enabling dynamic engagement, as part of the 
learning-as-participation paradigm (cf. Zappa-Hollman, Duff, 2015). 
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ONLAJN OBUKA 2020: ISKUSTVA BUDUĆIH NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA

Rezime

Glavni cilj istraživanja je da se ispita kako su 2020. za vreme pandemije studenti doživeli onlajn nastavu iz pred-
meta Metodika nastave engleskog jezika 2, u toku grupnih prezentacija i mikronastave u kojima su podučavali 
druge, i kao studenti koji su pohađali onlajn nastavu. Uzorak je činilo N=14 ispitanika koji su popunjavali Up-
itnik nastavničke onlajn obuke, radi ispitivanja njihove percepcije o onlajn obuci budućih nastavnika engleskog. 
Uopšteno govoreći, svi ispitanici su smatrali da je iskustvo bilo dragoceno, većina je u početku bila nervozna i 
zabrinuta, i iznenađena da je „sve ispalo kako treba“ na kraju, osećali su se prijatno u toku nastave koju su iz-
vodile njihove kolege, bili su uključeni u proces učenja. Glavne prednosti koje su ispitanici naveli su rad od kuće, 
fleksibilnost i kreativnost, a mane, nedostatak ljudskog kontakta i neposredne fizičke interakcije, kao i tehnički 
problemi. Iako je onlajn nastava nametnuta ovim studentima, oni su uspeli da izvuku pozitivne lekcije i da uspešno 
primene svoja prethodno stečena znanja.  
  
Ključne reči: angažovanje studenata, budući nastavnici engleskog jezika, obuka budućih nastavnika, onlajn nastava
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FONETSKE VJEŽBE IZBLIZA ILI IZDALEKA – USPOREDBA 
KONTAKTNE I ONLINE NASTAVE

Nekada rijetkost i specifičnost tehnološki naprednijih zemalja, online nastava postala je svakodnevnica velikom 
broju učenika i studenata na svjetskoj razini. Na temelju rezultata postignutih tijekom fonetski vježbi kroz nekoliko 
godina, ali i nekih ranijih radova, objektivnim i subjektivnim metodama uspoređuje se uspješnost različitih segme-
nata izgovora prije i poslije satova korekcije izgovora po verbotonalnoj metodi u kontaktnoj i online nastavi. Sato-
vi korekcije održani su za polaznike nastave hrvatskoga kao stranog jezika u Croaticumu na Filozofskom fakultetu 
u Zagrebu, a fonetske su se vježbe održavale na Odsjeku za fonetiku na istome fakultetu. U radu se raspravlja o 
izgovoru frikativa u hrvatskom jeziku izvornih govornika iberoromanskih jezika (španjolskog i portugalskog) prije 
i nakon satova korekcije. Iako se napredak ne očituje dosljedno u pojedinoj kategoriji riječi, rada ili pri pojedinom 
tipu procjene, napredak je gotovo uvijek vidljiv na temelju perceptivne (slušne) i/ili akustičke analize. Dio rada 
posvećen je elementima koji osim govornog materijala utječu na ishod korekcije. Iz longitudinalnog je rada, te uz 
procjenu različitih generacija slušača studenata različitih godina na Odsjeku za fonetiku, vidljivo je kako neovisno 
o načinu održavanja korekcije nastavnik stranog jezika ostaje nezamjenjiv dio procesa učenja jezika.

Ključne riječi: korekcija, verbotonalna metoda, kontaktna nastava, online nastava, frikativi, hrvatski kao strani 
jezik

1. UVOD

Pojavom  Covid-19, pandemijski uvjeti donijeli su višestruke promjene na svim razinama života, 
pa tako i u poučavanju općenito. Globalizacija, posebno tijekom zadnjih desetljeća, sa sobom je doni-
jela dostupnost različitih sadržaja i u vremenskom i u prostornom smislu. U suodnosu ove dvije pojave 
virtualna poduka stranih jezika, kao i nebrojenih drugih znanja, postaje svakodnevnica iako ne i novost. 
Naime, pouka virtualnim putem, npr. putem radiostanica bila je uobičajena pojava već sredinom 20. 
stoljeća na kontinentima ili u dijelovima zemalja u kojima dostupnost redovnog obrazovnog sustava 
nije bila kontinuirana. Neki od najpoznatijih primjera su tako Australija i SAD. Ipak, ističući važnost 
prirodnog konteksta i komunikacije, online nastava ili nastava na daljinu samo nekoliko mjeseci na-
kon početka pandemije pokazala je različite rezultate u uspješnosti, dosljednosti, ali i motivaciji svih 
sudionika nastavnog procesa (i.e. Klimova, 2021; Velde i sur., 2021; Nartiningrum i Nugroho, 2020). 
Motivaciju brojni znanstvenici definiraju kao hipotetski uzrok djelovanja. Osoban je i unutarnji osjećaj, 
kontinuirani proces te je kombinacija dvaju čimbenika, svrhe učenja i stava (Seven, 2020), a njezinu 
važnost, uz druge čimbenike važne za uspješnost učenja i usvajanja stranog jezika naglašava i Guberina 
(2010). Alahmadi i Alraddadi (2020) na primjeru engleskog jezika pokazuju uspješnost pouke stranog 
jezika (L2) online na temelju gotovo individualne interakcije jedan-na-jedan u odnosu učitelj-polaznik, 
ali se ističu i prednosti standardne nastave. Dio ispitanika kao prednost kontaktne nastave navodi dru-
ženje i socijalnu interakciju iako većina ispitanika zagovara rad u virtualnom okruženju. Ovakvo se 
mišljenje vjerojatno temelji na činjenici da su u pitanju generacije koje uvelike odrastaju družeći se i 
provodeći znatan dio svog školskog ili sveučilišnog obrazovanja u virtualnom svijetu (Hamouda, 2020). 
Rezultati dobiveni na istraživanju mišljenja nešto mlađe populacije, učenika osnovnih i srednjih škola, 
pokazuju da su učenici bili pod manjim stresom i imali više vremena pri održavanju online nastave, dok 
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su negativne strane ovakvog načina obrazovanja bile nedostatak socijalne interakcije, (pre)više vreme-
na provedenog pred ekranima te pad motivacije (Mori, 2021). Nastava na daljinu sa specifičnim ciljem 
uvježbavanja percepcije pojedinih segmenata govora (određenog glasa), osam sati fonetskih vježbi, u 
kojoj su sudjelovali izvorni govornici francuskoga koji uče engleski kao strani, pokazala se uspješnom 
na temelju testiranju sposobnosti diskriminacije glasa prije i neposredno poslije satova fonetskih vježbi, 
ali i s odgodom, četiri mjeseca nakon završetka satova (Melnik i Peperkamp, 2020). 

Prilagodba materijala i evaluacija napretka ostaju kao područja za napredovanje i rad u različi-
tim tipovima zadataka za uvježbavanje percepcije pojedinih glasnika (Ashby et al., 2009). Na temelju 
brojnih znanstvenih i stručnih članaka te programa za usvajanje izgovora vidljivo je da se pod terminom 
satova fonetske korekcije ili fonetskog treninga podrazumijevaju satovi posvećeni uvježbavanju per-
cepcije, najčešće na segmentalnoj razini (i.e. Espada, 2006; Rato, 2014). Naime, na taj se način doista 
razvija sposobnost distinkcije, primjerice dvaju glasnika ili nekih suprasegmentalnih obilježja, ali nisu 
garancija dobroj produkciji. Druga je mogućnost uvježbavanje minimalnih parova, a uputama, pisani-
ma ili u obliku video uradaka, obiluje Internet1. Nedostatak je ove metode analitičnost koja umanjuje 
mogućnost automatizacije izgovora i usmjerava govornika na artikulacijske karakteristike pojedinog 
glasnika. U tom se kontekstu glasnik često uvježbava samostalno što je neprirodna okolina i rezultira 
lošijim izgovorom u slogu, riječi ili bilo kojem većem govornom odsječku. Govorni odsječci gube pri-
rodnost. Tijekom osmišljavanja verbotonalnog sistema kao teorijskog okvira i verbotonalne metode kao 
njegove praktične primjene diskriminacija glasova uzima se kao polazišna točka rada iza koje slijede 
koraci koji vode do optimalne produkcije.Verbotonalna metoda pristupa ovom problemu višestruko 
ističući važnost više elemenata (vrednota govornoga jezika) koji se istovremeno isprepliću pri osmišlja-
vanju kako jezičnog materijala na kojem će se korekcija raditi, tako i koracima u korekciji. Guberina iz 
različitih perspektiva (perceptivne, artikulacijske, akustičke, elektroakustičke, neurološke itd. raspravlja 
o uspostavi percepcije i produkcije govora (Pozojević Trivanović, 1984; Guberina, 2010) ističući pri 
tome kako je cilj korektivnih postupaka dobar, razumljiv govor. U tom kontekstu posebno je zastupljen 
rad na vrednotama govornog jezika koje su integralni dio govora a u drugim su pristupima korekciji 
najčešće zaboravljene. Specifičnost verbotonalne metode jest važnost strukture, dakle, zatvorene cjeline 
koja ima obilježja govora, pa rad započinje uvijek na percepciji i produkciji zatvorene cjeline – rečenici 
da bi se kroz rad smanjila na riječ te na kraju svakog sata vratila na veću zatvorenu strukturu, u počet-
ku rečenicu, a kasnije i odlomak. Pri  tome se važnost pridaje da se pri korekciji određenog glasa, glas 
stavlja u različite kontekste koji variraju od glasovnog okruženja, mjesta u riječi i rečenici, rečeničnog 
naglaska (pri čemu se ovisno o cilju ističe ili stavlja na najneistaknutije mjesto riječ s ciljanim glasom), 
intonacije te položaja tijela i pokreta (Dobrić i Bićanić, 2013) pri čemu će kod različitih pogrešaka, a 
ovisno o polazišnom statusu i željenom cilju, određena karakteristika materijala imati veći ili manji 
utjecaj na uspješnost korekcije (Billerey, 2019). Karakteristika korekcije po verbotonalnoj metodi jest 
i korištenje akustičkih filtara koje će za pojedine grupe glasova, primjerice frikative (Milanović, 2017) 
imati veći utjecaj nego za laterale (Dobrić, 2017). Za laterale ili vibrante, osim ispunjenih artikulacijskih 
i  koartikulacijskih preduvjeta, u korekciji će od velikog značaja imati uporaba pokreta. Pokret tijela 
(makropokret) u kontekstu se verbotonalne metode koristi kako bi se glas i kinestetski osvijestio a pro-
mjene na razini cijelog tijela imat će utjecaj i na pokret artikulatora. Smjer, napetost i vrijeme neke su 
od karakteristika pokreta prema Labanovoj klasifikaciji pokreta (LMA ili LBMA) koje se pokazuju kao 
ključnim elementima za varijacije u korekciji izgovora. Nadalje, računa treba voditi o tome da je pokret 
u verbotonalnoj metodi promjenjiva kategorija. Iako u osnovi pokret zadržava osnovne karakteristike 
ovisno o visini, napetosti i trajanju glasnika, pokret se mijenja ovisno o početnom izgovoru govornika, 
ali i zadani cilj. Početni izgovor govornika pri tome često ovisi o posturi cijeloga tijela, pa je ponekad 
tijekom korekcije potrebno izgovor popratiti pokretom koji će povećati ili smanjiti tonus više mišićnih 
skupina govornika ili dovesti artikulatore u željeni položaj. U kontaktnoj nastavi prihvaćanje pokreta 
kao integralnog dijela korekcije često se pokazuje izazovnim, ali uvelike ovisi o socijalno-kulturnom 

1  https://www.youtube.com/watch?v=gme2kr9hhXg

https://www.youtube.com/watch?v=gme2kr9hhXg
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okruženju iz kojeg polaznik satova korekcije dolazi i koliko je pokret prisutan u polaznikovom osob-
nom životu ali i svakodnevnoj socijalnoj interakciji. Korištenje pokreta u online nastavi zaseban je 
element jer je interaktivnost, barem iz perspektive autora rada te studenata i govornika u ovome radu, 
prividna i virtualna a i mogućnost ispravljanja pokreta smanjena zbog nemogućnosti usmjeravanja na 
detalje. Učestalost nastave na stranome jeziku, način održavanja (kontaktno ili online), usmjerenost na 
korekciju u većoj ili manjoj mjeri, stupanj poznavanja jezika i motivacija govornika, kao što je ranije 
spomenuto, čimbenici su koji uvelike utječu na uspješnost pouke. Ne treba zanemariti činjenicu da je 
komunikacijska funkcija jezika često donekle zanemarena u poduci. Karakteristike govora na stranom 
jeziku mogu se pratiti primjerice na temelju brzine, fluentnosti, tipova rečenica koje govornik koristi, 
samoispravljanja itd. Iako se čini da razmjerno duže izlaganje stranom jeziku utječe na fluentnost govora 
na tom jeziku, vidljivo je da se razvijaju određeni obrasci govora (Hanzawa, 2021). U tim je obrasci-
ma moguće pratiti napredak u globalnoj strukturi govora (prozodiji), dakle, ritmu i intonaciji, ali i na 
segmentalnoj razini, odnosno razini pojedinih glasnika a na temelju akustičkih parametara optimalnih 
za pojedinu skupinu glasova, u ovome radu za frikative /s/ i /z/. Kao predstavnici skupina bezvučnih i 
zvučnih frikativa i ova se dva glasa mogu tvorbeno usporediti jer se pri artikulaciji sužava otvor artikula-
cijskog trakta i stvara šum, ali pri artikulaciji zvučnog parnjaka glasnice simultano vibriraju proizvodeći 
harmoničan zvuk. Prisutnost harmoničnog tona vidljiva je u nižem dijelu spektra. Bitno je napomenuti 
kako šum bezvučnog i zvučnog frikativa nisu iste jakosti iako su sličnog spektra. Za percepciju frikativa 
osim oblika i sastava spektra tijekom trajanja bitan je i oblik zvuka susjednih glasova (Bakran, 1996).

2. CILJEVI I ISTRAŽIVAČKA PITANJA

Cilj ovog rada bio je usporedba ishoda fonetske korekcije hrvatskog kao stranog jezika uživo i 
online na primjeru frikativa /s/ i /z/. Za te potrebe provodi se akustička analiza u programu PRAAT i 
perceptivni test. 

Postavljena su tri glavna pitanja:
1. Postoji li razlika u akustičkim parametrima?
2. U kakvom su odnosu akustička analiza i perceptivni test?
3. Što se pokazalo uspješnijim načinom rada – uživo ili online?

3. MATERIJALI I METODE

3.1. Ispitanici

U istraživanju je sudjelovalo četvero izvornih govornika španjolskog jezika, dva muškog i dva 
ženskog spola. Dva su govornika imali kontaktne sesije (u daljnjem tekstu: K), dok su dva govornika 
tijekom akademske godine 2019/2020. zbog pandemije imala online sesije korekcije izgovora (u dalj-
njem tekstu: O). Govornici su polaznici intenzivnih tečajeva hrvatskog kao stranog jezika u Croaticumu 
(Filozofski fakultet u Zagrebu). U sklopu kolegija Fonetska korekcija izgovora koji se temelji na verbo-
tonalnoj metodi (izvodi se na Odsjeku za fonetiku), govornici su dobrovoljno sudjelovali u deset sesija 
uz potpisanu suglasnost da se rezultati njihovog rada smiju koristiti u znanstvene svrhe. Svaki polaznik 
odradio je sesije sa studentom fonetike uz nadzor profesora ili demonstratora. 

3.2. Materijali

Materijal koji se koristio kroz cijelu korekciju bio je isti za oba načina rada. Pazilo se na pet glav-
nih elemenata pri sastavljanju materijala a ovisno o pojedinačnoj greški ispitanika: glasovno okruženje 



Arnalda Dobrić – Matea Haičman

302

ciljanog glasa, mjesto u riječi i rečenici, napetost u izgovoru, intonacija te pokret i položaj tijela. Glavna 
razlika između kontaktne i online nastave bio je nedostatak mogućnosti uporabe akustičkih filtara. 

Materijal korišten za istraživanje sastavljen je od snimljenih riječi prije i poslije fonetske korek-
cije.  Analiza glasa /s/ napravljena je na 9 izoliranih riječi i 2 rečenica govornika su prisustvovali satima 
online korekciju te 9 riječi i 2 rečenica govornika koji prisustvovali satima kontaktnu korekciju. Isti je 
broj riječi i rečenica bio primijenjen za analizu frikativa /z/ kod drugog para ispitanika. Promatrani fri-
kativi bili su u istoj riječi ili istom glasovnom okruženju.

3.3. Metode

Akustička analiza i perceptivna procjena uspjeha korekcije materijala napravljena je nakon sva-
kog snimanja. Za akustičku analizu korišten je program PRAAT. Napredak u izgovoru frikativa temeljen 
je na usporedbi trajanja (t), vrijednosti centra (težišta) gravitacije (engl. centre of gravity, COG), nagiba 
spektra (engl. skewness) te istaknutosti glavne amplitude (engl. kurtosis). Statistička značajnost nije ra-
čunana jer se na razmjerno malom broju primjera, malom broju govornika i raspršenosti rezultata ovom 
mjerom ne bi se pokazali validni rezultati. Dobivene vrijednosti korištene su kao smjernice za uvid u 
promjenu izgovora nakon satova korekcije. U perceptivnom su testu kao ispitanici dobrovoljno sudjelo-
vala 53 studenta fonetike od prve do pete godine. Ispitanici su na temelju line-upa niza primjera morali 
ocijeniti izgovorene primjere na skali od 1 do 5  ne znajući pri tome je li primjer koji su u tom trenutku 
odslušali bio snimljen prije ili nakon satova korekcije. Dobivene su ocjene zbrojene kao bodovi, a dobi-
veni brojevi korišteni su kao pokazatelji najbolje i najlošije ocijenjenih govornih primjera.

4. REZULTATI I RASPRAVA

4.1. Rezultati akustičke analize

Akustička analiza bezvučnog frikativa /s/
Akustičkom analizom uspoređivali su se primarno trajanje frikativa i centar gravitacije (engl. cen-

ter of gravity; CoG) prije i poslije korekcije za svaki frikativ u različitim pozicijama u riječi, ali su u radu 
dane na uvid tablice sa svim relevantnim mjerama (uz ranije navedene i nagib spektra, eng. skewness te 
istaknutost glavne amplitude, engl. kurtosis) za oba frikativa u svim pozicijama. Za frikativ /s/ karakte-
ristično je da se pri tvorbi jezik približava nepcu ali ne u potpunosti, ostavljajući prostora zračnoj struji 
između jezika i gornjih sjekutića. Za analizu ovoga glasa zanimljiv je viši dio spektra pa se pri snimanju 
i analizi uključuje spektralni raspon do 10 000 Hz. Istaknutiji mu je dio spektra viši od 4000 Hz a proteže 
se do gornje granice spomenutog raspona (Bakran, 1996). Tablica 1 prikazuje rezultate analize frikativa 
/s/ u inicijalnoj poziciji. Prikazani su rezultati prije i nakon (označeni brojevima 1 i 2) fonetske korekcije 
izgovora u kontaktnoj i online nastavi (označeno slovima K i O). Ovakav način prikaza dosljedan je u 
radu kroz sve tablice za oba frikativa, a engleski nazivi i kratice korišteni su u zaglavlju tablica zbog 
lakšeg snalaženja.

Tablica 1. Vrijeme trajanja i četiri momenta spektra šuma frikativa /s/ u inicijalnoj poziciji

Riječi Trajanje 
(ms) CoG (Hz) Standard 

deviation Kurtosis Skewness

samac 1 O 5, 020 7405.038 2313.272 3.160 -0.784

samac 2 O 6, 152 9273.107 1601.760 4.617 -1.497

sam 1 K 6, 156 1139.247 2821.413 5.847 2.655

sam 2 K 5, 091 8448.54 2654.997 1.6846 0.164
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selo 1 O 4, 917 6607.248 3939.442 -0.917 -0.696

selo 2 O 4, 195 9544.947 1678.78 4.603 -1.399

selo 1 K 4, 047 426.676 1685.499 34.235 5.817

selo 2 K 5, 004 7903.462 2852.361 1.292 -0.108

sinoć 1 O 4, 013 8254.327 1577.358 9.223 -1.288

sinoć 2 O 5, 576 9209.175 1730.3 4.408 -1.126

sito 1 K 2, 689 7396.556 4181.526 -0.414 -0.427

sito 2 K 3, 833 7886 3175.149 0.946 -0.097

sol 1 O 4, 773 7093.580 3375.226 -0.385 -0.261

sol 2 O 5, 178 6246.903 3381.577 -0.995 -0.512

sol 1 K 3, 825 1056.840 2750.111 7.412 2.857

sol 2 K 4, 188 7274.226 1801.697 8.464 1.054

Iz Tablice 1 vidljivo je da je osim u po jednom primjeru za kontaktnu i online korekciju trajanje 
frikativa /s/ produljeno nakon korekcije, kako one kontaktne, tako i online. Zašto su u tri primjera u ko-
jima se glas /s/ nalazi u, za ovu potrebu, optimalnom inicijalnom položaju u riječi (sam, selo, sinoć) bili 
kraćeg trajanja nemoguće je objasniti jer je kraće trajanje zabilježeno za različite načine rada i različite 
glasovne okoline nakon glasa /s/. Pri analizi centra gravitacije vidljivo je da postoji opća tendencija da se 
težište pomakne na više frekvencije u spektru nakon korekcije. Za inicijalno /s/ najmanji pomaci vidljivi 
kada /s/ stoji uz vokal /i/, a u jednom je slučaju zabilježen i pomak centra gravitacije ovog frikativa pre-
ma nižim frekvencijama u spomenutoj glasovnoj okolini a pri radu u kontaktnoj nastavi (sito). Najveći 
pomaci vrijednosti vidljivi su u kontaktnoj nastavi u riječima s inicijalnim frikativom /s/ iza kojih slijede 
samoglasnici /e/ i /o/ i to u riječima selo i sol što se koartikulacijski gledano prema mjestu tvorbe ne 
smatraju optimalnim glasovnim okolinama za korekciju glasa /s/. 

U Tablici 2 navedeni  su rezultati za spomenute  mjere za frikativ /s/ u medijalnoj poziciji.

Tablica 2. Vrijeme trajanja i četiri momenta spektra šuma frikativa /s/ u medijalnoj poziciji

Riječi Trajanje 
(ms) CoG (Hz) Standard 

deviation Kurtosis Skewness

klasa 1 O 6, 700 5971,84 3680.561 -1.138 -0.080

klasa 2 O 8, 098 9002,28 1775.479 12.11 -3.209

kasa 1 K 3, 871 363,12 1505.401 36.221 5.824

kasa 2 K 3, 614 6750,72 3150.813 0.808 -0.420

posveta 1 O 9, 284 574,64 1619.076 22.3913 4.542

posveta 2 O 7, 902 7304,51 3147.516 0.145 -1.021

posvuda 1 K 3, 557 2335.52 3723.595 0.815 1.467

posvuda 2 K 4, 115 2978.33 3335.377 0.138 1.064

prasica 1 O 8, 126 5615,10 3875.214 -1.332 0.513

prasica 2 O 7, 052 8233,73 3294.853 0.08 -1.197

prasica 1 K 5, 751 220,66 3842.007 -0.097 -0.455

prasica 2 K 33, 012 6880,26 3312.512 -0.081 0.034
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U medijalnom položaj glas /s/ nije imao konzistentne pomake u trajanju jer se napredak ne može 
jednoobrazno vidjeti ni za određeni način korekcije ni za određenu glasovnu okolinu. Centar gravitacije 
gotovo je jednoobrazno viši nakon korekcije osim u riječi posvuda koju je izgovorila osoba koja je pri-
sustvovala satima korekcije održanih u kontaktnoj nastavi što je suprotno očekivanjima.

U Tablici 3 navedeni su rezultati za spomenute dvije mjere za frikativ /s/ u finalnoj poziciji.

Tablica 3. Vrijeme trajanja i četiri momenta spektra šuma frikativa /s/ u finalnoj poziciji
Riječi Trajanje 

(ms)
CoG (Hz) Standard 

deviation
Kurtosis Skewness

bos 1 O 5, 089 6359.83 3963.673 -0.721 -0.112
bos 2 O 4, 384 6011.91 1859.457 3.006 0.516
kas 1 K 5, 086 6528.87 3935.357 3.230 -0.432
kas 2 K 3, 769 6540.05 4729.293 2.342 -0.321
oglas 1 O 4, 196 6499.50 2915.313 0.95 -1.179
oglas 2 O 4, 471 7920.74 1849.151 7.042 -1.824
pas 1 K 4, 539 5140.19 3953.533 -0.735 0.134
pas 2 K 2, 810 3792,57 4224.538 -0.388 0.755

Trajanje frikativa /s/ u finalnoj poziciji nije konzistentno skraćeno ili produljeno nakon korekcije. 
Moguće je djelomično objašnjenje kraćeg trajanja nakon korekcije prirodniji govor a time i pad akustič-
ke energije na kraju govorne jedinice.

Usporedbom Tablica 1-3 može se zaključiti da centar gravitacije u većoj mjeri, ali ne sasvim kon-
zistentno, pokazuje pomak prema visokim frekvencijama nakon satova korekcije u kontaktnoj nastavi.  
Mogući je razlog tome modifikacija signala uporabom akustičkih filtara u kontaktnoj nastavi koja u 
velikoj mjeri djeluje na percepciju. Pri manipulaciji signala istaknute su bile visoke frekvencije odnosno 
oktava od 6400 do 12800 Hz. Ovo se frekvencijsko područje u verbotonalnoj metodi smatra optimalnim 
za percepciju frikativa /s/ jer se pri primjeni ovakvog filtra najbolje ističu karakteristike ovog glasnika 
stoga se i zove frekvencijskom optimalom za glas /s/. U početku korekcije korišteno je strmo a kasnije 
blago gušenje pri filtriranju. Kada se govori o trajanju frikativa, bitno je naglasiti da frikativi nisu vre-
menski strukturirani, odnosno da se mogu u izgovoru produžiti sve dok ima zraka u plućima (Bakran, 
1996). Općenito, ali ne sasvim konzistentno, frikativ /s/ u inicijalnom položaju podjednako u online i 
kontaktnom načinu rada ima duže trajanje nakon korekcije izgovora, dok u medijalnoj i finalnoj poziciji 
ima kraće trajanje.

4.2. Akustička analiza zvučnog frikativa /z/

Tablica 4 prikazuje vrijednosti za relevantne mjere zvučnog frikativa /z/, zvučnog parnjaka frika-
tiva /s/, u inicijalnoj poziciji. Uspoređuje se primarno trajanje i centar gravitacije prije i nakon fonetske 
korekcije u oba načina rada, a oznake brojki i slova za vrijeme snimanja i način korekcije isti su kao i za 
rezultate dobivene za frikativ /s/. 

Tablica 4. Vrijeme trajanja i četiri momenta spektra šuma frikativa /z/ u inicijalnoj poziciji
Riječi Trajanje 

(ms)
CoG (Hz) Standard 

deviation
Kurtosis Skewness

zid 1 O 7, 858 1818,03 4102.357 1.888 1.900

zid 2 O 5, 789 2331,26 3776.607 -1.370 0.700

zid 1 K 8, 465 681,97 1825.976 16.888 3.865

zid 2 K 10, 426 332,57 1741.376 11.906 3.518
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znanje 1 O 5, 071 235,95 496.721 321.146 16.211

znanje 2 O 6, 621 2736,42 3509.822 -0.415 1.182

znak 1 K 5, 284 732,08 3311.665 -0.364 0.217

znak 2 K 5, 678 1183,48 2459.678 4.584 2.319

zelena 1 O 6, 438 1864,14 3819.962 2.4377 2.047

zelena 2 O 5, 037 3853,75 4053.291 -1.441 -0.510

zelen 1 K 8, 640 341,89 982.796 94.955 9.017

zelen 2 K 8, 273 296,99 1120.924 48.089 6.587

Iz dobivenih je rezultata za frikativ /z/ u inicijalnoj poziciji vidljivo manje produljenje trajanja na-
kon korekcije osim za riječ zid u kontaktnoj nastavi, ali su za različite okoline i načine korekcije vidljivi i 
rezultati koji pokazuju kraće trajanje ovog glasnika nakon korekcije. Centar gravitacije uglavnom je viši 
nakon korekcije osim u dva primjera uvježbavana na kontaktnoj nastavi gdje su inicijalne vrijednosti 
ove varijable iznimno niske, a nakon korekcije još niže.

Tablica 5 prikazuje vrijednosti za frikativ /z/ u medijalnoj poziciji.

Tablica 5. Vrijeme trajanja i četiri momenta spektra šuma frikativa /z/ u medijalnoj intervokalskoj 
poziciji

Riječi Trajanje 
(ms)

CoG (Hz) Standard 
deviation

Kurtosis Skewness

mozak 1 O 15, 753 4527,76 3924.478 -1.527 0.315

mozak 2 O 11, 827 3891.823 3992.664 63.082 0.410

mozak 1 K 11, 605 738.721 2050.05 15.902 3.963

mozak 2 K 11, 548 585,63 1612.525 19.597 4.094

mazati 1 O 11, 934 2405,10 3893.870 0.234 1.437

mazati 2 O 14, 378 4271,05 2085.621 1.775 1.844

maza 1 K 8, 916 560,92 1343.423 11.415 3.286

maza 2 K 8, 788 415,79 4580.009 35.350 5.625

jezik 1 O 5, 735 5338,20 3384.26 -1.789 -0.253

jezik 2 O 8, 507 2485,94 3855.853 -0.018 1.298

jezik 1 K 13, 410 352.94 1125.859 54.215 6.929

jezik 2 K 11, 035 532.72 1522.175 26.139 4.685

Promjena trajanja glasa /z/ nije konzistentna ni s obzirom na način ni s obzirom na okolinu. Ista 
se nekonzistentnost može vidjeti i u vrijednostima centra gravitacije.

Zbog procesa obezvučavanja, produžavanja trajanja i utišavanja, finalna pozicija zvučnog frikati-
va se ne analizira (Bakran, 1996). Općenito, šum zvučnog i bezvučnog frikativa nisu iste jakosti iako su 
sličnog spektra. U zvučnom se frikativu šum mijenja tijekom trajanja, od zvučnijeg na početku prema 
manje zvučnom na kraju tj. mijenja se odnos harmoničnog i šumnog zvuka što se artikulacijski vidi 
suženje prolaza. Kao posljedica smanjenja prolaza mijenja se odnos sublarigalnog i supralaringalnog 
pritiska a veće suženje pojačava šum (Bakran, 1996)

Kao i kod rezultata Milanović (2017), rezultati akustičke analize s obzirom na trajanje frikativa 
prije i nakon korekcije ne podudaraju se s Bakranovom tvrdnjom (1996) da bezvučni frikativi traju dulje 
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od zvučnih. Razlog tomu može biti nesigurno i polako izgovaranje riječi pri snimanju, ali i reprodukcija 
govornog materijala na temelju pročitanog teksta.

U fonetskoj korekciji po verbotonalnoj metodi koriste se analogni filteri u ovom slučaju na apa-
ratu SUVAG Lingua. Uporaba digitalnih filtera izbjegava se zbog velikog vremenskog razmaka između 
signala i ponavljanja. Upravo zbog nedostatka filtriranja, naglasak u korekciji bio je na osmišljavanju 
dobrog materijala i korištenju pokreta koji je od velike važnosti u korekciji po verbotonalnoj metodi. Na 
temelju neformalnog razgovora s polaznicima korekcije vidljivo je da im je, prema njihovom mišljenju, 
pokret olakšavao izgovor i brže dovodio do željenog cilja ako su ga uspjeli usvojiti kao dio rutine na 
satovima korekcije. Pozitivnu je ulogu imala i poznatost materijala, dakle, uporaba onih riječi koje su 
polaznici već aktivno ili pasivno koristili.

Važno je napomenuti kako su prema načinu artikulacije ali i mjestu tvorbe /s/ i /z/ sasvim slični, 
no osim vibriranja glasnica pri izgovoru zvučnog dijela para vidljiva je razlika u boji i u intenzitetu 
šuma. 

4.3. Rezultati perceptivnog testa

Varijacije u izgovoru frikativa /s/ razmjerno su učestale ali je prepoznavanje rijetko ugroženo tim 
varijacijama. Uz vokale, frikativi su jedina skupina glasova za čije prepoznavanje nije bitno vremensko 
strukturiranje što znači da za percepciju nisu presudne spektralne promjene nego stacionirani spektar. Iz-
govor frikativa može se produžiti koliko zraka ima u plućima (Bakran, 1996). U tablicama 6 i 7 navedeni 
su rezultati perceptivnog testa u obliku najbolje i najlošije ocijenjenih riječi za oba oblika nastave. Riječ 
koja je bila najbolje ili najlošije ocijenjena ujedno i predstavlja cijelu skupinu riječi ovisno o poziciji u 
kojoj se promatrani glasnik nalazi.

U Tablici 6 prikazani su rezultati najbolje i najlošije ocjenjene riječi u oba načina rada. 

Tablica 6. Najbolje i najlošije ocijenjene riječi 
Online Kontaktno

Najbolje Sinoć 1 (166) Pas 2 (154)

Najlošije Posveta  1 (41) Sam 1 (36)

Perceptivni test pokazao je neočekivano najbolji rezultat na prvom snimanju online satova. Gle-
dajući položaj frikativa, za riječ sinoć očekivana je visoka ocjena zbog inicijalne pozicije. Neočekivano 
visoka ocjena dobivena je u riječi s frikativom u finalnoj poziciji budući da je u ovom slučaju to bio 
neoptimalan položaj. 

Na Slikama 1 i 2 nalaze se spektrogrami najbolje i najlošije ocijenjenih riječi u perceptivnom 
testu (prema Tablici 6). 

Slika 1. Spektrogram najbolje ocijenjene riječi (sinoć)
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Na slici se prilično ističe šum u višem frekvencijsom podučju karakterističan za frikativ /s/. U 
nedostatku objašnjenja kako je riječ snimljena prije korekcije imala najbolju ocjenu na perceptivnom 
testu može se jedino raspravljati, a jedna je od mogućnosti da je jednostavno osoba imala prilično dobar 
izgovor frikativa /s/ u inicijalnoj poziciji dok su joj već problem predstavljali frikativi u medijalnoj i 
finalnoj poziciji. Zanimljivo je da nijedna riječ s frikativom /z/ nije bila ni najbolje ni najlošije ocijenjena 
ni u jednom tipu korekcije.

Slika 2. Spektrogram najlošije ocijenjene riječi (sam)

Na Slici 2 vidljivo je da nema koncentracije šuma u višim frekvencijskim područjima karakteri-
stično za frikativ /s/. Objašnjenje ovakvog rezultata valja tražiti u specifičnim individualnim razlikama 
govornika te vokalu koji svojim karakteristikama nije optimala. Za postizanje veće napetosti u izgovoru 
i koncentriranje šuma u višim frekvencijskim područjima inicijalna pozicija glasnika je optimalna a 
najbolji glasovna okolina bili bi vokal /i/ ili okluziv /t/. 

U Tablici 7 navedeni su primjeri za koje su procjenitelji naveli da se čuje najveći napredak nakon 
satova korekcije.

Tablica 7. Primjeri velikog napretka u oba načina rada
Riječ / tip korekcije Prije Poslije

Sol K 40 135

Selo K 36 127

Znak K 65 150

Poza O 53 135

U Tablici 7 prikazani su vidljivi primjeri napretka u kontaktnom i online načinu rada. Iz rezultata 
perceptivnog testa može se zaključiti da je korekcija imala veću uspješnost u kontaktnoj nastavi. Takva 
uspješnost može se pridodati korištenju filtera, većoj mogućnosti kontrole pokreta te djelomično i većoj 
motiviranosti za rad u kontaktnom okruženju.

Rezultati dobiveni akustičkom i perceptivnom analizom pokazali su nekoliko zanimljivosti. 
Bolji rezultati uglavnom su dobiveni u kontaktnom obliku rada što se pokazalo na djelomično ne-
konzistentnim vrijednostima u akustičkoj analizi, ali prvenstveno u rezultatima perceptivnog testa 
pri čemu su bolje bile ocijenjene uglavnom one riječi snimljene nakon kontaktno održane korekcije. 
Dobiveni rezultati djelomično se poklapaju a djelomično su u suprotnosti s nekim ranijim istraži-
vanjima (Bakran, 1996; Milanović 2017). Nadalje, dio se boljih rezultata nakon kontaktne nastave, 
osim zbog pažljivo sastavljenog materijala na temelju smjernica koje daje verbotonalna metoda (sve 
smjernice primijenjene su za materijal u oba tipa korekcije), može pripisati mogućnosti korištenja 
akustičkih filtara i manipulaciji signala, ne samo prema osnovnim smjernicama nego i ovisno o tre-
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nutnom stadiju korekcije svakog ispitanika (Guberina, 2010; Bukovski i Dobrić, 2017). Poticanje 
na upotrebu pokreta lakše je i polaznici satova motiviraniji su u kontaktnoj nastavi stoga je ovo još 
jedan element koji bi mogao objasniti bolje procijenjene rezultate nakon korekcije (Dobrić i Bićanić, 
2013; Dobrić, 2017). 

5. ZAKLJUČAK

Na temelju dobivenih rezultata pri akustičkoj i perceptivnoj analizi snimaka napravljenih prije i 
nakon fonetske korekcije izgovora po verbotonalnoj metodi može se izvesti nekoliko općih zaključaka. 
Na početku, vidljivo je da će govor na stranome jeziku biti uspješniji što je i izlaganje stranom jeziku 
duže i intenzivnije, ovisit će o motivaciji te će ovisiti i o tome koliko se vremena i na koji način dio rada 
na govoru posvetio korekciji. Pri usporedbi kontaktne i online nastave vidljivo je da usprkos brojnim 
pozitivnim karakteristikama online nastave učenici smatraju da im kontaktna nastava više odgovara 
primarno zbog izravnog kontakta s drugim osobama. Iz pozicije nastavnika na satovima korekcije vi-
dljive su veće tehničke mogućnosti (korištenje akustičkih filtara) te neposredan rad na pokretu i tjele-
snoj napetosti i posturi dijela idu bar djelomično više u prilog kontaktnoj nastavi. Iako se na akustičkoj 
analizi nisu konzistentno pokazale vrijednosti koje bi ukazivale na izričitu prednost kontaktne nastave, 
perceptivni je test nedvojbeno istaknuo bolji izgovor dobiven na kontaktnim satovima korekcije. Re-
zultati istraživanja djelomično su potvrdili a djelomično opovrgli rezultate nekih ranijih istraživanja u 
ovom području.
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Андријана С. Ђордан

ДИСКУРСНИ МАРКЕРИ У УЏБЕНИЦИМА ЗА ШПАНСКИ 
КАО СТРАНИ ЈЕЗИК НА ОАС АНГЛИСТИКЕ НА АЛФА БК 

УНИВЕРЗИТЕТУ

Овај рад бавиће се дискурсним маркерима из перспективе методике наставе шпанског као страног језика. 
Његов циљ је да утврди присуство, начин увођења и представљања дискурсних маркера у уџбеницима који 
се користе у настави изборних предмета из шпанског као страног језика на основним академским студија-
ма Англистике на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета у Београду. 
Полазна претпоставка је да ће се дискурсни маркери несумњиво наћи у анализираним уџбеницима, али да 
неће бити довољно експлицитно обрађени, посебно ако се има у виду да су дати уџбеници намењени ра-
звоју језичке компетенције закључно са нивоом А2 (нижи ниво компетенције), али и генерално недовољна 
пажња посвећена дискурсним маркерима у настави шпанског као страног језика.
Након наведене анализе и презентовања њених резултата, покушаћемо да их образложимо и да дамо евен-
туалне даље смернице за изучавање дискурсних маркера на почетним курсевима шпанског као страног 
језика.

Кључне речи: дискурсни маркери, шпански као страни језик, уџбеници за шпански као страни језик, мето-
дика наставе шпанског као страног језика

1. УВОД

Дискурсни маркери (енгл. discourse markers, шпа. marcadores del discurso; у даљем тексту 
ДМ) улазе у фокус језичких истраживања од седамдесетих година прошлог века, а због комплек-
сне природе која их одликује, посматрају се на различите начине, и то у зависности од аспеката 
ДМ који се изучавају, теоријских исходишта истраживача, метода и циљева истраживања. Тако 
се они обележавају различитим терминима, прикључују им се различите дефиниције, а предмет 
су бављења анализе дискурса, анализе конверзације, семантике, прагматике, социолингвистике, 
примењене лингвистике. 

Јединствен теоријски приступ изостаје и приликом изучавања ДМ у склопу једног језика 
(нпр. енглеског, који је и предмет интересовања највећег броја истраживача), што додатно говори 
у прилог њиховој комплексности.

Полазна студија за изучавање ДМ у шпанском језику је Enlaces extraoracionales Фуентес Ро-
дригеса (Fuentes Rodríguez, 1987), а последњих година ДМ се налазе у фокусу језичких изучавања 
из различитих перспектива. Аутори који су дали значајан допринос изучавању ове теме у шпан-
ском језику у свету су: Мартин Соракино (Martín Zorraquino, 1998, 2004), Кандон Санћес (Candón 
Sánchez, 1999), Гаридо Родригес (Garrido Rodríguez, 2000), Саинс, (Sainz, 2003), Мартинес Камино 
и Лабрадор Гутиерес (Martínez Camino y Labrador Gutiérrez, 2003), Балибреа Карселес (Balibrea 
Cárceles, 2003), Љамас Саис (Llamas Saiz, 2003), Марћанте Ћуека (Marchante Chueca, 2004, 2005 y 
2008), Куева Лобеље (Cueva Lobelle, 2008), Марти Санћес (Martí Sánchez, 2008), Ногеира да Силва 
(Nogueira da Silva, 2009; 2010a; 2010b; 2011), Фуентес Родригес (Fuentes Rodríguez, 2010). Код нас 
се ДМ у шпанском језику највише баве Бајић (Bajić 2013, 2016), Рајић (Rajić 2013a, 2013b, 2013c) и 
Маричић Месаровић (Maričić, 2015; Maričić Mesarović 2017, Maričić Mesarović 2019).
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Захваљујући комплексној природи ДМ, њихова анализа у настави шпанског као страног 
језика истраживаче ставља пред бројне изазове.

Овај рад бавиће се темом ДМ из перспективе методике наставе шпанског као страног јези-
ка. Његов циљ је да утврди присуство, начин увођења и представљања ДМ у уџбеницима који се 
користе у настави изборних предмета из шпанског као страног језика на основним академским 
студијама Англистике на Факултету за стране језике Алфа БК универзитета у Београду. Шпански 
језик на поменутом студијском програму изучава се кроз четири предмета – Шпански језик 1, 2, 3 
и 4 у прва четири семестра, а користе се уџбеници PRISMA comienza (ниво А1) и PRISMA continúа 
(ниво А2), које издаје Единумен (Edinumen) из Мадрида. 

Имајући на уму да уџбеници генерално не поклањају посебну пажњу ДМ, а знајући да су 
они уједно незаобилазан део језика, полазна претпоставка рада је да ће се дискурсни маркери 
несумњиво наћи у текстовима неведених уџбеника, али да неће бити довољно експлицитно об-
рађени, посебно ако се има у виду да су ови уџбеници намењени развоју језичке компетенције 
закључно са нивоом А2 (дакле, нижи ниво компетенције), али и генерално недовољна пажња 
посвећена ДМ у настави шпанског као страног језика.

2. ДИСКУРСНИ МАРКЕРИ: ТЕОРИЈСКА ПОЛАЗИШТА И ДЕФИНИЦИЈЕ

Анализирајући ДМ (енгл. discourse markers) у енглеском језику, Дебора Шифрин каже да 
представљају „сет језичких јединица које функционишу у когнитивним, експресивним, друштве-
ним и текстуалним доменима“1 (Schiffrin, 2001: 54), односно посматра их из социолингвистичке 
перспективе. Сматра да се кохерентност дискурса реализује успостављањем односа између су-
седних јединица дискурса, па се у његовом креирању говорници служе различитим типовима 
комуникативног знања: когнитивним (представљање појмова кроз језик), експресивним и/или 
социјалним (испољавање личног и друштвеног идентитета кроз језик, изражавање ставова, по-
стављање међуљудских односа), текстуалним (организовање језичких форми дужих од реченице 
и преношење значења кроз њих).

Ова ауторка дефинише ДМ са функционалног и теоријског аспекта.
Функционално посматрано, она их види као „секвенционално зависне елементе који обу-

хватају јединице говора“2 (Schiffrin, 1996: 31). Ради се, дакле, о деловима јединица говора који су 
необавезни, а чија је функција условљена конверзацијом у којој се јављају.

Теоријски гледано, дефинише ДМ као делове функционалне класе који обезбеђују контек-
стуалне координате, односно контекстуалне оквире дискурса (Schiffrin, 1996: 41). У овом смислу 
ДМ помажу говорницима приликом стварања и интерпретације кохерентне конверзације, како 
код суседних исказа, тако и на вишим нивоима организације – већих целина, па и структуре дис-
курса.

Шифрин, као и бројни други аутори (Faser, 1996;  Bazzanella, 1995; Ceković-Rakonjac, 2011), 
потврђују да ДМ не припадају само једној врсти речи или граматичкој категорији.

ДМ су семантички празне јединице, али усвајају одређени значењски однос из мноштва 
потенцијалних значења садржаних у говору, те тај однос приказују. Самим тим доприносе зна-
чењу дискурса или рефлектују значење које је већ семантички транспарентно. Као критеријуме 
које нека реч мора да испуњава како би могла бити ДМ, Шифрин (Schiffrin, 1987) проналази: 
синтаксичку издвојеност из оквира реченице, најчешче иницијалну позицију у исказу, одређене 
прозодијске одлике и функционалност у исказу и на различитим нивоима дискурса.

Фасер (Faser) изучава ДМ у енглеском језику с граматичко-прагматичке позиције. На по-
четку користи назив прагматички маркер (енгл. pragmatic marker) и под њим подразумева израз 
који сигнализира однос између исказа са ДМ и претходног (али не нужно и суседног) исказа 

1  “one set of linguistic items that function in cognitive, expressive, social, and textual domains“ (превод мој).
2  “sequentially dependent elements which bracket units of talk“ (превод мој).
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(Faser, 1996: 186). Касније и он користи термин ДМ. Уочава да ДМ могу бити различите врсте 
речи, али и да задржавају синтаксичке одлике врсте којој припадају, док им је значење условљено 
датим контекстом.

Иако је позиција ДМ у реченици најчешће иницијална, није искључено да се могу, иако 
знатно ређе, наћи и на медијалној и финалној.

Из семантичке перспективе, ДМ је израз који везује два дела дискурса, а притом не допри-
носи пропозиционом садржају ниједног од њих. Имајући у виду да не утичу на пропозициони 
садржај исказа, али да усмеравају његову интерпретацију, Фасер ДМ види као једну прагматичку 
класу (Faser, 1990).

Цековић-Ракоњац (2011) подсећа да Банцанела (Bazzanella, 1995), анализирајући ДМ у ита-
лијанском језику, такође долази до закључка да они припадају различитим врстама речи и грама-
тичким категоријама, те да их не треба класификовати према морфолошким или лексичким, већ 
према функционалним особинама.

Ауторка Цековић-Ракоњац (2011) истаћи ће, још прецизније мултифункционалност као ди-
стинктивно обележје ДМ, подвлачећи да један дискурсни маркер може имати истовремено више 
различитих функција.

Изучавајући и сумирајући допринос који су анализи ДМ дали Шифрин и Фасер у енгле-
ском и Банцанела у италијанском језику, Цековић-Ракоњац закључује да су ДМ мултифункцио-
нални, условљени контекстом, важни за структурирање дискурса и сигнализацију односа између 
његових делова, не утичу на пропозициони садржај исказа, а граматички су хетерогена и отворе-
на класа, која у оквиру израза може имати различиту позицију (Цековић-Ракоњац, 2011).

Нигоевић (2011) истиче да хетерогеност ДМ као скупине језичких елемената, а различи-
тости у класификацији ДМ види као очекиване: „Gotovo je svaka podjela imala neki „ostatak“ ili 
„dodatak“, pa se čini da nije moguće ni ponuditi jednoznačan odgovro slijedeći takvu podjelu“ (Nigoević, 
2011: 121-122). Такође подсећа да ДМ потичу из различитих синтаксичких категорија (узвика, 
прилога, везника, прилошких израза, глагола, па и целих реченица). Она сматра да ДМ немају 
утицај на садржину исказа, већ упућују на односе између делова дискурса, означавају дискурс 
и служе као смерница у интерпретацији исказа. Сматра да фокус анализе ДМ треба да буде на 
функционалним, а не на формално-граматичким аспектима језика. Чињеница да је реч о функци-
онално-прагматичкој, а не формалној, морфосинтаксичкој категорији, кључни је разлог за поте-
шкоће у одређењу ДМ. И ова ауторка оредељује се за функционално, а не формално дефинисање 
ДМ и види их као хетерогену скупину језичких елемената којима се означавају делови дискурса 
и који доприносе њиховој инерпретацији и контексту ширег дискурса. Иако се доминантно фо-
кусира на функционални аспект, истиче да свакако постоје заједничке формалне, тј. прозодијске, 
синтаксичке и семантичке одлике ДМ (Nigoević, 2011: 127).

Торе Торе, како подсећа и Маричић Месаровић (2019:3), одређује ДМ као „непроменљиве, 
полифункционалне језичке јединице независне интонације, које су својствене разговорном језику 
и олакшавају интеракцију између саговорника у комуникативном чину, будући да изражавају ста-
вове и намере говорника, доприносе кохерентности конверзације“ (Torre Torre, 2018: 20).

3. НАЧИН НАСТАНКА ДИСКУРСНИХ МАРКЕРА

ДМ настају као одраз намере говорника да усмери интерпретацију свог исказа у одређеном 
контексту и допринесе кохерентности дискурса. Честом употребом постају део рутине и аутома-
тизовано се употребљавају. Ови језички елементи не утичу на пропозицијски садржај, већ делују 
на организацију дискурса. Дијахронијски посматрано, како примећује Нигоевић (Nigoević, 2011: 
127) код Хопер & Траго (Hopper & Traugott, 2003: 77-78), овај процес доводи до полисемије код 
ДМ односно њихових лексичких парњака са садржаним пропозицијским значењем; док Хајне и 
др. (Heine i dr., 1991: 220-229) исту појаву називају ланцем или континуумом граматикализације. 
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Уврежено је мишљење да ДМ настају процесом граматикализације, где се под тим проце-
сом подразумева промена приликом које лексичке јединице и конструкције у одређеном контек-
сту добијају граматичке функције, тј. граматикализују се и настављају да развијају нове грама-
тичке функције (Hopper &Traugott, 2003: 232 у Nigoević, 2011: 128).

Нигоевић, такође, примећује да нису сви аутори сагласни да ДМ настају граматикализа-
цијом, јер, између осталог, не задовољавају све Lehmann параметре граматикализације (за више 
детаља видети: Lehmann, 1995 и Nigoević, 2011). ДМ не учествују у парадигматским и синтаг-
матским односима, као што је то случај код других делова реченице, те нису део граматике. Тако 
Waltereit (Waltereit, 2006: 63) процес настанка ДМ означава као субјеткивизацију, процес под 
кoјим подразумева облик семантичке и/или граматичке промене у ком форме које означавају 
објективно значење временом усвајају субјективно значење условљено ставом.

Други, пак, попут Frank-Job (Frank-Job, 2006) тврде да ДМ настају процесом прагматика-
лизације. „Pragmatikalizacija je proces tijekom kojega neka riječ ili sintagma, u određenom kontekstu, 
mijenja svoje propozicijsko značenje u korist isključivo metakomunikativnog, diskursno-interakcijskog 
značenja. Što je jezična jedinica više gramatikalizirana to je veća njezina pragmatička vrijednost. Opća 
je tendencija leksičkih promjena da se odvijaju smjerom koji ide od propozicijskog značenja, preko 
tekstualnog do diskursnog. Odnosno semantički razvoji ide »od logičkoga prema pragmatičkom, nikada 
u suprotnom smjeru« (Tekavčić 1989: 182)“ (Nigoević, 2011: 129-130).

Начелно, узимајући у обзир мање стриктно посматрање параметара граматикализације, ве-
ћина аутора сагласна је да ДМ настају овим процесом, док је одређени ниво прагматикализације 
неупитан када је реч о промени, било функционалне, било формалне природе. 

4. ОСОБИНЕ ДИСКУРСНИХ МАРКЕРА

Због хетерогености, која је њихова основна особина, није могуће идентификовати крите-
ријуме диференцијације ДМ у односу на сличне језичке елементе. Лингвистика још увек није 
препознала јасну дефиницију и разграничење ДМ од осталих језичких елемената, али постоји 
низ карактеристика ДМ око којих су истраживачи углавном сагласни. Нигоевић (Nigoević, 2011) 
издваја доле наведене.

	Фонолошке особине
Прозодијска независност – ДМ су омеђени паузама у исказу и засебне су интонацијске 
целине. У писаној форми најчешће су одвојени зарезом (и по овим карактеристикама су 
хетерогена група, тако да су ове особине честе, али не и нужне). ДМ имају веома често 
фонетски редукован облик – честа употреба доводи до поједностављивања (хајде – ај/
ајде, por favor – porfa, va bene – va be’).

	Морфолошке особине
Најчешћа морфолошка особина ДМ је непромењивост, што је неретко процес фиксације, 
тј. граматикализације, те изрази постају фиксне јединице, што јесте у вези са фонетском 
редукцијом.
Неки аутори (Fischer, 2006) сматрају да су ДМ кратке речи, док други тврде да могу бити 
и сложени изрази, па чак и целе реченице (Schiffrin, 1996). Готово сви сагласни су да не 
припадају једној врсти речи и да потичу из различитих категорија, те се тешко уклапају 
у постојеће поделе, а на задовољавајући начин могу се одредити тек уз помоћ функцио-
налних карактеристика.

	Синтаксичке особине
Већина истраживача дели становиште да ДМ не утиче на синтаксичку структуру исказа 
чији је део. Синтаксичка независност сматра се основном карактеристиком која их одваја 
од других језичких елемената. Могу се изоставити, а да се синтаксичка структура исказа 
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не наруши (док се нешто од смисла свакако губи). Пошто су независни или у лабавој вези 
са синтаксичком структуром, немају јасне граматичке функције. 

	Дистрибуцијске особине
Када је реч о позицији ДМ, она може бити иницијална, медијална и финална. Иницијална 
је  неупоредиво најчешћа, што се обично образлаже функцијом ДМ да усмери пажњу и 
сигнализује смер интерпретације (нпр. као у српском заиста, добро, стварно и bueno, 
pues, vale у шпанском језику). Могу се комбиновати и појављивати у низу са другим мар-
керима.

	Семантичке особине
Већина аутора дели став да су ДМ семантички независни и да не доприносе пропозициј-
ском садржају исказа – њихово евентуално изостављање (или замена другим ДМ) не мења 
садржај исказа (информацијски садржај). Ипак, семантичка независност ДМ не значи да 
су потпуно без значења, већ у извесној мери доприносе пропозицијском значењу исказа. 

	Текстуалне особине
Особина ДМ која се најчешће истиче је  везивна улога у тексту/дискурсу. Нигоевић 
(Nigoević, 2011: 137-138) подсећа да се ДМ виде као једно од кључних средстава тексту-
алне/дискурсне кохеренције. Кохеренција и кохезија су основна својства текста. Кохезија 
се огледа у елементима површинске структуре текста, а кохеренција подразумева логич-
ко-семантичку повезаност, па зависи од когнитивних процеса у настанку и рецепцији тек-
ста. Када се фокус са текста помери на дискурс, пажња са површинских структура прела-
зи на законитости настанка већих језичких целина, заснованих на когнитивним процеси-
ма и интеракцијама, те се наглашава улога ДМ у обезбеђивању кохерентности дискурса. 

	Прагматичке особине
Прагматичке особине ДМ огледају се у давању смерница саговорнику (од стране говор-
ника) како да интерпретира поруку. Многи аутори истичу мултифункционалност или по-
лифункционалност ДМ – они повезују исказе са целокупним претходним контекстом, са 
учесницима у комуникацији: означавају развој и ток дискурса, обележавају планирање 
дискурса (уступање речи, прекидање, настављање). Неодвојиви су од контекста. 

•	 Стилске особине
Стилске особине ДМ првенствено се везују за говорни језик, мада не изостају ни у пи-
саном. Учесталији су у спонтаним формама, јер су резултат неформалности разговорног 
језика. Некада се сматрају вишком и поштапалицама, па се у неким случајевима и нега-
тивно процењују, а с друге стране доприносе перципирању дискурса као пријатељског, 
топлијег, природнијег. 

•	 Социолингвистичке особине
Као социолингвистички аспект ДМ неки аутори издвајају њихову употребу од стране 
одређених друштвених група, у зависности од узраста (Bazzanella, 2001), пола (Brinton 
1996), друштвеног положаја (Fuller, 2003).

5. ДИСКУРСНИ МАРКЕРИ У НАСТАВИ ШПАНСКОГ КАО СТРАНОГ 
ЈЕЗИКА: ПРИСУСТВО У УЏБЕНИЦИМА И НАЧИН ПРЕЗЕНТОВАЊА

Иако су ДМ предмет изучавња различитих научних дисциплина, најмање се изучавају из 
перспективе методике наставе страног језика, а потреба за њиховим сагледавањем из овог угла је 
неупитна. Ипак, мора се приметити да интересовање истраживача за тему ДМ у настави шпан-
ског као страног језика расте, али како запажа Ногеира да Силва (Nogueira da Silva, 2012: 77), 
њихова достигнућа нaлазе врло мало простора у уџбеницима (или га чак не налазе уопште), јер 
њихови аутори пренебрегавају чињеницу да би темељније укључивање ДМ у уџбенике, односно 
у наставу значајно допринело развоју комуникативне компетенције код ученика. 
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Као што је већ наведено, ДМ су елементи комплексне и динамичне природе, те их је тешко 
систематизовати. Недостатак јасне и унифициране систематизације сигурно да отежава како изу-
чавање ДМ, тако и њихово подучавање, а од аутора дидактичких материјала и наставника шпан-
ског као страног језика траже се велика стручност, посвећеност и додатни труд. Осим недостатка 
систематизације, третирање ДМ у настави отежава и нејасноћа у њиховом терминолошком обе-
лежавању (налазе се под различитим називима), њихово неповезивање са другим како језичким, 
тако и нејезичким елементима.

Ногеира да Силва (Nogueira da Silva, 2012: 79) примећује да наставници неретко сматрају 
да су ДМ денотативно сувишни, да не утичу пресудно на информацијску садржину, а занемарују 
чињеницу да њихово познавање доприноси бољем разумевању и креирању различите врсте дис-
курса. Посвећивање веће пажње ДМ у настави из перспективе наставника подразумева удаљава-
ње од често вештачке употребе језика у учионици који зна да буде далек циљном језику који је у 
употреби у реалном контексту ван учионице.

Обједињујући своје ставове и ставове ауторке Мартин Соракино (Zorraquino, 2004), Ногеи-
ра да Силва (Nogueira da Silva, 2012) наводи више аргумената у корист изучавања ДМ у настави 
шпанског као страног језика, који сумирано истичу огроман значај ДМ за развој пуне комуни-
кативне компетенције ученика: иако не носе информацијски значај, важни су за разумевање од-
носа саговорника, доприносе схватању контекста и препознавању нијанси у значењу, помажу у 
избегавању грешака у разумевању информацијске садржине и доношења погрешних закључака, 
оспособљавају говорника да изрази субјективност и гради различите врсте дискурса.

6. АНАЛИЗА КОРПУСА И РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Како је наведено у уводном делу рада, корпус у истраживању чинили су уџбеници PRISMA 
comienza (ниво А1) и PRISMA continúа (ниво А2), мадридске издавачке куће Единумен (Edinumen), 
који се користе у настави шпанског као изборног страног језика на програму основних студија 
Англистике на Алфа БК универзитету у Београду. Уџбеници су креирани у складу са курикулар-
ним планом Института Сервантес (Instituto Cervantes).

Битно је напоменути да као потенцијалну ограниченост корпуса за анализу приступу ДМ 
у настави примећујемо нивое језичке компетенције које он покрива. Наиме, како је реч о уџбе-
ницима за нивое А1 и А2 Заједничког европског референтног оквира за живе језике (ЗЕРО), који 
подразумевају нижи ниво језичке компетенције, не очекујемо да ће ДМ бити третирани с посеб-
ном пажњом. Када је реч о кохеренцији као једном од квалитативних аспеката разговорног језика, 
скала Института Сервантес3, следећи ЗЕРО, наводи да је говорник на нивоу А1 „може да повеже 
речи или групе речи изразито основним и линеарним конекторима као што су y и entonces“4, а 
на нивоу А2 „може да повеже речи или групе речи једноставним конекторима попут y, pero и 
porque“5. Јасно је, дакле, да на наведеним нивоима не можемо очекивати да ће се посебна пажња 
посветити ДМ у настави (нарочито имајући на уму да је ова тема позната као изазовна и за више 
нивое и да се неретко занемарује у уџбеницима). Ипак, узимајући у обзир њихову неизбежност 
у језику, сигурно је да ће се у корпусу појавити, те ће бити интересанто видети на који начин су 
уведени и представљени.

Оба анализирана уџбеника састоје се од по дванаест лекција и оба имају по пратећу радну 
свеску, која такође има дванаест лекција с вежбањима која се односе на градиво из уџбеника. 
На крају радне свеске налази се граматички додатак, који нуди додатна објашњења граматике за 
сваку лекцију појединачно. За потребе овог рада анализирали смо присуство, начин увођења и 
представљања ДМ у уџбенику и граматичком додатку из радне свеске.

3  https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03_03.htm
4  “Es capaz de enlazar palabras o grupos de palabras con conectores muy básicos y lineales como y y entonces“ (превод мој).
5  “Es capaz de enlazar grupos de palabras con conectores sencillos tales como «y», «pero» y «porque»“ (превод мој).

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03_03.htm
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У уџбенику PRISMA comienza (ниво А1) ДМ се појављују у десетој и дванаестој лекцији, и 
то у оквиру функционалне и граматичке садржине лекције (шпа. contenidos funcionales, contenidos 
gramaticales)6, што сугерише да је њихова природа комплексна. Означени су термином органи-
затори дискурса (шпа. organizadores del discurso) или нису одређени конкретним термином, већ 
само обележени као „елементи који служе за организацију идеја” (в. стр. 124 уџбеника) или као 
средства организације дискурса (в. стр. 144 уџбеника).

У десетој лекцији ови елементи класификовани су према функцији у организацији идеја, и 
то на начин дат у табели 1: 

Групе у које су сврстани у уЏбенику
(Превод на српски)

Примери  дати у уџбенику

Sirve para introducir la enumeración de ideas
(Служи за увођење набрајања идеја.)

еn primer lugar, por otra parte

Para continuar con la siguiente idea
(Служи за настављање са следећом идејом.)

además, también

Sirve para introducir un nuevo argumento
(Служи за увођење новог аспекта.)

en segundo/tercer lugar, por otra parte

Introduce una idea que se opone o contrasta con lo 
anterior
(Служи за увођење идеје супротне претходној.)

pero

Sirve para concluir, finalizar
(Служи за закључивање, завршетак.)

por último, en conclusión

Табела 1.

У дванаестој лекцији наводи се да служе за организацију дискурса, а класификују се на 
следећи начин:

Групе у које су сврстани у у ужбенику
(Превод на српски)

Примери  дати у уџбенику

Para empezar
(за започињање)

primero, en primer lugar

Para seguir
(за наставак)

luego, después, a continuación

Para terminar
(за завршетак)

finalmente, por fin, para acabar, por último

Табела 2.

6  У уводном делу сваке лекције најављује се градиво које у њој следи, подељено на функционални, граматички, 
лексички и садржај из културе (шпа. contenidos funcionales, contenidos gramaticales, contenidos léxicos, contenidos 
culturales).
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У уџбенику PRISMA continúа (ниво А2) ДМ се појављују у првој лекцији, а наводи се да у 
функционалном смислу треба да организују и прошире дискурс. Означени су као везници тексту-
алне кохеренције и кохезије (nexos de coherencia y cohesión textual), а у табели 3 дати су сумирано:

Групе у које су сврстани у у ужбенику
(Превод на српски)

Примери  дати у уџбенику

Añadir información
(додати информацију)

además, también, así mismo

Introducir una idea contraria
(увести супротну идеју)

en cambio, aunque pero, sin embargo, por el contrario

Expresar consecuencia
(изразити последицу)

así que, por esta razón, de esta manera, por tanto

Aclarar la información
(разјаснити информацију)

es decir, o sea

Ordenar las ideas
(поређати идеје)

por un lado…por otro lado, por una parte…por otra 
parte

Comparar
(поредити)

tanto…como, más…que, menos…que

Finalizar el discurso
(завршити дискурс)

en definitiva, finalmente, en resumen

Табела 3.

Према најприхваћенијој класификацији ДМ у шпанском језику, коју су начинили Мартин 
Соракино и Портолес Ласаро (Martín Sorraquino & Portolés Lázaro, 1999), наведени ДМ спадали 
би у организаторе информације (шпа. estructuradores de la información), али се ова, као ни нека 
друга класификација јасно не примењује.

Што се тиче начина увођења ДМ анализирани уџбеници прво дају вежбање за чије успе-
шно решење је неопходно фокусирање на ДМ. Обично се ради о вежбању у ком је дат текст који 
садржи ДМ, а издељен је на сегменте којима је испретуран редослед и за успешну реконструкци-
ју текста (што је и задатак вежбања), неопходно је водити се ДМ који се налазе у сваком сегменту. 
Након вежбања следи експлицитније објашњење функције датих језичких елемената, након чега 
обично следи и додатна активност сврставања понуђених ДМ у унапред дефинисане групе.

У уџбенику PRISMA continúа (ниво А2) у десетој лекцији, која се, између осталог, бави 
изражавањем (не)слагања са мишљењем других, уводе се ДМ claro и bueno:

- Yo (no) estoy de acuerdo con esa idea, porque…
- Sí, claro, pero….
- Bueno, pero… 

[ - Ја се (не) слажем с том идејом јер... 
- Да, наравно, али ...
- Добро, али ...]

Као што се види у примеру, claro је неретко појачан речцом sí, док се за исказивање изрази-
тог не слагања bueno често појачава дуплирањем:

Bueno, bueno, no lo creo.
[Добро, добро, не верујем.]
Мартин Соракино и Портолес Ласаро (Martín Sorraquino & Portolés Lázaro, 1999) оба 

ова дискурсна маркера, claro и bueno, сврстали би у конверзационе маркере (шпа. marcadores 
conversacionales). Дискурсни маркер claro припадао би подгрупи маркера епистемичке модално-
сти (шпа. marcadores de modalidad epistémica), који изражавају сигурност и појачавају тврдњу, док 
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би дискурсни маркер buenо спадао у подгрупу маркера деонтичке модалности (шпа. marcadores 
de modalidad deóntica), којима се исказује (не)прихватање претходно исказане идеје. Ни у овом 
случају анализирани корпус не бележи ни ову, нити неку сличну класификацију или додатно об-
разложење функције и карактеристика наведених ДМ.

7. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Анализа корпуса потврдила је улазне хипотезе – установљено је присуство ДМ као не-
избежних елемената језика, али је изостало њихово експлицитно презентовање и систематско 
изучавање.

Када је реч о терминологији, не постоје прецизност и уједначеност – ДМ се у корпусу на-
лазе означени као организатори дискурса (шпа. organizadores del discurso), организатори идеја и 
везници текстуалне кохеренције и кохезије (шпа. nexos de coherencia y cohesión textual). Корпус 
не бележи термин дискурсни маркери (шпа. marcadores del discurso).

Уколико погледамо начин на који су систематизовани, не бисмо могли рећи да систематиза-
ција у потпуности изостаје. Иако је непрецизна, ученицима пружа смернице о груписању ДМ на 
основу функције у дискурсу и даје идеју о њиховој комплексности.

За успешно овладвање ДМ као језичким елементима на курсевима који користе анализи-
ране уџбенике верујем да су од велике важности језичке и дидактичке компетенција наставника. 
Иако се ДМ донекле обрађују у овим уџбеницима, они су много чешће присутни, него што им 
се циљано посвећује пажња (нпр. има их у готово у свим дијалозима за читање и слушање). На-
ставник је, дакле, приморан да се ослања на личну, али и на језичку интуитивност ученика, као 
и на саму изложеност ученика шпанском језику у контекстима ван учионице. Заинтересован и 
компетентан наставник свакако има прилику да скрене пажњу на ДМ и када се они појаве у гра-
диву, а нису директна тема наставне јединице, али и да основни уџбеник потпомогне додатним 
дидактичким материјалом.

Имајући у виду комплексност ДМ и нивоа језичке компетенције коме је намењен анализи-
рани корпус, може се рећи да ДМ као дидактичка јединица нису потпуности занемарени. Свака-
ко, за озбиљнију наставну обраду и боље савладавање ДМ од стране ученика, неопходан је по-
свећенији приступ овој језичкој категорији и боља имплементација теоријских постигнућа кроз 
дидактички материјал. Очекивано је да би у уџбеницима из исте едиције (PRISMA) намењеним 
вишим нивоима (Б1, Б2, Ц1, Ц2), а који се, нажалост, не изучавају на основним академским сту-
дијама Англистике на Алфа БК универзитету, ДМ требало да буду темељније обрађени, а што 
свакако може бити згодна тема даљег истраживања. 
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DISCOURSE MARKERS IN THE TEXTBOOKS FOR SPANISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE BA 
ENGLISH STUDIES PROGRAMME AT THE ALFA BK UNIVERSITY

Summary

This paper focuses on the discourse markers in the textbooks for Spanish as a foreign language, PRISMA comienza 
(A1 level according to the CEFR) and PRISMA continúa (A2 level according to the CEFR), used at BA English 
Studies Programme at the Alfa BK University. It aims to identify if and how they are presented in the mentioned 
textbooks.
The initial assumption was that discourse markers would undoubtedly be found in the analyzed textbooks corpus, 
but that they would not be explicitly processed, especially if kept in mind that the mentioned textbooks were de-
signed for the development of language competence up to level A2 and that generally insufficient attention was 
paid to discourse markers in the teaching of Spanish as a foreign language. 
The analysis of the researched corpus confirmed the inital assumption. The insufficient attention paid to discourse 
markers is mainly explained by its complex nature and low language levels covered by the analysed textbooks. 
Therefore, when faced with discourse markers in teaching process, Spanish teachers usually rely on the personal, 
but also on the linguistic intuition of their students, as well as on the students’ exposure to the Spanish language 
outside the classroom.
In order to improve students’ knowledge of discourse markers (which directly affects their communicative com-
petence), we need a more systematic approach to this language category and better implementation of theoretical 
achievements in teaching materials.

Keywords: discourse markers, Spanish as a foreign language, textbooks for Spanish as a foreign language, methods 
for teaching Spanish as a foreign language
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ДЕЧЈА СЛИКА СВЕТА У ДРАМСКИМ БАЈКАМА АЛЕКСАНДРА 
ПОПОВИЋА

Александар Поповић један је од најзначајнијих домаћих драмских аутора 20. века. Његов драмски опус ве-
ома је обиман, а њему припадају и три драмске бајке – Пепељуга, Црвенкапа и Снежана и седам патуљака, 
које се у литератури углавном посматрају као својеврсна, тематски обједињена, трилогија. У досадашњим 
проучавањима Поповићевог драмског стваралаштва за децу истраживани су поступци драматизовања ис-
тоимених бајки, а, донекле, и језик у њима. Једна од широко прихваћених теза јесте она према којој је ове 
драме учинио популарнима управо језик близак дечјој публици – који се ослања више на звучање него на 
значење. Наш рад, међутим, полази од темељне претпоставке да је Поповић своје драмске бајке приближио 
деци користећи, поред осталог, различите елементе дечје свакодневице, а циљ нам је да покажемо како је 
аутор употребио елементе дечјег живота и у процесу „разбајчивања“ усмене бајке и приближавајући своје 
текстове најмлађим реципијентима.

Кључне речи: Александар Поповић, драмске бајке, дечји живот, дечја слика света, језик

Познат и признат пре свега као драмски писац за одраслу публику, један од најзначајни-
јих југословенских аутора 20. века,1 Александар Поповић (1929–1996), плодан је дечји писац2. У 
српској науци о књижевности за децу нарочито се истичу његова каснија прозна дела (пре свих 
Доживљаји једног Чарлија и Тврдоглаве приче, који су антологијског карактера), за које се сматра 
да одражавају свет у потпуности примерен детету (Ристановић 2003: 38). Овим истраживањем 
желимо да проверимо да ли је такав свет „по мери детета” Александар Поповић пренео и на позо-
ришну сцену. Међу драмама за децу3 најпознатије су управо оне које су у фокусу овог текста: три 
драме настале по моделу бајке и премијерно изведенe у београдском Позоришту „Бошко Буха” 
– Пепељуга 1966. (режија М. Беловића), Црвенкапа 1968. и Снежана и седам (увозних) патуљака 
1969. (обе у режији Љ. Драшкића).4 

Према општеприхваћеном ставу, који је образложио М. Млађеновић, ове драмске бај-
ке обједињене су темом и уметничким поступком – бајка и њено преобликовање (Mlađenović 
2009: 138; Млађеновић 2005; 2017: 44) – који је обележен својеврсним процесом „разбајчивања” 

1  Његово стваралаштво обележило је другу половину 20. века, нарочито шездесете, када за само пет година (1964–
1969) чак тринаест његових драма бива извођено и када добија две Стеријине награде – ванредну Стеријину награду 
за „експеримент у области комедије” добија 1966. за Крмећи кас, а Стеријину награду. за Развојни пут Боре шнајдера 
1967. године (Љуштановић 2015a: 7).
2  У свет књижевности ушао је пишући управо за децу и омладину још 1949. (Љуштановић 2015а: 11) најчешће под 
псеудонимом Жак Закс. У послератним годинама (1949–1952) писао је за Пионире и Полетарац, а 1958, на позив 
Душана Радовића, започиње сарадњу с Програмом за децу Радио Београда (Љуштановић 2015б: 213).
3  Зна се за дванаест текстова писаних за драмски и за луткарски театар, као и за радио или тв извођење. Знатан део 
Поповићевих текстова није сачуван (Тртовац 2010: 49), што је и део „топоса неизвесности” који се везује уз његово 
име (Тодорић 2012: 12), али је и велики део драмских текстова, нарочито оних за децу, изгубљен, јер су били намењени 
сценском извођењу (Milovanović 2002: 11–12). О „рупама” у стваралаштву А. Поповића пише и Ј. Љуштановић (2015б: 
233).
4  Објављене су тек 1986. под насловом Три светлице с позорнице. Илустрације је радила Милица Поповић-Андрије 
[Milica Popović-Andrieux] („Вук Караџић”, Београд), а наслов Снежана и седам (увозних) патуљака је скраћен 
(Снежана и седам патуљака).
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(Ристановић 2003: 40), односно „пообичњавања” (Јакшић Провчи 2003: 44), или „осадашњења“ 
(Млађеновић 2005: 105). То је постигнуто, између осталог, тиме што су елементи чудесног и 
фантастичног у највећој могућој мери рационализовани, тако да добију обележје реалистичног 
(Мијић 2014: 21). У Поповићевим драмским бајкама поменуто разбајчивање подразумева и одре-
ђену врсту културолошког одмака од „класичне” бајке: оне су смештене у савремени простор и 
време и у околности које обликују савремено осећање егзистенцијалне тескобе (Пешић-Хамовић 
2003: 48), приказане уз одређену дозу ироније, пародије и персифлаже (Пешић-Хамовић 2003: 47, 
Ристановић 2003: 39, Mlađenović 2009: 213–216, Млађеновић 2017: 44)5. Сматрамо да је процесу 
разбајчивања допринело и увођење елемената дечје свакодневице, те ауторово познавање дечје 
слике света и њено инкорпорирање, у већој или мањој мери, у све три разматране драмске бајке.

Међу јунацима Поповићевих драмских бајки нема много деце – то су Црвенкапа и њена 
другарица Иванка, које су млађег школског узраста, те патуљци из Снежане, који су, у ствари, 
деца старијег предшколског узраста. Остали јунаци – Снежана и Принц Енесу, Пепељуга и њене 
полусетере, Роза и Пепина, као и принц – сви су у старијем адолесцентском добу (мисле на уда-
ју, женидбу, студирају, возе аутомобил), дакле – пре омладина него деца.6 Не смеју се, међутим, 
занемарити ни деца у публици која су неретко актери у овим драмским бајкама, будући да су оне 
писане наменски, за сценско извођење, па постоје директна обраћања са сцене упућена деци, а и 
у дидаскалијама се налазе упутства којима се тражи укључивање публике7.

Дечје виђење и разумевање света огледа се и у језику Поповићевих јунака.8 Посебно се 
издвајају примери деметафоризације9, нарочито у Снежани, где је дијалог у којем се набраја шта 
све може да убије (дугмад, ципеле, досада...) један од најефектнијих, са врло успелом игром ре-
чима (Popović 1986: 52). На крају маћеха и Токи-Воки ипак одлуче да се реше Снежане тако што 
ће је у мрачној шуми прогутати најдубљи црни мрак (Popović 1986: 53–54).

И искази патуљака у најужој су вези са дечјим исказима: када чују да је Снежану убила 
ружноћа, неутешно плачу јер се њихова прича тако тужно завршила (Popović 1986: 79), док за 
маћеху кажу да је „највише на целом свету неваљала“ (Popović 1986: 80), што је типична дечја 
детерминација.

Тиме што је патуљцима доделио лична имена – Жером, Жорж, Жакоб, Жерар, Жан, Жак и 
Жил, Поповић их је индивидуализовао, они више не представљају колективни лик. 

5  Пародију као карактеристичан поступак у савременим делима заснованим на елементима бајке издваја и З. Опачић 
(2011: 69).
6  Потешкоће у одређивању граница детињства истиче Ј. Љуштановић који сматра да „Појма детињства нема без идеје 
о одређеном временском поретку који битно детерминише социјалне односе који сe везују за њега“ (Љуштановић 2012: 
47). Ово виђење детињства поткрепљено је и разматрањима о „открићу детињства“ француског медијавелисте Филипа 
Аријеса [Philippe Aries] (Arijes 1989: 58–77), као и дејом Алана Праута и Алисон Џејмс [Alan Prout, Allison James] о 
детињству као „друштвеном конструкту“ који је, као и сваки други друштвени конструкт, подложан променама (Praut, 
Džejms 2004: 52). 
„Законодавна пракса у већини западних земаља оперише истим или сличним узрасним категоријама – дете, млађи 
малолетник, старији малолетник, млађе пунолетно лице – користећи као основно мерило разликовања календарски 
узраст особе. У земљама у којима је на снази шеријатско право не постоје утврђене старосне границе већ се степен 
психофизичке зрелости утврђује од случаја до случаја. Међутим, и када су фиксиране, ове старосне границе нису 
идентичне у различитим законодавствима (в. Vidanović 2006). Према нашем закону, дете подразумева узраст испод 
четрнаест година и не подлеже никаквим кривичним санкцијама; млађи малолетник има више од четрнаест, а мање од 
шеснаест година; а старији малолетник више од шеснаест, а мање од осамнаест година“ (Пешикан-Љуштановић 2021: 
69).
7  О значењу дидаскалија у драмским бајкама А. Поповића в. Млађеновић (2005: 122–127).
8  Језик драмских дела за одрасле овога писца у више наврата окарактерисан је као јединствен инструмент у којем 
норме израстају из саме употребе, који је ослобођен правила и има своју граматику (в. Бабић 1988: 33, Миочиновић 
1987: 21–26; 2015: 246, Селенић 1977: LX, LXII).
9  Ово је једна од битних одлика дечјег мишљења будући да деца мисле о стварима и појавама из материјалног света 
(Čukovski 1986: 70). Ова је појава у најужој вези са дечјим реализмом као обликом испољавања егоцентризма који се 
појављује као део преоперационе фазе у развоју дечјег мишљења (в. Pijaže i Inhelder, 1996).
Овај је поступак карактеристичан и за Поповићеве текстове намењене одраслима (Тодорић 2012: 177–194).
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СНЕЖАНА: А зашто се сви зовете на слово Ж?
ЖЕРОМ: Зато што смо ми увозни патуљци...
7 ПАТУЉАКА: Мед ин Франс... (Popović 1986: 64) 

Индивидуализација је додатно истакнута и тако што ни сви патуљци нису међусобно јед-
наки, чиме се показују модели различитог дечјег понашања: 

СНЕЖАНА: Излазите пред кућу један по један, а ја ћу вам из лончета сипати воду да лепо оперете 
руке и умијете лице... Хајде!... (...) Жил!... (Нема га.) Где си, Жил?!...
ЖИЛ (провирује): Сакрио сам се иза врата...
СНЕЖАНА: Не криј се, Жил, мораш опрати руке!...
ЖИЛ (невољно излази): То прање руку ме је отерало из Париза... (Popović 1986: 68),

а готово идентична сцена понавља се и када је потребно очешљати се, само што се овога пута 
Жил јавља испод стола (Popović 1986: 70).

Због непрекидно јогунастог понашања, стиче се утисак да је Жил млађи од осталих пату-
љака (поредећи га са Дизнијевом [Walt Disney] верзијом10, он може заличити и на Љутка). С друге 
стране, Жером је у свему први и представља глас разума, правог стармалог (попут Дизнијевог 
Уче) – он брине о Снежаниној сигурности:

ЖЕРОМ: А ти, Снежана, стави рајбер на врата и не отварај никоме док се ми не вратимо!... (Popović 
1986: 71).

Као што у Снежани траже и налазе мајчинску фигуру, патуљци у Принцу Енесуу налазе 
очинску. Он их подучава како да буду велики (и не само они): 

ПРИНЦ ЕНЕСУ: Па ко хоће брзо да порасте он треба да руча, добро да спава, добро да ради фи-
зичке вежбе и да понеки пут падне, и да понеки пут покисне, и да понеки пут подметне уши да га 
потегну навише... (Popović 1986: 83).

 
– ово најнепосредније подсећа на један од рецепата за проактивно детињство каквима су данас 
преплављене друштвене мреже. 

Ови „мали Французи“, како каже Снежана, налазе се „далеко од своје маме Францускиње 
у овој мрачној шуми“ (Popović 1986: 64). Будући без маме, они су прилично запуштени, и Снежа-
на им обећава да ће се старати о њима као права мама (Popović 1986: 64–65), док они њену стро-
гоћу поистовећују управо са мајчинским односом према деци. Васпитавање патуљака на сцени 
уједно је и васпитавање деце у публици.

ЖЕРОМ: Јао, што си строга Снежана, баш као да си права мама... (Popović 1986: 68)

Непопоустљива у васпитним захтевима јесте и Црвенкапина мама, за коју девојчица веру-
је да увек све зна и да се не може преварити:

ЦРВЕНКАПА (пође па застане): А је л’ ти збиља, мамице, нешто знаш?...
МАМА: Бежи у школу кад ти говорим!...
ЦРВЕНКАПА: Реци ми само, мамице, шта ти то знаш, да видим баш да л’ знаш?...
МАМА: Ама одлази, иначе ћу!...
(Црвенкапа побегне.)
ЦРВЕНКАПА: Је л’ да, мама, да се ти шалиш да нешто знаш?... Ти не знаш, је л’ да?... (Popović 
1986: 10).

Из маминих реплика може се наслутити да су део васпитања биле и казне, можда и батине 
(Црвенкапа бежи од ње и оног што би се иначе могло догодити). Међутим, шта мисли о васпита-
њу које се служи физичким кажњавањем, Поповић показује градећи лик Црвенкапине баке:

ЦРВЕНКАПА: Моја бакица је увек била против штапа. Она је много мирољубива (Popović 1986: 
27).

10  Реч је о дугометражном цртаном филму из 1937. Snow White and the Seven Dwarfs (Walt Disney Productions).
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БАКА: [...] Зар си ти заборавила да ја васпитавам само речима и да сам против сваке употребе 
штапова у педагошке сврхе?! (Popović 1986: 36).

Црвенкапина мама је веома строга и када је реч о Црвенкапиној другарици Иванки: 
МАМА: Е, па знаш шта је, Иванка, ти си горе дете из боље породице, неће се то добро завршити... 
У школи те чека твоја лепа школска клупица, а ти овде стојиш и кревељиш се... (Popović 1986: 13). 

Иванка је с почетка представљена као носилац свега негативног код омладине с краја 60-
их година у Југославији. Она је приказана као типична наследница црвене буржоазије која ужива 
у привилегијама које су стекли њени родитељи, преко њеног лика оцртани су непотизам и дечја 
размаженост привилегованог друштвеног слоја. Свесна социјалне позиције својих родитеља и 
рођака и чврсто уверена да јој поред тога ништа више није потребно, Иванка лагодно иде кроз 
живот не бринући за будућност. Ујак јој је лекар и пише јој оправдања за школу, стриц је школски 
инспектор, па не смеју да јој дају лоше оцене, теча је директор, па ће је запослити и без школе, а 
кум је новинар, па ће све демантовати, ако истина о њеном незнању процури у јавност (Popović 
1986: 12–13). У школи највише воли одморе и распусте и доживљава је као модну писту, али јој 
сметају плаве кецеље:

ИВАНКА: За мене шта остане, ја не волим да се грабим. Пристајем нека мени доделе и час школ-
ског одмора... а могла бих да узмем и распуст... нешто од тих предмета за које није потребна плава 
школска кецеља... Онда бих стигла да изоблачим све своје хаљине... (Popović 1986: 14).

Када се суочи са реалном опасношћу, односно када угледа вука, почиње Иванкина транс-
формација11. Истовремено, мења се и Иванкин однос према школи, где Поповић даје праву иро-
ничну глорификацију школства, према којој су најважнији часови ликовоног и часови фискулту-
ре, за које је уврежено мишљење да је довољно само бити присутан и имати доста добру оцену:

ИВАНКА: [...] Нисам ни сањала да фискултура може бити тако практична. Нећу никад више изо-
стајати из школе са часова физичког образовања (Popović 1986: 33). 
ИВАНКА: На жалост, ја не знам које је која боја, а то само зато што нисам редовно ишла на часове 
ликовног образовања, јер нисам ни сањала да такво знање може и те како да послужи човеку у 
животу... (Popović 1986: 33).

Школа је свакако важан аспект у одрастању деце и Поповић у врло негативном светлу 
показује да је све више оних који тамо иду узлуд – Иванка не зна ни да чита ни да пише, а рачун 
јој је потуно стран. Она, показали смо, чак ни боје не разликује. Сличан однос према школи има 
и Пепина којој све домаће задатке ради Пепељуга (па зато не одлази на бал), а док и покушава 
нешто да научи, њена сестра Роза је већ све усвојила. Пепина не зна чак ни „Еци, пеци, пец“, али 
не подлеже критикама јер је заштићена под окриљем своје мајке: 

ПЕПИНА: Еци-пеци-псец, ја сам мали звец...
ТЕСА: Већ две грешке, госпођице! Не „псец” и „звец”, него „пец” и „зец”!
ПЕПИНА: Мама, јел’ да смо ми код нас у школи учили овако?
МАЋЕХА (Цару): Они су учили тако, ваше величанство!
[...]
МАЋЕХА: Ваше величанство, у Пепининој читанци пише тако!... (Popović 1986: 134– 135)

Поред презаштићивања деце, Попоповић показује и проблем одгајања деце за пример 
другима и за показивање, о чему говори и Мира Сантини, која сматра да се „природна свестрана 
надареност деце злоупотребљава оптерећењем да буду свестрани, и то признато и видљиво, јер 
поред свих благодети удобног живљења, најјачи адути за показивање пред светом остају рођена 
деца” (Santini 1987: 132). Притом, у Поповићевим драмским бајкама показана је крајње кари-

11  Дакле, оно што се, према Бетелхајмовом [B. Bettelheim] тумачењу догађа Црвенкапи (Betelhajm 1979: 201–202).
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кирана слика тог обичаја, где се родитељи, иако свесни лењости и незаинтересованости деце, 
заузимају за њих пред гостима који свесно прихватају улогу у тој шаради: 

ИВАНКА: [...] Мени мама увек шапуће декламацију кад дођу гости... и ја онда тако лепо декламу-
јем!...
МАМА: А шта кажу гости?
ИВАНКА: Гости кажу: „Јао што је ова ваша Иванка напредна!... Много је интелигентна!... Просто 
чудо од детета!... Вундеркинд!.. Геније!.... Требало би је пријавити за неки телевизијски квиз!”
МАМА: Они тако говоре из учтивости.
ИВАНКА: Није, него говоре из послужења... Они мене хвале, а мама њих служи шлаговима, кола-
чима и воћним соковима... (Popović 1986:  15).

Представница дечјег бунта против самовоље одраслих јесте Роза. Она одбија да декламу-
је песме и да ради све што јој се нареди само зато што је дете и упућује позив деци у публици да 
јој се придруже у томе: 

РОЗА: [...] а ја никада, ваше величанство, нисам волела ту песму коју треба декламовати пред го-
стима, да би вам гости измерили памет...
ПРИНЦ: Ни ја не волим ту декламацију...
СВИ: Ни ја!... Ни ја!... Ни ја!...
РОЗА: Е, па кад нико не воли ту декламацију, дајте да је већ једанпут укинемо!... (Публици.) Је лʼ 
важи?!... (Popović 1986: 136–137).

Поповић у својим драмским бајкама показује да није лако нити бити дете у свету одра-
слих нити одрастати и улазити у тај свет. То је, сматрамо, најбоље показано у Црвенкапи, која 
по уобичајеном тумачењу и представља причу о одрастању и суочавању са светом ван сигурног 
породичног гнезда (в. Betelhajm 1979), у којем се не може сваком веровати, о одрастању као про-
цесу који „укида игру и успоставља чврсту границу између реалног и измишљеног“ (Мијић 2014: 
20). У овој драми постоје две девојчице – Иванка и Црвенкапа – које су до те мере различите да 
не можемо да се отмемо утиску да је Поповић створио овај изразити Црвенкапин антипод не би 
ли показао да се у сваком детету крије једна „Иванка“ и једна „Црвенкапа“. Прихватајући идеју 
Бранке Јакшић Провчи, која бавећи се естетском стварности у драмама за децу А. Поповића каже:

Ето прилике да се сви комично поиграју, те Иванка може да буде и Еванка и Уванка, Рванка, Ован-
ка, а може и Црвенкапина алтернација. Заједно би могле да творе цело дете: и вредно и лењо и 
марљиво и површно. Два је увек више него један, те када се особине поларизују уочљивије су и 
деца их лакше систеамтизују у мане и врлине (2003: 44),

заступамо тезу да је реч о истој особи оличеној у два лика, при чему једна неће да одрасте, док 
друга чини све не би ли била узорно дете по мери одраслих. Такву идеологију озбиљне социјали-
стичке деце критикује и Поповић када показује да је Црвенкапа уплашена због тога што је себи 
дозволила да је понесе свет маште и игре. Она се у том свету осећа добро: 

МАМА (из друге собе): Пожури, закаснићеш у школу?!...
ЦРВЕНКАПА: Одмах ћу, само да зарежем плајваз!... (луткама) пссссст... Играћемо још сасвим 
мало... оволицно... а онда морам у школу... Пссссст... немојте много да шкрипућете штиклицама по 
паркету, играјте на прстима... као праве балерине... (Popović 1986: 9),

али је све време присутан страх да ће бити ухваћена у нечем недоличном, што је омета у изврше-
њу обавеза. 

ЦРВЕНКАПА (наједном се тргне): Не, ни говора!... Станите!... Престаните!... Ја не смем да са-
њам!... Ја не смем да дремам!... Ја не смем да спавам!... Ја морам да идем код моје болесне баки-
це!... (Цвеће полегне, бубе оду и све је опет мирно.)... (Popović 1986: 32).

Поповић о свету одраслих, којем се деца својим одрастањем приближавају, говори као свету у 
којем је укинута игра, како примећује И. Мијић (2014: 20).
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Иако рецепт за одрастање не постоји, Поповић у својим драмским бајкама показује дру-
штвено пожељан модел. Насловне јунакиње Пепељуга и Снежана, иако нису девојчице, већ пре 
девојчурци, можда чак и девојке, као и њихови принчеви, показују шта се очекивало од идеалне 
социјалистичке омладине. Главне јунакиње ових бајки дате су у патријархалном кључу. Ни Пепе-
љуги ни Снежани не падају тешко кућни послови, Пепељуга чак машта о томе како би бринула о 
принчевим кошуљама, да се уда за њега:

ПЕПЕЉУГА: [...] Кад бих постала истинска принцеза, купила бих златно корито и сапун који ми-
рише на љубичице!... Купила бих штипаљке од слонове кости... и принчева кошуља би се њихала 
на поветарцу бела као љиљан... (Popović 1986: 95).

Снежана пак, с једне стране није заинтересована за титулу најлепше и сматра да је корисни-
је завршити курс за дактилостенографа, те на тај начин узети свој живот у сопствене руке:

ЛОВАЦ: Драго ми је што смо се упознали... Ја сам ловац на аутограме, а ти си краљица лепоте...
СНЕЖАНА: То се тако само каже...
ЛОВАЦ: Али лепо звучи!...
СНЕЖАНА: Можда, само није практично... и нема ужу специјалност... није стручно... Ја бих више 
волела да завршим стено-дактилографски курс... то је нешто опипљиво... (Popović 1986: 55),

а онда остаје с патуљцима да им пере, кува, спрема... Поповић је, верујемо, овде у маниру великог 
мајстора показао положај жене у послератној Југославији.12 Прокламовала се жеља за еманципа-
цијом, подстакнута улогом коју су жене имале у рату, али, истовремено, још увек је био изузетно 
јак патријархални модел по којем је жени било место у кући где би време испуњавала бригом о 
домаћинству (Поповић, Тимотијевић, Ристовић 2011: 430). Принчеви су представљени као млади 
успешни људи. Снежанин принц је, у ствари, младић скромног порекла који само поседује ау-
томобил NSU-prinz због чега су га патуљци тако прозвали – Принц Енесу. Студент је медицине, 
залаже се за здрав живот и повратак природи и домаћим вредностима и, како је показано, прави 
је узор патуљцима (дечацима). Пепељугин принц, иако заиста од царске лозе, жуди за неким ко ће 
га волети због њега самог и спреман је да се одрекне сваке удобности не би ли био са оном која 
га искрено воли:

ПРИНЦ: За вас ћу, само ако затреба, лепа краљице, и тешке џакове на леђима износити из шлепера 
(Popović 1986: 139).

Поповићеви јунаци су, у свету који се убрзано мења, сведоци експанзије потрошачког 
друштва у којем је давана предност свему што је произведено у фабрици у односу на оно што је 
узгојено на селу, као и ономе што долази из иностранства, пре свега из Немачке:

ПРИНЦ ЕНЕСУ: Има козметичких препарата који све поправљају!
СНЕЖАНА: Је лʼ опет увозних? Мед ин Германи?
ПРИНЦ ЕНЕСУ: Није Снежана... [...]
СНЕЖАНА (испод ћебета): Је лʼ то Хелена Рубинштајн?... Њене препарате стално спомињу у 
телевизијским економско-пропагандним емисијама?

Да су деца својеврсне жртве реклама13, Поповић истиче и непосредним уношењем ре-
кламних порука: 

12  Додатна ишчитавања и промишљања навела су нас да ревидирамо ставове изнете у тексту посвећеном 
ресемантизацији бајке у Поповићевој Снежани и седам патуљака (Зорић 2019: 242).
13  Улазак медија, најпре радија а потом и телевизора, у југословенске домове био је стидљив, најпре као део колективне 
забаве (гледали су се по јавним просторима или заједнички са комшијама), а касније постају све уобичајенији у 
домаћинствима, па тако и забава коју нуди телевизија (избори за мис, квизови, јавна извлачења лутрије и сличне игре 
на срећу), праћена економско-пропагандним програмом (Поповић, Тимотијевић, Ристовић 2011: 559, 574–575). Убрзо 
се појављују и први илустровани часописи са модним вестима и новим узорима понашања, које су само малобројни 
могли да прате (Поповић, Тимотијевић, Ристовић 2011: 510–511, 570), попут Поповићеве Пепине и Иванке, или 
Снежанине маћехе. Поред тога, да су патуљци неки „отмен свет”, Снежана закључује јер у њиховој кући проналази 
литературу ове врсте.
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СПИКЕР ТВ: Ко је краљица лепоте дознаћете ускоро, али никада нећете дознати ко је краљица 
млечних производа ако не пробате Пиково чоколадно млеко у тетра-паку (Popović 1986: 50).

Директан утицај оваквог садржаја показан је помоћу прехрамбених навика седам патуљака: то су 
различити слаткиши (желе-бомбоне, млечне карамеле, пралине, проминцле, бајадере, кики-бом-
боне, воћни фондан – Popović 1986: 62) и слатки напици (малина, лимунада, чоколадно млеко, 
боровница, кока-кола, оранжада, високо це – Popović 1986: 62) које конзумирају за вечеру – сан 
сваког детета. Међу овим побројаним посластицама, крију се и производи који су део конзу-
ментске културе тог времена – кики-бомбоне, кока-кола, високо це, који се и данас високо вред-
нују код млађе популације и неретко доживљавају као апсолутни ужитак у ретким приликама, 
док старијима представљају носталгични повратак у детињство. Овде се може додати и садржај 
Црвенкапине корпе за баку која је била пакована по сличном критеријуму: две кутије сардина, 
кутија топљеног сира, пакло бутера, три арго супице, кутија наполитанки, сто грама карамела и 
четири флашице кока-коле (Popović 1986: 28). Да рекламе утичу и на љубав, те прописују шта је 
потребно за срећу, показује Пепељугина реплика из сцене у којој се она и принц заклињу једно 
другом на вечну љубав:

ПЕПЕЉУГА: И више није важно, принче, чини ми се... уопште није важно што немамо ништа од 
ствари... Немају комбиноване собе и америчке кухиње ни голуб и голубица на крову, па су опет 
срећни!... (Popović 1986: 139).

Јунаци драмских бајки Александра Поповића одрастају у друштву које се трансформише 
од патријархалног, углавном руралног и још увек му је тешко да прихвати понашање и навике 
грађанске средине (Поповић, Тимотијевић, Ристовић 2011: 554–555). Црвенкапиној баби се у 
песми за брзо оздрављење жели да оздрави како би поново могла да седи испред тарабе и гледа 
ко пролази улицом (Popović 1986: 35), брат Снежанине маћехе, Токи-Воки, не зна да ли се више 
радује томе што ће му сестра бити проглашена најлепшом или што ће се комшилук због тога се-
кирати (Popović 1986: 48), док Пепељугина маћеха ужива када их комшилук гледа преко плота и 
завиди им (Popović 1986: 111).

***
Пишући за децу Александар Поповић се није одрекао својих главних тема14. Постоји мо-

гућност да су драмске бајке биле својеврсни одушак његовим потребама да критички приступи 
појавама које запажа око себе. Није ово било први пут да је окретањем дечјој публици „Рубикова 
коцка његовог менталног и стваралачког склопа само искомбиновала неку нову боју” – запажа 
Јован Љуштановић (2015а: 15), док Мира Сантини примећује:

Писац који се одувек у свом делу бавио малограђанском бити, оцењујући је као сурогат 
животу, разоткривши јој говор и мишљење и полупостојање, видевши разлог у изрица-
ној душевности и себичности, у емотивности сентимент, у градском живљењу паланачке 
оквире, усвајање тек спољашњег вида вредности и уверење да постоји животна пречица 
и да се срећа добија на поклон, дакле такав писац морао је изрећи пресуду да се малогра-
ђанство најтеже дотиче деце, да је то деловање погубно и да је породица за то одговорна 
(Santini 1987: 132),

а додајемо – и друштво. Поповић је, дакле, искористио проверену матрицу – бајку, и, да пара-
фразирамо Милована Данојлића и његову „одбрану“ медведа и зечева (према Љуштановић 2009: 
233–235) – показало да се о куцама, мацама, медама и зекама може писати, важно је само да се 
пронађе адекватан начин који ће тему актуелизовати, а да се не оде у крајњу модерност, што је 
била тенденција 50-их и 60-их година у књижевности за децу. Ово је постигнуто тиме што деца 
нису изолована и одвојена од света одраслих и не живе у некаквом невином и наивном свету. 
Иако свет Поповићевих драмских бајки није кројен само по мери деце, то јесте свет у којем она 

14  О поетици Александра Поповића в. Бабић 1988, Миочиновић 1987; 2015, Селенић 1977, Тодорић 2012; 2017.
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живе. Смештена су у простор и време који деле са одраслима: „Александар Поповић опомиње да 
је детињство срећно доба, али да није лишено бриге, туге, стрепње или нелагодности“ (Млађено-
вић 2005: 99). Овакав начин сценског приказивања бајки учинио их је подједнако примамљивим и 
деци и одраслима, како каже Петар Волк – оне су подједнако интересантне и деци и родитељима 
(Volk 2002: Projekat Rastko). 
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CHILDREN’S WORLD IMAGE IN DRAMATIC FAIRY TALES BY ALEKSANDAR POPOVIĆ

Summary

Aleksandar Popović is one of the most important Serbian drama writers of 20th century, and was proclaimed 
as a living classic. His creative opus is very voluminous and also includes plays for the youngest ones. In this 
paper the author  researches three dramatic fairy tales – Cindarella, Little Red Riding Hood and Snow White and 
the Seven Dwarfs. These fairy tales are perceived as kind of a trilogy, as they are unified with the topic (“un-
fairyteling” the fairy tale and its remaking). In the previous studies the processes of dramatization of thesefairy 
taleswere considered,such as processes in their “un-fairyteling”, as well as, to a certain extent, the language that 
Popović used. One of the theses is that it is precisely the language close to children, as is based more on sound 
than on meaning, and that being the main reason why these plays are popular amongst its audience. In our opinion, 
however, Popović has brought these texts closer to children by using, among other things, the elements of their 
everyday life. Therefore the aim of this paper is to show how Aleksandar Popović used elements of children’s life 
both in the process of “un-fairyteling” the fairy tale and in order to bring the text closer to the youngest recipients.
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ZNAČAJ INSTRUMENTALNE I INTEGRATIVNE MOTIVACIJE U 
NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA STRUKE NA TEHNOLOŠKOM I 

POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU

Rad ima za cilj da istraži prisustvo i značaj instrumentalne i integrativne motivacije kod studenata osnovnih studija 
Tehnološkog i Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, koji pohađaju nastavu engleskog jezika 
struke. Takođe, rad će istražiti koje aspekte instrumentalne motivacije studenti smatraju važnijim, uključujući 
poslovnu orijentaciju, vezanu za uspešnost u budućoj profesionalnoj karijeri (mogućnost nalaženja posla i na-
predovanja u karijeri) i akademsku orijentaciju, koja se odnosi na uspešnost u ostvarivanju akademskih ciljeva 
(mogućnost korišćenja stručne literature na engleskom, nastavak studija u inostranstvu, mogućnost dobijanja sti-
pendija). Pored toga, utvrdiće se da li postoji razlika u motivaciji između studenata nižih i viših godina studija. 
Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 100 studenata, dok je kao merni instrument korišćen upitnik. Dobijeni 
rezultati poslužiće nastavnicima jezika struke za organizovanje svrsishodnije nastave jezika struke i prilagođava-
nje nastavnog materijala u skladu sa motivacijom studenata kako bi se kod studenata podstakla zainteresovanost i 
želja za učenjem engleskog jezika struke.

Ključne reči: instrumentalna motivacija, integrativna motivacija, engleski jezik struke, inženjerska struka, engle-
ski jezik za akademske potrebe

1. UVOD 

Mnogobrojni su faktori koji utiču na proces učenja uopšte a potom i na učenje stranog jezika. 
Međutim, faktor motivacije se izdvaja po svojoj važnosti, što nam pokazuju mnogobrojna istraživanja 
koja su utvrdila pozitivnu korelaciju između uspešnosti u procesu učenja stranog jezika i stepena moti-
vacije polaznika (Dörnyei 1998). Motivacija je vrsta unutrašnjeg pokretača koja nas navodi na aktivnost 
da bismo postigli ili ostvarili neki cilj (Harmer 2001). Ona nam pruža primarni podsticaj da započnemo 
učenje stranog jezika, a kasnije nas pokreće da nastavimo dug i često monoton proces učenja (Dörnyei 
1998). Takođe, ističe se da svi ostali faktori koji utiču na učenje stranog jezika u određenoj meri podra-
zumevaju postojanje motivacije. Istraživanja pokazuju da se za uspešan ishod učenja faktor motivacije 
smatra značajnijim čak i od faktora sposobnosti i talenta za učenje stranog jezika (Gardner & Lambert 
1972). 

Kada je reč o učenju engleskog jezika za potrebe struke (eng. English for Specific Purposes – 
ESP), prethodna istraživanja bavila su se pre svega utvrđivanjem nivoa i značaja instrumentalne i inte-
grativne motivacije na tercijarnom nivou obrazovanja (Vuković-Vojnović i Knežević 2007; Đurović i 
Silaški 2014; Marošan & Marković 2019). Specifičnost nastave jezika struke je u povezivanju znanja 
engleskog jezika sa budućim pozivom studenata, te se u ovom obrazovnom kontekstu obično pretpo-
stavlja dominantnost instrumentalne motivacije jer se engleski jezik povezuje ne samo sa proširivanjem 
znanja i polaganjem ispita, već i sa mogućnostima za dobijanje posla i napredovanja u karijeri. Sa druge 
strane, integrativna motivacija podrazumeva želju polaznika da bolje upozna ili se integriše u društvenu 
zajednicu jezika koji se uči, te je pretpostavka da će integrativna motivacija biti više prisutna u kontekstu 
učenja stranog jezika za opšte namene (eng. English for General Purposes – EGP). 
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Ovaj rad ima za cilj da istraži da li kod studenata analiziranih inženjerskih fakulteta postoji razlika 
između instrumentalne i integrativne motivacije za učenjem engleskog jezika struke, a zatim da utvrdi 
i koji je aspekat instrumentalne motivacije dominantan kod studenata – poslovna orijentacija, vezana 
za uspešnost u budućoj profesionalnoj karijeri ili akademska orijentacija, koja se odnosi na uspešnost u 
ostvarivanju akademskih ciljeva. Pored pomenutih istraživačkih pitanja, utvrdiće se i da li postoji razli-
ka u motivaciji za učenje engleskog jezika struke između studenata nižih i viših godina studija. 

2. MOTIVACIJA U OBLASTI ENGLESKOG JEZIKA STRUKE 

Postoji nekoliko različitih podela motivacije. Jedna od češće korišćenih klasifikacija motivacije je 
podela na spoljašnju i unutrašnju motivaciju (Deci 1975; Brown 2000; Noels 2001), pri čemu se spolja-
šnja motivacija javlja kao rezultat spoljašnjih faktora i okruženja i podrazumeva određenu vrstu nagrade 
(npr. ocene, nagrade, novac, viša pozicija, pohvala ili izbegavanje kazne), dok unutrašnja motivacija po-
tiče iz unutrašnjih faktora tj. podstaknuta je ličnim zadovoljstvom, radoznalošću i zainteresovanošću za 
učenjem, te učenje predstavlja nagradu samo po sebi (npr. kroz osećanje kompetentnosti i ostvarenosti).

Druga podela motivacije podrazumeva razliku između integrativne i instrumentalne motivacije1 
(Gardner & Lambert 1972; Brown 2000):

	integrativna motivacija bi se mogla definisati kao učenje da bi se upoznala kultura i zemlja u 
kojoj se govori jezik kao i ljudi koji koriste jezik sa ciljem da se približimo zajednici ciljnog govornog 
područja2. Prema Gardneru (1985), učenje sa integrativnim ciljem podrazumeva i generalnu otvorenost 
prema drugim zajednicama ili zainteresovanost za učenjem stranih jezika uopšte, kao i pozitivan stav 
prema okruženju u kojem se odvija učenje i zadovoljstvo u samom procesu učenja. 

	instrumentalna motivacija podrazumeva učenje iz praktičnih razloga npr. za potrebe posla ili 
studiranja, pri čemu razlikujemo dve orijentacije:

	poslovnu orijentaciju, vezanu za uspešnost u budućoj profesionalnoj karijeri (mogućnost na-
laženja posla i napredovanja u karijeri),

	akademsku orijentaciju, koja se odnosi na uspešnost u ostvarivanju akademskih ciljeva (mo-
gućnost korišćenja stručne literature na engleskom, nastavak studija u inostranstvu, mogućnost dobija-
nja stipendija).

U kontekstu pojma integrativnosti, Lam (Lamb 2004), ukazuje na promenu u načinu poimanja 
engleskog jezika usled procesa globalizacije jer se engleski jezik više ne vezuje samo za određene geo-
grafske ili kulturne zajednice (pre svega britanske ili američke), već za sve veću internacionalnu kulturu, 
koja između ostalog uključuje oblasti tehnoloških inovacija, putovanja, sporta, muzike itd. Ovde pripa-
daju i sfere nauke i poslovanja, koje se na globalnom nivou takođe odvijaju na engleskom jeziku, što 
čini da se danas integrativni i instrumentalni aspekti motivacije za učenje engleskog jezika struke sve 
više preklapaju. Međutim, Topalov ipak ističe značaj postojanja podele na integrativnu i instrumentalnu 
motivaciju jer ona „oslikava važnost društvenih i kulturoloških faktora u učenju i usvajanju stranog 
jezika“ (Topalov 2011: 60).

Motivacija za učenje engleskog jezika struke (ESP), u odnosu na motivaciju za učenje opšteg en-
gleskog jezika (EGP), pretpostavlja izvesne specifičnosti: imajući u vidu ciljeve ovog učenja – priprema 

1  Iako su Gardner i Lambert (Gardner & Lambert 1972) prvobitno koristili termine integrativna i instrumentalna motivacija, 
kasnije su usvojeni termini integrativna i instrumentalna orijentacija (Gardner & MacIntyre 1991). Objašnjava se da je 
orijentacija jedan od faktora koji doprinosi razvoju motivacije te da u okviru jedne orijentacije učenik može imati jači ili slabiji 
nivo motivacije (Ellis 1994; Topalov 2011). U različitim istraživanjima u literaturi danas sreću se upotrebe oba termina.
2  Grejam (Graham 1984, u Brown 2000) tvrdi da je pojam integrativne motivacije određen suviše široko, te da bi za motivaciju 
koja ima za cilj identifikovanje sa ciljnom zajednicom bilo pogodnije koristiti pojam asimilativne orijentacije, dok bi se pojam 
integrativne orijentacije koristio za želju učenika da bolje upoznaju govornike i kulturu ciljnog jezika. Lam (Lamb 2004) 
podseća da treba imati u vidu i da je kontekst u kojem je nastala podela na integrativnu i instrumentalnu motivaciju (Kanada) 
specifičan jer u tom okruženju učenici engleskog jezika imaju kontakte sa govornicima i kulturom ciljnog jezika i potrebu za 
integracijom, što nije slučaj sa učenicima u mnogim drugim delovima sveta.
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za obavljanje buduće profesije, pretpostavlja se dominantnost instrumentalne motivacije i očekivano je 
da pomenuta razlika bude izraženija na tercijarnom nivou, gde nastava jezika struke ima jasno definisa-
ne ciljeve i ishode zasnovane na analizi potreba. S druge strane, ne treba zanemariti važnost integrativne 
motivacije, imajući u vidu saznanja da je integrativna motivacija faktor koji je po pravilu povezan sa 
uspešnošću u učenju stranog jezika (Gardner 1985).

Do sada je sproveden niz istraživanja motivacije u nastavi engleskog jezika struke na tercijarnom 
nivou. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (Vuković-Vojnović i Knežević 2007) ura-
đeno je istraživanje koje je ukazalo na prisustvo i unutrašnje i spoljašnje motivacije. Međutim, domi-
nantniju ulogu kod studenata ima unutrašnja motivacija (koja obuhvata integrativnu motivaciju). Iako 
ovakav rezultat nije bio očekivan u nastavi engleskog jezika struke, zaključuje se da je unutrašnja mo-
tivacija poželjnija za postizanje boljih rezultata u učenju stranog jezika, dok studenti tek treba da se 
upoznaju sa mestom engleskog jezika u okviru svoje buduće struke. Istraživanje sprovedeno na Eko-
nomskom fakultetu u Beogradu (Silaški i Đurović 2014) ukazalo je na prisustvo ne samo instrumentalne 
već i integrativne motivacije, pri čemu je utvrđeno da se nivo instrumentalne motivacije povećava sa 
prelaskom na više godine studija. Slični rezultati dobijeni su i na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 
(Marošan & Marković 2019), gde je utvrđeno prisustvo izuzetno visokog nivoa motivacije, kako instru-
mentalne tako i integrativne. Iako do sada sprovedena istraživanja daju značajna saznanja o motivaciji u 
kontekstu nastave engleskog jezika struke kod studenata različitih fakulteta, postoji potreba da se utvrdi 
stepen i vrsta motivacije kod studenta inženjerskih fakulteta. Ovo istraživanje nastoji da pored stepena 
integrativne i instrumentalne motivacije utvrdi i koliko su unutar instrumentalne motivacije izražene 
akademska odnosno poslovna orijentacija. 

3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Istraživanje je sprovedeno na uzorku od ukupno 100 ispitanika (50 studenata sa I i II godine i 50 
studenata sa III i IV godine studija) Tehnološkog i Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Novom 
Sadu. Za potrebe istraživanja korišćen je upitnik, koji je nastao prilagođavanjem postojećih upitnika za 
ispitivanje motivacije u nastavi engleskog jezika struke (Vuković-Vojnović i Knežević 2007; Đurović 
i Silaški 2014). Upitnik je bio anoniman i uključivao je i 4 demografska pitanja. Na osnovu dobijenih 
demografskih podataka, utvrđeno je da je u istraživanju učestvovalo ukupno 24 muških i 76 ženskih 
ispitanika. Najveći broj studenata je učio engleski jezik 12 godina (66%) ili 8 godina (22%) pre upisa na 
fakultet. Mali procenat studenata učio je engleski jezik manje od 8 godina (12%). Što se tiče pohađanja 
nastave na fakultetu, 67% studenata iz uzorka pohađalo je nastavu redovno, 24% je pohađalo nastavu 
povremeno, dok je svega 9% ispitanika retko prisustvovalo nastavi.

Upitnik se sastojao od 12 tvrdnji koje su ispitanici ocenjivali na Likertovoj šestostepenoj skali 
(od apsolutno se ne slažem do apsolutno se slažem). Primer korišćenog upitnika nalazi se u odeljku 
Dodatak. Analiza dobijenih rezultata predstavljena je u procentima za svaku tvrdnju i u vidu srednje 
vrednosti ocene. 

Cilj istraživanja je da se pruže odgovori na sledeća istraživačka pitanja: 
- Da li su studenti analiziranih inženjerskih fakulteta motivisani za učenje engleskog jezika?
- Koja vrste motivacije, integrativna ili instrumentalna, je izraženija kod ispitanika?
- Koja orijentacija instrumentalne motivacije, akademska ili poslovna, je zastupljenija?
- Da li se razlikuje vrsta i orijentacija motivacije kod studenata I i II godine u odnosu na studente 

III i IV godine studija? 

4. REZULTATI

Za potrebe analize dobijenih rezultata, tvrdnje su podeljene u tri grupe: tvrdnje (1, 4, 10 i 11) koje 
su ispitivale integrativnu motivacije, tvrdnje (3, 6, 7, 9 i 12) koje su ispitivale akademsku orijentaciju 
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instrumentalne motivacije i tvrdnje (2, 5 i 8) koje su ispitivale poslovnu orijentaciju instrumentalne 
motivacije.

Za svaku grupu tvrdnji rezultati su predstavljeni u tabelama (Tabele 1, 2 i 3). Posebno su obrađeni 
rezultati za niže i više godine studija. U poslednjoj koloni izražena je srednja vrednost ocene, kao i pro-
sečna srednja vrednost ocene za celu grupu. 

4.1. Integrativna motivacija

U Tabeli 1 prikazani su rezultati za integrativnu motivaciju.
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1. Učenje engleskog jezika za 
mene predstavlja zadovoljstvo 
a ne obavezu.

I i II 3
6%

6
12%

7
14%

18
36%

9
18%

7
14%

3,9

III i IV 2
4%

3
6%

7
14%

7
14%

18
36%

13
26%

4,5

4. Želim da dobro naučim 
engleski jezik da bih mogao 
da gledam filmove i slušam 
muziku sa engleskog 
govornog područja.

I i II 4
8%

2
4%

6
12%

11
22%

15
30%

12
24% 4,34

III i IV 2
4%

4
8%

4
8%

11
22%

12
24%

17
34% 4,56

10. Kroz učenje engleskog jezika 
volim da učim i o načinu 
života i civilizaciji naroda sa 
engleskog govornog područja.

I i II 4
8%

5
10%

8
16%

20
40%

11
22%

2
4% 3,7

III i IV 3
6%

5
10%

12
24%

11
22%

7
14%

12
24% 4,0

11. Želim da dobro naučim 
engleski jezik kako bih mogao 
da razgovaram sa ljudima sa 
engleskog govornog područja 
i da se snađem kad putujem u 
inostranstvo.

I i II 2
4%

0
0%

1
2%

5
10%

23
46%

19
38% 5,08

III i IV
0

0%
1

2%
1

2%
3

6%
10

20%
35

70% 5,54

Prosečna 
srednja vrednost 4,45

Tabela 1. Integrativna motivacija studenata nižih i viših godina studija

Na osnovu rezultata iz Tabele 1 može se zaključiti da studenti i nižih i viših godina studija gene-
ralno pokazuju visok nivo integrativne motivacije. Preko 65% ispitanika pozitivno je ocenilo (uglavnom 
se slažem, slažem se i apsolutno se slažem) sve četiri tvrdnje. Veoma značajan podatak je da učenje 
engleskog jezika za većinu studenata predstavlja zadovoljstvo a ne obavezu (tvrdnja 1), što je takođe 
potvrđeno u ocenama za tvrdnju 4 (Želim da dobro naučim engleski jezik da bih mogao da gledam 
filmove i slušam muziku sa engleskog govornog područja) i tvrdnju 10 (Kroz učenje engleskog jezika 
volim da učim i o načinu života i civilizaciji naroda sa engleskog govornog područja), kroz koje vidimo 
da studenti učenje engleskog jezika povezuju sa različitim aspektima svog slobodnog vremena i ličnih 
interesovanja. Ovakav stav ispitanika može se objasniti i činjenicom da se nastava stranog jezika na 
univerzitetskom nivou po metodologiji razlikuje od ostalih predmeta, kao i da je „komunikacija između 
profesora i studenata na ovom predmetu, delimično i zbog prirode samog predmeta, mnogo izraženija u 
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odnosu na ostale predmete“ (Đurović i Silaški 2014: 175). Najviši stepen integrativne motivacije (97% 
i 98% pozitivnih ocena) uočava se kod 11. tvrdnje, gde su studenti pokazali da su izuzetno motivisani 
da uče engleski jezik da bi mogli da komuniciraju sa strancima i koriste engleski jezik kada putuju u 
inostranstvo. 

Iako su odgovori kod studenata nižih i viših godina studija slični, ipak se uočava izraženija inte-
grativna motivacija kod studenata III i IV godine, gde je ustanovljena i viša srednja vrednost ocene za 
sve četiri tvrdnje. Ovakav rezultat pokazuje da studenti, približavajući se završetku studija, pokazuju 
viši nivo svesti o važnosti engleskog jezika za samostalnu komunikaciju i snalaženje u inostranstvu i u 
novim situacijama u kojima im je neophodno znanje engleskog jezika.

4.2. Instrumentalna motivacija – akademska i poslovna orijentacija

U Tabeli 2 prikazani su rezultati ocena za akademsku orijentaciju instrumentalne motivacije. 
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3. Postizanje dobre ocene na ispitu 
najvažniji mi je podsticaj za 
učenje engleskog jezika.

I i II 3
6%

4
8%

11
22%

12
24%

14
28%

6
12%

3,96

III i IV 5
10%

9
18%

9
18%

10
20%

11
22%

6
12%

3,62

6. Želim da dobro naučim engleski 
jezik jer mi je važno da steknem 
široko opšte obrazovanje.

I i II 2
4%

1
2%

3
6%

8
16%

18
36%

18
36% 4,86

III i IV 0
0%

0
0%

2
4%

7
14%

14
28%

27
54% 5,32

7. Učim engleski ne samo zato što 
mi je to predmet na studijama.

I i II 3
6%

3
6%

4
8%

11
22%

11
22%

18
36% 4,56

III i IV 2
4%

3
6%

3
6%

8
16%

13
26%

21
42% 4,8

9. Učim engleski jer će mi koristiti 
tokom studija. 

I i II 0
0%

0
0%

7
14%

9
18%

19
38%

15
30% 4,84

III i IV 0
0%

5
10%

5
10%

11
22%

13
26%

16
32% 4,6

12. Želim da dobro naučim engleski 
jezik da bih mogao da nastavim 
školovanje u inostranstvu.

I i II 5
10%

3
6%

2
4%

11
22%

15
30%

14
28% 4,4

III i IV 5
10%

4
8%

2
4%

8
16%

10
20%

21
42% 4,54

Prosečna 
srednja vrednost 4,55

Tabela 2. Instrumentalna motivacija studenata nižih i viših godina studija – akademska orijentacija

Prikazani rezultati svedoče o visokim vrednostima dobijenim za akademsku orijentaciju instru-
mentalne motivacije, iz čega se može zaključiti da studenti smatraju da im je engleski jezik potreban i 
koristan tokom studija. Interesantno je primetiti da je najniži stepen motivacije utvrđen za 3. tvrdnju, te 
da visoka ocena nije jedan od važnijih motiva za učenje engleskog jezika. S druge strane, najviše vred-
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nosti uočene su kod 6. tvrdnje (88% i 96% pozitivnih ocena), čime studenti ističu da je za sticanje šireg 
opšteg obrazovanja važno znanje engleskog jezika, koji im omogućuje pristup značajno većem broju 
informacija dostupnih samo na engleskom jeziku.

Poredeći rezultate studenata nižih i viših godina, vidimo da studenti nižih godina imaju viši nivo 
motivacije kod 3. tvrdnje (Postizanje dobre ocene na ispitu najvažniji mi je podsticaj za učenje engle-
skog jezika) i 9. tvrdnje (Učim engleski jer će mi koristiti tokom studija), tj. tvrdnji koje se odnose na 
važnost engleskog jezika za uspešnost tokom studiranja. Ovakav rezultat je i očekivan, imajući u vidu 
da su studenti na nižim godinama studija usredsređeni prevashodno na ostvarivanje kratkoročnih aka-
demskih ciljeva, a to su uspešno polaganje ispita i završavanje studija. S druge strane, studenti viših 
godina imaju viši stepen motivacije kod tvrdnje 6 (Želim da dobro naučim engleski jezik jer mi je važno 
da steknem široko opšte obrazovanje) i tvrdnje 12 (Želim da dobro naučim engleski jezik da bih mogao 
da nastavim školovanje u inostranstvu), koje nisu usko vezane za polaganje ispita, već se stavlja akcenat 
na važnost obrazovanja uopšte i nastavak školovanja. 

Tabela 3 predstavlja rezultate dobijene za poslovnu orijentaciju instrumentalne motivacije.
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2. Smatram da ću tokom 
svoje buduće karijere 
imati koristi od 
poznavanja engleskog 
jezika.

I i II 0
0%

0
0%

1
2%

7
14%

12
24%

30
60%

5,42

III i IV 0
0%

1
2%

1
2%

1
2%

10
20%

37
74%

5,62

5. Želim da dobro naučim 
engleski jezik da bih 
mogao da nađem posao u 
inostranstvu. 

I i II 5
10%

3
6%

2
4%

11
22%

15
30%

14
28%

4,4

III i IV 5
10%

4
8%

2
4%

8
16%

10
20%

21
42%

4,54

8. Želim da dobro naučim 
engleski jezik da bih 
pronašao/la dobro plaćen 
posao.

I i II 3
6%

3
6%

4
8%

11
22%

15
30%

14
28% 4,48

III i IV 2
4%

4
8%

6
12%

14
28%

11
22%

13
26% 4,34

Prosečna srednja 
vrednost 4,8

Tabela 3. Instrumentalna motivacija studenata nižih i viših godina studija – poslovna orijentacija

Na osnovu rezultata iz Tabele 3 može se zaključiti da studenti Tehnološkog i Poljoprivrednog 
fakulteta imaju veoma visok nivo instrumentalne motivacije za poslovnu orijentaciju. Kod sve tri tvrd-
nje, pozitivne ocene dalo je preko 75% studenata. Najviši stepen instrumentalne motivacije za poslovnu 
orijentaciju (98% i 96% pozitivnih ocena) uočava se kod 2. tvrdnje (Smatram da ću tokom svoje buduće 
karijere imati koristi od poznavanja engleskog jezika), gde su studenti pokazali izuzetnu motivisanost za 
učenje jer su svesni da će im znanje engleskog jezika biti potrebno i korisno u budućoj karijeri u struci. 
Visok nivo motivacije uočava se i kod 5. tvrdnje (Želim da dobro naučim engleski jezik da bih mogao 
da nađem posao u inostranstvu), što nije očekivano budući da zaposlenje u inostranstvu nije cilj svih 
studenata. U 8. tvrdnji (Želim da dobro naučim engleski jezik da bih pronašao/la dobro plaćen posao), 
pokazano je da studenti povezuju znanje engleskog jezika ne samo sa mogućnostima pronalaska budu-
ćeg posla već i sa visinom plate.
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Iako su odgovori kod studenata nižih i viših godina studija slični, ipak se uočava nešto izraženija in-
strumentalna motivacija kod studenata III i IV godine, gde je ustanovljena viša srednja vrednost ocene (osim 
kod 8. tvrdnje). Budući da završetak studija podrazumeva traženje zaposlenja, studenti III i IV godine studija 
pokazuju viši nivo svesti o uticaju znanja engleskog jezika na mogućnost pronalaženja posla u struci.

5. ZAKLJUČAK I PEDAGOŠKE IMPLIKACIJE

Specifičnost nastave jezika struke ogleda se u tome što povezuje prethodno stečeno znanje engle-
skog jezika sa akademskim interesovanjima i budućom profesijom studenata. 

Rezultati ovog istraživanja pokazuju da su studenti analiziranih inženjerskih fakulteta veoma mo-
tivisani za učenje engleskog jezika. Visoke vrednosti dobijene su ne samo za instrumentalnu motivaciju 
(srednje vrednosti ocene na šestostepenoj skali su: 4,55 za akademsku orijentaciju i 4,8 za poslovnu ori-
jentaciju) već i za integrativnu motivaciju (srednja vrednost ocene je: 4,45)3. Dobijeni rezultati u skladu 
su sa Braunovim zapažanjima (Brown 2000: 154) da se učenje stranog jezika retko odvija u kontekstu 
koji je isključivo instrumentalan ili isključivo integrativan, te da je za uspešno učenje jezika potrebna 
i integrativna i instrumentalna motivacija. Ipak, najviša srednja vrednost utvrđena je za poslovnu ori-
jentaciju instrumentalne motivacije, što je i očekivano imajući u vidu da su ispitanici ovog istraživanja 
bili studenti koji pohađaju nastavu engleskog jezika struke na tercijarnom nivou. Za većinu aspekata 
motivacije, kako integrativne tako i instrumentalne, uočava se veća motivisanost studenata viših godina 
studija, osim kod aspekata akademske orijentacije vezanih za značaj znanja engleskog jezika za uspe-
šnost studiranja. Razlike među ocenama za različite vrste i orijentacije motivacije, međutim, nisu velike, 
što je u skladu sa zapažanjima da se danas, usled globalizacije i stvaranja internacionalne kulture koja 
obuhvata i sfere nauke i poslovanja kojima dominira engleski jezik, integrativni i instrumentalni aspekti 
motivacije za učenje engleskog jezika sve više preklapaju (Lamb 2004; Topalov 2011).

Na osnovu izvedenih zaključaka mogu se izvesti preporuke za nastavnu praksu engleskog jezika 
struke na tercijarnom nivou: 

- Utvrđen visok nivo integrativne motivacije treba uzeti u obzir prilikom odabira tema i nastav-
nog materijala koji bi trebalo da budu u skladu sa uzrastom i interesovanjima studenata. U kontekstu 
nastave jezika struke posebnu pažnju treba posvetiti kulturološkim i obrazovnim aspektima anglofonih 
zajednica povezujući ih sa temama relevantnim za oblasti tehnološke i poljoprivredne struke (npr. zaštita 
životne sredine, bezbednost hrane, način ishrane, životne navike, obrazovni sistem itd.).

- U skladu sa zaključkom da je akademska orijentacija instrumentalne motivacije dominantnija 
kod studenata nižih godina studija, potrebno je studente na nižim godinama studija osposobiti da koriste 
stručnu literaturu na engleskom jeziku što im može biti od pomoći prilikom pripremanja stručnih ispita 
i pisanja radova na engleskom jeziku.

- Budući da je najviša srednja vrednost ocene utvrđena kod poslovne orijentacije instrumentalne 
motivacije, posebno kod studenata viših godina studija, znanje i veštine koje studenti završnih godina 
treba da steknu, pored poznavanja stručne terminologije, podrazumevaju i usmene prezentacije i izlaga-
nja rezultata iz odgovarajućih oblasti struke, pisanje stručnih izveštaja, kao i ovladavanje karakteristika-
ma diskursa i žanrova značajnih za njihovu buduću profesionalnu karijeru. 

U osmišljavanju kurikuluma za engleski jezik struke na analiziranim fakultetima ali i srodnim 
inženjerskim fakultetima, stoga, treba imati u vidu različite aspekte motivacije studenata i njihovih po-
treba u širem društvenom kontekstu kojim dominira komunikacija na engleskom jeziku. 

3  Značajan podatak je da se rezultati ovog istraživanja u velikoj meri poklapaju sa rezultatima analize potreba izvedene na 
istim fakultetima (Jerković i Komaromi 2019), što svedoči o tome da se motivacija studenata značajno podudara sa stvarnim 
potrebama vezanim za znanje engleskog jezika koje postoje u poslovima inženjerske struke. 
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UPITNIK ZA STUDENTE TEHNOLOŠKOG I POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA 

Cilj upitnika je da ispita stepen integrativne i instrumentalne motivacije kod studenta Tehnološkog i Poljoprivred-
nog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. 
Svi podaci su anonimni i koristiće se isključivo za potrebe naučnog istraživanja dr Jelene Jerković i dr Bojane 
Komaromi, pod naslovom „Značaj instrumentalne i integrativne motivacije u nastavi engleskog jezika struke na 
Tehnološkom i Poljoprivrednom fakultetu“.

Ukoliko ne želite da učestvujete u istraživanju, slobodno vratite upitnik. Ukoliko želite da učestvujete, to će 
podrazumevati vašu saglasnost/pristanak da učestvujete u anketi. Molimo vas da zaokružite i dopunite sledeća 
pitanja. Hvala!

1. Pol: a) M      b) Ž
2. Godina studija: a) I      b) II       c) III      d) IV
3. Koliko godina ste učili engleski jezik pre upisa na fakultet? _____________
4. Nastavu engleskog jezika na fakultetu sam pohađao/la:    a) redovno      b) povremeno   c) retko 

https://doi.org/10.1017/S026144480001315X
https://doi.org/10.1017/S026144480001315X
https://doi.org/10.2298/MPNS1904098M
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U narednom delu upitnika je potrebno da zaokružite broj na skali od 1 do 6: 1 (Apsolutno se ne slažem), 2 (Ne 
slažem se), 3 (Uglavnom se ne slažem), 4 (Uglavnom se slažem), 5 (Slažem se), 6 (Apsolutno se slažem)
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1. Učenje engleskog jezika za mene predstavlja zadovoljstvo 
a ne obavezu. 1 2 3 4 5 6

2. Smatram da ću tokom svoje buduće karijere imati koristi 
od poznavanja engleskog jezika. 1 2 3 4 5 6

3. Postizanje dobre ocene na ispitu najvažniji mi je podsticaj 
za učenje engleskog jezika. 1 2 3 4 5 6

4. Želim da dobro naučim engleski jezik da bih mogao da 
gledam filmove i slušam muziku sa engleskog govornog 
područja.

1 2 3 4 5 6

5. Želim da dobro naučim engleski jezik da bih mogao da 
nađem posao u inostranstvu. 1 2 3 4 5 6

6.  Želim da dobro naučim engleski jezik jer mi je važno da 
steknem široko opšte obrazovanje. 1 2 3 4 5 6

7.  Učim engleski ne samo zato što mi je to predmet na 
studijama. 1 2 3 4 5 6

8.  Želim da dobro naučim engleski jezik da bih pronašao/la 
dobro plaćen posao. 1 2 3 4 5 6

9.  Učim engleski jer će mi koristiti tokom studija. 1 2 3 4 5 6

10. Kroz učenje engleskog jezika volim da učim i o načinu 
života i civilizaciji naroda sa engleskog govornog 
područja.

1 2 3 4 5 6

11. Želim da dobro naučim engleski jezik kako bih mogao da 
razgovaram sa ljudima sa engleskog govornog područja i 
da se snađem kad putujem u inostranstvo.

1 2 3 4 5 6

12. Želim da dobro naučim engleski jezik da bih mogao da 
nastavim školovanje u inostranstvu. 1 2 3 4 5 6

THE IMPORTANCE OF INSTRUMENTAL AND INTEGRATIVE MOTIVATION IN ESP COURSES AT 
FACULTY OF TECHNOLOGY AND FACULTY OF AGRICULTURE 

Summary

The specific feature of Language for Specific Purposes courses is its close connection to students’ future profes-
sion. Therefore, it is expected that the motivation for foreign language learning is also placed in context of students’ 
future professional goals. This paper aims to explore whether there is difference between the levels of instrumental 
and integrative motivation of undergraduate students who attend English for Specific Purposes courses at the Fac-
ulty of Technology and the Faculty of Agriculture, University of Novi Sad. The paper also investigates different 
aspects of instrumental motivation, including professional orientation (related to goals important for students’ fu-
ture professional career, e.g. possibility of finding a job and career promotion) and academic orientation (related to 
achievement of academic goals, e.g. ability to use English professional/technical literature, continuation of studies 
abroad, possibility of gaining a scholarship). In addition, the results indicate whether there is difference between 
instrumental and integrative motivation of I and II year students on one hand and III and IV year students on the 
other. The sample comprises 100 students in total (50 students of I and II year of studies and 50 students of III and 
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IV year of studies). For the purposes of this research, the existing questionnaires were adapted (Vuković-Vojnović 
& Knežević 2007; Đurović & Silaški 2014). Although the results indicate a high level of both integrative and in-
strumental motivation among the students, the highest average score was determined for professional orientation 
of instrumental motivation. Also, the students of final years of studies have higher average score in most aspects of 
both integrative and instrumental motivation. Pedagogical implications of the study can be helpful to ESP teachers 
to organise more purposeful ESP classes by adapting teaching material according to students’ motivation so as to 
stimulate students’ interest and desire to learn ESP.  

Keywords: instrumental motivation, integrative motivation, English for Specific Purposes, engineering profession, 
English for Academic Purposes
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HOW ONLINE AND HYBRID CLASSES AFFECT THEORETICAL 
GRAMMAR COMPREHENSION AND LEARNING EXPERIENCE:  

A CASE STUDY

This quantitative-qualitative research assessed if and how the COVID-19-induced switch to hybrid/online teach-
ing influenced students’ comprehension of key concepts in the introductory, first-year, university course in English 
grammar. The research compared summative assessments of pre- and post-COVID-19-pandemic students’ abil-
ity to understand, apply and analyse key grammatical concepts in sentences and phrases. The study relied on the 
students’ feedback on the quality of their learning experience, assessed by means of an online survey carried out 
on both pre- and post-COVID-19-pandemic students. The analysis shows that the switch to online learning had a 
significant negative effect on the students’ ability to understand, apply and analyse grammatical phenomena, while 
also making their learning experience either bad or bearable. This negative effect was observed despite the fact 
that additional formative and interim assessment was conducted for online teaching to identify gaps in learning and 
inform decisions on how to organize and prepare future classes.

Keywords: online teaching, learning experience, English grammar, negative effects, COVID-19

1.  INTRODUCTION: GOALS OF THE RESARCH

Having faced the same challenge as thousands of other university lecturers in the domain of 
humanities in the first half of 2020 (the COVID-19 lockdowns, abrupt switch to online teaching, no in-
person teaching activities, etc.), and having gone through almost two years of pandemic-disrupted teach-
ing process, the researchers noticed, albeit in a non-scientific fashion, that students seem to have more 
issues related to comprehension and basic understanding of descriptive grammatical concepts. For this 
reason, the authors set out to formally examine if these issues were an overall trend among university 
students who were forced to learn online, or it was just a subjective feeling on the part of the researchers 
who are also lecturers in two introductory courses in English grammar. 

More specifically, the main research question that this study set out to answer was to determine 
if the COVID-19-induced switch to hybrid and online teaching influenced students’ comprehension of 
theoretical and descriptive grammar concepts in the introductory, first-year, university course in English 
grammar at the Department of English Studies, University of Novi Sad. Furthermore, if the answer to 
the main research question was positive, the secondary research question was to find out how the switch 
to hybrid and online teaching influenced students’ comprehension of theoretical and descriptive gram-
mar concepts discussed in the course, and, also, to identify possible teaching strategies for mitigating 
these effects. To put it simply, the research set out to answer the “if” and “how” of the perceived negative 
effects of a forced switch to online learning, on a sample of two generations of students (a total of 240) 
of the courses English Grammar 1 and English Grammar 2 at the aforementioned department. 

Typologically speaking, this study is best classified as belonging to the domain of teaching meth-
odology, with a focus on the impact of COVID-19 on students’ academic achievement and students’ 
learning experience in the online or primarily online teaching mode.
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2.  LITERATURE REVIEW

In terms of the relevant literature, it may be speculated that the topic of teaching and learning 
during the COVID-19 pandemic is a topic which will dominate the methodology domain for some time. 
When the research was initially being conducted, in the second half of 2021, there were already several 
dozen studies dealing with the impact of COVID-19 on university students and how the pandemic nega-
tively influenced the educational process, in terms of how detrimental it was to the learning experience. 
For example, some studies are focused on the learning experience, such as Almendingen et al. (2021), 
Muthuprasad et al. (2021), and Said and Refaat (2021), where the conclusion is that overwhelmingly 
the learning experience was, at best, suboptimal, and, at worst, seriously detrimental to the learning pro-
cess. As can be deduced from the previous sentence, the impact of COVID-19 was not uniform across 
all student groups, which is a phenomenon explored, among others, by Goldberg (2021), who shows 
that the most severe impact of the COVID-19 pandemic was disparately felt among the financially 
vulnerable groups of students and minorities, where the main cause of the negative effects was bad in-
ternet infrastructure and insufficient financial resources to technologically support the switch to online 
learning (i.e., paying for faster internet connection, buying new devices, etc.). However, as Schleicher 
(2020) reports, an OECD analysis shows that negative effects occurred even in the richest countries and 
were not exclusive to only minority groups, although they were most pronounced in them. For instance, 
Kaufmann and Vallade (2020a, 2020b) state isolation, lack of self-discipline and technical literacy as 
some of the negative phenomena related to the situation.

On the other hand, there are also studies, especially in the domain of medical education, that show 
that the switch to online learning during the COVID-19 pandemic produced equivalent or better student 
course-performance as compared with pre-pandemic data (e.g., Zheng et al. 2021). It should be noted at 
this point that such studies do not directly measure the actual level of comprehension and students’ suc-
cess in achieving the course’s educational goals: in most cases, “course performance” actually refers to 
the final grades in the course and their distribution across the previous generations of students, as well as 
the new ones who were affected by COVID-19. Sometimes, the studies that analyse the pre-COVID-19 
and COVID-19 cohorts, actually fall short of even comparing the grades, but only focus on the afore-
mentioned learning experience (e.g., Sharma and Alvi 2021). Additionally, in terms of suggestions for 
improving the educational process, they are mostly technology-oriented. For example, Sobaih et al. 
(2021) provide suggestions on using Microsoft Teams for online classes, but there are similar studies on 
Google Classroom, Moodle, Blackboard, etc. 

On the whole, the literature review seems to show that online classes are not bad in themselves, 
but are inadequate if they are the only form of classes, whereby it should be stressed that hybrid classes 
are preferred over online-only, and face-to-face ones are considered the best, but only if interactive. A 
very common point across most of the referenced papers is that lectures can be fully online or even pre-
recorded: students see no need for lectures to be synchronous if there is no interaction in them. General-
ly, non-interactive online-only classes seem to be deemed as a poor substitute for hybrid or face-to-face 
classes, and the learning experience in online classes is generally deemed as suboptimal (in comparison 
with hybrid and face-to-face classes).

However, it is not possible to draw a definitive conclusion on whether the online mode of teach-
ing/learning has a positive, negative or no effect on the final grades and the pass/fail rate: this seems to 
depend on the subject matter and the thematic focus of the course, but, overall, there seem to be no dif-
ferences. A good example of this phenomenon is the study on pre-pandemic and post-pandemic course-
grade comparison in several medical courses (Zheng et al. 2021), where, on the whole, the pass rate 
and grade averages are better for online courses, but there are exceptions (e.g., Anatomy/Histology vs. 
Integrated Clinical Science II (ICS II)). No such studies were found at the time when the research was 
being finalized for publication (early 2022). Having all of this in mind, this study may provide a small 
but potentially valuable data point needed to assess the compatibility of various linguistics disciplines 
and online teaching (i.e., goodness of fit of online learning for theoretical/descriptive grammar).
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3.  RESEARCH METHODOLOGY

Bearing in mind the goals of this research, it was necessary to devise a methodology which best 
supports achieving them. Therefore, this section of the paper explains how the researchers went about 
achieving the study goals and getting relevant insights. 

In short, the research employed a quasi-experimental approach. More specifically, the study com-
bined a survey and course-grade comparison, which is an approach devised specifically to address the 
perceived shortcomings of other studies that either looked at the course performance (i.e., grades), or at 
the learning experience, but not both. 

Having this in mind, the survey was used to assess the effectiveness of online courses during the 
2020-21 academic year, as perceived by students. The survey was formulated as a cross section of the 
questions used by previous (i.e., referenced) studies and contained a total of 13 questions. The survey 
used a 4-point Likert scale for 12 questions, one multiple-choice question and there was also an open-
ended question for suggesting the best ways to improve online classes. More specifically, the 4-point 
scale questions were split into two groups: a) perception of online learning/teaching (questions 1 to 6), 
and b) negative influences on the learning experience (questions 7 to 12). The 4-point Likert scale used 
the following types of assessment: strongly disagree, disagree, agree, and strongly agree. The survey is 
shown in Table 1 below.

The participants were 118 first-year students in the introductory, first-year, university course in 
English grammar at the Department of English Studies, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad 
(Serbia), and the response rate was 41.52%, i.e., 49 students filled in the whole survey. 

Table 1: The survey used in the research (Microsoft Forms)

Question: Type of answer:

1. This course in the online format supported my learning.

4-point Likert scale:
strongly disagree, disagree, agree, 
strongly agree

2. Generally, the course in the online format was effective.

3. Online teaching supported and facilitated my learning.

4. I would have preferred a face-to-face course.

5. I was able to normally interact and engage with the lecturer and 
my peers.

6. Web cameras should be turned on all the time

My learning experience was negatively influenced due to:

7. technical issues (problems with my device)

8. spatial issues (no empty/quiet room at home/dorm, etc.)

9. lack of digital competences

10. lack of normal social interaction (with peers and lecturer(s))

11. I got COVID-19

12. general stress due to the pandemic and COVID-19-induced 
changes in society

13. If you could choose the format of the online course, what would 
you choose:

3 options: 
asynchronous, synchronous, 
combined

14. What would you change/add/modify to improve the online 
classes:

open-ended answers in the text box 
(no limit)
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The second part of the quasi-experimental approach was based on the course-grade comparison. 
More specifically, the grades from the online course in the summer semester of 2021 were compared to 
the 2019 face-to-face course. The grade comparison took into consideration all relevant grades in vari-
ous examination periods: June (July), September, October and October II in 2019 and 2021.

3.1. Methodological notes

With reference to the aforementioned information, it is essential to make several important meth-
odology-related notes. 

Firstly, the study will only be analysing how online classes affect theoretical grammar compre-
hension and learning experience (not hybrid classes). The reason why this decision was made was due 
to different anti-pandemic measures during the semester. Specifically, given that the 2020-2021 cohort 
of students had hybrid classes for under three weeks in the winter semester of 2020 before a switch to 
fully online mode it was decided that the results from that semester are more representative of online 
classes. Consequently, the study is based on the analysis of the course Grammar of English 2 in the sum-
mer semester of the 2020-21 academic year. 

Finally, the researchers assume that the online form of the course was delivered in a way that min-
imized the negative effect of the online-only mode. More precisely, the F2F (face-to-face) classes from 
2019 employed synchronous F2F lectures, synchronous F2F practice and F2F office hours (PDF slides 
from lectures were provided, too). On the other hand, online-only classes from 2021 employed synchro-
nous online lectures with quizzes, synchronous online practice classes, PDF slides of lectures and prac-
tice classes, additional practice materials, lecture recordings and recordings of most important practice 
classes, and there were also synchronous office hours (usually for no more than five students). 

4. RESEARCH FINDINGS

In line with the methodological approach of the research, this section is organized into two parts: 
a) findings from the survey on perception of online learning, and b) grade comparison of the pre-COV-
ID-19 and COVID-19 generation. It should be noted that percentages provided in the survey finding 
have been rounded in Excel to the nearest round number, which was done for the sake of easier read-
ability.

4.1. Survey findings

The survey findings are further organized into six subsections on: a) general attitudes toward 
online teaching and courses in the online format, b) specific questions about the course in English gram-
mar in the online format, c) attitudes toward interaction in online courses, d) negative influences on the 
online teaching process, e) the preferred mode of teaching and f) suggestions for improving the online 
course(s).

4.1.1. General attitudes toward online teaching and courses in the online format
The survey showed that, overall, 90% of students felt that online teaching by lecturers sup-

ported and facilitated their learning, as shown in Figure 1. It should, however, be emphasized that only 
10% of respondents strongly agreed with this statement, while 80% agreed. On the other end of the 
spectrum, 8% disagreed and 2% strongly disagreed. Taken together, it may be claimed, at least based 
on this survey, that online teaching performed its basic function for the majority of students, which is 
a conclusion that is further supported by more than 92% of “agree” or “strongly agree” responses to 
the second statement (Generally, courses in the online format were effective.). Surprisingly, though, 
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55% of students strongly agreed with the effectiveness of the online format and 37% “only agreed”, 
as shown in Figure 2, which represents a change in attitude in comparison to the first statement about 
online teaching facilitating their learning where “strongly agree” responses constituted only 10%. This 
may be indicative of the fact that the lecturers in individual courses generally did a great job in deliv-
ering their respective courses in the online format, but students were simply dissatisfied or frustrated 
by being forced to work online only.

Figure 1: Survey responses for the first general statement: 
Online teaching supported and facilitated my learning

Figure 2: Survey responses for the second general 
statement: Generally, courses in the online format were 
effective

4.1.2. Specific questions about the course in English grammar in the online format
It is in survey responses to the third statement, shown in Figure 3, that things become focused 

exactly on the course in English grammar (This course in the online format supported my learning.), 
and it is where things get “interesting”, because the students’ level of joint “agree” and “strongly agree” 
responses dropped by 12% (from 92% to 80%) in comparison with statement two. On the whole, 80% is 
a vast majority of students, so the general conclusion on the effectiveness of online teaching and learning 
holds, but a dip in the agreement can be interpreted as a further piece of evidence that supports the find-
ings of earlier studies that online teaching is not compatible with all types of courses and subject matters 
even when these courses belong to the same domain (e.g., Zheng et al 2021). In short, this response, if 
confirmed in a larger study, indicates that theoretical and descriptive grammar is a good, but not a per-
fect fit for online teaching and learning. This conclusion is further reinforced by responses to the fourth 
statement (I would have preferred a face-to-face course.), where 88% of students agreed (43% “agree” 
and 45% “strongly agree”), as shown in Figure 4.

Figure 3: Survey responses for the first statement on 
English grammar course: This course in the online format 
supported my learning

Figure 4: Survey responses for the second statement on 
English grammar course: I would have preferred a face-to-
face course

4.1.3. Attitudes toward interaction in online courses
On the whole, it seems that the interaction with the instructor(s) and peers was far from optimal, 

as shown in Figure 5. More specifically, 37% of students disagree that they were able to normally inter-
act with their lecturers and peers, whereby there was an almost equal number of those who disagreed 
(18%) and those who strongly disagreed (19%). Nonetheless, it is difficult to assess if these attitudes 
are due to online instruction per se, the COVID-19 pandemic, or both. Interestingly, one of the most 
commonly mentioned means of boosting interaction and creating an illusion of standard classes – insist-
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ing that students turn on their cameras – seems to be a rather divisive issue, as can be seen in Figure 6. 
More specifically, students are split into two almost identically sized groups of those who agree with 
mandatory camera feeds (51%) and those who disagree with it (49%). The divisiveness and rather strong 
emotional charge of the issue is also visible in the fact that the majority of responses are the strong ones 
(and similarly frequent): 37% strongly disagree and 41% strongly agree, which is in line with some 
other findings that the attitude toward the use of webcams is a controversial issue: “for some, the home 
remained a backstage that could not be safely exposed; for others, the home became a convenient front 
stage for school” (Hosszu et al. 2021: 1).

Figure 5: Survey responses for the first statement on 
interaction in online course: This course in the online 
format supported my learning

Figure 6: Survey responses for the second statement on 
interaction in online course: I would have preferred a face-
to-face course

4.1.4. Negative influences on the online teaching process
In accordance with the methodological approach and survey design that was driven by previous 

studies, the research used a set of six statements whose purpose was to determine the key negative influ-
ences on the online teaching process (figures 7 to 12). Responses in this part of the survey indicate that, 
perhaps surprisingly, there were very few technical issues: only 6% of students reported them, as shown 
in Figure 7. This can be interpreted as evidence that Generation Z students truly are digital natives, 
who have no issues with the use of modern communication technologies, which is a conclusion further 
supported by responses on the statement about digital competences (Figure 9) where the overwhelming 
majority of students (80%) disagreed with the statement that their lack of digital competencies had a 
negative effect on the online teaching process. 

On the other hand, as shown in Figure 8, almost a third of respondents (30%) reported having 
issues with finding a silent or quiet place for online classes. This can be explained by the temporary 
closure of dormitories and a forced return of students to their parents’ homes, where, based on this 
study, they probably had issues finding a quiet place where they would not be interrupted by either their 
parents, siblings or other family members living in the same household. 

Most importantly, virtually all students (98%) agree or strongly agree that the lack of normal 
social interaction with their peers and lecturers was detrimental to the quality of the online course, as 
shown in Figure 10. This cannot be taken as a definitive “last-nail-in-the-coffin” negative verdict on the 
quality of online teaching. In fact, these responses to the statement should probably be interpreted, most 
likely to a considerable extent, as a negative opinion on lockdowns and strict social-distancing meas-
ures. From a broader perspective, this can also be taken as additional evidence that the best way to use 
online teaching is to combine it with face-to-face classes (i.e., to create a hybrid learning environment), 
as it is clear that online teaching materials alone cannot provide a satisfactory learning experience in 
university courses, at least in the domain of grammar.

Finally, as evidenced in Figure 11 and Figure 12, 80% of respondents felt stress due to COVID-
19-induced changes in society in general, while 22% contracted COVID-19 (or thought they had con-
tracted it), which influenced them, but to a larger or smaller extent, depending on the individual in ques-
tion. Interestingly, this finding may be relevant for medical purposes, as it confirms that the pandemic 
primarily affected people aged 25 or older. Namely, the proportion of students who had COVID-19 
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(22% in this survey) is smaller than that in the general population: according to the latest data, Serbia 
had close to two million confirmed cases of infection in a population of 6.88 million, which amounts to 
an overall infection rate of 29%.

Figure 7: Survey responses for the first statement on negative 
influences on the learning experience: Technical issues (problems 
with my device)

Figure 8: Survey responses for the second statement on 
negative influences on the learning experience: Spatial 
issues (no empty/quiet room at home/dorm, etc.)

Figure 9: Survey responses for the third statement on 
negative influences on the learning experience: Lack of digital 
competences

Figure 10: Survey responses for the fourth statement on 
negative influences on the learning experience: Lack of 
social interaction (with peers and lecturer(s))

Figure 11: Survey responses for the fifth statement on 
negative influences on the learning experience: General stress 
due to the pandemic and COVID-19-induced changes in 
society

Figure 12: Survey responses for the sixth statement on 
negative influences on the learning experience: I got 
COVID-19

The penultimate item in the survey was not a statement which was to be assessed on a Likert 
scale, but a direct question (If you could choose the format of the online course, what would you choose: 
a) asynchronous, b) synchronous, and c) combined?). Quite surprisingly, the most common answer 
(55%) was “combined”, as shown in Figure 13, but, perhaps not so surprisingly, this was not as large 
a majority as in some previous survey items where some statements had over 80%. Nonetheless, the 
fact that only 27% prefer synchronous courses, and as many as 18% prefer fully asynchronous ones 
represents a strong indication that modes of teaching at the university level should be changed to match 
the expectations of new generations, who are quite happy with having pre-recorded lectures, but would 
prefer more interactive practice and seminar sessions.
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Figure 13: Students’ responses on the preferred format of the online course

The last item in the survey was an open-ended question which provided students with an option 
to suggest ways to improve the online teaching-learning experience. A total of 17 students provided sug-
gestions which can be broadly classified into organization-, interaction-, mode-of-teaching- and exam-
oriented ones. In the following paragraph(s), the responses were copied and pasted from the online form 
without any changes and edits (i.e., typos and capitalization issues were not fixed – the responses are 
presented in their original form).

In terms of organizational suggestions, students proposed: a) “record in advance and have a dis-
cussion during live sessions”, “online discussions (not office hours)” and “chat sessions”. In other words, 
students’ suggestions were aimed at organizational changes that would promote more interaction. This is 
perfectly aligned with the second group of suggestions that were directly aimed at interaction: a) “make 
lectures more interactive (but I don’t know how)”, b) “Lectures can be more interactive, eg. do quiz-
zes”, c) “More quizzes during lectures”, d) “Do (more) polls in lectures”, e) “Make breakout rooms in 
lectures”, and f) “Organize virtual seminars”. 

There were also five responses that targeted the mode of online teaching/learning, and all of 
them focused on one mode in particular: podcasting. The responses varied in length (“Podcasts”, “do 
podcasts”. “Some podcasts”, “why not podcasts?”, and “It would be great if I could find your lectures 
on Spotify, as a podcast.”), but what they all had in common was that they revealed podcasting as an 
under-utilized teaching tool suitable for theoretical/descriptive grammar.

Finally, in three responses that were focused on the final exam, students suggested that the course 
could be improved by having mock exams (“mock mid term exams”, “Mock exam” and “You could do 
a “simulation” of the real exam, or of a midterm.”). This suggestion is most probably a general one, as 
preparation for the exam is something that is not directly related to the mode of teaching/learning.

5. GRADE-COMPARISON ANALYSIS

Grade comparison represented a challenge, but not because of the lack of data or issues with cal-
culation. The main challenge was data preparation. Namely, due to the fact that students can take their 
examinations in any or, theoretically, all twelve exam periods and that many students take their exams a 
year or more after they took the course, the data preparation required a lot of manual and administrative 
work to identify and discard students from other generations/cohorts who took the exam together with 
the 2018-19 and 2020-21 cohort. The researchers had to go through exam registers and look at student 
ID booklet numbers (in Serbian: “broj indeksa”) for each exam period. That it was even possible to get 
the electronic copies of examination registers was owing to the Faculty of Philosophy’s online system 
for exam administration (zaposleni.ff.uns.ac.rs).
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To increase the confidence-level of the analysis, the exam materials in 2021 were purposefully 
identical to those used in the 2019 examination periods (June (July), September, October and October 
II). Owing to this, the possible number of variables/factors which could influence the statistics on grade 
comparison was significantly reduced (e.g., an easier test vs. a more difficult test in a particular exami-
nation period for a particular cohort). In other words, the students in both cohorts were examined at the 
“identical difficulty level”.

A chi-square test of independence was performed to examine the relation between the final grade 
and the generation of students (pre-pandemic vs. during-the-COVID-19-pandemic). The relation be-
tween these variables was significant, X2 (5, N = 133) = 9.5171, p = .049397. Generation 2021, overall, 
was less successful in taking the exam: while there are relatively smaller variations in grades 6 and 10, 
there are more pronounced variations/differences in grades 7 and 9, and a really significant differences/
variations in grade 8, as shown in Table 2 below.

Table 2: Chi-square test of independence between the final grade and the generation of students (pre-pandemic vs. during-
the-COVID-19-pandemic)

A chi-square test of independence was performed to examine the overall exam pass rates and the 
generation of students (pre-pandemic vs. during-the-COVID-19-pandemic). The relation between these 
variables was significant, X2 (4, N = 1044) = 36.6497, p = .00001. Generation 2021 on the whole was 
less successful in taking the exam: there were pronounced variations/differences in both the total number 
of students from the generation who passed and failed the exam. There was a slightly less conspicuous 
difference, but a significant one, in the number of no-shows (generation 2019 had been less likely to not 
show up for the exam, while 2021 was much more likely to do so, i.e., to register for the exam, but to 
give it up without even showing up). Finally, the difference in the pass and fail rate was similar: all in 
all, generation 2021 was almost two times less successful in passing the exam, but also two times less 
likely to fail the exam. This is shown in Table 3 below.

Table 3: Chi-square test of independence for the overall exam pass rates and the generation of students (pre-pandemic vs. 
during-the-COVID-19-pandemic)
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6. CONCLUSION

This small-scale research employed a quasi-experimental approach by combining a survey and 
course grade comparison to determine if the COVID-19-induced switch to hybrid and online teaching 
influenced students’ comprehension of theoretical and descriptive grammar concepts in the introductory, 
first-year, university course in English grammar at the Department of English Studies, University of 
Novi Sad. The research methodology was designed with the goal to address the perceived shortcomings 
of other studies that either looked at the course performance (i.e., grades), or at the learning experience, 
but not both. 

The study shows statistically significant differences in grades between the pre-COVID-19 and the 
COVID-19 cohort of students, where the COVID-19 cohort seems to have had a worse learning experi-
ence. As such, this study provides an additional data point for the general group of studies that analyze 
the effects of the switch to online teaching on learning outcomes and the overall learning experience. 
More specifically, this study seems to indicate that theoretical, descriptive grammar is not a perfect fit 
for online learning/teaching, as the success rate is significantly lower than in face-to-face classes. This 
lower success rate may be explained, on the basis of the survey analysis, as stemming from the follow-
ing factors:

•	 lecturers’ teaching performance, which is not a likely cause for the students’ performance, because 
the lecturers got excellent feedback grades (4.89 on a scale from 1 to 5) and made a conscious 
effort to provide more contact sessions and materials in the online format than in the face-to-face 
one, or

•	 inherent issues/shortcomings of using online-only teaching for theoretical/descriptive grammar, 
which is the more likely explanation: the survey results show that the overwhelming majority of 
the students think that a grammar course is better suited to face-to-face, synchronous learning/
teaching in the classroom.

The results of the survey also indicate that students think that online-only classes are suitable, but 
are not preferred (face-to-face is the preferred option). Furthermore, when asked about whether they 
would prefer synchronous or asynchronous classes, the vast majority of students opted for combined-
format online classes, where the lectures are deemed to be better delivered in the asynchronous mode 
and the practice classes in the synchronous one. Finally, students seem to be having no major issues with 
their digital literacy, but the general pandemic stress was an issue for them, as well as finding a suitable 
(quiet) place to follow synchronous online classes.

In summary, it may be said that this study provides a good indication that, as noticed in similar 
studies from other domains (e.g., Zheng et al. 2021), there are topics and respective courses which are 
not fully suited for online learning, and that theoretical grammar is one of them. Having in mind that 
the WHO and similar (inter)national institutions around the world are indicating that a new pandemic 
may happen sooner rather than later and that the COVID-19 pandemic has irreversibly started the trend 
of providing online classes, teachers of theoretical/descriptive grammar or language teachers who have 
grammar topics in their syllabi cannot hope for the best and assume that all problems with grammar 
teaching and online classes would be resolved by returning to classroom for face-to-face classes. On the 
contrary, every effort should be made to implement several possible teaching strategies for mitigating 
the negative effects of online learning in the domain of theoretical/descriptive grammar. Based on this 
study, these mitigating strategies can be formulated from two perspectives: that of the students and of 
the lecturers. In terms of suggestions provided by students, it seems essential that all online sessions be 
made as interactive as possible, while providing asynchronous access to lectures in various formats, in-
cluding podcasts. On the other hand, from the point of view of lecturers, the mitigating strategy is simple 
but not easy: to implement students’ suggestions by employing various learning technologies that enable 
and boost interactivity. For example, online practice classes should include small-scale problem-solving 
tasks that students are doing in small groups (of three or four) via breakout rooms in teleconferencing so-
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lutions (e.g., Zoom, Google Meet, GoToWebinar or Teams): not only does this increase interactivity, but 
also helps students develop team-working skills as a service-oriented competence and in-demand soft 
skill. Additionally, grammar exercises that are not compatible with small-group work can be made more 
interactive by means of online quizzes, voting or collaborative mind-maps, whiteboards, and knowledge 
charts, facilitated by means of tools such as Kaltura, Whiteboard.fi, or Ziteboard (for whiteboarding), 
and Quizizz, Kahoot! or Poll Everywhere (for voting, quizzing and polling in real-time, i.e., live engage-
ment and audience response). Naturally, these strategies cannot be expected to annul the negative effects 
of online learning, but, as their name suggests, they are likely to mitigate and, hopefully, minimize them. 
The researchers will pilot the use of Whiteboard.fi and Quizizz in the 2022/2023 academic year.
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КАКО ОНЛАЈН ЧАСОВИ УТИЧУ НА РАЗУМЕВАЊЕ ТЕОРИЈСКE ГРАМАТИКЕ  
И ДОЖИВЉАЈ УЧЕЊА: 

СТУДИЈА СЛУЧАЈА

Резиме

Циљ овог квантитативно-квалитативног истраживања био је да се процени да ли је и како прелазак на 
онлајн наставу изазван пандемијом болести ковид-19 утицао на разумевање теоријских и дескриптивних 
граматичких концепата код студената на уводном универзитетском курсу граматике енглеског језика (прва 
година) на Одсеку за англистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Истраживање је 
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упоредило сумативну процену способности студената пре и после пандемије ковида-19 да разумеју кључне 
граматичке концепте, примене ово разумевање на стварне примере и анализирају реченице и синтагме на 
релативно основном морфосинтаксичком нивоу (врсте речи, реченични елементи, координација и субор-
динација, глаголске и именичке категорије, итд.). Поред тога, истраживање се ослањало на повратне ин-
формације студената о квалитету њиховог доживљаја учења: спроведена је онлајн анкета међу студентима 
који су наставу похађали пре и током пандемије ковида-19. Анализа сумативног оцењивања и процене до-
живљаја студената о наставном процесу показује да је прелазак на онлајн учење значајно негативно утицао 
на способност студената да разумеју, примењују и анализирају граматичке појаве, док је њихов доживљај 
учења учинио лошим или тек подношљивим. Штавише, овај негативан ефекат је примећен упркос чињени-
ци да је додатно формативно оцењивање спроведено за онлајн наставу да би се идентификовали пропусти 
у учењу и донеле одлуке о томе како организовати и припремити будућу наставу. Истраживање представља 
и квантификује уочене негативне ефекте преласка на онлајн наставу, а такође даје предлоге за ублажавање 
ових ефеката који су применљиви како на онлајн наставу изазвану ковидом-19, тако и на редовне онлајн 
часове.

Кључне речи: онлајн настава, доживљај учења, граматика енглеског језика, негативни ефекти, ковид-19
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ANGAŽOVANJE STUDENATA U ONLAJN NASTAVI ENGLESKOG 
JEZIKA STRUKE

Angažovanje studenata u onlajn nastavi ima veliki značaj, jer se kod onlajn predavača neretko javlja osećaj da 
njihova predavanja nemaju odjeka među studentima, a kod njihovih studenata osećaj izolovanosti i nepovezanosti 
sa ostatkom grupe. U doba pandemije virusa korona institucije visokog obrazovanja kao najveći izazov onlajn 
nastave, pored tehničkih problema, navode poteškoće u uspostavljanju interakcije. Ova studija daje pregled načina 
za angažovanje studenata na onlajn kursevima stranog jezika struke u dve visokoškolske institucije – na Šumar-
skom fakultetu u Beogradu i Višoj školi za zaštitu životne sredine iz Velenja (Slovenija) koji su održani u toku 
2020/2021. godine. Osim davanja kvalitativnog opisa aktivnosti koje se primenjuju, ova studija poredi angažova-
nje studenata na osnovu evidencija predavača. Ciljevi istraživanja su da se utvrdi kako interakcija u aktivnostima 
i predispitni bodovi utiču na angažovanje studenata, kao i da li primena višestrukih kanala interakcije motiviše 
studenate da se angažuju u aktivnostima koje nemaju uticaja na konačnu ocenu. Zaključeno je da na angažovanje u 
onlajn nastavi najviše utiču bodovi i ocena, ali i da mu doprinose aktivnosti koje podstiču interakciju i kombinuju 
njene različite vidove. Otuda se predavačima onlajn kurseva jezika struke preporučuje da kombinuju sumativno 
ocenjivanje sa aktivnostima koje podstiču interaktivnost i kombinuju različite vidove interakcije.  

Ključne reči: engleski jezik struke, onlajn nastava tokom pandemije, aktivno učenje, angažovanje studenata, kanali 
komunikacije

1. UVOD 

Proglašenjem pandemije virusa korona u martu 2020. godine, nastavnici širom sveta su se suočili 
sa jednim od verovatno najvećih izazova u istoriji školstva – potpunim napuštanjem klasičnih učionica 
i prelaskom u virtuelni svet onlajn nastave. Nastavnicima engleskog jezika je i u prethodnom periodu 
bio na raspolaganju veliki broj digitalnih aplikacija, alata i platformi za prenošenje znanja i unapređenje 
jezičkih veština. Primena digitalnih alata u učionici ubrzava i značajno olakšava proces učenja, tako što 
ga čini interaktivnijim i zanimljivijim i predstavlja pomoć u rešavanju nekih od problema sa kojima se 
nastavnici suočavaju u učionici (pasivnost, umor, nezainteresovanost, nedostatak sistematskog praćenja 
i provere znanja studenata i povratne informacije kod testiranja (Iermachkova & Chvalova 2020: 538). 
Osim toga, nove tehnologije nastavnicima pružaju različite mogućnosti za modernizaciju nastave i pri-
lagođavanje procesa učenja potrebama studenata (Gojkov-Rajić & Šafranj, 2019: 136)  i na taj način 
pozitivno utiču na motivaciju i rezultate studenata  (Johnson et al. 2016: 21). 

Predmet ovog istraživanja je angažovanje studenata na onlajn kursevima engleskog jezika struke u 
dve visokoškolske institucije – na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Srbija) i Višoj školi za 
zaštitu životne sredine iz Velenja (Slovenija), koji su održani u toku 2020/2021. akademske godine. Rad daje 
kvalitativan opis i kvantitativno odnosno kvalitativno poređenje aktivnosti koje su korišćene u okviru kurse-
va. Glavni cilj istraživanja je bio da utvrdimo kako je vid interakcije kod istog tipa aktivnosti (prezentacije 
studenata, izrada zajedničkog rečnika, aktivnosti na platformi Quizlet, itd) uticao na stepen angažovanja u 
dve različite grupe studenata. Specifični ciljevi se odnose na to kako predispitni bodovi utiču na angažovanje 
studenata odnosno da li je učenje produktivnije samo ako postoji podsticaj u vidu predispitnih bodova. Osim 
toga, ispitujemo da li primena višestrukih kanala interakcije pozitivno utiče na motivaciju studenata kod ak-
tivnosti koje nemaju direktan uticaj na konačnu ocenu. Poređenjem angažovanja studenata na izradi zadataka 
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koji se u velikoj meri poklapaju u dve visokoškolske institucije, odnosno Šumarskom fakultetu u Beogradu i 
Visokoj školi za zaštitu životne sredine iz Velenja, tokom onlajn nastave u uslovima pandemije virusa korona, 
doneti su zaključci o elementima onlajn nastave koji imaju uticaja na to angažovanje. Zaključci ovog istraži-
vanja govore u prilog tome da na angažovanje u onlajn nastavi najviše utiču bodovi i ocena, ali i da se ono u 
značajnoj meri može povećati aktivnostima koje podstiču interakciju i kombinuju različite vidove interakcije.

2. PREGLED LITERATURE

Dok je u prethodnom periodu primena digitalnih alata bila izbor nastavnika, sa proglašenjem pan-
demije, svi nastavnici su bez obzira na znanje i iskustvo u korišćenju digitalnih alata, bili primorani da u 
veoma kratkom roku savladaju osnove novih tehnologija i uspostave neki oblik nastave na daljinu.  Nakon 
prve godine u kojoj je akcenat bio na prevazilaženju tehničkih problema i prilagođavanju sadržaja novom 
digitalnom okruženju, bilo nam je jasno da potpuni povratak u učionice neće još neko vreme biti moguć, 
te da je potrebno da izvršimo evaluaciju dotadašnjeg rada kako bismo unapredili nastavu i prevazišli ne-
dostatke prethodnog perioda. U skladu sa tim, različiti aspekti onlajn nastave česta su tema istraživanja u 
protekle dve godine. Veliki broj istraživanja sprovedenih u ovom periodu ukazuju na to da institucije viso-
kog obrazovanuja nisu bile spremne na potpuni prelazak na onlajn nastavu. Ovu tvrdnju potvrđuju Coman 
et al. (2020) u Rumuniji, Güngör i Demir (2020) u Turskoj, Mishra et al. (2021) u Indiji, Zou et al. (2021) 
u Kini, Klimova (2021) u Češkoj, itd. U najveće izazove onlajn nastave, ovi istraživači, pored tehničkih 
problema (nestabilna internet konekcija, nedovoljna tehnička opremljenost studenata i obučenost nastav-
nika za rad na digitalnim platformama), ubrajaju poteškoće pri uspostavljanju interakcije. U novonastalim 
okolnostima bilo je neophodno prilagoditi ne samo sadržaj predmeta već i različite oblike interakcije koji 
se javljaju u nastavnom procesu kako bi se povećalo angažovanje studenata. 

Angažovanje studenata je od ključne važnosti za učenje, posebno u onlajn okruženju, gde se stu-
denti često mogu osećati izolovano i nepovezano sa ostatkom grupe (Dixon 2015). Da bi se sprečilo da 
polaznicima onlajn kursa bude dosadno, neophodno je uvesti aktivnosti koje povećavaju angažovanje, 
jer stvaraju osećaj povezanosti među studentima i čine da dinamično doživljavaju pripadanje zajednici 
(Martin & Bolliger 2018: 208). Steuer (1992: 81) definiše interaktivnost kao „stepen u kojem korisnici uče-
stvuju u modifikovanju oblika i sadržaja posredovanog okruženja u realnom vremenu”. Na angažovanje 
studenata u onlajn nastavi utiču brojni psihosocijalni faktori, kao što je komunikacija sa drugim studenti-
ma (Farrell & Brunton 2020: 1). U onlajn nastavi, kao i u tradicionalnom nastavnom procesu postoje tri 
osnovna tipa interakcije: između studenata, između nastavnika i studenata, i između studenata i sadržaja 
(Croxton, 2014: 317). Angažovanje studenata se razvija kroz interakciju (Anderson, 2003), a interakcija sa 
drugim studentima, predavačima i sadržajem pomaže da studenti u onlajn okruženju postanu aktivniji, kao 
i da se više angažuju tokom kursa (Lear et al. 2010). Interakcija na relaciji student-student je dragocena u 
onlajn učenju, jer podstiče angažovanje studenata (Martin & Bolliger 2018: 208), a tradicionalne strategije 
za angažovanje studenata kao što su grupni rad i vršnjačko ocenjivanje pozitivno utiču na interakciju izme-
đu studenata tokom učenja u onlajn okruženju (Revere & Kovach 2011; Banna et al. 2015).  Ipak, postoji 
i određeni broj studenata koji grupni rad sa vršnjačkim ocenjivanjem ne smatra korisnom strategijom za 
angažovanje u onlajn nastavi i ne želi interakciju ovog tipa na času (Martin & Bolliger 2018: 214).

Primer aktivnosti koja povećava angažovanje studenata je platforma za učenje pod nazivom Qu-
izlet. Ova platforma otvara nove dimenzije kako za rad na času tako i za samostalan rad studenata kod 
kuće, povećava motivaciju i interesovanje studenata za učenje stranog jezika, dok njeni delovi koji ot-
krivaju nova znanja razvijaju kreativne sposobnosti studenata (Ismailova et al. 2017).  

Kada govorimo o uticaju bodovanja i ocene na angažovanje studenata, možemo napomenuti da 
su dosadašnja istraživanja utvrdila da su studenti nematičnih fakulteta u svom angažovanju prevashodno 
vođeni instrumentalnom motivacijom, odnosno bodovima i ocenama (Đurović & Silaški; 2014; Topalov 
i Radić-Bojanić 2011). Osim toga, kod studenata koji uče engleski jezik struke jače je izražena instru-
mentalna u odnosu na integrativnu motivaciju (Evans & Morrison 2011). U skladu sa tim, kod studenata 
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nematičnih fakulteta koji uče strani jezik motivacija koja najviše podstiče studente na angažovanje pre-
vashodno je ekstrinzična (spoljašnja) i ima svoj izvor van učenika, a svodi se na dobijanje neke vrste 
nagrade ili pohvale za rad (Vizek et al. 2003: 245).  

Međutim, novija istraživanja sprovedena u vreme onlajn nastave usled pandemije korona virusa 
ukazuju na drugačije stavove. Ali (2022) smatra da dobro osmišljen i zanimljiv kurs jezika struke koji 
podrazumeva upotrebu odgovarajućih digitalnih tehnologija daje studentima autonomiju u učenju i ose-
ćaj da imaju moć da kontrolišu i menjaju nastavne aktivnosti, a ne samo da učestvuju u njima. Prema 
rezultatima ovog istraživanja, na ovakvim kursevima, studenti izvršavaju zadatke ne samo da bi dobili 
ocenu ili izbegli kritiku nastavnika, već zbog toga što im se aktivnosti sviđaju i što su motivisani da rade. 
Ambarwati i Mandasari (2022:10) u deskriptivnom kvalitativnom istraživanju motivacije studenata da 
koriste učionicu kompanije Gugl u nastavi engleskog jezika na Univerzitetu u Indoneziji 2021/22. go-
dine odnosno tokom pandemije zaključuju da su studenti motivisani da uče engleski jezik jer smatraju 
da im je ovo znanje potrebno, a časovi zanimljivi. To potvrđuju rezultati statističke analize po kojima je 
unutrašnja motivacija ovih studenata veća od spoljašnje motivacije za učenje engleskog jezika. 

3. OPIS KURSEVA

Analiza angažovanja studenata u onlajn nastavi engleskog jezika struke sprovedena je u dve institu-
cije, od kojih je jedna u zemlji, a druga u inostranstvu. Prvu grupu je činilo 53 studenta prve godine Odseka 
za pejzažnu arhitekturu na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dok je druga grupa brojala 21 
studenta takođe prve godine Više škole za zaštitu životne sredine u Velenju (Visoka šola za varstvo okolja, 
Velenje, Slovenija). Obe grupe studenata uče engleski jezik struke srodnih oblasti, odnosno biotehnike i 
zaštite prirode u slučaju Šumarskog fakulteta u Beogradu i zaštite životne sredine u Višoj školi iz Velenja. 
Analizirani kursevi održani su u onlajn formi tokom prolećnog semestra akademske 2020/21. godine. 

Inicijalnim testom smo utvrdili da se u oba slučaja radi o grupama mešovitog predznanja. Na 
Šumarskom fakultetu je to grupa sa jako izraženim krajnjim vrednostima odnosno 17 od 44 (38,6%) sa 
najnižim nivoom znanja (CEF nivoi A1 i A1/A2) i sa druge strane, 13 studenata (29,5%) sa višim nivo-
om znanja (CEF nivoi B1/B2 i B2). Sličan odnos je utvrđen i u Višoj školi u Velenju u kojoj 8 studenata 
(38%) pokazuje niže nivoe znanja (CEF nivoi A1 i A1/A2), dok veći broj odnosno 13 studenata (61,9%) 
ima znanje viših nivoa (CEF nivoi B1/B2 i B2).

Osim po broju studenata, kursevi se razlikuju i po sledećim elementima: dužina trajanja kursa, 
korišćene platforme, broj i raspodela predispitnih bodova. 

Dok studenti Šumarskog fakulteta slušaju engleski jezik struke u oba semestra prve godine stu-
dija sa nedeljnim fondom od četiri časa, u Višoj školi u Velenju kurs je trajao 2 meseca, u bloku 30 + 
30 časova, sa nedeljnim fondom od 4 do 8 časova. Nastava u okviru onlajn kursa Engleski jezik 2 na 
Šumarskom fakultetu se odvijala kombinacijom platformi Google classroom i Google Meet, dok su u 
Višoj školi u Velenju korišćene platforme Moodle i Zoom. 

U nastavi su se koristile iste aktivnosti, ali su se kursevi razlikovali i po načinu bodovanja prime-
njenih aktivnosti i strukturi predispitnih obaveza. Osim toga, iste aktivnosti su primenjivane na različit 
način u pogledu vidova interakcije. Poređenje aktivnosti u dve ispitivane grupe nam je omogućilo da 
razmotrimo uticaj bodovanja i vrsta interakcije na predmet našeg istraživanja, odnosno angažovanje 
studenata u onlajn nastavi engleskog jezika struke.

3.1. Bodovanje aktivnosti

U obe institucije je bodovana aktivnost studenata u toku onlajn predavanja, dok su zadaci koji su 
imali za cilj da podstaknu angažovanje studenata, kao što su rad na platform Quizlet, studentske prezen-
tacije i projekti i izrada zajedničkog glosara, vrednovane na različit način. U pregledu načina na koji su 
različite aktivnosti primenjene u dve institucije, prokomentarisaćemo i način njihovog bodovanja, dok 
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ćemo na osnovu poređenja učinka studenata u diskusiji razmotriti uticaj bodovanja i vidova interakcija 
studenata pri izradi tih zadataka na njihovo angažovanje. 

3.2. Onlajn predavanja

Onlajn predavanja su u obe institucije predstavljala kombinaciju klasičnog predavanja (kratke 
usmene prezentacije nastavnika uz pomoć informaciono-komunikacionih tehnologija ili video prezen-
tacije izvornog govornika) i aktivnosti koje se zasnivaju na tehnikama aktivne nastave. Na svakom 
onlajn predavanju studenti su dobijali zadatak koji su morali da urade u zadatom roku (najčešće 3 do 10 
minuta u zavisnosti od težine zadatka) i predaju ga u onlajn učionici. To su bili različiti zadaci u formi 
Gugl upitnika (eng. Google forms), izlaznih karata (eng. exit tickets), vođenih beležaka (eng. cue notes), 
ukrštenica (eng. crosswords), mapa umova (eng. mind maps), pretresanja ideja (eng. brainstorming). 
U tu svrhu su korišćene različite interaktivne digitalne platforme – quizlet i wordwall za prezentaciju 
i učenje novih stručnih termina, kahoot i Google forms za upitnike, testove i izlazne karte, crossword 
labs za obnavljanje obrađene stručne terminologije, jamboard i chat za pretresanje ideja i mape umova. 

U početnoj fazi, kreiranje aktivnosti na ovim platformama zahteva dodatno vreme i angažovanje 
nastavnika, ali kasnije njihova primena olakšava proces aktivnog učenja kroz podsticanje pažnje, intere-
sovanja i motivacije studenata. Pored toga što aktivno angažuju sve studente, ove platforme obezbeđuju 
trenutnu povratnu informaciju, štede vreme, lako prilagođavaju nastavni sadržaj različitim grupama i 
imaju privlačan dizajn koji odgovara potrebama i afinitetima generacija digitalnog sveta.

Ove aktivnosti su imale pre svega formativnu funkciju odnosno funkciju usmeravanja i unapređe-
nja učenja pre konačnog ocenjivanja. Nakon urađenih zadataka koji su najčešće imali za cilj da sumiraju 
gradivo obrađeno na času, studentima je bilo jasnije šta se od njih traži, mogli su da prate svoj napredak 
i prepoznaju oblasti kojima treba da posvete više pažnje. 

Analizom predispitnih bodova na Šumarskom fakultetu smo ustanovili da je od 44 studenta koji su 
stekli uslov za izlazak na ispit 41 student ostvario maksimalan broj bodova na ovim aktivnostima, odnosno 
samo tri studenta su imala manje od maksimalnih 10 bodova. To su studenti koji su ispit položili sa najni-
žom ocenom. Prosečan broj bodova na nivou grupe bio je 9,75, što je bilo više u odnosu na generacije koje 
su nastavu pohađale u učionici (na primer 8,74 u generaciji 2018/19 ili 8,25 u generaciji 2017/18). 

Za razliku od Šumarskog fakulteta, studenti Više škole iz Velenja su mogli ostvariti minimalan 
broj bodova potreban za izlazak na ispit bez pohađanja predavanja, iako je aktivnost na predavanjima 
bila bodovana. Prosečan ostvareni broj bodova na nivou grupe je bio 5,7 od 10, što je znatno manje 
nego na Šumarskom fakultetu. U obe grupe studenata, aktivnost na predavanjima je bodovana sa mak-
simalnih 10 bodova, ali su studenti Šumarskog fakulteta ostatak predispitnih bodova mogli da ostvare 
izradom domaćih zadataka (do 10 bodova) i kroz testove (do 40 bodova), dok je studentima Više škole 
u Velenju na raspolaganju bila samostalna izrada prezentacije (do 25 bodova) i rad na rečniku stručnih 
termina (do 5 bodova).

3.3. Aktivnosti usmerene ka većem angažovanju studenata

Tokom kurseva koji su se odvijali u dve institucije, primenjivane su iste aktivnosti, ali uz nešto 
drugačiji pristup. U narednim odeljcima ćemo dati opis ovih aktivnosti, objasniti način na koji su bile 
primenjene i izneti podatke o angažovanju studenata tokom njihove izrade. 

Aktivnosti zajedničke analiziranim kursevima su bile podeljene u tri grupe:
1. aktivnosti na platformi Quizlet,
2. kreiranje zajedničkog glosara stručnih reči,
3. izrada zajedničkih prezentacija i projekata.
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3.4. Aktivnosti na platformi Quizlet

Aktivnosti na platformi Quizlet su imale za cilj usvajanje novih leksičkih jedinica buduće struke i nji-
hovih definicija i obuhvatale su 12 setova kartica u obe institucije. Ova aktivnost je na Šumarskom fakultetu 
bila predviđena za dodatni rad kod kuće, čime je ostvarena interakcija između studenta i sadržaja. Digitalnoj 
platformi je pristupilo 53 studenata. Prvi set fleškartica je otvorilo 27 studenata (51%), a krajnji test je uradilo 
22 studenta. Na polovini kursa, šesti set je otvorilo 26 studenata, i svi su stigli do krajnjeg testa. Na kraju kursa, 
poslednji set je otvorio nešto manji broj studenata (18, odnosno 34%), a do krajnjeg testa je stiglo 10 studenata. 

U Višoj školi za zaštitu životne sredine otvaranje kartica je rađeno na predavanjima, kao i igre 
i testovi koje kreira ova platforma. Prema evidenciji aktivnosti studenata tokom izrade zadatka preko 
75% prisutnih je učestvovalo u realizaciji. Interakcija u koju su studenti stupali tokom primene plat-
forme Quizlet u Višoj školi za zaštitu životne sredine je bila višestruka. Pored interakcije studenta sa 
sadržajem, koja je ostvarena na Šumarskom fakultetu, postojala je interakcija između studenata, kao i 
između studenata i predavača. 

3.5. Kreiranje zajedničkog rečnika stručnih reči

Drugu grupu aktivnosti u obe institucije predstavljala je izrada zajedničkog rečnika stručnih termina. 
Za ovu aktivnost je korišćena aplikacija Gugl dokumenti (eng. Google Docs). Izrada rečnika na Šumarskom 
fakultetu je trajala dva semestra, dok je u Višoj školi iz Slovenije trajala dva meseca tokom intenzivnog kursa 
u obliku blok nastave. U ovoj aktivnosti svi studenti su imali istu ulogu – kao članovi tima imali su zadatak 
da u toku kursa unose nove stručne termine u zajednički rečnik, kao i da u komentarima jedni drugima daju 
predloge kako da unaprede ili isprave definicije. Ova aktivnost je u obe institucije podrazumevala interakciju 
studenata sa sadržajem, ali i njihovu međusobnu interakciju, s obzirom na to su studenti morali da prate rad 
svojih kolega kako se termini ne bi ponavljali. Aktivnost je imala za cilj učenje novih stručnih termina i nji-
hovih definicija. Na Šumarskom fakultetu ova aktivnost nije bodovana, odnosno imala je samo formativni 
karakter u vidu unapređenja znanja pre konačnog ocenjivanja, dok su studenti Više škole za učestvovanje u 
izradi rečnika dobijali bodove, što je moglo dodatno da utiče na njihovo angažovanje.

U izradi rečnika na Šumarskom fakultetu učestvovalo je 28 studenata (63,6%) i uneto je 170 
stručnih termina. Prosečan doprinos po studentu je bio 6,07 termina. U Višoj školi za zaštitu životne 
sredine iz Velenja je u izradi zajedničkog rečnika kursa učestvovalo 12 od 21 studenta (57%), koji su 
u njega uneli od najmanje 2 do najviše 12 termina, a ukupan broj termina i njihovih definicija na kraju 
kursa je iznosio 84. Prosečan doprinos studenata koji su uzeli učešće u ovoj aktivnosti iznosi 7 termina 
po studentu (Grafikon 1). 

Grafikon 1. Izrada zajedničkog rečnika stručnih termina u dve institucije
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3.6. Izrada prezentacija i projekata 

Treću grupu aktivnosti predstavljala je izrada prezentacija i projekata. Jedan od zadataka je bio 
da primenjujući principe saradničkog učenja, zajedničkim radom u malim, heterogenim grupama pro-
jektuju park namenjen određenoj grupi posetilaca (na primer art lovers ‘ljubitelji umetnosti’, homeless 
people ‘beskućnici’, people with pets ‘ljudi sa kućnim ljubimcima’ ili University students ‘studenti’) . 
Svaka grupa ima drugačiji zadatak, a svaki član grupe ima određenu ulogu. Studenti zajedno odlučuju 
kako da pristupe postavljenom problemu i kako da ga reše. Dinamična i interaktivna priroda procesa u 
kojem svaki član tima teži istom cilju i daje svoj doprinos povećava motivaciju studenata i ohrabruje ih 
da postavljaju pitanja i traže najbolja rešenja. U ovoj aktivnosti je korišćena aplikacija Gugl prezentacije 
(eng. Google slides). Projekat Design a park ‘Projektuj park’ uradilo je 12 studenata (27%), a zajednič-
ku prezentaciju My favourite plant ‘Moja omiljena biljka’ isti broj studenta (12 odnosno 27%), ali ne 
istih, tako da je preko 50% njih uzelo učešća u ovim aktivnostima. Aktivnost nije bila bodovana, ali je, 
pored interakcije studenata sa sadržajem kroz timski rad, ostvarena interakcija između studenata, kao i 
sa predavačem.

Izrada prezentacije na odgovarajuću temu iz struke u Visokoj školi za zaštitu životne sredine je 
bila bodovana i jedan od uslova za izlazak na ispit. Studenti su na početku kursa dobili spisak tema 
prezentacija iz oblasti zaštite životne sredine otvorenog tipa, u koji su mogli dodati teme u skladu sa 
sopstvenim interesovanjima. Ova aktivnost je bila obavezna i bodovana sa 25 od 40 predispitnih bodo-
va. Prezentaciju je uradilo 20 od 21 studenta (95%), odnosno svi koji su kasnije polagali ispit. Pored in-
terakcije sa sadržajem koja je postojala tokom izrade, pri odbrani prezentacija studenti su kroz diskusiju 
ulazili u interakciju sa predavačem i kolegama iz grupe. 

4. DISKUSIJA

Dosadašnja istraživanja sprovedena u nizu zemalja (Coman et al. 2020; Güngör & Demir 2020; 
Mishra et al. 2021; Zou et al. 2021; Klimova 2021) u doba pandemije virusa korona utvrdila su da 
institucije visokog obrazovanja kao najveći izazov onlajn nastave, pored tehničkih problema, navode 
poteškoće u uspostavljanju interakcije. Naše istraživanje sprovedeno u visokoškolskim institucijama u 
Srbiji i Sloveniji nadovezuje se na ove studije usredsređujući se na uspostavljanje i kombinovanje razli-
čitih vidova inetarkcije kao podsticaj angažovanju studenata u onlajn nastavi. Nalazi našeg istraživanja 
ukazuju na pozitivan uticaj aktivnosti koje podstiču interakciju i kombinuju različite vidove interakcije 
na angažovanje studenata. 

U narednim odeljcima ćemo uporediti podatke o angažovanju studenata u nastavi engleskog je-
zika srodnih struka na kursevima koji su održani u onlajn okruženju. Predmet našeg interesovanja je 
angažovanje studenata u onlajn nastavi, jer sa dosadašnjim istraživanjima delimo uverenje da je ono od 
kritične važnosti za učenje, posebno u onlajn okruženju, gde se studenti često osećaju izolovano, odno-
sno nepovezano sa ostatkom grupe (Dixon 2015). Osim toga, razmotrićemo mogući uticaj bodovanja na 
angažovanje studenata u izradi ovih zadataka, kao i potencijalni uticaj interakcija koje studenti ostvaruju 
u radu na njihovo angažovanje. 

Prethodna istraživanja (Leeming 2002: 210) pokazuju da je učenje produktivnije kada postoji 
podsticaj u vidu ocene ili bodova. Analiza i poređenje predispitnih bodova studenata Šumarskog fakul-
teta i Više škole za zaštiti životne sredine potvrđuje ovu praksu.  Aktivnost studenata Šumarskog fa-
kulteta na onlajn časovima je praćena i nagrađivana predispitnim bodovima koji su u strukturi bodova 
bitno uticali na konačni rezultat. U skladu sa tim, studenti su na nivou grupe ostvarili visok prosečan 
broj bodova odnosno 9,75 od maksimalnih 10 bodova. U Višoj školi za zaštitu životne sredine poha-
đanje nastave nije bilo obavezno, a struktura predispitnih bodova je bila takva da su studenti izradom 
prezentacije mogli da ostvare dovoljan broj bodova za izlazak na ispit bez pohađanja nastave. U skla-
du sa tim, prosečan broj bodova na nivou grupe za aktivnost na predavanjima je bio znatno niži, odno-
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sno 5,7 od maksimalnih 10 bodova. Ovakav rezultat potvrđuje nalaze prethodnih istraživanja (Đurović 
& Silaški 2014; Topalov i Radić-Bojanić 2011; Evans & Morrison 2011) da je kod studenata koji uče 
engleski jezik struke na fakultetima jače izražena instrumentalna u odnosu na integrativnu motivaciju. 
Pored veoma pozitivnog stava prema činjenici da uče engleski jezik struke koji će im biti neophodan u 
budućoj profesiji, studenti su i dalje prevashodno fokusirani da polože ispit, a veoma često im nije bit-
na ocena odnosno zadovoljni su najnižom ocenom ako to znači da ne moraju da ulože dodatni napor. 
To potvrđuju konačni rezultati ostvareni na ispitu. Čak 60% studenata Šumarskog fakulteta (18 od 41) 
I 40% studenata Više škole iz Velenja je položilo ispit sa najnižim ocenama (6 i 7).

Angažovanje studenata u radu na platformi Quizlet je u obe institucije dostiglo visok nivo od 50% 
na Šumarskom fakultetu, gde je bio predviđen samostalan rad kod kuće, i čak 75% kod studenata Više 
škole iz Velenja gde se rad odvijao grupno na času. S obzirom na to da aktivnost nije bodovana ni u 
jednoj grupi, objašnjenje za razliku od oko 25% u broju studenata koji su uzeli učešće u ovoj aktivnosti 
nalazimo u vidovima interakcije u koje su stupali pri izradi zadataka. Dok je na Šumarskom fakultetu, 
aktivnost bila predviđena za samostalan rad i ostvarena je samo interakcija između studenta i sadržaja, u 
Višoj školi iz Velenja studenti su stupali i u interakciju sa predavačem i sa kolegama iz grupe. Studenti 
su imali uvid u to koliko je ostatak grupe bio uspešan u otkrivanju novih termina, što je među njima 
podsticalo takmičarski duh. Ovakvo objašnjenje je u skladu sa nalazom studije (Farrell & Brunton 2020: 
1) koja navodi da na angažovanje studenata u onlajn nastavi utiču brojni psihosocijalni faktori, kao što 
su komunikacija sa drugim studentima, nastavnik koji ume da angažuje studente, kao i sa tvrdnjom da 
se angažovanje studenata povećava kroz interakciju (Anderson, 2003).

Kada je u pitanju izrada zajedničkog rečnika stručnih termina kursa zapažamo da se u oba slučaja 
u radu angažovalo približno 60% studenata. Iako je ova aktivnost bila bodovana u Višoj školi iz Velenja, 
a nije donosila bodove na kursu na Šumarskom fakultetu u Beogradu, podstakla je jednako angažo-
vanje studenata u obe grupe. Podaci prikazani u grafikonu 1 ukazuju na slično angažovanje studenata 
obe institucije u pogledu broja studenata koji su učestvovali i broja unetih termina po studentu, dok se 
veći ukupan broj termina na Šumarskom fakultetu može tumačiti time što je kurs trajao mnogo duže, 
odnosno dva semestra, dok su studenti u Višoj školi imali blok nastavu u trajanju od samo dva meseca.

Ujednačeno i značajno angažovanje studenata obe grupe u izradi zajedničkog rečnika, sa i bez 
uticaja bodova, objašnjavamo time što je aktivnost kombinovala nekoliko vidova interakcije u koju su 
studenti stupali, odnosno time što se pored interakcije sa sadržajem ona odvijala i između studenata, kao 
i sa nastavnikom koji je pratio, komentarisao i usmeravao rad studenata. To je moglo da ih stimuliše na 
neku vrstu nadmetanja u davanju što većeg doprinosa rečniku koji će moći da upotrebe u pripremi za 
završni ispit, ali i nakon završetka kursa. Na osnovu pozitivnog iskustva stečenog u ovom prvom poku-
šaju izrade zajedničkog rečnika, sagledali smo mogućnosti za unapređenje ove aktivnosti u budućim ge-
neracijama. Stepen interaktivnosti između studenata u ovoj grupnoj aktivnosti mogao bi da se postigne 
podelom rečnika na više segmenata prema tematskim jedinicama i grupisanjem studenata u timove koji 
će biti odgovorni za određene segmente. Pri tome bi članovi tima odgovorni za jedan segment imali ra-
zličite uloge (planer, moderator ili lider). Različite uloge članova tima bi povećale stepen interaktivnosti 
između studenata kroz neophodnost zajedničkog odlučivanja. Interaktivnost između različitih timova 
bi mogla da se poveća davanjem mogućnosti da komentarišu i ocenjuju rad drugih timova. Unapređena 
verzija ovog rečnika koju bi napravile buduće generacije studenata može dati doprinos leksikografiji 
jezika struke, kao izvorni materijal za neki budući dvojezični rečnik.

U izradi prezentacija u Višoj školi iz Velenja je bilo angažovano čak 95% studenata, što je očeki-
vano i u skladu sa tvrdnjama da su studenti nematičnih fakulteta koji uče strani jezik struke na fakulte-
tima prevashodno vođeni instrumentalnom motivacijom (Đurović & Silaški; 2014; Topalov i Radić-Bo-
janić 2011; Evans & Morrison 2011). Međutim, iako je izrada zajedničkih prezentacija i projekata na 
Šumarskom fakultetu bila nebodovana aktivnost, na njoj se angažovalo čak 50% studenata. Ovako ve-
liki procenat onih koji su uzeli učešće u radu iako za to nisu dobijali nikakvu stimulaciju u vidu ocene i 
bodova, može se objasniti time što su studenti bili uključeni u grupni rad i pri tome stupali u čak tri vrste 
interakcije, odnosno sa sadržajem, sa svojim kolegama, kao i sa predavačem. To je u skladu sa navo-
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dima studije Martin i Bolliger (2018: 208) da interakcija na relaciji student-student dragocena u onlajn 
učenju, kao i da podstiče angažovanje studenata. Osim toga, ovakav rezultat potvrđuje nalaze studija 
Kovach (2011) i Banna et al. (2015) tvrdeći da tradicionalne strategije za angažovanje studenata kao 
što su grupni rad i vršnjačko ocenjivanje pozitivno utiču na interakciju između studenata tokom učenja 
u onlajn okruženju. Značajno angažovanje studenata na izradi prezentacija na Šumarskom fakultetu, 
gde nisu bile bodovane, objašnjavamo time što dobro osmišljen kurs jezika struke studentima omogu-
ćava određenu autonomiju i može ih motivisati da se angažuju, i to ne samo da bi dobili odgovarajuću 
ocenu (Ali, 2022). Osim toga, zanimljive aktivnosti i relevantno znanje koje su dobijali na onlajn kursu 
moglo je kod studenata Šumarskog fakulteta probuditi unutrašnju motivaciju, koja prema Ambarwati 
i Mandasari (2022) može nadmašiti spoljašnju. Osim toga, odsustvo još većeg angažovanja studenata 
na izradi zajedničkih projekata i prezentacija na Šumarskom fakultetu se može pronaći i u navodima 
studije Martin i Bolliger (2018: 214) da određeni broj studenata grupni rad sa vršnjačkim ocenjivanjem 
ne smatra korisnom strategijom za angažovanje u onlajn nastavi i ne želi interakciju ovog tipa na času. 

5. ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata sprovedenih analiza možemo da zaključimo da je intrinzična motivacija kod 
studenata nematičnih fakulteta na onlajn kursevima engleskog kao stranog jezika struke veoma izra-
žena, odnosno da nagrada u vidu bodova koji utiču na krajnju ocenu u velikoj meri  podstiče studente 
na angažovanje. Ovu tvrdnju potkrepljuju nalazi da je maksimalan broj bodova u obe grupe studenata 
ostvaren samo u onim aktivnostima koje su bodovane.

Naši nalazi sugerišu da je jedan od načina da se podstakne angažovanje studenata u neobaveznim 
zadacima onlajn nastave primena aktivnosti koje stimulišu interakciju i kombinuju različite vidove in-
terakcije, jer je angažovanje značajno kad pored interakcije sa sadržajem studenti stupaju u interakciju 
sa kolegama i predavačem. Otuda zaključujemo da, ukoliko se nastava dobro organizuje, studente mo-
žemo podstaći na angažovanje i drugim sredstvima, a ne samo bodovanjem i ocenom. 

Svesni smo činjenice da je ovo istraživanje sprovedeno na relativno malom uzorku, pa budućim istra-
živanjima prepuštamo ispitivanje angažovanja studenata u onlajn nastavi na znatno većem broju studenata. 
Osim toga, neke nove studije bi se mogle baviti uticajem određenih vidova organizacije grupnog rada, kao 
što je podela studenata na timove sa članovima različitih uloga (planer, moderator ili lider) na angažovanje 
studenata u onlajn nastavi. Krajnji doprinos našeg istraživanja vidimo u davanju preporuka predavačima da 
na onlajn kursevima podstiču angažovanje studenata kombinujući sumativno ocenjivanje sa aktivnostima 
koje podrazumevaju što više različitih tipova interakcije kroz višestruke kanale komunikacije.
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STUDENT ENGAGEMENT IN ONLINE ESP TEACHING

Summary

Student engagement is crucial to online teaching since online instructors often feel that their lectures do not reso-
nate among students, while their students get the sense of being isolated and disconnected from the rest of their 
group. In addition to technical problems higher education institutions list lack of interaction as one of the problems 
in online teaching during the coronavirus pandemic. This study provides an overview of student engagement in 
online ESP (English for specific purposes) courses in two higher education institutions – the Faculty of Forestry 
in Belgrade and the Environmental Protection College in Velenje (Slovenia) in 2020/2021. In addition to giving a 
qualitative description of the applied interactive activities, this study compares student engagement based on the 
lecturers’ records. The objectives of this research were to determine which type of interaction in activities affects 
student engagement, how pre-examination points affect engagement, and whether the use of multiple forms of 
interaction positively affects student motivation in activities with no impact on the final grade. The results of this 
research lead to the conclusion that the highest motivation of students does not arise from their personal desire for 
knowledge, but from external motivation, influenced by their scoring and grades. We have reached this conclusion 
based on the fact that in our research, pre-examination points and the final grade had the highest impact on student 
engagement. Our findings suggest that one way to encourage students to engage in optional online teaching tasks 
is to implement activities that stimulate interaction and combine different forms of interaction. We see the con-
tribution of our research in giving recommendations to lecturers of online courses to combine different teaching 
methods and design activities with as many different types of interaction as possible, while also using multiple 
communication channels.
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ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ИНКЛУЗИЈА ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА У 
НАСТАВИ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ1

Даровити ученици представљају специфичну категорију деце којима је потребна посебна подршка у про-
цесу образовања како би се развили њихови потенцијали. Циљ рада је да укаже на особености језичког ра-
звоја даровитих ученика, важност процеса раног препознавања потреба и специфичности таквих ученика, 
као и на одговарајуће начине организације васпитно-образовног рада са њима у контексту редовних школа, 
са посебним освртом на њихову идентификацију и инклузију у настави језика и књижевности. Нарочита 
пажња посвећена је указивању на инклузију лингвистички, културно и етнички различитих даровитих 
ученика, али и на повезаност између специфичних уверења наставника о даровитим ученицима и васпит-
но-образовних поступака које примењују у рада са њима. Основна претпоставка од које се полази у раду 
јесте да је могуће у значајној мери допринети остваривању инклузије даровитих ученика у настави језика 
и књижевности уколико се томе приступи правовремено и на адекватан начин. 

Кључне речи: идентификација, инклузија, даровити ученици, настава језика и књижевности, школски кон-
текст

УВОД

Модернизација школског система код нас подразумева промене у области децентрализаци-
је, демократизације васпитно-образовне делатности и рад на унапређивању квалитета образова-
ња. У том погледу, инклузивно образовање представља важан сегмент демократизације процеса 
образовања који би требало да допринесе остваривању једнакоправности у образовању (Стани-
сављевић Петровић и Цветковић, 2012). Даровити ученици представљају специфичну групу деце 
којима је потребна посебна подршка у образовању. Схватање да је даровитом детету потребна 
посебна пажња за испољавање образовних потреба које се морају задовољити од суштинског је 
значаја за његов приступ квалитетном образовању. При том, идентификација детета зависи од 
самог начина на који га разумеју стручњаци који са њим раде. Ови професионалци би требало да 
буду осетљиви на специфичности даровитих ученика (Piske et al., 2016). Васпитно-образовни рад 
са даровитим ученицима подразумева доношење проширеног и продубљеног програма наставе 
и учења који се примењује за ученике са изузетним способностима (Правилник о ближим упут-
ствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, 
2018).

Уколико су услови средине у којој даровито дете одраста неодговарајући, оно најчешће 
неће моћи да оствари све своје развојне потенцијале у пуном обиму (Ateş and Afat, 2018; Piske et 
al., 2016). Стога је веома важно да одрасле особе које су у интеракцији са даровитим дететом рано 
препознају његове специфичности и потребе и да му обезбеде стимулативну средину која ће им 
пружити подршку у развоју. Да би одрасли могли да пруже потребну подршку даровитом детету у 
процесу школовања, потребно је правовремено идентификовати такву децу. Најзначајнију улогу 

1  Ово истраживање подржало je Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (Уговор бр. 
451-03-9/2021-14/200165).
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у том процесу, поред родитеља, имају наставници различитих наставних предмета. Показало се 
да су родитељи у стању да рано препознају даровитост код свог детета (Silverman, Chitwood and 
Waters, 1986). Стога, подршка родитеља и касније наставника представља одлучујући фактор за 
развој даровитих младих особа (Милошевић, 2016; Оkоyе, 2013). Уколико деца нису рано иден-
тификована, може да се догодити да не буду охрабривана на одговарајући начин, због чега њихов 
ниво даровитости неће достићи развојни врхунац. Постојање контраста између идентификованих 
капацитета код потенцијално даровите деце и њиховог каснијег развоја лежи у основној разлици 
која долази од рано обезбеђене стимулишуће средине, породичних фактора и образовне и про-
фесионалне подршке и подстицања (Ђурић, 1996). Циљ овог рада јесте да укаже на особености 
језичког развоја даровитих ученика, важност процеса раног препознавања потреба и специфич-
ности таквих ученика, као и на одговарајуће начине организације васпитно-образовног рада са 
њима у контексту редовних школа, са посебним освртом на њихову идентификацију и инклузију 
у настави језика и књижевности. 

ОДРЕЂЕЊЕ ДАРОВИТОСТИ

Термин даровитост односи се на „натпросечну општу умну способност за решавање те-
шких и замршених проблема помоћу мишљења, као и натпросечну способност за неку грану 
науке, уметности, спорта, руковођења или смера образовања” (Ђурић, 1996: 16). Даровитост под-
разумева високе опште, академске или школске способности и интелигенцију, које су повезане 
са брзином учења, памћења и логичког расуђивања. Појам способност односи се на специфичну 
способност/таленат (или више њих) појединца, а која/ји му омогућава висока постигнућа у одре-
ђеном домену, као што су математика, музика или визуелна уметност. Важан појам у контек-
сту способности и образовања надарених јесте креативна способност као карактеристика која 
омогућава проналажење проблема и њихово решавање на нов, јединствен и оригиналан начин 
(Limont, 2012). Дакле, даровитост се може испољавати у једној или више области. Када се јавља 
у више области испољава се у форми тзв. вишеструке даровитости (Okoye, 2013).

Даровита деца се у поређењу са другом децом разликују по томе што их готово увек одли-
кују следеће особине: висока општа интелигенција, високе посебне способности, добра комбина-
ција неинтелектуалних црта, висок ниво посвећености задатку или висока мотивација, позитиван 
селф-концепт и висок ниво креативности (Ђурић, 1996). Поред тога, даровиту децу одликују: 
необична будност у детињству и касније, рано и брзо учење, брз развој језика у детињству, су-
периорне језичке способности (вербално течно изражавање, богат речник и сложена граматика), 
академска супериорност, велики фонд знања, супериорне аналитичке способности, расуђивање 
и памћење великог капацитета, велика радозналост и истраживање (на пример, интересовање за 
нове теме, превазилажење онога што се учило и истраживање како и зашто), високе амбиције у 
каријери, активан приступ добијању и размени информација, уживање у учењу, читању, поста-
вљању многобројних питања и критичких питања, мотивисање других, високо самопоуздање, 
критиковање свог и туђег рада, софистицирано коришћење техника и медија, разговор о дета-
љима, уживање у дебати, добар однос са одраслима, способност да раде два задатка истовре-
мено, преферирање мање структурираних материјала за учење како би им се пружила прилика 
да искористе своју креативност и захтевање да им се пружи више прилика и времена да заврше 
започете задатке итд. (Ateş and Afat, 2018; Okoye, 2013). Даровита деца воле изазове, користе 
своју креативност, склона су самосталном размишљању, имају развијене вештине у одређеним 
областима – које не морају нужно бити академске – манифестују брзо учење уз минималне ин-
струкције, високу упорност и концентрацију када су заинтересовани, имају висок ниво енергије 
који може довести до хиперактивности када су недовољно стимулисани (понекад им је потребно 
мање времена за спавање него што је нормално за одређени узраст), имају развијен смисао за 
хумор, испољавају осетљивост за друштвене проблеме и осећања других људи, карактерише их 
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висок ниво моралног развоја, високе способности у области њиховог интересовања (Piske et al., 
2016). Свакако, требало би имати у виду да нису сва даровита деца иста и да не испољавају исте 
карактеристике у свим развојним етапама.

Генерално, могуће је издвојити три широке категорије особина личности даровитих уче-
ника: висок ниво мотивације (упорност, истрајност, радозналост, перфекционизам), независност 
(социјална независност (интровертност), аутономно, неконформистичко мишљење и понашање), 
преосетљивост (повишена осетљивост у психомоторном, чулном, интелектуалном, имагинатив-
ном и емоционалном погледу) (Алтарас, 2008).

ИДЕНТИФИКАЦИЈА ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА

Идентификовање даровитих и талентованих ученика веома је важно, посебно због пру-
жања одговарајућих образовних могућности које ће им омогућити да остваре своје потенцијале 
(Biber et al., 2021; Piske et al., 2016). Тестирање интелигенције и способности ученика помоћу 
стандардизованих тестова један је од начина идентификације даровитих ученика. Коефицијент 
интелигенције одређен формалним тестирањем интелигенције традиционално је прихваћен као 
објективна и поуздана мера даровитости. Иако се резултати коефицијента интелигенције кори-
сте како би се одредила разлика између просечне интелигенције и даровитости, у литератури 
су присутна неслагања око граничне вредности као основе за такву дистинкцију. Најчешће се 
као гранични скор користи коефицијент интелигенције између 115 и 180 (Guilford, Scheuerle and 
Shonburn, 1981). Међутим, пошто мерење интелигенције све деце са собом носи и одређене прак-
тичне и етичке проблеме, веома је значајан и рад наставника при идентификовању даровитих и 
талентованих ученика. Наставници могу бити један од најефикаснијих извора информација у 
одређивању даровитих и талентованих ученика у случају да добију одговарајућу обуку у вези 
са идентификацијом таквих ученика (кроз упознавање са специфичностима даровитих ученика 
(креативност, лидерство, висока мотивација и сл.) и обуку за њихово разликовање од ученика 
развијених језичких способности, високог постигнућа и сл.) и уколико проводе довољно времена 
у интеракцији са ученицима (Biber et al., 2021). Препознавање даровите деце може зависити од 
припремљености наставног кадра да уочи и разуме њихове карактеристике и специфичне по-
требе (Biber et al., 2021; Okoye, 2013; Piske et al., 2016). Стога је потребно обучити наставнике 
како да препознају даровиту децу. Поред наставничких компетенција, на препознавање дарови-
тих ученика у значајној мери могу утицати наставникове личне предрасуде (на пример, уверења 
наставника да су дечаци даровитији од девојчица и сл.) (Biber et al., 2021), због чега је потребно 
радити на њиховом освешћивању. 

Идентификовање даровите деце требало би да буде извршенo на основу информација које 
ће наставник прикупити о изванредним постигнућима детета (добијених кроз различите врсте 
тестирања, сопственим запажањима, прикупљањем података о запажањима других и сл.) и опсе-
жних запажања о особинама детета (свеобухватно и дуготрајно праћење детета) (Ђорђевић, 2005; 
Максић, 1998; Милошевић, 2016; Okoye, 2013), што резултира сагледавањем педагошког про-
фила таквог ученика, који представља основу за индивидуализацију васпитно-образовног рада. 
Веома је важно истражити лична интересовања даровитих ученика, јер су њихова унутрашња 
мотивација, развој вештина и постигнуће побољшани када се при инклузији узму у обзир и обла-
сти њихових интересовања. Наставник би, такође, требало да има у виду да поједини даровити 
ученици настоје да прикрију своју даровитост из страха да ће бити одбачени од стране вршњака, 
што   може бити веома штетно по њих, јер због тога могу остати «сакривени» и неидентификовани 
(Okoye, 2013).

Поред тога, за успешно идентификовање и касније подстицање даровите деце потребно 
је успоставити и одговарајући ниво сарадње са породицом, како би се осигурала одговарајућа 
подршка развоју даровитости и код куће (Алтарас, 2008; Марковић, 2017; Окоyе, 2013). То је изу-
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зетно значајно за инклузију даровитих ученика који су језички, етнички и економски различити 
(Lockhart and Mun, 2020).

ЈЕЗИЧКИ РАЗВОЈ ДАРОВИТЕ ДЕЦЕ

Када је реч о језичком развоју даровите деце, уочено је да најчешће имају добро развијене 
језичке вештине, богат речник и напреднију вербалну комуникацију у поређењу са вршњацима 
(Ateş and Afat, 2018; Guilford, Scheuerle and Shonburn, 1981; Nasri and Agustina, 2021). Даровитост 
се може испољити у употреби језика, али и у двојезичности (Brice et al., 2008). Даровита деца 
најчешће сама науче да читају и то на раном узрасту, веома су заинтересована за читање и ужи-
вају у читању различитих књижевних жанрова (нарочито онима које сами изаберу). Без помоћи 
одрасле особе могу да анализирају слова са различитих знакова или логотипа производа и касније 
их користе за читање нових речи захваљујући својој високој вештини синтезе. Они континуирано 
обогаћују свој речник и од раног детињства користе речи у њиховом пуном значењу. Требало би 
свакако имати на уму да не значи да је свако дете које рано проговори или научи да чита даровито 
и талентовано, нити да ће сва даровита деца научити рано да читају (Ateş and Afat, 2018). 

Први знаци даровитости за учење страних језика могу се приметити већ на предшколском 
узрасту (5–8. година живота). За такво даровито дете карактеристично је да брзо напредује у 
учењу страног језика, има добар изговор и добар гласовни систем језика, као и да побеђује на так-
мичењима. Међутим, сматра се да би са систематским учењем страног језика требало почети тек 
након формирања навике матерњег језика. Као услов за учење страног језика поставља се лепо и 
течно изражавање на матерњем језику, јер би страни језик требало да буде надоградња. Дете које 
је даровито за стране језике најчешће у извесној мери испољава и музички таленат, с обзиром на 
то да сваки језик има и своју мелодијску, акцентну линију (Ђурић, 1996). 

Када је реч о даровитости за књижевност, она се први пут у развоју јавља са почетком 
пубертета (10–12. година живота). Таква деца врло успешно пишу необичне кратке песме и при-
че, које објављују у школским листовима. Постоји и уверење да се даровитост за књижевност 
испољава и знатно раније (на узрасту од 5–6. године), кроз друге облике, као што су рецитације 
и правилна дикција, а да се право јасно испољавање талента у овој области јавља од 16. до 18. 
године и са почетком студирања (Ђурић, 1996).

Код неке даровите деце могу се јавити одређени језички проблеми, као што су, на пример, 
касно проговарање (Ateş and Afat, 2018) и специфичне сметње у учењу у областима као што су 
читање, писање и правопис (отпор при писању, неправилно писање, непрецизност покрета при 
писању, лакше усмено него писмено изражавање и сл.) (Ateş and Afat, 2018; Munro, 2005), због 
недовољне зрелости одређених когнитивних структура.

СПЕЦИФИЧНОСТИ НАСТАВНОГ РАДА СА ДАРОВИТИМ УЧЕНИЦИМА

Подршка даровитој деци у основној и средњој школи може се вршити кроз реализацију 
различитих школских активности (обавезних за све ученике, изборних и факултативних), дифе-
ренцираним програмима, ванодељенским и ваншколским активностима и окупљањем даровитих 
ученика у секције, клубове, летње и зимске школе и сл. (Ђорђевић, 2005). 

Као облици образовања и васпитања даровитих ученика могу се издвојити: 1) хомогено 
груписање ученика, које има две варијанте: а) према способностима (специјална одељења или 
специјалне школе) и б) према специјалним способностима или области даровитости (музичке, 
балетске и сл.); 2) делимично хомогено груписање, тј. груписање у оквиру редовног одељења, уз 
различите допунске облике хомогеног груписања поред, после или уз редовну наставу и редовни 
рад), 3) редовна одељења са обогаћеним програмима за даровите, што подразумева додатно анга-
жовање даровитих ученика у настави и ван ње (диференцирана, индивидуализована настава, до-
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датна настава, проблемска, хеуристичка менторска настава, рад на пројектима и сл.) и 4) школска 
акцелерација, тј. брже завршавање школских нивоа (Ђорђевић, 2005; Максић, 1998; Муратовић 
и Мусић, 2017). Неће сви облици одговарати свим даровитим ученицима и о томе је потребно 
водити рачуна приликом укључивања ученика у неки од наведених облика. 

Кључну улогу у реализацији концепта инклузивног образовања имају наставници разли-
читих наставних предмета и од њихове мотивисаности, залагања и стручне оспособљености 
умногоме зависи успех инклузије код сваког појединачног детета (Марковић, 2017, 2018а). На-
ставници би требало да примењују наставне стратегије које негују креативност даровитог детета 
и подстичу њихову радозналост и жељу за учењем (Piske et al., 2016). Кроз иновирање настав-
ног процеса може се унапредити начин реализације курикулума са циљем инклузије даровитих 
ученика. Стратегије учења које се препоручују јесу подстицање интеракције и сарадње између 
ученика, решавање проблема, дискусије, естетско и уметничко изражавање, анализа моралних 
дилема, као и креативно и дивергентно размишљање током стицања знања и вештина. Такве 
стратегије подстичу стварање нових идеја, флексибилност и креативност (Ateş and Afat, 2018; 
Callahan et al., 2015; Swanson, 2016; VanTassel-Baska et al., 2002; Walters, 2011).

Курикулум може бити значајан извор мотивације за даровите ученике, док неадекватан 
програм рада са даровитим ученицима доводи до недостатка стимулативне атмосфере за учење и 
инхибира њихову унутрашњу мотивацију и стопу успешности (Алтарас, 2008; Поповић, Лазовић 
и Милосављевић, 2016). Потребно је да курикулум буде флексибилан и прилагођен специфич-
ностима и потенцијалима конкретног детета, да би се на одговарајући начин подстакао развој 
његове даровитости (Ђорђевић, 2005; Максић, 1998). 

Даровити ученици, осим осталих специфичности, имају и другачије стилове учења у одно-
су на своје вршњаке, па успех у учењу могу постићи само уколико им је на располагању образо-
вање у складу са њиховим стилом учења и интересовањима (Поповић, Лазовић и Милосављевић, 
2016). Често се дешава да образовање које им се пружа у школи није у складу са васпитно-обра-
зовним потребама даровитог детета. То се може неповољно одразити на развој његових потенци-
јала и његов став према школовању (Алтарас, 2008). 

Чињеница да је даровитост вишезначна, да се може различито манифестовати код поједи-
наца и да може бити латентна треба да буде водећи принцип наставницима при планирању на-
ставног рада, како би се она открила (Okoye, 2013). При планирању курикулума за различите уче-
нике потребно је узети у обзир неколико кључних компоненти: циљеве, наставне садржаје, начин 
поучавања и евалуацију. Свака од наведених компоненти важна је за постизање успеха ученика, 
а сваку од њих би требало мењати и прилагођавати особеностима ученика, како би се задовољи-
ле њихове специфичне потребе. Притом, начин поучавања би требало прилагодити особинама 
личности и интелигенцији ученика, његовом стилу учења, нивоу способности и демографском 
пореклу (полу, етничкој припадности и социоекономском статусу) (Walters, 2011). 

Важан аспект наставног рада са даровитим ученицима односи се на примену различитих 
васпитно-образовних активности које доприносе развоју креативности код ученика (Piske et al., 
2016; Thompson and Pfeiffer, 2020). Међутим, постојећа пракса у школама није увек довољно под-
стицајна за испољавање и развој креативности даровитих ученика, због чега њихови потенцијали 
не могу бити остварени у потпуности (Piske et al., 2016).

Сматра се да пракса у којој неки наставници ангажују даровите ученике у својству својих 
личних помоћника у раду са остатком одељења није добра за њихов развој. Таквим поступцима 
наставника се пред даровите ученике не постављају одговарајући развојни изазови, што се може 
неповољно одразити на развој њихових потенцијала. Наставници би требало да примењују ра-
зличите наставне методе и стратегије како би осигурали да даровити ученици буду у потпуности 
ангажовани и како би постигли своју академску изврсност (Okoye, 2013).

Важан аспект подршке инклузији даровитих ученика представља успостављање одговара-
јуће одељенске климе (Марковић, 2018б;  Okoye, 2013; Thompson and Pfeiffer, 2020). На климу у 
одељењу у значајној мери утичу индивидуалне карактеристике наставника и ученика, начин на-
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ставниковог руковођења одељењем, положај ученика у наставном процесу, квалитет међусобно 
успостављених односа и други фактори (Марковић, 2018б). 

Надарена деца, због своје различитости, не успевају увек да успоставе адекватне вршњачке 
односе и често бивају одбачена или занемарена од вршњака, због чега им је потребна подршка 
наставника. Наставник применом адекватних васпитних поступака може да допринесе њиховој 
прихваћености (Nasri and Agustina, 2021; Okoye, 2013). 

Даровити ученици често улазе у сукобе са наставницима због превеликог броја питања која 
им постављају, што је последица њихове интелектуалне радозналости (Ateş and Afat, 2018), као 
и због развијеног критичког мишљења због чега могу оспоравати и критиковати рад наставника 
у оним аспектима које доживљавају неадекватним (начин поучавања о некој теми, неадекватни 
поступци наставника према ученицима и сл.) (Okoye, 2013).

Посебан проблем због кога могу испољавати своје незадовољство на часу јесте досада са 
којом се суочавају уколико им наставни процес није довољно стимулативан. Због тога је неоп-
ходно да наставници припреме додатне задатке за надарене ученике или им задају задатак по-
пут дубљег проучавања теме наставног часа у виду индивидуалног истраживачког пројекта, чије 
ће резултате касније презентовати на часу. Уколико је више даровитих ученика у одељењу они 
могу заједно радити на пројектима и резултате на крају часа представити остатку одељења. Такве 
активности подстичу развој критичког мишљења, организационих вештина, вештина решавања 
проблема, креативност и вештине лидерства код даровитих ученика. Поред тога, од таквих уче-
ника се може тражити да представљају школу на такмичењима, што ће им помоћи да и други уоче 
њихову даровитост и да прошире сопствене видике (Okoye, 2013). 

Када је реч о подучавању надарених ученика у области језика и књижевности препоручује 
се коришћење комплекснијих материјала за читање, који су сложенији по форми и значењу у од-
носу на литературу која се нуди просечним ученицима у одељењу (VanTassel-Baska et al., 2002). 
Препоручује се да се даровити ученици, који су овладали основним вештинама читања, ангажују 
у критичком и креативном читању кроз обогаћени курикулум и наставне садржаје, избор књига 
у којима се користе различите и сложене језичке структуре, студије аутора и проучавање фор-
малног језика (граматика, речник, синтакса, етимологија, историја). Напредне вештине читања 
за даровите ученике укључују анализу, интерпретацију, критичко размишљање, евалуацију (нпр. 
процену квалитета) и интеракцију са текстом на маштовите начине (Kitano and Lewis, 2007). 
Свакако, требало би проценити у којим областима језика и књижености постоји надареност код 
даровитог детета. Није оправдано увек очекивати да ће такво дете бити подједнако надарено за 
све наставне области у настави језика и књижевности (VanTassel-Baska et al., 2002).

Посебну пажњу у процесу инклузије требало би посветити даровитим ученицима који 
се културолошки, лингвистички и етнички разликују од својих вршњака. Установљено је да су 
ученици различитог културног порекла мање заступљени у програмима намењеним даровитим 
ученицима (Allen, 2017; Allen et al., 2016; Blackburn, Cornish and Smith, 2016; Briggs, Reis and 
Sullivan, 2008). Као стратегије подршке овим ученицима препоручују се: модификоване проце-
дуре идентификације таквих ученика, које подразумевају коришћење више критеријума проце-
не, уз узимање у обзир језичких, културолошких и других специфичности таквих ученика које 
условља вају испољавање њихове даровитости; системи програмске подршке, као што је рано 
препознавање њихових потенцијала (идентификација деце са високим потенцијалом и пружа-
ње могућности за напредни рад пре формалне идентификације); примена курикулума и начина 
поучавања који омогућавају таквим ученицима да постигну успех; успостављање сарадње са 
родитељима ових ученика; и примена начина евалуације који ће допринети да се адекватно вред-
нује постигнуће ових ученика (Briggs, Reis and Sullivan, 2008). Индивидуални програми наме-
њени даровитим ученицима у различитим областима (нпр. подучавања декодирања и читавог 
низа стратегија нижег и вишег нивоа за разумевање читања) могу бити од користи за даровите 
ученике, посебно оне који су културно, језички и економски различити (Kitano and Lewis, 2007).
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Поред адекватног васпитно-образовног приступа, од посебне важности за инклузију даро-
витих ученика јесу и одговарајући ставови наставника, као и његова стручна оспособљеност за 
препознавање и адекватан рад са даровитим дететом (Altaras, 2008; Moon and Park, 2016; Piske et 
al., 2016; Snyder et al., 2021; Walters, 2011). Примарна улога наставника у идентификацији и ра-
звоју даровитих ученика је познавање концепата и карактеристика ученика који су даровити. Ово 
је важно јер ће сазнање о томе шта значи бити даровит ученик и који су рани знаци даровитости 
бити од велике помоћи наставницима у раном откривању и развоју даровитих ученика (Okoye, 
2013). 

Рад са даровитим ученицима од наставника захтева поседовање високо развијених личних 
квалитета, интелектуалних и наставничких квалитета (Piske et al., 2016). Наставници дарови-
тих морају имати дубинско познавање своје предметне области, познавање ефикасних наставних 
техника, морају бити радознали, прихватати различитости, бити отворени за критику, понашати 
се као узори и бити отворени за неуобичајене идеје даровитих ученика. Неопходно је стрпљење, 
пуно разумевања, образовања и умећа да изврше диференцијацију наставе. Уколико се примењу-
ју васпитно-образовни поступци који би укључивали активности у којима би даровити могли да 
уживају радећи (уместо да их узалуд заокупљају непотребним активностима како би били мирни 
док остали напредују уобичајеним темпом), даровити ученици не би представљали терет за на-
ставнике већ би они успели максимално да искористе потенцијале таквих ученика (Ateş and Afat, 
2018).

Развој креативности код даровитих ученика је веома важан, а као један од разлога за изо-
станак креативних пракси јесте чињеница да поједини наставници нису обучени да припремају 
часове који подстичу машту и креативност код ученика (Piske et al., 2016). У настави језика и 
књижевности, поред опште оспособљености за рад са даровитим ученицима, потребно је обу-
чити наставнике да препознају и да на одговарајући начин подрже језички различите даровите 
ученике (Brice et al., 2008).

ЗАКЉУЧАК

Инклузија у образовању представља важан аспект васпитно-образовног рада у школама. 
Посебну пажњу заслужује и подршка која се у процесу стварања једнаког образовања за све 
ученике посвећује ученицима који испољавају даровитост у области језика и књижевности. Та-
квој деци је неопходно, најпре у предшколским установама (уз подржавајућу и стимулативну 
атмосферу у породичном контексту), а касније и у школама, обезбедити рану идентификацију и 
одговарајућу подршку и подстицаје.

Потребно је оспособити наставнике за идентификацију такве деце, али и да у процесу рада 
са њима примењују одговарајуће васпитно-образовне поступке и организују подржавајуће на-
ставне и ваннаставне активности. Једино уз рану идентификацију и адекватну подршку у про-
цесу школовања можемо очекивати да ће језички надарена деца бити у прилици да развију своје 
потенцијале. Због тога је потребно радити на иницијалном оспособљавању будућих наставника, 
али и њиховом стручном усавршавању и професионалном развоју у области рада са даровитим 
ученицима.
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IDENTIFICATION AND INCLUSION OF GIFTED STUDENTS 
IN LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING

Summary

Gifted students represent a specific category of children who need special support in the educational process in 
order to develop their potential. The most adequate teaching approach to the education of gifted children implies 
teaching procedures that will contribute to the discovery, release and development of their abilities while recog-
nizing and respecting the individual opportunities and specific educational needs of these children. The paper 
aims to point out the peculiarities of language development of gifted students, the importance of the process of 
early recognition of needs and specifics of such students, as well as appropriate ways of organizing educational 
work with them in the context of regular schools, with special emphasis on their identification and inclusion in the 
field of language and literature teaching. Particular attention is paid to pointing out the inclusion of linguistically, 
culturally and ethnically diverse gifted students. Also, attention is drawn to the connection between the specific 
beliefs of teachers about gifted students and the educational procedures they apply in working with them. The 
basic assumption is that it is possible to significantly contribute to the inclusion of gifted students in the teaching 
of language and literature if it is approached in a timely and adequate manner. Such teaching should contribute to 
the development of language competencies of gifted students, as well as other developmental potentials of these 
children. Adapting the educational process to the needs and specifics of gifted students means adapting the school 
curriculum, individualizing the teaching process and creating a school context in which creativity is encouraged. 
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STAVOVI STUDENATA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA O 
NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA

Cilj istraživanja je da pruži uvid u aspekte koji otežavaju nastavu engleskog jezika na Poljoprivrednom fakultetu 
u Kruševcu. Istraživanje je rađeno na korpusu od 48 ispitanika prve, druge i treće godine osnovnih akademskih 
studija, jer u trenutku sprovođenja ankete nije bilo studenata na četvrtoj godini. Svoje stavove o nastavi engleskog 
jezika ispitanici su izneli u anketi nastaloj za potrebe istraživanja koje se zasniva na hipotezi da su problemi koji se 
javljaju kod studenata pri usvajanju gradiva prouzrokovani činjenicama da je malo vremena izdvojenog za nastavu 
engleskog jezika i organizovanje vežbi u grupama po studijskim programima. Analizom literature korišćene za 
izradu ovog rada, zaključuje se da fakulteti u Srbiji shvataju koliko je engleski jezik bitan u akademskoj nastavi, 
ali se takođe zaključuje da je nastava stranih jezika na nematičnim fakultetima u Srbiji otežana iz više razloga. 
Zaključuje se da je vreme koje je izdvojeno za nastavu stranog jezika na nematičnim fakultetima kratko, a prisutne 
su i ogromne razlike među studentima kada se radi o nivou znanja jezika.

Ključne reči: engleski jezik, nematični fakulteti, engleski jezik struke, nastava stranih jezika

1. UVOD

Jezička kompetentnost je karakteristika demokratskog građanstva u Evropi, kao preduslov i nje-
gova praksa, kako tvrdi Bridbak (Breidbach 2003). Stoga, Savet Evrope ističe da politike za jezičko 
obrazovanje treba da promovišu učenje više jezika za sve pojedince tokom njihovog života, tako da 
Evropljani zapravo postanu višejezični građani, sposobni da komuniciraju sa drugim Evropljanima u 
svim aspektima svojih života. U doba globalizacije, poznavanje stranog jezika predstavlja jedan od 
osnovnih preduslova za razvoj ljudskih resursa. Međutim, globalizacija nije uticala samo poslovne sfere 
života, već je uticala i na sve vidove obrazovanja. Napredni nivo znanja stranog jezika smatra se neop-
hodnom veštinom koju svaki visokoobrazovani pojedinac treba da poseduje. Internacionalizacija svih 
nivoa obrazovanja, a posebno visokog školstva, dovela je do toga da je engleski jezik zauzeo značajno 
mesto u univerzitetskoj nastavi (Basta 2012).

Zahvaljujući Bolonjskom procesu obrazovanja, koji promoviše studentsku mobilnost i interkultu-
ralnu kompetenciju, čak 45 evropskih univerziteta je počelo da nudi kurseve čija se nastava odvija ne na 
maternjem, već na engleskom jeziku (Liss 2009). Isti autor dalje navodi da je sve više uiverziteta koji, 
osim klasičnih vidova nastave, nude programe studiranja na daljinu, kojima se priključuju studenti svih 
zemalja sveta, što intenzivira nastavu na engleskom jeziku. 

2. NASTAVA STRANOG JEZIKA ZA AKADEMSKE POTREBE

„Sve se više govori o pojmovima jezika struke i nauke i jezika koji se koristi u akademske svrhe. Pored ovih 
najčešće prihvaćenih postoje i drugi slični pojmovi (jezik za specifične potrebe, jezik za posebne namene). 
Pod ovim terminom podrazumevamo posebnu vrstu leksike, diskursa i gramatičkih konstrukcija koji ističu 
pragmatičnu upotrebu jezika u određenom kontekstu i razlikuju se od onoga što se uobičajeno naziva op-
štim jezikom. Najvažniji cilj obrazovanja uvek je bio i jeste da pripremi pojedinca za život i rad u vremenu 
u kojem živi, da ga osposobi da se sa uspehom uključi u radno okruženje na koje je upućen, a u savreme-
nom svetu sve učestalijih i raznovrsnijih kontakata sa ljudima iz čitavog sveta što zahteva vladanje stranim 
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jezicima. U tom smislu je osobito poznavanje stranih jezika struke, odnosno nauke, za svakog pojedinca 
postalo nužnost, nešto što se samo po sebi podrazumeva i što se zapravo samo nadovezuje na prethodno 
obrazovanje u kojem se znanje stranih jezika danas ubraja među osnovne kompetencije koje svaki pojedi-
nac mora imati” (Vujović 2018:147).

U svom radu ,,Strani jezici i univerzitet: strategije i nedoumice“, autorka Anđelka Ignjačević ob-
jašnjava da se nastva stranog jezika u visokom obrazovanju razlikuje od nastave opšteg stranog jezika 
koji se izučava na nižim nivoima obrazovanja jer je oblikovana prema akademskim i projektovanim pro-
fesionalnim potrebama studenata (Ignjačević 2014:693). Prema saznanjima iste autorke, naziv jezik za 
specifične namene prvi put je upotrebljen za vreme Drugog svetskog rata u udžbeniku English for Air-
men: An English Course for Air Personnel (Moon, 1942) gde se u predgovoru pominje termin English 
for Specific Purposes. Naglasak u udžbeniku je na ekstenzivnom vokabularu, razumevanju i upotrebi 
tehničkih termina, a od veština na pravljenju zabeleški, kratkih rezimea i pisanja izveštaja. 

Kako tvrde autori Hačinson i Voters (Hutchinson&Waters 1987), period posle Drugog svetskog 
rata je obeležen ogromnim napretkom u nauci, tehnici i ekonomiji na svetskom nivou, a kao rezultat se 
pojavio pritisak na obrazovni sektor da obezbedi ,,neophodnu robu“ u vidu obuke u stranim jezicima 
koja će zadovoljiti potrebe, zahteve i želje ,,korisnika usluga“. Prema istim autorima, drugi veliki razlog 
za pojavu jezika struke bila je revolucija u lingvistici krajem šezdesetih godina 20. veka, izazvana nala-
zima i rezultatima istraživanja u lingvistici i sociolingvistici. Lingvisti su počeli da se interesuju ne samo 
za opis jezika nego i za načine na koje se jezik koristi u stvarnoj komunikaciji.

Kako Bernet (Bernett 1994) tvrdi, dugoročno učenje je važan element u oblasti visokog obrazo-
vanja.  Moderno društvo nameće određene zahteve visokom obrazovanju u smislu razvoja sposobnosti 
učenika da funkcionišu u društvu, a ističu se koncepti fleksibilnosti, komunikativnosti i timskog rada.

Da li će nastava stranog jezika obuhvatati sadržaje vezane za određenu disciplinu ili će se fokusi-
rati na opšte stvari, zavisi od fakulteta. Nastava jezika struke razlikuje se od nastave opšteg jezika i po 
sadržajima i po metodologiji. Kurs jezika struke osmišljava se na osnovu utvrđenih potreba polaznika, 
zahteva i karakteristika discipline. ,,Odnos sadržaja opšteg jezika u odnosu na stručni, nije striktno pro-
pisana konstanta, već se on mora usklađivati u odnosu na nivo znanja učenika, njihove potrebe, ciljeve 
nastavnog programa, sastav i starosnu strukturu grupe i drugo“, ističu autori Marković i Marošan u 
radu ,,Analiza jezičke kompetencije i potreba studenata medicine, stomatologije i zdravstvene nege u 
nastavi engleskog kao jezika medicinske struke“ (2011:21). Posmatrano sa stanovišta kursa na kome se 
izučava jezik struke, Džonston kao prednosti ove vrste učenja navodi, pre svega, razvijanje sposobnosti 
učenja kod studenata ali i to da studenti imaju jasnu ideju zašto uče jezik, što podstiče motivaciju za rad.

3. STAVOVI STUDENATA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA O NASTAVI 
ENGLESKOG JEZIKA

Fakultet na kome je sprovedeno istraživanje je osnovan u maju 2017. godine, tako da je autorka 
rada prvi profesor engleskog jezika na toj ustanovi, što znači da nije bilo plana i programa koji je mogao 
biti preuzet od prethodnika, već je postojala mogućnost samostalnog kreiranja. Nakon razgovora sa pro-
fesorima koji predaju engleski jezik na nematičnim fakultetima u našoj zemlji, stekao se utisak da se, u 
većini slučajeva, nastava svodi na čitanje i prevođenje tekstova, kao i na izradu studentskih prezentacija 
ili pisanje seminarskih radova. Prve godine je tako rađeno i na Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu, 
sa namerom da studentima bude pružen isti program koji imaju studenti na ostalim fakultetima, čiji te-
orijski deo uključuje sledeće: Gramatika (množina i rod imenica, zamenice, prilozi, predlozi, vremena 
i slaganje vremena, brojevi, pasivne konstrukcije); Morfološki procesi (derivacija; leksička analiza tek-
sta); Obrada stručne terminologije; Sintaksička i semantička analiza; Pisanje sažetaka i prezentovanje 
ključnih ideja iz obrađenog teksta. Ipak, na kraju akademske godine, sem toga što su studenti naučili 
nekoliko novih termina iz oblasti poljoprivrede, prilikom izlaganja studentskih prezentacija i polaganja 
pismenog i usmenog dela ispita uočeno je da nisu ostvareni neki značajniji rezultati kada se radi o usva-
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janju engleskog jezika. Pretpostavka je da je glavni razlog za to malo vremena izdvojenog za nastavu 
engleskog jezika (engleski jezik se uči samo u prvom semestru i nedeljni fond časova je 2 + 1). 

U nastavi stranog jezika struke na univerzitetskom nivou uglavnom se kreće od pretpostavke da 
je najveći broj studenata usvojio engleski jezik tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja, pa se iz tog 
razloga smatra da bez velikih teškoća mogu da nastave sa učenjem jezika (Silaški i Đurović 2012:608), 
što je ujedno bila i pretpostavka autorke rada. Međutim, studenti dolaze iz različitih srednjih škola i to 
predstavlja velike izazove u organizaciji nastave, ali takođe utiče i na ciljeve nastave engleskog jezika. 
Pored toga, bilo je par slučajeva gde studenti na prethodnim nivoima obrazovanja nisu učili engleski, 
već neki drugi strani jezik, što dodatno otežava nastavu. Još jedna otežavajuća okolnost je ta što studenti 
sa sva tri studijska programa slušaju predavanja zajedno u jednom terminu, dok se za vežbe dele u tri 
grupe, po smerovima. Za predavanja je u rasporedu opredeljen jedan dan, kao i za vežbe; predavanja 
traju 150 minuta, a jedan čas vežbi 45 minuta. Treba dodati i da se nastavnici nalaze pred brojnim iza-
zovima kada je reč o nastavi engleskog jezika struke zato što tokom školovanja nisu obučavani za taj 
vid nastave, tako da nastava jezika struke pre svega iziskuje veliku pripremu nastavnika i nastavnica.

3.1. Ciljevi, hipoteze i metode istraživanja

Glavni cilj ovog istraživanja je da pruži uvid u aspekte koji otežavaju nastavu engleskog jezika 
na Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu. Na fakultetu postoje tri studijska programa: stočarstvo, vo-
ćarstvo i vinogradarstvo i ratarstvo i povrtarstvo. Engleski jezik je obavezan predmet za sve studijske 
programe i izučava se na prvoj godini osnovnih akademskih studija u prvom, odnosno, zimskom seme-
stru. Predmet nosi 4 ESPB, a u specifikaciji predmeta za knjigu predmeta kao cilj se navodi: ,,Sticanje 
znanja kod studenata iz engleskog jezika i njihovo osposobljavanje da koriste literaturu na engleskom 
jeziku, usvajanje sposobnosti čitanja na engleskom jeziku, usvajanje komunikativnih sposobnosti na 
engleskom jeziku, kao i upotreba stručnih termina iz oblasti poljoprivrede na engleskom jeziku“. Dalje 
se u knjizi predmeta u delu o teorijskoj nastavi navodi: ,,Gramatika (množina i rod imenica, zamenice, 
prilozi, predlozi, vremena i slaganje vremena, brojevi, pasivne konstrukcije); Morfološki procesi (deri-
vacija, leksička analiza teksta); Obrada stručne terminologije; Sintaksička i semantička analiza; Pisanje 
sažetaka i prezentiranje ključnih ideja iz obrađenog teksta)“.

 Svoje stavove o nastavi engleskog jezika ispitanici su izneli u anketi koja se zasniva na hipotezi 
da su problemi koji se javljaju kod studenata pri usvajanju gradiva prouzrokovani dvema glavnim pret-
postavkama:

1) malo vremena izdvojenog za nastavu engleskog jezika i
2) organizovanje vežbi u grupama po studijskim programa.

Pored vežbi, poteškoće se javljaju i pri organizovanju predavanja. Na fakultetu se izučava en-
gleski jezik struke, pre svega kako bi se studenti lakše uključili u akademske tokove, pripremili za 
obavljanje profesionalnih zadataka tj. korišćenje jezika u svrhu uspešnijeg bavljenja svojom strukom 
ali i u svrhu razvijanja nezavisnosti, kognitivnih veština i moći kritičkog razmišljanja. Ipak, nemoguće 
je pridržavati se propisanog plana i programa, posebno kada se radi o nastavi jezika na visokoškolskoj 
ustanovi zbog prethodno navedenih faktora (učenici dolaze iz raznih srednjih škola, ne poseduju svi isti 
nivo znanja stranog jezika, neki od studenata na prethodnim nivoima obrazovanja nisu učili engleski kao 
strani jezik, već neki drugi jezik). Uz to, kada se uzmu u obzir vreme predodređeno za nastavu stranog 
jezika kao i nivo znanja studenata, ali i njihove potrebe, veliki je izazov postići sve za jedan semestar, 
koliko je izdvojeno za nastavu stranog jezika na Poljoprivrednom fakultetu.

,,Jezička politika odozdo-na-gore koristi slične mehanizme kao ona odozgo-na-dole, ali pri tome 
ne primenjuje utemeljene društvene hijerarhije i prisustvo menadžera koji svoje odluke zasnivaju na 
autoritetu institucija, već na heterarhijskom ustrojstvu koje uslovljava i konstruiše partnerski odnos, 
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osnaživanje pojedinaca, umrežavanje, timski rad, sve to u specifičnom kontekstu koji iznedrava nova 
značenja“ (Filipović 2018:19).

Upravo u tome leži razlog kreiranja plana i programa za studente kada se radi o nastavi engleskog 
jezika, u partnerskom odnosu, timskom radu, osnaživanju. To je ujedno i glavni razlog zbog kog je 
nastao ovaj upitnik, kako bi dobijeni rezultati doprineli tome da materijali za predavanja i vežbe budu 
pripremljeni u skladu sa potrebama studenata, u cilju postizanja što boljih rezultata za što kraći vremen-
ski period.

 Radi ispitivanja stavova studenata Poljoprivrednog fakulteta u nastavi engleskog jezika spro-
vedeno je istraživanje u vidu anonimne ankete1, koja se sastojao od osamnaest pitanja. Ispitano je 48 
studenata prve, druge i treće godine osnovnih akademskih studija, tj. devetnaest studenata na prvoj, 
osamnaest na drugoj i jedanaest studenata na trećoj godini studija.

3.2. Rezultati istraživanja

Istraživanje je rađeno na korpusu od 48 ispitanika, i tom prilikom se njih šesnaest izjasnilo kao 
muškarci a 32 kao žene. Kada se radi o godinama starosti, jedan od ispitanika je odgovorio/la da je uz-
rasta između 26 i 35 godina, jedan je uzrasta između 31 i 40, dok je ostalih 46 odnosno 95% ispitanika 
uzrasta između osamnaest i 25 godina. 

Kada se radi o stavovima ispitanika o učenju stranog jezika, najveći broj je učio strani jezik u 
osnovnoj i srednjoj školi, tj. 70% ili 34 ispitanika; jedan od ispitanika je strani jezik učio samo u osnov-
noj školi, šestoro ili 12.5% ispitanika  je učilo strani jezik u osnovnoj i srednjoj školi i samostalno, dok 
je petoro ispitanika reklo da je učilo strani jezik u osnovnoj i srednjoj školi ali i na kursevima u privat-
nim školama (10.4% ispitanika izraženo u procentima). Jedan ispitanik nije učio nijedan strani jezik za 
vreme formalnog obrazovanja, već je odgovorio/la da je strani jezik učio/la samostalno. Ovaj rezultat 
ukazuje potkrepljuje činjenicu da je nastava stranog jezika na fakultetu otežana i za studente i za profe-
sore stranih jezika; za studentima jer je sa niskim nivoom predznanja teško ispratiti nastavu jezika struke 
na akademskom nivou, za profesore jer je nemoguće pripremiti materijale tako da odgovaraju svakom 
studentu.

Analizirajući podatke o učenju engleskog jezika u prethodnom školovanju, dobijeni su odgovori 
da je sedmoro ispitanika učilo samo engleski; dvoje ispitanika samo francuski; jedan ispitanik samo ne-
mački; devetoro ispitanika engleski i francuski; najveći procenat ispitanika je učio engleski i nemački, 
njih petnaestoro ili 31%; četvoro ispitanika (8.3%) engleski i ruski; šestoro ispitanika (12.5%) engleski 
i italijanski; dvoje ispitanika engleski; francuski i ruski; jedan ispitanik engleski; ruski i latinski; dok je 
jedan od ispitanika naveo/la da je učio/la engleski, nemački, francuski i španski. 

Svoje stavove o tome koliko im je važno znanje stranih jezika predstavili su na sledeći način: čak 
81% ispitanika, odnosno njih 39, je odgovorilo da im je vrlo važno, osmoro njih ili 16.6% da im je malo 
važno a jedan od ispitanika smatra da mu/joj znanje stranih jezika nije važno. 

Ispitujući stavove studenata o godinama učenja engleskog jezika prikupljena je informacija da 34 
ili 70.8% ispitanika uči engleski jezik više od 10 godina a četrnaestoro ispitanika (29.1%) uči engleski 
jezik između 5 i 10 godina. 

Anketom je takođe bilo predviđeno i ocenjivanje sopstvenih veština čitanja, pisanja, slušanja i 
govora engleskog jezika, gde je pri davanju odgovora ocena 1 predstavljala najnižu a ocena 5 najvišu 
ocenu. Radi preglednosti datih odgovora, rezultati o oceni sve četiri jezičke veštine su predstavljeni 
putem grafikona. 

1  Upitnik koji je kreirala autorka za potrebe izrade ovog rada se nalazi na kraju rada u delu Dodatak 1.
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Grafikon 1. Stavovi ispitanika o oceni znanja veštine čitanja izraženi u procentima

Rezultat koji je dobijen pri ispitivanju stavova studenata o samoproceni znanja veštine čitanja je 
u skladu sa njihovim komentarima tokom predavanja i vežbi, jer veliki broj studenata tvrdi da im čitanje 
ne predstavlja problem jer je to veština koju su najviše vežbali na prethodnim nivoima obrazovanja.

Grafikon 2. Stavovi ispitanika o oceni znanja veštine pisanja izraženi u procentima

Ispitanici su sličnog stava i kada se radi o proceni veštine pisanja, ali je dosadašnja praksa rada na 
fakultetu pokazala da su se studenti, bar do sada, bolje snalazili u pisanju tekstova i sažetaka na neku 
od opštih tema nego na stručnu temu iz oblasti poljoprivrede. Kako bi se studenti osposobili za pisanje 
iz oblasti svoje struke neophodno je posvetiti veću pažnju vežbanju ne samo ove, već svih veština, ali 
je teško postići napredak u svim veštinama, pritom koristeći jezikom struke, za samo jedan semestar.
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Grafikon 3. Stavovi ispitanika o oceni znanja veštine slušanja izraženi u procentima

Grafikon 4. Stavovi ispitanika o oceni znanja veštine govora izraženi u procentima

Ukoliko pristupimo upoređivanju odgovora ispitanika o ocenama znanja veština slušanja i govora 
prikazanim na grafikonima 3 i 4, jasno možemo videti da su studenti ipak sigurniji u svoje veštine slu-
šanja; inače, studenti često ističu za vreme predavanja i vežbi da većinu pređenog matijala razumeju, ali 
da imaju poteškoća sa reprodukovanjem istog za vreme govornih vežbi, na primer teško se snalaze kada 
od određene vrste gradiva treba usmeno napraviti sažetak ili izneti svoj stav na određene stručne teme. 

Stav ispitanika na pitanje da li smatraju da je njihovo prethodno znanje engleskog jezika bilo 
dovoljno da isprate nastavu engleskog jezika na fakultetu je takav da se 27 odnosno 56% od ukupnog 
broja ispitanika potpuno slaže, petnaestoro ili 31% njih se delimično slaže a šestoro tj. 12.5%  ispitanika 
se ne slaže. Ukoliko pristupimo analiziranju stavova ispitanika o njihovom predznanju engleskog jezika, 
može se utvrditi da je neophodno izvršiti izmenu u organizaciji nastave, odnosno predavanja i vežbi; 
iako se veliki broj ispitanika izjasnio da poseduje potreban nivo znanja kako bi ispratio nastavu jezika 
struke, čak 56% njih, to je ipak malo više od polovine ukupnog broja studenata, a nije zanemarljiv ni 
podatak da 12.5% ispitanika ne poseduje potreban nivo znanja kako bi ispratio nastavu. 

Od ukupno 48 ispitanika, njih 28 ili 58.3% je stava da se potpuno slaže da im poznavanje engle-
skog jezika može pomoći u sticanju znanja iz stručnih predmeta, osamanestoro njih (37.5%) se slaže 
delimično a dvoje ispitanika je reklo da se ne slaže. Treba istaći da je najveći broj ispitanika, čak 40 njih 
ili 83% stava da će im engleski jezik biti potreban u struci, a osmoro ispitanika (14.5%) smatra da im 
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engleski jezik neće biti potreban u struci. Stavovi ispitanika o potrebi jezika struke dodatno potvrđuju 
tvrdnje da je engleski jezik jezik visokog obrazovanja i da omogućava studentima da se uključe u me-
đunarodne tokove. Pored toga, treba napomenuti da je određeni broj profesora i profesorki koji predaju 
na Poljoprivrednom fakultetu zainteresovan za nivo znanja engleskog jezika koji studenti poseduju, jer 
je dobar deo literature koju koriste na svojim predmetima na engleskom jeziku.

Kada se radi o materijalima na predavanjima i vežbanjima, 43 tj. 89.5% ispitanika smatra da 
materijale na predavanjima može da isprati bez poteškoća (ostalih 5 ispitanika je odgovorilo sa `ne`), 
dok 46 tj. 95.8% ispitanika tvrdi da materijale na vežbama može ispratiti bez poteškoća (2 ispitanika je 
odgovorilo sa `ne`). U cilju otkrivanja uzroka šta je to što je studentima stvaralo poteškoće da isprate 
materijale, od ispitanika je traženo da navedu koje su to poteškoće i samo dvoje ispitanika je dalo odgo-
vor, jer su na prethodna dva pitanja odgovorili sa `ne`. Jedan od odgovora glasi:

- ,,U osnovnoj i srednjoj skoli su predavali samo gramatiku, na fakultetu smo na prvoj godini 
radili stručne reči, prezentacije, pisanje sažetaka, to mi je bilo teško.“

 a drugi odgovor glasi :
- ,,Sve mi je bilo teško jer smo u školi radili samo gramatiku i iščitavali tekstove“.
Kada su upitani koji jezik studenti treba da izučavaju na Poljoprivrednom fakultetu, pri čemu su 

tri odgovora bila ponuđena, petoro odnosno 10.4% ispitanika smatra da studenti treba da uče samo opšti 
engleski, 43 tj. 89.5%  ispitanika da treba da uče i opšti i engleski jezik struke, dok se za odgovor `samo 
engleski jezik struke` nije opredelio nijedan od ispitanika.

Jedan semestar je izdvojen za nastavu engleskog jezika na Poljoprivrednom fakultetu i 32 tj. 
66.6% ispitanika je stava da je jedan semestar nedovoljan a šesnaestoro njih da je dovoljan. U cilju pro-
vere zašto smatraju da je jedan semestar nedovoljan, postavljeno je pitanje ,,Ukoliko ste na prethodno 
pitanje odgovorili sa NEDOVOLJAN, navedite zašto smatrate da je jedan semestar nedovoljan“, pri 
čemu su studenti naveli sledeće razloge:

- ,,Što se tiče opšteg znanja iz Engleskog jezika, zbog studenata koji nisu imali ranije Engle-
ski jezik smatram da je neophodno da imamo predmet Opšti Engleski jezik najmanje dva semestra, a 
najviše četiri. Tu bi se održavala predavanja iz gramatike i osnovnih pojmova u poljoprivredi, kao što 
smo do sada imali. Medjutim, verujem da će kako se fakultet dalje bude razvio pojaviti studenti koji će 
već imati svoje biznise i poželeće da ih šire. Ukratko, smatram da je neophodno da imamo i Strukovni 
(Agroekonomski) Engleski jezik koji će biti kao izborni jezik. Studenti koji budu želeli da detaljno uče 
npr. nazive i delove mašina, ekonomskih pojmova i bolesti biljaka i životinja u poljoprivredi kako bi u 
budućnosti bolje komunicirali sa svojim kupcima/poslodavcima. Ovaj predmet bio bi poželjan da se drži 
u najmanje dva semestra.“

- ,,Učenje engleskog jezika zahteva stalno obnavljanje, i nikada nije dovoljno znanja, da bi se 
ostvarilo znanje makar dva semestra su dovoljna.“

- ,, Smatram da je korisno da imamo engleski jezik kao predmet i u daljem studiranju kako bismo 
mogli stalno da se usavršavamo.“

- ,,Smatram da ima još dosta toga što nam je potrebno i što možemo da naučimo (stručne reči i 
izrazi), ali nemamo vremena da sve to smestimo u jedan semestar.“

- ,, Zato što nismo imali dovoljno vremena da predjemo sve lekcije i smatram da bi trebao en-
gleski jezik da se uvede za sve 4 godine strukovnih studija, jer je neophodan. Takođe sam za to da je 
engleski jezik potreban za ovaj fakultet!“

- ,,Zato sto jedan semestar nije dovoljan da se usavrse neophodna znanja iz gramatike, da se usa-
vrse vestine govora i da se usvoji strucan vokabular.“

- ,, Zato što je gradivo obimno a predavanja i vežbe su po jednom nedeljno, ne moze da se postig-
ne nista za jedan semestar.“

- ,, Treba dosta vremena da bi usavršili engleski jezik.“
- ,, Za jedan semestar ne može da se nauči ništa ni iz jednog predmeta.“
- ,,Nedostatak dovoljnog znanja.“
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Prethodno navedeni odgovori ukazuju da studenti smatraju da je potrebno izdvojiti više vremena 
za nastavu engleskog jezika kako bi uspešno mogli da savladaju zahteve discipline. Takođe, od suštin-
skog značaja su njihovi stavovi o tome koliko semestara treba izučavati engleski jezik na Poljoprivred-
nom fakultetu u Kruševcu, pri čemu su ispitanici izneli sledeće stavove, koji ujedno potvrđuju hipotezu 
na kojoj se zasniva ovaj rad, da je malo vremena izdvojeno za nastavu engleskog jezika:

- ,,Dva, najviše iz razloga nedovoljnog predznanja studenata.“
- ,,Dva, po jedan semestar u godini npr.“
- ,,Mislim da uvek možemo da naučimo nešto novo jer se iz dana u dan pojavljuju nove stvari kako 

tehnologija napreduje, a samim tim i više pojmova, tako da možda nije loša ideja da se engleski jezik 
izučava kroz celo školovanje na fakultetu, tj. svih 8 semestara, kao što je to bilo u osnovnoj i srednjoj.“

- ,,Dva. Zato što ćemo steći više znanja koje nam je potrebno.“
- ,,4 semestra (po 1 semestar u svakoj godini studija). Lično volim jezike i smatram da je izuzetno 

korisno da imamo takvo znanje.“
- ,,Dva semestra. Zato što postoji mnogo bitnih tema vezanih za buduću struku, a vrlo mali broj 

predavanja kako bi se te teme obradile.“
- ,,Sva 8 semestra. Zato sto je Engleski jezik potreban, sša god da radimo, čime god da se bavimo 

i gde god da se nalazimo.“
- ,,Po mom mišljenju trebalo bi izucavati engleski jezik za sve semestre. Treba da se uvede jer je 

preko potreban za sva tri smera na Poljoprivrednom fakultetu.“
- ,,4 semestra a možda čak i 8.“
- ,, Sve 4 godine.“
Izneti stavovi ispitanika o tome koliko semestara treba izučavati engleski jezik na Poljoprivred-

nom fakultetu u Kruševcu nam ,pre svega, ukazuju da studenti shvataju značaj poznavanja stranog 
jezika struke, ali su i svesni činjenice  da je potrebno uložiti više vremena u usavršavanje jezičkih kom-
petencija kako bi se u budućnosti uspešno uključili u radno okruženje.

3.3. Analiza rezultata istraživanja

Istraživanje koje je sprovedeno među studentima na Poljoprivrednom fakultetu je nastalo sa ci-
ljem ispitivanja njihovih stavova u cilju otkrivanja poteškoća i nedostataka koji se javljaju u nastavi 
engleskog jezika, ali su njihovi odgovori takođe dragoceni radi daljeg planiranja programa, jer prema 
Nunanu (Nunan 1988) uključivanje polaznika u sam proces analize potreba može biti vrlo koristan, 
posebno kada je potrebna jasna slika o tome šta treba postići, kako i za koji vremenski period. Autorka 
Jerković (2016:40) u svojoj doktorskoj disertaciji ,,Analiza potreba kao ključni aspekt u procesu izrade 
kursa engleskog jezika za oblast tehnološke i inženjerske struke“ navodi da su ,, Autori Bervik i Brin-
dli (Berwick 1989; Brindley 1989) dali najveći doprinos razvoju pristupa u kome je polaznik u centru 
pažnje. Oni daju tri načina na koji se mogu analizirati potrebe učenja – kako se potrebe doživljavaju i 
kako ih polaznici osećaju (eng. perceived vs. felt needs); interpretacije potreba kao produkta ili procesa 
(eng. process vs. product) i subjektivne nasuprot objektivnih potreba (eng. subjective vs. objective). Iz 
perspektive eksperata, potrebe se mogu analizirati kao doživljene, a iz perspektive polaznika kao potre-
be koje oni osećaju. U interpretaciji potreba kao produkta, pod potrebama učenika se podrazumeva jezik 
koji im je potreban u ciljnim situacijama. “ 

Glavni cilj istraživanja je bio da dokaže da je malo vremena izdvojeno za nastavu engleskog 
jezika, što su studenti svojim odgovorima potvrdili, jer je većina njih rekla da smatra da za engleski 
jezik treba izdvojiti 4 ili 8 semestara. Imajući na umu sve što je navedeno kao cilj predmeta Sticanje 
znanja kod studenata iz engleskog jezika i njihovo osposobljavanje da koriste literaturu na engleskom 
jeziku, usvajanje sposobnosti čitanja na engleskom jeziku, usvajanje komunikativnih sposobnosti na 
engleskom jeziku, kao i upotreba stručnih termina iz oblasti poljoprivrede na engleskom jeziku, a na 
to dodajući deo koji se odnosi na teorijsku nastavu, očigledno je da je veoma teško, gotovo nemoguće 
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odraditi sve što se očekuje od nastave engleskog jezika, a glavni razlog za to su velike razlike u znanju 
studenata, jer studenti dolaze sa vrlo različitim predznanjem engleskog jezika, čak je bilo i slučajeva da 
studenti ne poseduju nikakvo predznanje iz engleskog jezika, jer su prethodno učili drugi strani jezik. 

Što se tiče organizovanja predavanja i vežbi, na početku je rečeno da su predavanja zajednička za 
sve studijske programe, dok se studenti za vežbe dele u 3 grupe, na osnovu studijskih programa. Ukoliko 
u rasporedu trenutno nema prostora za povećanje fonda časova, na osnovu dobijenih rezultata nakon 
sprovedenog istraživanja, a imajući na umu razlike kod znanja studenata, u cilju postizanja što boljih 
rezultata u nastavi engleskog jezika, jedan od predloga je da se studenti u grupe za vežbe dele na osnovu 
nivoa znanja engleskog jezika. U tu svrhu, trebalo bi na početku svake akademske godine uraditi ulazni 
test kojim bi se procenio nivo znanja engleskog jezika i da se nakon toga izvrši podela studenata u tri 
grupe, na početni, srednji i napredni nivo znanja jezika. 

4. ZAKLJUČAK

Engleski jezik je jedan od najrasprostranjenijih i najčešće korišćenih jezika, kako u privatnom, 
tako i u poslovnom životu zbog svoje prisutnosti u svim aspektima svakodnevice, a kako se naziva i 
jezikom visokog obrazovanja, sasvim je opravdana Gredolova (Graddol 2006:77) tvrdnja da će se stu-
denti iz zemalja van engleskog govornog područja u jednom trenutku suočiti sa engleskim jezikom u 
toku svojih studija. 

Nemoguće je a ne zaključiti da fakulteti u našoj zemlji shvataju koliko je engleski jezik bitan u 
akademskoj nastavi, ali na osnovu istraživanja sprovedenog za potrebe izrade ovog rada može se za-
ključiti da je nastava ne samo engleskog već i ostalih stranih jezika na nematičnim fakultetima u Srbiji 
otežana iz više razloga. Pre svega, vreme koje je izdvojeno za nastavu stranog jezika na nematičnim 
fakultetima je kratko, strani jezici se izučavaju uglavnom dva ili četiri semestara, a na nekim fakultetima 
čak samo jedan semestar, kao što je slučaj na Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu, što je ujedno bila 
i hipoteza na kojoj se zasniva ovaj rad, da je malo vremena izdvojeno za nastavu stranog jezika. Zatim, 
prisutne su i ogromne razlike među studentima kada se radi o nivou znanja engleskog jezika, jer studenti 
dolaze iz raznih srednjih škola, te je nemoguće očekivati da svi poseduju isti ili približan nivo znanja. 
Pored toga, velike razlike u nivou znanja jezika iziskuju posvećivanje pažnje svakom studentu radi po-
stizanja ciljeva nastave, što je u praksi teško izvodljivo, ukoliko imamo na umu brojno stanje studenata, 
zahteve jezika struke i vreme predodređeno za nastavu jezika.

Istraživanje sprovedeno za potrebe izrade ovog rada je nastalo radi preispitivanja stavova stude-
nata u cilju kreiranja inicijativa za efikasnije sprovođenje jezičkih politika odozdo-na-gore. Rezultati 
koji su tim putem dobijeni potkrepljuju prethodno navedene razloge koji otežavaju nastave stranih jezi-
ka. Kako bi u nastavi stranih jezika došli do postizanja što boljih rezultata, potrebno je uključiti i naučne 
istraživače, nastavnike jer su upravo oni u direktnom kontaktu sa učenicima i najbolje mogu uvideti šta 
je to što nedostaje i treba promeniti u nastavi stranih jezika na svim obrazovnim nivoima.
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STUDENTS` ATTITUDES ABOUT ENGLISH LANGUAGE TEACHING AT THE FACULTY OF 
AGRICULTURE

Summary

The aim of this research is to provide an insight into the aspects that cause difficulties when it comes to English 
language teaching at the Faculty of Agriculture in Krusevac. In order to examine the students’ attitudes, an anony-
mous 19 question survey was conducted. The research was conducted on a corpus of 48 respondents at the first, 
second and third year of Bachelor academic studies; at the time the survey was conducted, there were no students 
at the fourth year  since the faculty was founded 4 years ago, so the first generation of students would enroll in the 
fourth year in October 2021. Respondents expressed their views on English language teaching in a survey based on 
the hypothesis that students’ problems related to learning are caused by two main facts: insufficient time spent on 
English language teaching and organizing exercises in groups according to study programs. It is obvious that the 
faculties in Serbia understand how important English is in academic teaching, but based on research conducted for 
the purposes of this paper, it can also be concluded that teaching not only English but also other foreign languages   
at non-linguistic faculties in Serbia is difficult for many reasons. First of all, the time allotted for foreign language 
teaching at non-linguistic faculties is short, foreign languages   are studied mainly for two or four semesters, and at 
some faculties even for one semester. Also, there are huge differences among students when it comes to the level of 
English language skills, because students come from different high schools, so it is impossible to expect everyone 
to have the same or similar level of knowledge.

Keywords: English language, non-linguistic faculties, foreign language teaching
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Dodatak 1

UPITNIK O POTREBAMA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA STUDENATA POLJOPRIVREDNOG 
FAKULTETA U KRUŠEVCU, UNIVERZITETA U NIŠU

1. Pol:      a) M  b) Ž
2. Godine starosti:   a) 18-25  b) 26-30  c) 30-40  d) 40 i više
3. Godina studija:    a) prva  b) druga  c) treća
4. Smer:   a) stočarstvo b) voćarstvo i vinogradarstvo  c) ratarstvo i povrtarstvo
5. Strani jezik sam učio/učila:(moguće je zaokružiti više odgovora)
a) samo u osnovnoj školi  c) na kursevima u privatnoj školi  e) samostalno
b) samo u srednjoj školi  d) u osnovnoj i srednjoj školi
6. Koji od ponuđenih stranih jezika ste učili? (moguće je zaokružiti više odgovora ili upisati , ukoliko nije nije-
dan od ponuđenih stranih jezika)
a) engleski  d) italijanski  g) ostalo: ______________ (upisati odgovor)
b) nemački  e) ruski
c) francuski  f) španski
7. Koliko Vam je važno znanje stranog jezika?
a) vrlo mi je važno b) malo mi je važno c) nije mi važno
8. Engleski jezik učim:
a) manje od 5 godina  b) 5-10 godina  c) više od 10 godina
9. Kako biste ocenili svoje znanje veština engleskog jezika na skali od 1 do 5? ( 1 – najniža ocena; 5 – najviša 
ocena)
a) čitanje 1 2 3 4 5   
b) pisanje 1 2 3 4 5 
c) slušanje 1 2 3 4 5
d) govor  1 2 3 4 5 
10. Da li smatrate da je vaše prethodno znanje engleskog jezika bilo dovoljno da ispratite nastavu engleskog 
jezika na fakultetu?
a) potpuno se slažem  b) delimično se slažem c) ne slažem se
11. Verujete li da vam poznavanje engleskog jezika može pomoći u sticanju znanja iz stručnih predmeta?
a) potpuno se slažem  b) delimično se slažem c) ne slažem se
12. Smatrate li da će vam engleski jezik biti potreban u vašoj struci?  a) da b) ne
13. Materijale na predavanjima mogu da ispratim bez poteškoća. a) da  b) ne
14. Materijale na vežbama mogu da ispratim bez poteškoća.   a) da b) ne
15. Ukoliko ste na prethodna dva pitanja odgovorili sa NE, odnosno da ste predavanja i vežbe pratili sa 
poteškoćama, navedite koje su to poteškoće. ______________________________________________________
________________________
16. Studenti na Poljoprivrednom fakultetu u Kruševcu trebalo bi da slušaju:
a) samo opšti engleski  b) samo engleski jezik struke            c) i opšti i engleski jezik struke
17. Smatram da je jedan semestar, koliko je izdvojeno za nastavu engleskog jezika:
a) dovoljan  b) nedovoljan
18. Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili sa NEDOVOLJAN, navedite zašto smatrate da je jedan semestar 
nedovoljan?
______________________________________________________________________________
19. Po vašem mišljenju, koliko semestara treba izučavati engleski jezik na Poljoprivrednom fakultetu u 
Kruševcu? Navedite zašto. ____________________________________________
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PROCEDEE METODICE DE INTERPRETARE A TEXTULUI LITERAR.  
LITERATURA CULTĂ PENTRU COPII

Textul literar este definit precum o comunicare artistică în care se recunoaşte originalitatea creatorului care reflectă 
lumea. Studiul literaturii în învăţământul primar presupune abordarea a trei tipuri de texte: textele de citire cuprin-
se în manuale, textele de lectură, situate la sfârşitul manualelor, şi textele din cărţile de lectură suplimentară. Pentru 
studiul acestora se utilizează diverse strategii didactice, precum: povestirea, conversaţia, observaţia, exerciţiul, 
explicaţia, jocul didactic, problematizarea, dramatizarea etc. Scopul elaborării acestei lucrări este de a prezenta 
idei metodice şi proceduri didactice potrivite pentru abordarea unor texte de referinţă din literatura pentru copii, 
și totodată oferind sugestii de lectură şi interpretare a textului literar. Literatura pentru copii nu poate fi însă sepa-
rată de literatură în general, pentru că posedă valori etice şi estetice, ca și pentru faptul că îşi face loc şi în lumea 
adulţilor. Identificarea valenţelor estetice ale literaturii în discuţie relevă calitatea ei artistică, în timp ce adecvarea 
conţinutului formativ-informativ şi a formei la particularităţile de vârstă ale copiilor o individualizează, fără să-i 
limiteze publicul cititor. Lucrarea de faţă nu pledează pentru o anume orientare teoretică (tradiţională sau modernă) 
şi nu impune formulări sau explicaţii definitive. Privită din această perspectivă, reuneşte numeroase puncte de ve-
dere critice autorizate, prezentând totodată şi opinii ale autorilor. Autorii îşi legitimează dorinţa de a elabora acest 
demers prin faptul că, literatura de specialitate autohtonă, în limba română, este marcată de puţinătatea studiilor 
care abordează acest domeniu delicat.

Cuvinte cheie: text literar, literatura cultă pentru copii, procedee metodice, interpretare

1. INTRODUCERE

Pedagogia contemporană depune efortul de a găsi soluţii educative menite să evite conflictul din-
tre procedurile didactice utilizate în învăţământ şi mentalitatea societăţii contemporane, care solicită noi 
dimensionări ale capacităţilor mintale, intelectuale şi morale ale copiilor şi tinerilor. Studiile pedagogice 
acordă o importanţă sporită educaţiei intelectuale, care presupune îndrumarea şi stimularea gândirii co-
pilului în mod sistematic, realist şi critic. Literatura deţine un rol important în modelarea personalităţii 
copilului, a gândirii şi exprimării acestuia, determinându-l să-şi manifeste stările de conştiinţă şi să-şi 
însuşească anumite comportamente benefice. Modelele prezentate în operele literare asigură dobândirea 
unor concepţii, care oferă copilului oportunitatea de a descoperi propria personalitate. Diferenţierea 
aspectelor pozitive de cele negative, descoperirea rolului pe care îl pot avea asupra dezvoltării lui, le 
obţine doar prin utilizarea de către învăţător/profesor a strategiilor şi a metodelor specifice pentru dez-
voltarea gândirii critice şi a formării personalităţii creative. 

2. TEXTUL LITERAR – DEFINIȚII, MODELE, INTERPRETĂRI

Realitatea pe care o înfățișează o operă literară ia o multitudine de forme și modalități de expre-
sie. Ea poate să apară prin fapte, cuvinte și întregul comportament al unor personaje, desfășurându-se 
în timp și spațiu: în multe creații literare realitatea este oglindită prin puterea de expresie a imaginilor 
artistice, a unor figuri de stil cu profunde semnificații. Unele opere redau, cu o mare forță evocatoare, 
imagini și fapte ale unui trecut îndepărtat; altele cuprind realități ale zilelor noastre. 
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Studiul literaturii în învăţământul primar presupune abordarea a trei tipuri de texte: textele de 
citire cuprinse în manuale, textele de lectură, situate la sfârşitul manualelor, şi textele din cărţile de 
lectură suplimentară. Studiul limbii şi literaturii române are o însemnătate deosebită în formarea elevi-
lor asigurând evoluţia lor intelectuală, iar textul reprezintă sursa validă de informaţii pe care elevul o 
primeşte. Textele incluse în manuale, diverse ca tematică, ca genuri şi specii literare în situaţia de a me-
dita asupra evenimentelor, de a le interpreta. În studierea textului se pune accent pe descifrarea codului 
literar care cuprinde: noţiuni de vocabular, sens propriu şi figurat, versificaţie la textele lirice, procedee 
ale expresivităţii, modalităţi de expunere, stiluri şi originalitatea exprimării etc. Textul este o unitate a 
vorbirii, acceptat în calitatea sa de enunţ în interiorul unei situaţii de comunicare realizată ca formă orală 
sau scrisă şi poate fi rupt de situaţia de comunicare originală şi utilizat într-un context spaţio-temporal 
diferit. Varietatea textelor de citire în învățământul primar este extrem de mare și oferă largi posibilități 
de a-i pune pe elevi în situația să opereze cu instrumentele muncii cu cartea în condiții diferite, în funcție 
de specificul fiecărui text. 

În manualele școlarilor mici, o pondere însemnată o dețin textele cu caracter epic. Conținuturile 
acestor texte înfățișează momente din viața copiilor sau a adulților, basme, povești și povestiri, care fac 
parte din lecturile preferate ale copiilor. Firește, însuși acest conținut obligă la o tratare diferențiată a 
textelor literare. 

Textele care aparțin genului liric au o pondere mai mică în manualele școlare, dar valoarea lor este 
incontestabilă. Pentru a depăși greutatea parcurgerii și analizării unui text liric trebuie să se țină seama 
de faptul că el exprimă gândurile, sentimentele, emoțiile autorului în mod direct. Asemenea texte nu 
conțin o narațiune care să poată fi povestită, ci urmăresc, dezvoltarea unor trăiri emoționale. De aceea 
structura lecțiilor în care se citesc texte lirice diferă de cea a lecțiilor în care se citește o narațiune. 

În această direcție, Alina Pamfil enunţă ipostazele didactice ale textului (Panfil, 2006: 200):  
•	 Textul ca suport al lecturii. Această perspectivă cuprinde toate categoriile textuale.  
•	 Textul ca și creaţie literară permite înţelegerea integrală a textelor, înţelegere ce se poate 

continua prin analiză şi interpretare.  
•	 Textul ca obiect cultural se înscrie în contextul cultural, care l-a generat sau în orizontul 

cultural pe care îl recreează.

Cercetările în domeniu au stabilit că pentru a realiza procesul de receptare a textului literar şi 
pentru ca elevii să-şi însuşească instrumentariul necesar studiului literaturii se impune ca înaintea con-
tactului cu textul prin lectură să fie cunoscute unele date, să fie „reactualizate” unele stări emotive, care 
să permită receptarea textului (Goia, Drăgoțoiu, 1995: 61 ). 

Privite din această perspectivă, momentele de debut ale lecţiilor pregătesc întâlnirea cu textul prin 
două modalități:  

•	 Facilitează înţelegerea prin explicarea cuvintelor şi a expresiilor presupuse necunoscu-
te;  

•	 Modelează orizontul de aşteptare al elevilor prin apropierea de problematică (conturare 
a temei, anticipare a conţinutului pornind de la titlu sau de la cuvinte-cheie).

În privinţa întâlnirii propriu-zise cu textul, cunoașterea constă în lectura lui succesivă, urmată 
de secvenţe focalizate asupra proceselor de înţelegere şi interpretare. Activităţile consacrate înţelegerii 
urmăresc clarificarea integrală a suprafeţelor lexicale ale textului şi sunt orientate de întrebări ce iau în 
calcul structura lui dominantă (narativă în primul caz, predominant descriptivă în cel de-al doilea), iar 
cele de interpretare se axează pe semnificaţia textului. Textul literar, de regulă, se opune metodelor şi 
procedeelor de interpretare literară. Suspiciunea în finalitatea cunoaşterii operei literare nu ne dă drep-
tul să renunţăm la căutarea celor mai potrivite teorii. Expresia cele mai potrivite teorii subînţelege un 
procedeu sau procedee de interpretare prin care ţesutul literar subtil cel mai puţin este afectat. Scopul 
concluziei analitice nu este acela de a deschide şi de a dezmembra opera literară, iar apoi, pe aceste te-
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melii, să se discute despre frumuseţea ei. Obiectivul analizei este de a realiza o tăietură anatomică fără 
a pierde din vedere întregul şi frumuseţea operei.

Interpretările moderne ale literaturii au adus mai multă fiabilitate în doctrina literaturii, au deter-
minat anumite sisteme conceptuale, au sistematizat şi au deschis o nouă problemă numită pluralismul 
procedeelor interpretative. Opera literară din punctul de vedere al anumitor metode nu este privită în 
mod exhaustiv. Dimpotrivă, fiecare metodă literară reprezintă o abordare specializată creaţiei literare, 
se ocupă, prin urmare, cu un anume fel de fenomene artistice, iar pe celelalte le plasează în celălalt plan 
sau le ignoră complet. Este discutabil dacă fiecare dintre metodologii, fie că este vorba despre fenome-
nologie, formalism, structuralism, semiotică etc., face mai multe sau mai puţine greşeli scuzabile, având 
în vedere caracterul său unilateral, adică activitatea sa în domeniul îngust de specializare. Pluralismul 
procedeelor interpretative nu oferă o viziune integrală asupra operei literare. Opera literară, cu comple-
xitatea ei, amploarea problemelor care le pune în mişcare, delicateţea expresiei, bogăţia sensului, modul 
de organizare a materialului literar etc., rămâne inaccesibilă, incomprehensibilă, dar şi provocatoare 
pentru un elev, considerat cercetător literar.  

Literatura pentru copii nu poate fi, însă, separată de literatură în general, pentru că posedă valori 
etice şi estetice, pentru faptul că îşi face loc şi în lumea adulţilor. Identificarea valenţelor estetice ale 
literaturii în discuţie relevă calitatea ei artistică, în timp ce adecvarea conţinutului formativ-informativ 
şi a formei la particularităţile de vârstă ale copiilor o individualizează, fără să-i limiteze publicul cititor. 
În anul 1939, criticul Iosef Eugen Campus, printr-o definiţie cu tentă exclusivistă, care acordă întâietate 
laturii psihopedagogice, a afirmat că „Literatura pentru copii este punctul de intersecţie al literaturii 
cu psihologia şi pedagogia. Ultimul cuvânt e nimerit să-l aibă pedagogia” (Campus, 1939: 20). După 
aproape trei decenii, teoreticienii români au redefinit acest concept, îndreptându-şi atenţia spre calităţile 
estetice ale acestui tip de literatură. Reprezentativă în acest sens este definiţia elaborată de Ilie Stanciu, 
în anul 1968, conform căreia: 

„Literatura pentru copii cuprinde totalitatea operelor accesibile micilor cititori, fie că ele au fost 
sau nu scrise pentru ei. Ea constituie un domeniu al creaţiei literare şi se supune normelor este-
tice ale acesteia. Trăsăturile ei specifice, simplitate, claritate, şi plasticitate determină o anumită 
construcţie a operei, mărindu-i astfel accesibilitatea şi puterea de influenţă asupra micilor cititori” 
(Stancu, 1968: 19).

O definiţie în care literatura pentru copii este considerată parte a literaturii naţionale găsim în 
manualul pentru liceele pedagogice – Literatura pentru copii, întocmit de Lidia Ţugulan şi Maria Toma, 
care a apărut în anul 1978, la Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti. Conform opiniei celor două 
autoare „literatura pentru copii, parte integrantă a literaturii unui popor, cuprinde creaţii scrise, sau nu 
anume pentru copii, care le sînt accesibile prin simplitatea, claritatea tematicii, a structurii compoziţio-
nale, a mijloacelor de expresie” (Țugulan & Toma, 1978: 45). 

Cornelia Stoica şi Eugenia Vasilescu, autoarele manualului Literatura pentru copii – manual 
pentru clasa a XII-a a şcolii normale, care a apărut la Bucureşti în anul 1982 (reeditat în anul 1991), 
consideră că atunci când este vorba de literatura pentru copii, gradul de accesibilitate a acestei literaturi, 
profunzimea mesajului şi nivelul realizării artistice ar trebui să apropie creația literară, într-un fel sau 
altul, de cititorii ei.” (Stoica & Vasilescu 1982: 78). 

Punctul de vedere potrivit căruia literatura pentru copii şi tineret trebuie scrisă la nivelul şi puterea 
de înţelegere a respectivelor vârste este combătut de Hristu Cândroveanu în volumul Literatura română 
pentru copii, care a apărut în anul 1988, la Bucureşti. Acest autor aduce o serie de observaţii chiar şi terme-
nului consacrat de literatută pentru copii, pe care însă îl păstrează în final. Astfel, criticul considera că „li-
teratura în discuţie cuprinde creaţiile artistice inspirate de lumea copiilor, care sînt deci literatură frumoasă, 
integrabilă literaturii beletristice în genere – nu în funcţie de receptarea ei la vîrstele dintîi, ci ţinînd seama 
de adevărul estetic pe care îl exprimă vis-à-vis de realitatea  vieţii” (Cândroveanu, 1988: 18).

Pentru studiul textelor care aparțin literaturii pentru copii se utilizează diverse strategii didactice, 
iar cercetările noastre au ca scop prezentarea ideilor metodice şi procedeelor didactice potrivite pentru 
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abordarea unor texte de referinţă din literatura pentru copii, sugestii de lectură şi interpretare a textului 
literar, prin acordarea unei atenții deosebite particularităților de organizare și desfășurare a lecțiilor de 
receptare/interpretare a textului artistic. Fiecare text literar, pe lângă valoarea sa artistică, are și anumite 
mesaje, care se lasă mai ușor sau mai greu descifrate. Relaționarea literaturii cu viața reală are o semnifi-
cație educațională deosebită. În acest context, de multe ori luăm drept exemplu basmele și poveștile. Ele 
exprimă mesaje morale și etice într-un mod foarte clar, mai ales în distincția dintre bine și rău. Basmele 
nu exprimă doar mesajul că binele învinge răul, ci și că binele nu este singurul lucru care există, că pot 
apărea mari dificultăți în drumul spre realizarea unui anume scop, și că numai perseverența, curajul, 
încrederea în sine și lupta pot conduce personajele spre atingerea scopului propus. Odată citit, un basm, 
o poveste, povestire etc, rămâne pentru totdeauna în conștiința copilului. Cea mai profundă emoție con-
ținută într-o operă scrisă se transmite, însă, oral prin cuvântul viu al unui adult (la început părinte, apoi 
educator, învățător ori profesor), care se emană în spiritul a ceea ce se citește și trăiește sub forma unei 
imagini cu care copilul crește, îmbogățită fiind de experiența adultului. Citirea unor texte bine selectate 
contribuie la creșterea morală, etică, empatică a copilului, care va reînvia, prin imaginația și dăruirea sa, 
imaginea unei lumi reale, transpusă în cuvinte.

În general, textele literare pun la dispoziția învățătorilor/ profesorilor mijloace educative diverse 
și directe, ceea ce conferă literaturii, ca disciplină de studiu, o importanță aparte. Aceasta este mult mai 
accesibilă minților tinere decât noțiunile științifice, care, desigur, nu considerăm că trebuie să ocupe un 
loc secundar, ci dorim să afirmăm faptul că între cele două domenii – știință și literatură – trebuie să 
existe un acord solid, care stimulează formarea unei culturi temeinice, într-un context educațional supus 
schimbărilor și transformărilor. Ajutând copiii să pătrundă înțelesul textelor literare, aceștia se vor apro-
pia de varietatea lor, se vor obișnui să identifice și trăiască diverse sentimente, iar viitoarele lor expuneri 
vor primi specificul priveliștilor unde au răsărit gânduri și idei, poate neașteptate.

Teoreticienii în domeniu au stabilit două nivele de bază ale interpretării unei opere literare, nivelul 
teoretic și metodic. Este stabilită, de asemenea, și o ordine fixă, interpretarea teoretică fiind urmată de un 
cadru metodologic adecvat. Metodele și procedeele didactice aparțin activității comune a profesorilor și 
elevilor. „În procesul didactic specific studierii limbii și literaturii române se utilizează o gamă variată 
de metode, folosite atât de practica tradițională cât și cea modernă.” (Juica, Negru 2018: 93). Acestea 
pot fi eficiente în măsura în care se aplică cu însuflețire, îndepărtându-se rutina.

Metodele, principiile și procedeele metodice sunt doar instrumente care dezvăluie opera literară, 
dar respectă în același timp și natura ei. Astfel că nu se poate vorbi doar de o metodă sau procedeu nime-
rit pentru interpretarea unui text literar, ci despre coexistența mai multor metode și procedee, combinate 
și sincronizate. Metodele utilizate în predarea limbii și literaturii române în ciclul primar sunt atât cele 
„clasice”, cât şi cele „moderne”, însă abilitatea profesorului poate face ca orice metodă utilizată să stâr-
nească interesul copilului şi să-l determine să înveţe într-un mod plăcut, implicându-l afectiv în ceea ce 
face.

3. METODE DE INTERPRETARE A TEXTELOR LITERARE CARE CONȚIN O 
NARAȚIUNE 

În cele ce urmează vom avea în vedere două căi care conduc micul cititor spre descoperirea înțe-
lesurilor textelor cu care se confruntă în cariera sa de școlar și nu numai. Acest proces se desfășoară în 
timp și asigură cititorilor recompensă pentru efortul depus. 

I. Pentru descoperirea secretelor care se află în textele literare vom menționa la început citirea 
explicativă, o metodă specifică care este folosită la lecțiile de citire. În opinia autoarei Adriana Stancu 
„această metodă nu este altceva decât analiza literară la dimensiunile textelor pe care le citesc elevii din 
ciclul primar, adaptată nivelului capacităților intelectuale ale acestora.”  (Stancu 2010: 10). Citirea ex-
plicativă se îndreaptă către evidențierea ideilor și sentimentelor, respectiv a fondului și formei unui text.
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În procesul de înțelegere și comprehensiune textuală „cititorul își acomodează codurile și cunoș-
tințele specificității textului, producând continuu inferențe spre a reduce distanța inevitabilă dintre ceea 
ce posedă în repertoriu și ceea ce întâmpină ...” (Cornea 1998: 103), iar receptarea mesajului literar 
depinde de conținutul tematic al textului, de genul și specia literară cărora le aparține.

Investigarea unui text are în centrul atenției două întrebări cheie, și anume: Ce exprimă/prezintă/
descrie autorul în textul respectiv? și Care sunt mijloacele cu ajutorul cărora redă conținutul textului? 
Dacă răspunsul la prima întrebare nu depinde de genul și specia literară în care se încadrează textul 
studiat, cel de-al doilea răspuns este influențat tocmai de apartenența textului respectiv la un anumit gen 
literar. Analiza textelor literare în funcție de diversitatea lor nu presupune eliminarea metodelor specifi-
ce receptării mesajului transmis de autor. Citirea/lectura explicativă rămâne una dintre căile accesibile 
descoperii mesajului scris și a familiarizării elevilor cu lumea cărților.

În clasele primare, cele mai multe texte, considerate accesibile elevilor, aparțin genului epic, care 
nu implică dificultăți de ordin metodologic. În cadrul acestor texte autorul povestește întâmplări, fapte, 
iar anumite personaje participă la desfășurarea acțiunii, care evoluează în mod gradat. Astfel de texte 
oferă profesorilor oportunitatea de a orienta elevii spre însușirea logică și conștientă a întâmplărilor, 
evenimentelor narate. Textele care dispun de o prezentare gradată a acțiunii sprijină în mod vădit și în-
țelegerea mesajului scris. Copilul poate înțelege cu mai mare ușurință textul dacă e condus să intuiască 
gradația interioară a acțiunii, desfășurarea mai mult sau mai puțin dramatică a acesteia. El urmărește 
conflictul dintre bine și rău în basme, în legende, în povestiri unde aceste două elemente sunt mai bine 
conturate și se bucură sincer de succesul binelui. Această tendință firească a copiilor poate fi utilizată 
ca punct de plecare pentru înțelegerea modului în care autorul unui basm, al unei povestiri sau legende 
își organizează gradat desfășurarea acțiunii, până la punctul culminant, și apoi până la deznodământ 
(Șerdean, 1988: 13). 

În textele menite școlarilor mici, desfășurarea subiectului se rezumă la câteva idei principale care, 
pe parcurs, odată cu înaintarea vârstei, devine mai amplă și îmbogățită cu mai multe momente. Aceste 
momente sunt dispuse în ordine, iar elevii vor fi orientați spre vizualizarea acestei ordini, pentru a înțe-
lege mai ușor mesajul creației literare. 

La cele mai multe texte care conțin o narațiune, familiarizarea elevilor cu subiectul operei literare 
se face cu prilejul analizei textului respectiv pe fragmente. În aceste texte, ideile principale se desprind 
din acțiunea și comportamentul personajelor. Conținutul de idei poate fi desprins după parcurgerea in-
tegrală a textului. 

•	 Care este ideea centrală (principală) a textului?
•	 Ce alte idei se mai desprind din acțiune?

În continuare urmează analiza textului, pentru a se afla cum procedează autorul ca să poată trans-
mite cititorului aceste idei. Subiectul textului care conține o narațiune este constituit astfel din totalitatea 
acestor momente aranjate într-o anumită ordine. Elevii vor fi orientați spre ordinea momentelor pentru 
a putea înțelege mai ușor mesajul operei și pentru a realiza apoi o expunere sistematică a conținutului 
textului. 

Delimitarea fragmentelor unui text narativ poate fi realizată corect de la caz la caz, fie după cri-
teriile de mai sus, fie după altele. Astfel, succesiunea în timp a întâmplărilor, evenimentelor, faptelor, 
locul unde se petrece acțiunea, apariția sau dispariția unor personaje, pot marca limite ale unor fragmen-
te. Oricum, fragmentele, indiferent de genul în care se încadrează textul, nu reprezintă o parte luată la 
întâmplare din acel text. El nu se confundă cu alineatele sau cu strofele și nu se delimitează deci după 
criterii formale. 

Celelalte momente ale lecturii explicative se desfășoară în continuare, cu accent simultan pe con-
ținut și formele de exprimare folosite de autor. 
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II. Una din metodele de receptare creativă a textului literar este problematizarea. Este o metodă 
specifică predării limbii și literaturii române în învățământul primar, ca obiectiv principal având impli-
carea independentă, creativă și de cercetare a elevilor în rezolvarea anumitor sarcini. 

Această metodă de receptare creativă a literaturii presupune punerea unei anumite sarcini literare 
în fața elevului care la rândul său încearcă să o rezolve prin investigație și creativitate, transformându-se 
dintr-un destinatar pasiv al cunoștințelor finale într-un cercetător care în mod independent abordează 
textul literar. 

În timpul gândirii, motivării, argumentării și interpretării unui fenomen literar elevul se confruntă 
cu anumite situații problemă care sunt legate de o anumită dilemă și atunci trebuie găsită o nouă modali-
tate de rezolvare a acesteia. În bună măsură depășirea acestor obstacole și dileme depinde de experiența 
de lectură a elevului, de capacitățile sale intelectuale, de capacitatea acestuia de a descoperi și de a re-
zolva probleme. Valoarea artistică ascunsă, definită prin opinia creativă a scriitorului, un enunț, un gând 
sau o imagine multidimensională, poate îndepărta atenția și curiozitatea de cunoaștere a cititorului de la 
rezolvarea problemei literare, adică poate evada nevoii elevului de a o interpreta. 

Problematizarea presupune cunoașterea creației literare în intimitatea ei, descompunerea ei în 
elementele constitutive și adaptarea lor naturii operei literare care se interpretează, unităților de timp 
menite interpretării și abilităților psihofizice și intelectuale ale elevilor. Cel mai important în pregătirea 
elevilor pentru metoda problematizării în receptarea textului literar este să marcheze valorile dominante 
ale operei literare, să determine domeniile și unitățile de învățare problematizante. 

Conducerea directă a elevilor de către învățător în procesul de receptare a textului literar cu aju-
torul problematizării se realizează prin pregătirea elevilor pentru citirea și interpretarea lucrării, con-
ducerea treptată, sistematică și creativă prin lucrarea literară în timpul citirii și interpretării textului la 
oră. Sarcinile de cercetare reprezintă cel mai bun stimulent și asistență metodică în cunoașterea operei 
lierare, deoarece prin intermediul lor elevul se pregătește să citească, să înțeleagă și să interpreteze opera 
literară. 

Această metodă se realizează pe parcursul a trei etape succesive: 
•	 Etapa declanşatoare, când învățătorul oferă elevilor sarcinile de cercetare înainte de 

a citi lucrarea, îndreptându-le atenția spre domeniile dominante ale subiectului literar. 
Elevii dau soluţii, dintre care este ales răspunsul corect;

•	 Etapa tensională, apărută între solicitare şi cunoştinţele anterioare ale elevilor;
•	 Etapă rezolutivă, când se argumentează răspunsul considerat bun. 

4. CONCLUZII

După cum se știe, predarea literaturii nu tolerează clișeele, еа fiind specifică, la fel cum fiecare 
gen literar este specific sau fiecare operă literară este originală și irepetabilă și necesită utilizarea diver-
selor strategii didactice. În dezvăluirea lumii artistice a unei opere literare, valorile poetice și criteriile 
estetice sunt pe primul loc. Pe acestea elevii trebuie să le descopere, să le cunoască și să se bucure de ele 
prin propriile lor eforturi spirituale. Modul în care învățătorul  va reuși depinde de abilitățile elevului, de 
cunoștințele lui anterioare, de interesele acestuia, dar și de pregătirea profesională a dascălului. Desigur, 
trebuie să se țină cont de faptul că procedeele moderne de interpretare a textului literar pot și ar trebui să 
fie o parte integrantă a lecțiilor de astăzi, să faciliteze interpretarea operei literare, dar nu pot ocupa locul 
elevului recipient, sau să stabilească o relație cu cititorul operei literare care ar trebui încurajat pentru 
cercetări spirituale ulterioare și comunicare cu lucrarea. Elevul recipient, pe de o parte, și opera literară, 
pe de altă parte, sunt principali și de neînlocuit în stabilirea acestui așa-zis dialog, în timp ce învățătorul, 
mijloacele didactice, precum și mass-media modernă sunt doar mijloace auxiliare.

Procedeele metodice de interpretare a textului literar și aplicarea lor corectă nu trebuie să fie 
scopul predării lecției de limbă și literatură. Scopul prelucrării operelor de literatură pentru copii este în 
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primul rând ca aceștia să observe valorile lor artistice, imagini poetice, limbaj literar pur, caracteristici 
pozitive ale personajelor. Toate cu intenția de a fi un stimulent pentru noi cercetări, lectură și interpreta-
rea operelor literare destinate copiilor. 
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METHODICAL PROCEDURES FOR INTERPRETING THE LITERARY TEXT. CHILDREN’S 
LITERATURE

Summary 

The literary text presupposes an artistic communication in which the originality of the creator who reflects the 
world is recognized. The study of literature in primary education involves the approach of three types of texts: 
reading texts contained textbooks, reading texts located at the end of textbooks and texts from supplementary 
readings-books. Various didactic strategies are used for the study of these texts, such as: storytelling, conversation, 
observation, exercise, explanation, didactic game, problematization, dramatization, etc. The aim of this paper is 
to provide appropriate methodological ideas and teaching procedures for approaching reference texts in children’s 
literature, offering suggestions for reading and interpreting the literary text. However, children’s literature cannot 
be separated from literature in general, because of it´s ethical and aesthetic values and it also has a place in the 
world of adults. The identification of the aesthetic valences of the literature in question reveals its artistic quality, 
while the adequacy of the formative-informative content and the form to the age peculiarities of the children indi-
vidualizes it, without limiting its reading public. The methodical procedures for interpreting the literary text and 
their correct application should not be the purpose of teaching the language and literature lesson. The purpose of 
processing children’s literature is primarily to observe their artistic values, to observe poetic images, pure literary 
language, positive characteristics of the characters. All with the intention of being a stimulus for new research and 
to reading and interpretation of children’s literary works.

Keywords: literary text, children’s literature, methodical procedures, interpretation
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MOTIVATIONAL CONSTRUCTS AS ANTECEDENTS OF 
INTERNATIONAL POSTURE

The process of globalization has paralleled the emergence of the phenomenon of “international posture”, defined 
as an interest in international affairs, willingness to interact with intercultural partners, and openness toward 
different cultures. Previous studies have indicated the interrelationships between the concept and L2 motivation 
in general, as well as various motivational constructs. The aim of the study is to determine which motivational 
constructs (motivated learning behaviour, the Ideal L2 self and Willingness to Communicate) and to what extent 
are antecedents of International Posture among English major university students in Serbia. The results revealed 
that while more than a third of the variance of International Posture can be explained by the model comprised of 
the three factors, only the concept of the Ideal L2 self emerged as an antecedent of this dependent variable. The 
findings provide important insights into the nature of International Posture of the participants, thus carrying some 
pedagogical implications. 

Keywords: International Posture, motivated learning behaviour, Ideal L2 Self, Willingness to Communicate, 
English major university students

1. INTRODUCTION

Defined as “the phenomenon in which people in different locations worldwide are increasingly 
linked in such a way that events in one part of the world have an impact on local communities around 
the world” (Richards and Schmidt 2010), globalisation has affected various aspects of life of the modern 
world, leading to the emergence of a new society in which English is shared among various groups of 
non-native speakers rather than dominated by its native communities (Warschauer 2000). Discussing 
the psychological consequences of globalisation and focusing on identity issues, Arnett (2002: 774) 
argues that most people worldwide now develop a bicultural identity that combines their local identity 
with an identity linked to the global culture. Namely, in addition to their local identity, based on the local 
traditions and circumstances of the place where they live, people develop a global identity, which “gives 
them a sense of belonging to a worldwide culture and includes an awareness of the events, practices, 
styles, and information that are part of the global culture” (Ibid. 777). 

In line with globalization, the phenomenon of “World English identity” or “International Posture” 
(IP) has emerged, defined as an interest in international affairs, willingness to interact with intercultural 
partners, and openness toward different cultures (Yashima 2002). Considerable research has been 
undertaken to explore the relation between IP and other variables, including language proficiency 
(Yashima 2002), gender differences (Islam 2013), age differences (Kormos and Csizér 2008), attitudes 
towards learning English (Iwamoto 2011), personality factors (Lin 2019), etc. Some of these studies have 
indicated the interrelationships between IP and L2 motivation in general, as well as various motivational 
constructs (e.g. Kormos and Csizér 2008).

This study focuses on the following motivational constructs: motivated learning behaviour, the 
Ideal L2 Self and Willingness to Communicate. Namely, the aim of the study is to determine which of 
these motivational constructs and to what extent are antecedents of IP among English major university 
students in Serbia. In creating the theoretical background of this issue, we draw on various lines of 
research on the abovementioned constructs.
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2. THEORETICAL REVIEW

2.1. L2 motivation 

Generally speaking, the concept of motivation is defined as “the driving force in any situation that 
leads to action” (Richards, Schmidt 2010). Despite years of research, no motivation theory has managed 
to propose an integrative account of all the types of possible motives. Thus, owing to its complex nature, 
the investigation of motivation has generated several theories aimed at defining its scope, causes, effects, 
as well as consequences. Although researchers have been selective in their focus on various aspects 
of motivation, most of them have agreed that motivation concerns direction and magnitude of human 
behaviour, including the choice of a particular action, the persistence with it and the effort expended on 
it (Dӧrnyei and Ushioda 2011).

In the field of applied linguistic, motivation has been considered as one of learners’ individual 
differences that explain learning success and failure in the process of foreign language learning. Dӧrnyei 
(2018) claims that it is a particularly important dimension of the process, because it initiates L2 learning 
and later provides the driving force to sustain learning, while all other dimensions involved in the process 
presuppose motivation to some extent.  As L2 motivation research has focused on separate aspects of 
this notion, diverse, even conflicting, theories have been proposed. Thus, the pioneering theories of L2 
motivation focused on the psychological aspects of it, then in the 1990s the research experienced an 
important theoretical shift to situated dimensions of this construct, while the process-oriented models 
emphasized the importance of its temporal dimensions. Current approaches to conceptualising L2 
motivation stress the importance of considering “the situated complexity of L2 motivation process and 
its organic development in dynamic interaction with a multiplicity of internal, social and contextual 
factors” (Dӧrnyei and Ushioda 2011: 72).

The measure of L2 motivation employed in this paper was motivated learning behaviour, defined 
as “effort expended to achieve a goal, desire to learn a language, and importance attached to the task of 
learning the language (Csizér and Kormos 2009, p. 100). 

2.2. The Ideal L2 self

Within the scope of the socio-dynamic approach to L2 motivation, The L2 Motivational Self 
System was proposed (Dӧrnyei 2005) as a synthesis of previous motivational research in the L2 field and 
popular psychological theories of the self. On the one hand, the concept is founded on the reinterpretation 
of Gardner’s traditional concept of integrativeness, which originally reflected an interest in learning a 
foreign/second language in order to come closer to the other language community. Namely, Dӧrnyei 
(Ibid.) claims that in the context of the globalised world, and especially, learning English as a global 
language, the process of identification and integration occurs within the learners’ self-concept, rather 
than as the process of identification with the target language community. On the other hand, the L2 
Motivational Self System is based on the psychological concept of possible selves and Higgins’s (1987) 
self-discrepancy theory applied in the field of foreign language learning. The model offers a broad 
construct consisting of three dimensions: the Ought-to L2 Self, the L2 Learning Experience and the 
Ideal L2 Self. The Ought-to L2 Self reflects the attributes that a learner believes one ought to possess in 
order to meet expectations of the environment and/or to avoid possible negative outcomes in the process 
of L2 learning. The second component, the L2 Learning Experience, refers to a range of situated motives 
related to the immediate learning context (e.g. the impact of the L2 teacher, the curriculum, the peer 
group). Finally, as the L2 specific aspect of an individual’s ideal self, the Ideal L2 Self concerns “the 
attributes that one would ideally like to possess” (Dӧrnyei and Ushioda 2011: 82), that is, a desirable 
future self-image related to English language learning. If there is a discrepancy between the ideal and 
actual self, a learner may be motivated to learn a new language in order to eliminate the discrepancy. 
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In other words, if the person that a learner would like to become speaks an L2, the Ideal L2 self is a 
powerful motivator to learn the L2 because of the desire to reduce the discrepancy between our actual 
and ideal selves. 

A number of researches (e.g. Ryan 2009; Oz 2016) have been conducted to validate the model in 
different educational contexts, and to explore the relation between the framework and other factors in the 
process of foreign language learning, for example, language anxiety, L2 achievement, L2 motivation, 
WTC, etc. The studies (e.g. Dӧrnyei and Chan 2013) have shown that learners’ internal desire to become 
effective L2 users is an important factor in the process of foreign language learning and teaching.

2.3. Willingness to Communicate

The concept of Willingness to Communicate (WTC), which was initially applied in communication 
studies in the field of first language use, was defined as a “global, personality-based orientation toward 
talking” (MacIntyre, Baker, Clément and Donovan 2003: 591). Claiming that WTC is predetermined 
by the lack of anxiety and perceived communicative competence, authors (McCroskey and Baer 1985) 
argued that it is one of an individual’s stable personality traits that remains constant across various 
communicative contexts.

In the paper that introduced the notion of WTC in the field of foreign language learning, 
MacIntyre, Clément, Dӧrnyei and Noels (1998) note that although the aim of foreign language teaching 
is to develop learners’ communicative competence, there are learners who avoid situations in which they 
are expected to communicate in the target language despite a high degree of proficiency in the language.   
According to the authors, this discrepancy between having the competence to communicate and putting 
the competence into practice could be explained by learners’ WTC, that is, by their “readiness to 
enter into discourse at a particular time with a specific person or persons, using a L2” (Ibid: 547). The 
researchers claimed that WTC includes both trait-like and situational factors, claiming that the factors 
are complementary, not exclusive. The multi-layered pyramid model proposed by the authors explores 
one’s WTC in a target language within the context of a range of psychological, linguistic and contextual 
variables “integrated in an organic manner” (Dörnyei and Ryan 2015).  

The study of WTC in a target language has witnessed the shift from treating the factor as a trait-like 
and stable variable, to investigating it as a complex, situated concept, subject to dynamic changes across 
time, comprised of both state and trait characteristics. Moreover, the contemporary models emphasise the 
importance of its interactions with various internal and external factors in the process of foreign language 
learning. As Dörnyei and Ryan (2015: 183) state: “WTC is best understood as the outcome of a dynamic 
interaction between individual propensities and the positive or negative reinforcements that arise during 
the realization of the volitional process in communication”.  Integrating various psychological, social, 
linguistic and communicative factors that can predict learners’ communicative behaviour in a L2 (Öz et 
al. 2015), WTC can be at the same time regarded as the key component of language acquisition and “the 
primary goal of language instruction” (MacIntyre et al. 1998: 545).

2.4. International Posture

As Gardner’s popular concept of integrativeness refers to an interest in learning a foreign language 
in order to come closer to target language community, to integrate into it or to identify with it (Dӧrnyei 
2005; Gardner 2001; Gardner, Lambert 1972), researchers (e.g. Skehan 1989) started to question the 
applicability of the notion to the process of English language learning in the globalized world. Namely, 
the authors claimed that it is sensible to consider the integration into a target language community 
only in multilingual and multicultural settings where learners come into contact with L2 speakers, 
while in the contexts where a foreign language is learnt as a school subject with limited contact with 
target language speakers, the notion of integrativeness seems to lose ground (Dӧrnyei 2005). Thus, the 



Anica Radosavljević Krsmanović –  Nina Manojlović

398

decontextualized nature of Global English inspired the researchers to propose alternative models, mostly 
aimed at reinterpretation of the concept of integrativeness. One of the constructs that were proposed as 
a solution to the problem of generalizability of integrativeness was the concept of IP, defined as “an 
interest in foreign or international affairs, willingness to go overseas to stay or work, readiness to interact 
with intercultural partners, and [...] openness or a non-ethnocentric attitude toward different cultures” 
(Yashima 2002: 57). Conducting a research on L2 motivation among Japanese learners, Yashima (Ibid.) 
developed the concept as a means of explaining how learners in settings with no direct contact with the 
speakers of a target language manage to relate to an L2 community. As in the context of learning English 
as global language the target group that a learner tends to integrate into has changed from a specific native-
speaking group to an abstract international community (Botes, Gottschling, Stadler, Greiff, 2020:1), it 
can be concluded that the notion of IP is an updated, broadened form of integrativeness rather than the 
concept that discarded the notion of Gardner’s traditional construct. Furthermore, Yashima (2002) claims 
that openness to foreigners and non-ethnocentric attitudes, as important segments of integrativeness, can 
be explained by the multidimensional concept of IP, which refers to cognitive, affective and behavioural 
characteristics of an individual, including non-ethnocentric attitudes, openness to different communities 
and cultures, adaptability, and empathy.

Despite much attraction attached to the importance of IP for the process of foreign language 
learning and teaching, a search of the literature revealed few studies (e.g. Radosavljević Krsmanović 
2021) which have investigated the concept and its antecedents in the Serbian educational context. Given 
the scarce literature and the significance of the concept of IP, the present study aims to explore IP and 
motivational constructs that predetermine it in the Serbian context. 

3. METHODOLOGY

3.1. Aims and research questions

The aim of the study is to determine whether and to what extent the constructs of motivated 
learning behaviour, the Ideal L2 Self and WTC are antecedents of IP among English major university 
students in Serbia.

The following research questions were considered in the paper: 
How well do the motivational constructs: motivated learning behaviour, the Ideal L2 Self and 

WTC predict IP? How much variance in IP can be explained by these factors?
Which is the best predictor of IP: motivated learning behaviour, the Ideal L2 self or WTC?

3.2. Participants

The participants of the survey were 154 students of English language and literature at the Faculty 
of Philology and Arts, University of Kragujevac. Of these, 32 (20.8%) were males and 122 (79.2%) 
females. The participants ranged in age from 18 to 34 with a mean age of 20.2 (SD=1.92), while most 
of them were in the first year of study (69 (44.8%) students were in the first year of study; 35 (22.7%) 
students were in the second year; 23 (14.9%) students were in the third year; 27 (17.5%) students were 
in the fourth year of study).

3.3. Instruments

Data were collected by means of a questionnaire, which consisted of a total of 62 five-point Likert 
type items ranging across four variables: motivated learning behaviour, the Ideal L2 Self, WTC and IP, 
and a three-item part that provided background information about the participants.
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The variables were developed from previously conducted studies and adapted to the Serbian 
context. The concept of motivated learning behaviour was measured by six items taken from a study 
conducted by Taguchi, Magid and Papi (2009) (Cronbach’s α=.815). The items referred to the learners’ 
intended efforts towards learning English, a measurement of both participants’ perception of the efforts 
they devote to English language learning currently and their intended future efforts (for example, “I 
think I am doing my best to learn English”). 

The measure of the Ideal L2 self consisted of ten items (Cronbach’s α=.825), taken from the same 
study (Ibid.). The items refer to the L2-specific facet of one’s ideal self, some of them being, for example, 
“I can imagine myself living abroad and using English effectively for communicating with the locals”.

The third motivational construct, WTC, was measured by 27 five-point Likert-style items 
(Cronbach’s α =.940) aimed at exploring participants’ communicative self-confidence, integrative 
orientation, situational context of L2 use, topical enticement, learning responsibility and off-instruction 
communication (Khatib and Nourzadeh 2015), for example, “I am willing to speak in English even if 
my language mistakes are frequently corrected by the teacher”. 

The concept of IP was measured by nineteen items taken from a study conducted by Yashima 
(2002) among Japanese learners of English (Cronbach’s α=.820). The variable measured the learners’ 
readiness to learn English in order to develop their cosmopolitan, globalized identities (for example, 
“English language will allow me to get to know various cultures and peoples”).

The second part of the questionnaire, which included open-ended and multiple-choice items, 
consisted of the participants’ background information (age, gender and year of study).

3.4. Procedure of data collection and statistical data analysis

The questionnaire was administered to the participants in October 2021 during their regular 
lecture periods. The obtained data were processed by means of descriptive statistics, correlation and 
regression analyses as recommended statistical methods. The analyses were performed by using SPSS 
version 28.0.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Table 1 shows the descriptive statistics of the four variables measured in the study. The mean 
scores and standard deviations revealed that the participants’ tendency to relate themselves to the global 
community and their willingness to communicate with people other than Serbian, are strong (M=3.98; 
SD=.476). The amount of effort that they devote to English language learning as well as their intended 
future efforts is substantial (M=3.82; SD=,702). The findings also indicated that the students from the 
study have salient and vivid Ideal L2 Selves (M=4.48; SD=.452), while their willingness and readiness 
to enter into discourse using English are considerable (M=3.77; SD=.694). 

Items Min. Max. Mean S t d . 
dev.

Skewness Kurtosis 

International 
Posture

19 2.68 4.84 3.98 .478 -.518 -.233

Motivated learning 
behaviour

6 1.33 5.00 3.82 .702 -.685 .572

Ideal L2 Self 10 2.70 5.00 4.48 .452 -1.166 1.238
Willingness to 
Communicate

27 1.89 5.00 3.77 .694 -.266 -.333

Table 1: Descriptive statistics of the variables in the study
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To examine whether the participants’ IP can be predicted from their motivated learning behaviour, 
the Ideal L2 Self and WTC, we performed multiple linear regression analysis. Preliminary analyses 
showed that the assumptions of normality, homogeneity, linearity, and multicollinearity had not been 
violated.

As the correlations between the independent variables in the study and the dependent variable 
are highly above the value of 0.3, which is the precondition for performing regression analysis (Pallant 
2007), all the independent variables were included in the analysis (Table 2). The results indicate that IP 
is linked to the three motivational constructs. A possible explanation of the moderate positive correlation 
between IP and motivated learning behaviour (r=.331, p<.001) might be that learners who strive to 
integrate into the imagined international community are usually highly motivated to learn English, 
because the knowledge of the language is essential for achieving the global identity. The findings are 
in accord with recent studies indicating the relation between L2 motivation and IP (Islam 2013; Papi, 
Bondarenko, Mansouri, Feng and Jiang 2019). This research also found that the learners who show a 
higher level of IP tend to develop the vision of their Ideal L2 Selves more strongly (r=,578, p<.001). As 
Yashima et al. (2004: 147) state: “those who are conscious of how they relate themselves to the world 
tend to be motivated to study and communicate in English as they probably visualise ‘English using 
selves’ clearly”. This may be explained by the argument that IP is actually a reflection of the possible 
selves of a future English-using participant in an international context (Yashima 2009: 157). Finally, the 
moderate positive correlation between IP and WTC (r=.457, p<.001) shows that the clearer the learners’ 
visions of their Ideal L2 Selves are, the more willing they are to participate in L2 communication, and 
vice versa, which accords earlier observations (e.g. Yashima 2002). 

International Posture
Motivated learning 
behaviour 

r
p 

.331

.000
Ideal L2 Self r

p 
.578
.000

Willingness to 
Communicate

r
p

.457

.000

Table 2: Results of the correlations for the tested variables

Tables 3 and 4 show the results of the regression analysis, which indicate that the model consisting 
of the motivational constructs analysed in the study can predict the participants’ IP. The findings suggest 
that the model is statistically significant F(3, 149)=30.825, p<.001, with R2=.383, which indicates that 
38% of the variance of the participants’ IP can be explained by the model consisting of their motivated 
learning behaviour, the Ideal L2 Self and WTC. 

Model R R2 ∆R2 Std. Error of the 
Estimate

1 .619 .383 .371 .37815

Table 3: Model Summary

Model Sum of Squares Df Mean Square F p
Regression 13.224 3 4.408 106.334 <.001
Residual 21.306 149 .143
Total 34.530 152

Table 4: ANOVA
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The second question in the study sought to determine which is the best predictor of IP: motivated 
learning behaviour, the Ideal L2 Self or WTC. Table 5 shows the relative contribution of each independent 
variable to the participants’ IP. The results reveal that only the concept of the Ideal L2 Self is a statistically 
significant predictor of IP (β=.440, p<,001), while the dimensions of motivated learning behaviour and 
WTC emerged as a statistically non-significant predictors of this criterion measure (β=.23, p=.078; 
β=.193, p=.012 respectively).

Model Standardized 
Coefficients

t p

Beta
1 (Constant) 3.492 <.001

Motivated learning behaviour .123 1.777 .078
Ideal L2 Self .440 5.765 <.001
Willingness to Communicate .193 2.532 0.012

Table 5: Coefficients

The results indicate that the concept of IP can be predicted relatively accurately from learners Ideal 
L2 Self, that is, from their idealised English self. Namely, if learners have a strong Ideal L2 Self, this will 
be reflected in their tendency to integrate into the global community. In other words, we can expect that the 
learners who can imagine themselves as successful English language speakers in the future, will express 
the interest in achieving the global identity and becoming a part of the English-speaking, global community 
freed from its geographical and cultural boundaries. This may be explained by the fact that at the core of 
both concepts lies the tendency of identification with a future vision, which is in the case of the Ideal L2 
Self related to the learners’ vision of themselves as successfully using English, compared with the construct 
of IP which implies the process of identification with the vision of belonging to the global community.  
Another possible explanation for this is that the Ideal L2 Self is actually an integral part of IP (Aubrey 
and Nowlan 2013), as in EFL contexts learners “expand their self by creating new images of themselves 
linked to global concerns” (Yashima 2009: 159). In other words, English language learners’ tendency to 
become citizens of the global village and to identify with the international imagined community implies 
the existence of their vision of themselves as successful speakers of the language as well as their tendency 
to reduce the discrepancy between their actual and Ideal L2 self. 

5. CONCLUSION

The present study was designed to determine whether and to what extent the constructs of 
motivated learning behaviours, the Ideal Self and WTC are antecedents of IP among English major 
university students in Serbia. The study has shown that more than a third of the variance of IP can be 
explained by these motivational constructs. The second major finding is that only the construct of Ideal 
L2 Self emerged as the antecedent of IP, while, despite high correlation coefficients, the concepts of 
motivated learning behaviour and WTC did not prove to be antecedents of this dependent variable. 

Since the findings of the study provide insights into the nature of IP and its antecedents among 
English major university students in Serbia, some pedagogical and practical implications arise from the 
study. As the concept of the Ideal L2 Self has been shown to be a good predictor of IP, the implications 
are aimed at generating and sustaining learners’ Ideal L2 Self. Dӧrnyei (2009) argues that this can 
be achieved through the following six-step intervention: construction of the Ideal L2 Self (creating 
the vision), imagery enhancement (strengthening the vision), making the Ideal L2 Self plausible 
(substantiating the vision), activating the Ideal L2 Self (keeping the vision alive), developing the action 
plan (operationalizing the vision) and considering failure (counterbalancing the vision). Similarly, 
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Ushioda (2009) believes that the visions of learners as ideal L2 users can be developed through 
educational initiatives and that the content of English language education can encourage learners to 
develop the global identity because the main purpose of L2 learning is to empower learners to deal with 
the globalising world. 
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МОТИВАЦИОНИ КОНСТРУКТИ КАО АНТЕЦЕДЕНТИ НАКЛОЊЕНОСТИ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ

Резиме

Паралелно са процесом глобализације јавио се термин „наклоњеност интернационализацији“, којим се 
објашњава како појединац успоставља повезаност са глобалном заједницом уместо са одређеним географским 
ентитетима у контекстима у којима не долази до директних контаката оних који уче енглески као нематерњи 
језик и изворних говорника. Претходна истраживања су указала на повезаност овог концепта и мотивације 
за учење страних језика, као и на повезаност ове димензије и других мотивационих конструката. Циљ овог 
рада је да се утврди који мотивациони конструкти (мотивација за учење страних језика, идеални Ј2 селф и 
спремност на комуникацију) и у којој мери представљају антецеденте наклоњености интернационализацији 
код студената енглеског језика и књижевности у Србији. Резултати су указали на то да више од трећине 
варијансе димензије наклоњености интернационализацији може бити објашњено моделом који чине 
поменута три фактора, док се само концепт идеалног Ј2 селфа јавља као поуздан антецедент ове зависне 
варијабле. Овакви резултати пружају увид у природу наклоњености интернационализацији код одабране 
групе испитаника, те из њих произилазе одређене педагошке импликације. 

Кључне речи: наклоњеност интернационализацији, мотивација за учење страних језика, идеални Ј2 селф, 
спремност на комуникацију, студенти енглеског језика и књижевности
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SNIMANJE FONETSKIH VEŽBI PUTEM MOBILNIH TELEFONA U 
OKVIRU ONLAJN NASTAVE FONETIKE FRANCUSKOG JEZIKA 

NAMENJENE SRBOFONIM STUDENTIMA 

Onlajn nastava fonetike francuskog jezika namenjena srbofonim studentima na Filozofskom fakultetu Univerziteta 
u Novom Sadu u letnjem semestru školske 2019/20. godine podrazumevala je: grupne vežbe na platformi Zum, 
individualne konsultacije na aplikaciji Skajp, kontinuirano snimanje fonetskih vežbi putem mobilnih telefona, 
te deljenje snimaka sa nastavnikom radi dobijanja povratnih informacija putem mejla. Cilj našeg rada jeste da 
predstavimo naša empirijska zapažanja o primeni metode snimanja fonetskih vežbi putem mobilnih telefona u 
navedenom obrazovnom kontekstu na osnovu korpusa sastavljenog od 278 audio snimka fonetskih vežbi, kao i 
rezultate anonimne ankete u kojoj su studenti (15 ispitanika) izneli svoje mišljenje o organizaciji vežbi na daljinu 
iz fonetike francuskog jezika u datom periodu, s posebnim akcentom na primenu metode snimanja fonetskih vežbi 
putem mobilnih telefona. 

Ključne reči: fonetika francuskog jezika, francuski kao strani jezik, informaciono-komunikacione tehnologije u 
nastavi, onlajn nastava, srbofoni govornici

1. UVOD

Pandemija bolesti koju izaziva korona virus (COVID-19) i uvođenje specijalnih mera kako bi 
se sprečilo njeno širenje uticali su na sve sfere funkcionisanja savremenog društva, pa tako, između 
ostalog, i na sektor obrazovanja. Uz preduslov nužne tehničke opremljenosti svih učesnika u nastav-
nom procesu (računar i prateća oprema, pristup internetu), učionica se premešta u virtuelno okruženje. 
Nastavnici se neretko prvi put sreću sa pojedinim dostupnim alatima za digitalnu nastavu1, istražuju 
njihove potencijale i upoznaju se, makar delimično, sa njihovim funkcionisanjem (najčešće samostalno 
putem tutorijala), a zatim ih, u skladu sa svojim mogućnostima i mogućnostima svojih učenika, biraju, 
prilagođavaju specifičnim potrebama i opštem kontekstu nastave koja se organizuje na daljinu. 

Kada je reč o nastavi/učenju francuskog kao stranog jezika, Le français dans le monde, časo-
pis Međunarodne federacije profesora francuskog jezika (Revue de la Fédération internationale des 
professeurs de français), u svom broju od jula/avgusta 2020. godine (broj 429), sadrži tematski dosije 
posvećen brojnim izazovima sa kojima se suočava nastava francuskog kao stranog jezika u novonasta-
lim okolnostima (Dossier : « #coronaFLE : répondre à l’urgence », 2020: 52–61). Na samom početku 
navedenog dosijea, kaže se da je vanredna situacija u kojoj smo se svi iznenada našli naterala mnoge 
nastavnike da vide veliku prednost u onome čime mnogi, kako nastavnici tako i učenici, već raspolažu 
i vešto se služe, a to su mobilni telefoni (ibid. 52). Iako se u kontekstu nastave obično spominju samo 
kao ometajući faktor koji odvlači pažnju učenicima, mobilni telefoni mogu postati i saveznici u ispunja-
vanju određenih zadataka ukoliko je njihova upotreba isplanirana i vešto vođena u nastavnom procesu 
(Baptiste & Schmitt 2020, Montigny 2020). Među mnoštvom kreativnih mogućnosti za njihovu upotre-
1  Na sajtu Fondacije Tempus, dostupan je repozitorijum digitalnih alata za nastavu na daljinu (nekoliko stotina digitalnih alata 
organizovano je u četiri poglavlja: „Alati koje preporučuje Albert Academy”, „Alati koje preporučuje UNESCO”, „Alati koje 
preporučuje eLearning industry (besplatne aplikacije za studente univerziteta)” i „Alati koje preporučuje Evropska komisija”). 
Dostupno na: https://hedu.tempus.ac.rs/wp-content/uploads/2021/04/Digitalni-alati-za-nastavu-na-daljinu.pdf (pristupljeno 
10. januara 2022).

https://hedu.tempus.ac.rs/wp-content/uploads/2021/04/Digitalni-alati-za-nastavu-na-daljinu.pdf
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bu u nastavi francuskog kao stranog jezika (Demouy & Kukulska-Hulme 2010, Quin 2016, Baptiste & 
Schmitt 2020, Montigny 2020)2, izdvajamo jednu koja je zasnovana na opcijama samostalnog snimanja 
i reprodukcije zvuka, kao i čuvanja i deljenja audio fajlova, te čija primena može biti, između ostalog, 
veoma korisna u izvođenju fonetskih vežbi. Upravo ova upotreba mobilnih telefona nalazi se u centru 
našeg interesovanja u kontekstu aktuelne ekspanzije nastave na daljinu gde je jezička (fonetska) labora-
torija, takođe, izmeštena u virtuelni prostor. Pored brojnih drugih digitalnih mogućnosti snimanja audio 
vežbi3, snimanje putem mobilnih telefona učinilo nam se najpristupačnijim rešenjem u okviru onlajn na-
stave fonetike francuskog jezika namenjene srbofonim studentima koja je organizovana na Filozofskom 
fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u letnjem semestru školske 2019/20. godine. Naš rad proizašao je 
iz želje da prenesemo naše pozitivno iskustvo u primeni navedene metode snimanja fonetskih vežbi u 
radu sa studentima, u opisanim neplanskim, vanrednim okolnostima koje su nametnule upotrebu digi-
talnih alata i izmeštanje nastave u virtuelni prostor. U skladu sa tim, cilj našeg rada jeste da predstavimo 
naša empirijska zapažanja o primeni metode snimanja fonetskih vežbi putem mobilnih telefona u nave-
denom obrazovnom kontekstu, kao i rezultate anonimne ankete u kojoj su studenti izneli svoje mišljenje 
o organizaciji vežbi na daljinu iz fonetike francuskog jezika u datom periodu, s posebnim akcentom na 
primenu metode snimanja fonetskih vežbi putem mobilnih telefona.

Pre nego što predstavimo korpus i metodologiju našeg rada, a zatim i rezultate našeg istraživanja, 
želeli bismo da potkrepimo činjenicu zašto nam se snimanje putem mobilnih telefona učinilo najpristu-
pačnijim rešenjem za navedene potrebe onlajn nastave. 

2. UPOTREBA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U 
REPUBLICI SRBIJI (2021): MOBILNI TELEFONI

Prema podacima istraživanja Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije o upotrebi in-
formaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji iz 2021. godine4, rezultati koji se odnose na 
domaćinstva i pojedince pokazuju da 95,5% stanovništva koristi mobilni telefon:

Grafikon 1. Upotreba mobilnog telefona (%) u Republici Srbiji (domaćinstva/pojedinci) (Kovačević, 
Šutić, Rajčević 2021: 19).

2  O primerima primene mobilnih telefona u nastavi francuskog kao stranog jezika, videti i snimak vebinara koji je održao Lika 
Malkor (Lucas Malcor) na temu: « Dynamiser la classe en utilisant le téléphone portable. Exemples d’activités à partir de la 
méthode Inspire » u organizaciji izdavačke kuće Hachette Français Langue Étrangère (vebinar je održan 24. novembra 2020. 
godine). Dostupno na: https://hachette.adobeconnect.com/p0wa4idt32fh (pristupljeno 15. januara 2022).
3  Na primer, posredstvom aplikacije Vokaru (Vocaroo) (« Savoir-faire numériques » : Fiche 3. « Enregistrer la voix des 
apprenants », Cordina, Rambert & Oddou 2017: 44–45).
4  Istraživanje je sprovedeno putem telefonskog istraživanja od 15. do 28 februara 2021. godine, a u njemu je učestvovalo 2 
800 domaćinstava (ciljna populacija sastoji se od svih domaćinstava s najmanje jednim članom između 16 i 74 godine života) 
i 2 800 pojedinaca (ciljna populacija sastoji se od svih pojedinaca između 16 i 74 godine života) sa teritorije Republike Srbije 
(bez AP Kosovo i Metohija) (Kovačević, Šutić, Rajčević 2021: 8). Dostupno na: https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/
G202016015.pdf (pristupljeno 8. aprila 2022).

https://hachette.adobeconnect.com/p0wa4idt32fh
https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202016015.pdf
https://publikacije.stat.gov.rs/G2020/Pdf/G202016015.pdf
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Кada je reč o upotrebi mobilnog telefona prema uzrastu i starosti, u uzrasnoj kategoriji od 16 do 
24 godine, reč je o 100% osoba muškog pola i 100% osoba ženskog pola:

Grafikon 2. Upotreba mobilnog telefona, prema polu i starosti (%) u Republici Srbiji (domaćinstva/
pojedinci) (Kovačević, Šutić, Rajčević 2021: 20).

Istraživanje pokazuje da prosečno 94,6% domaćinstava poseduje mobilni telefon (podaci variraju 
od 87,2% do 99,8% u zavisnosti od visine prihoda), 76,7% poseduje personalni računar (podaci variraju 
od 48,7% do 95,4% u zavisnosti od visine prihoda), 53,9% poseduje laptop (podaci variraju od 28,7% 
do 72,5% u zavisnosti od visine prihoda) (Kovačević, Šutić, Rajčević 2021: 30).

Po pitanju upotrebe interneta, rezultati su, takođe, pokazali da su studenti, u poslednja tri meseca 
u odnosu na vreme sprovođenja istraživanja, najčešće pristupali internetu putem mobilnih telefona ili 
smartfona (100%), zatim računara (70,6%), laptopa (61,7%), tableta (21,1%) (Kovačević, Šutić, Rajče-
vić 2021: 35).

3. KORPUS I METODOLOGIJA RADA

Naša empirijska zapažanja o primeni metode snimanja fonetskih vežbi putem mobilnih telefona 
odnose se na 18 studenata prve godine Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koji su, u toku 
letnjeg semestra školske 2019/20. godine, pohađali nastavu iz predmeta Fonetika sa fonologijom fran-
cuskog jezika 2 (nedeljni fond časova: 2 časa predavanja i 2 časa vežbi) u okviru sledeća dva studijska 
programa osnovnih akademskih studija: Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i 
kulturom (italijanski ili španski) (10 studenata) i Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filo-
logijom (francuski) (8 studenata). Za vreme trajanja nastave na daljinu na navedenom fakultetu, od 17. 
marta do 15. maja 2020. godine, vežbe iz Fonetike sa fonologijom francuskog jezika 2 organizovane 
su sinhrono putem platforme Zum (Zoom) i asinhrono putem mejla. Komunikacija putem mejla pod-
razumevala je, između ostalog, slanje domaćih zadataka u vidu audio zapisa odabranih govornih vežbi 
iz metode Phonétique essentielle du français. A1/A2 (Kamoun, Ripaud 2016). Nakon što bi slušali ori-
ginalne snimke iz navedene metode i samostalno radili fonetske vežbe, studenti bi dobijali zadatak da 
sami sebe snime kako ih izgovaraju (pomoću opcije diktafona na mobilnim telefonima, neke onlajn apli-
kacije ili drugog tehničkog sredstva), te da ih pošalju nastavniku kako bi zauzvrat dobili individualne 
komentare o urađenoj govornoj vežbi, uz eventualne dodatne individualne konsultacije putem aplikacije 
Skajp (Skype) u cilju jasnijeg ukazivanja na greške u izgovoru i njihove korekcije.

Fonetske vežbe koje su studenti dobijali za domaći zadatak (ukupno 21 vežba) mogu se podeliti 
u tri kategorije:

a) vežbe slušanja i ponavljanja (Écoutez et répétez), kao na slikama 1a i 1b:
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Slika 1a. Primer vežbe slušanja i ponavljanja (Kamoun, Ripaud 2016: 76).

Slika 1b. Primeri vežbi slušanja i ponavljanja (Kamoun, Ripaud 2016: 108).

b) vežbe slušanja, ponavljanja i usmene transformacije rečenica po zadatom modelu (Écoutez, 
répétez et transformez à l’oral comme dans l’exemple), kao na slikama 2a i 2b:

Slika 2a. Primer vežbe slušanja, ponavljanja i usmene transformacije rečenica po zadatom modelu 
(Kamoun, Ripaud 2016: 61).
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Slika 2b. Primer vežbe slušanja, ponavljanja i usmene transformacije rečenica po zadatom modelu 
(Kamoun, Ripaud 2016: 108).

c) vežbe čitanja teksta (Lecture) kojima prethodi kraća analiza (na primer, jednom crtom da se 
podvuče glas [i], sa dve crte glas [e], a sa tri glas [ɛ]), te u kojima se, nakon čitanja, predlaže slušanje 
radi provere tačnosti izgovora, kao na slici 3 (Tracez un trait sous le son [i], deux traits sous le son [e] 
et trois traits sous le son [ɛ]. Puis lisez et écoutez pour vérifier la prononciation):

Slika 3. Primer vežbe čitanja teksta (Kamoun, Ripaud 2016: 77).

U domaćim zadacima najviše je bilo zastupljeno vežbi slušanja i ponavljanja (12 vežbi, 57%), 
zatim vežbi slušanja, ponavljanja i usmene transformacije rečenica po zadatom modelu (7 vežbi, 33%), 
a najmanje vežbi čitanja teksta (2 vežbe, 10%).

Tokom navedenog perioda, studenti su poslali 278 audio snimka koji su se odnosili na vežbe 
pravilnog izgovora i razlikovanja sledećih vokala fonološkog sistema francuskog jezika: [y] / [u] (Le-
çon 15), [e] / [ø] (Leçon 12), [ɛ] / [œ] (Leçon 13), [ә] (Leçon 5), [i] / [e] / [ɛ] (Leçon 19), kao i oralnih 
i nazalnih vokala (Leçon 27) (Kamoun, Ripaud 2016: 24–26, 46–53, 58–61, 74–77, 106–109). Od 18 
studenata, 12 studenata je pretežno odgovorilo na domaći zadatak (8 studenata je poslalo svih 5 domaćih 
zadataka, 4 studenta su poslala 4 od 5 domaćih zadataka), a 6 studenata je delimično odgovorilo na taj 
zadatak (1 student je poslao 3 od 5 domaćih zadataka, 1 student je poslao 2 od 5 domaćih zadataka, 4 
studenta su poslala 1 od 5 domaćih zadataka). 

U skladu sa ranije definisanim ciljem rada, on ne sadrži istraživačka pitanja, niti hipoteze koje 
bi bile svojstvene kvantitativnom istraživanju sprovedenom na većem uzorku, nego sadrži empirijska 
zapažanja o primeni metode snimanja fonetskih vežbi putem mobilnih telefona u okviru onlajn nastave 
fonetike francuskog jezika namenjene srbofonim studentima na Filozofskom fakultetu Univerziteta u 
Novom Sadu u letnjem semestru školske 2019/20. godine, kao i rezultate akcijskog istraživanja sprove-
denog na malom uzorku ispitanika u kome su studenti izneli svoje mišljenje o organizaciji vežbi na da-
ljinu iz fonetike francuskog jezika u datom periodu, s posebnim akcentom na primenu metode snimanja 
fonetskih vežbi na mobilnim telefonima.
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4. EMPIRIJSKA ZAPAŽANJA I REZULTATI ISTRAŽIVANJA

U prvom delu ovog poglavlja, predstavićemo naše iskustvo primene metode snimanja fonetskih 
vežbi putem mobilnih telefona u okviru onlajn vežbi iz Fonetike sa fonologijom francuskog jezika 2 na 
Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u toku letnjeg semestra školske 2019/20. godine. Opisaćemo kako 
su izgledali individualni komentari koje su studenti dobijali putem mejla za svoje snimke. Navešćemo u 
kojim slučajevima je ova metoda rada bila najefikasnija, a u kojim slučajevima je ona zahtevala dodatno 
uvođenje individualnih konsultacija putem Skajpa pored zajedničkog rada u manjim grupama putem 
aplikacije Zum.

U drugom delu, nastojaćemo da utvrdimo u kojoj meri je ovaj deskriptivni individualni pristup, 
zasnovan na komentarisanju studentskih audio zapisa fonetskih vežbi, bio stimulativan za studente, te 
kako studenti ocenjuju ovu metoda rada u poređenju sa radom u fonetskoj laboratoriji koji su iskusili 
u toku zimskog, kao i na početku letnjeg semestra školske 2019/20. godine, pre prelaska na nastavu na 
daljinu. U cilju prikupljanja podataka za drugi deo istraživanja, sprovedena je anonimna anketa posred-
stvom aplikacije Gugl upitnika (Google Forms) u kojoj je učestvovalo 15 ispitanika.

4.1. Empirijska zapažanja o primeni metode snimanja fonetskih vežbi putem mobilnih telefona 
u okviru onlajn vežbi iz Fonetike sa fonologijom francuskog jezika 2 (2019/20)

Naša empirijska zapažanja o primeni metode snimanja fonetskih vežbi putem mobilnih telefona 
odnosiće se, pre svega, na grupu od 12 studenata koji su pretežno odgovorili na domaći zadatak budu-
ći da je njihov napredak bilo moguće u najvećoj meri pratiti. Potrebno je da napomenemo da je reč o 
heterogenoj grupi studenata: od studenata koji su bili apsolutni početnici iz francuskog jezika prilikom 
upisa na Filozofski fakultet u Novom Sadu do studenata koji su prilikom upisa pokazali odlično opšte 
predznanje iz francuskog jezika i koji su francuski jezik učili duži niz godina, u osnovnoj i srednjoj 
školi. U kojoj meri i kojim tempom studenti različitog nivoa predznanja ostvaruju napredak u izgovoru 
francuskog jezika u okviru vežbi iz Fonetike sa fonologijom francuskog jezika 1 i 2 koje imaju na prvoj 
godini osnovnih akademskih studija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu bavićemo se u posebnom 
radu, a ovde bismo želeli da ukažemo na to u kom slučaju je, na osnovu našeg iskustva u neposrednoj 
nastavnoj praksi, metoda snimanja fonetskih vežbi putem mobilnih telefona za studente bila najkorisni-
ja. Reč je, pre svega, o studentima kod kojih je primećena nestabilnost u izgovoru određenih glasova, te 
ih u pojedinim položajima dobro izgovore, a u pojedinim položajima pogrešno (na primer, pod uticajem 
glasovnog okruženja, u zavisnosti od položaja glasa u slogu i od tipa sloga, pod uticajem grafije i slično). 
U tim slučajevima, pored neminovnog vraćanja na originalni snimak, bilo je moguće upućivati studente 
i na delove snimka u kome sami dobro izgovaraju određeni glas, te da ih uporede sa delovima snimka 
gde prave grešku u izgovoru istog glasa (na primer, u ritmičkoj grupi « de ces romans d’aventure », stu-
dentkinja J. M. prvo podvučeno nazalno [ɑ͂] dobro izgovara, a drugo izgovara [ɛn] pod uticajem grafije). 
Važno je i da napomenemo da je u snimcima u nekoliko navrata zabeležena autokorekcija – studenti 
pogrešno izgovore određeni glas, a zatim sami sebe isprave, što je pokazatelj činjenice da počinju više 
pažnje da obraćaju na svoj izgovor i da postepeno usvajaju fonetsko-fonološki sistem stranog jezika koji 
uče (na primer, studentkinja S. M. u nizu crée/creux drugu reč najpre izgovara [kʀu], a zatim na snimku 
samu sebe ispravlja i kaže [kʀø]). 

Individualni komentari koje su studenti dobijali putem mejla podrazumevali su, između ostalog:
a) pojednostavljen opis pojedinih artikulacionih karakteristika određenog glasa, eventualno uz 

sugestivnu upotrebu emotikona radi lakšeg objašnjenja:
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Primer 1. Izvod iz komunikacije putem mejla sa studentkinjom S. P. (26. mart 2020).

b) fonetsku transkripciju:

Trebalo bi obratiti pažnju i na to da se jasnije čuje denazalizacija u drugom slogu u rečima 
consonne, trombonne, ronronne. Dakle, u obeleženom crvenim mora jasno da se čuje [ɔn].

Primer 2a. Izvod iz komunikacije putem mejla sa studentkinjom L. A. (6. maj 2020).

U reči secrétaire [sәkʀetɛ:ʀ] obeleženo crvenim je „nepostojano e” ili „nemo e”, a ne 
zatvoreno [e].

Primer 2b. Izvod iz komunikacije putem mejla sa studentkinjom A. M. (13. april 2020).

c) napomene koje se odnose na grafofonološku relaciju (odnosno, pravila za čitanje):

Prefiks IN- kada se nađe ispred samoglasnika, kao u reči inestimable, čita se [in], a kada se 
nađe ispred suglasnika, kao u reči introuvable, čita se [ɛ]̃.

Primer 3a. Izvod iz komunikacije putem mejla sa studentkinjom A. K. (7. maj 2020).

U rečima: boulangerie, poissonnerie, charcuterie, pâtisserie, épicerie – nemo e unutar reči 
se ne izgovara jer se nalazi između dva suglasnika.
Primer 3b. Izvod iz komunikacije putem mejla sa studentkinjom A. L. (29. april 2020).

Od većih grešaka izdvajam: épicerie gde se čuo suglasnik [k] umesto 
[s], pâtissier i épicier gde mi se čini da se na kraju muškog roda čuje suglasnik [ʀ], a on se 
tu ne sme čuti. [O ovim pravilima detaljno je bilo reči u prethodnom semestru.]
Primer 3c. Izvod iz komunikacije putem mejla sa studentkinjom S. P. (29. april 2020).

d) napomene koje se odnose na akcenat, ritam, intonaciju:

Pazite da ne naglašavate prvi deo reči (npr. Vous supportez tout), nego samo poslednji 
slog ritmičke grupe  (npr. Vous supportez tout) koji je svakako u francuskom jeziku 
duži od nenaglašenih slogova. U tom smislu, dragocene su vežbe slušanja i imitiranja 
(ponavljanja).
Primer 4a. Izvod iz komunikacije putem mejla sa studentkinjom V. M. (26. mart 2020).

Trudite se da ne naglašavate pojedinačne reči, nego da nenaglašenu ličnu zamenicu i 
glagol izgovarate kao da je jedna reč, kao da, na primer, piše: Tutrouves tout, Tuoublies 
tout, Tuutilises tout, itd. Zapravo, sve zajedno bi se moglo pročitati kao jedna ritmička 
grupa, dakle kao jedna fonetska reč.
Primer 4b. Izvod iz komunikacije putem mejla sa studentkinjom J. M. (26. mart 2020).
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Predložila bih vam samo da još jednom ponovite te najduže rečenice i da se trudite da 
očuvate kontinuitet uzlazne intonacije od početka do kraja pitanja (poslušajte originalni 
snimak, zatim poslušajte svoj snimak, pa onda ponovite taj deo).
Primer 4c. Izvod iz komunikacije putem mejla sa studentkinjom A. M. (26. mart 2020).

Bravo, posebno bih pohvalila to što ste se trudili da imitirate intonaciju na originalnom 
snimku. Odlično!
Primer 4d. Izvod iz komunikacije putem mejla sa studentkinjom J. M. (29. mart 2020).

e) morfofonološke napomene:

U izgovoru treba razlikovati jedninu i množinu: monsieur [mәsjø] / messieurs [mesjø].
Primer 5a. Izvod iz komunikacije putem mejla sa studentkinjom V. M. (13. april 2020).

Obratite pažnju na razliku u izgovoru oblika [prideva za izražavanje] nacionalnosti u 
muškom i ženskom rodu, tačnije, na potpunu denazalizaciju u ženskom rodu (une Birmane, 
une Afghane, une Chilienne)! Pažljivo to slušajte i ponavljajte.

Primer 5b. Izvod iz komunikacije putem mejla sa studentkinjom S. M. (7. maj 2020).

Pored individualnih komentara koje su dobijali za svoje snimke fonetskih vežbi i zajedničkih 
časova na Zumu, pojedinim studentima je predlagano i da imaju individualne konsultacije putem Skajpa 
u slučajevima kada je primećeno da imaju većih poteškoća u izgovoru (između ostalog, u slučaju fosili-
zovanih grešaka, kao kod studentkinje A. K. koja je vokale [œ]/[ø] izgovarala [u] i kod studentkinje S. 
M. kod koja je, pod izrazitim uticajem maternjeg jezika, imala većih poteškoća u usvajanju prozodijskih 
karakteristika francuskog jezika, posebno ritma i akcenta).

4.2. Analiza rezultata anonimne ankete o organizaciji vežbi na daljinu iz predmeta Fonetika sa 
fonologijom francuskog jezika 2 u toku školske 2019/20. godine

Anonimna anketa sprovedena je, posredstvom aplikacije Gugl upitnika, na kraju letnjeg semestra 
školske 2019/20. godine u cilju prikupljanja podataka o studentskoj proceni organizacije vežbi na da-
ljinu iz predmeta Fonetika sa fonologijom francuskog jezika 2, s posebnim naglaskom na procenu tipa 
zadataka sa kojim su se studenti, u tom obliku, prvi put sreli u navedenom periodu, a koji je podrazume-
vao kontinuirano samostalno snimanje i slanje fonetskih vežbi nastavniku putem mejla, te dobijanje od 
nastavnika individualnih odgovora u vidu deskriptivnih komentara urađenih vežbi.

Anketa se sastojala od 19 pitanja (12 obaveznih označenih zvezdicom i 7 fakultativnih). Na pi-
tanje kako bi generalno ocenili onlajn vežbe iz Fonetike sa fonologijom francuskog jezika 2 u letnjem 
semestru školske 2019/20. godine, 13 studenata (86,7%) je odgovorilo „odlično” i 2 studenata (13,3%) 
je odgovorilo „vrlo dobro” (preostali ponuđeni odgovori koje nije niko odabrao bili su: „dobro”, „za-
dovoljavajuće”, „nedovoljno dobro”). Na dodatno pitanje u kome se tražilo da obrazlože svoj prethodni 
odgovor, studenti su najčešće navodili sledeće pozitivne i negativne aspekte organizacije vežbi na dalji-
nu iz spomenutog predmeta u datom periodu: 

– pozitivni aspekti: intenzivniji rad u manjim grupama raspoređenim po nivou znanja, „konstatne 
povratne informacije o radu, što kroz komentare na domaće zadatke, što direktno za vreme časa”, slanje 
govornih snimaka i dobijanje odgovora „na šta treba da obratimo pažnju i šta da poboljšamo”,

– negativni aspekti: tehnički problemi, loša internet konekcija, manji stepen interakcije u odnosu 
na nastavu organizovanu uživo.
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Sasvim očekivano, pojedini studenti ukazivali su i na činjenicu da, uprkos tome što je onlajn na-
stava bila „sasvim u redu” i što su časovi bili „lepo organizovani i interesantni”, ona „ipak ne može da 
se uporedi sa redovnom nastavom koja se održava na fakultetu”.

Na pitanje da li su redovno slali domaće zadatke koji su bili predviđeni vežbama iz Fonetike sa 
fonologijom francuskog jezika 2 u toku školske 2019/20. godine, odgovori su bili sledeći: 8 studenata 
(53,3%) odgovorilo je „da”, 3 studenta (20%) odgovorila su „uglavnom”, 2 studenta (13,3%) odgovo-
rila su „povremeno” i 2 studenta (13,3%) odgovorila su „retko” (niko nije odabrao odrični odgovor). 
Ukoliko nisu redovno slali svoje domaće zadatke, navodili su sledeće razloge: tehnički problemi, preop-
terećenost obavezama („imali smo mnogo više domaćih zadataka iz skoro svih predmeta”), spremanje 
ispita, organizacioni problemi (selidba, poslovne obaveze). Posebno izdvajamo odgovore koji svedoče o 
demotivisanosti zbog opšte situacije izazvane pandemijom koju nipošto ne treba zanemariti: „generalno 
jedan jako loš pogled na ceo svet i pomereno viđenje vremena, budućnosti...”. Potrebno je istaći i činje-
nicu da prelazak na nastavu na daljinu nisu svi podjednako lako prihvatili: „U početku mi je bilo jako 
teško da se naviknem na ovakav vid nastave i rada, iako bih redovno radila i da sam na fakultetu”. Od 
studenata je traženo i da se izjasne da li smatraju da su im domaći zadaci bili korisni ukoliko su ih radili. 
Na ovo pitanje, 14 studenata (93,3%) je odgovorilo potvrdno, a 1 student (6,7%) je odabrao odgovor 
„ne znam” (preostali ponuđeni odgovori koje nije niko odabrao bili su: „ne” i „delimično”). U nastavku, 
ukoliko je odgovor na prethodno pitanje bio pozitivan, od studenata je traženo da izdvoje tip zadataka 
koji im je bio najkorisniji. Potrebno je napomenuti da su studenti, pored vežbi snimanja, imali i druge 
tipove domaćih zadataka u okviru časova vežbi na daljinu iz navedenog predmeta, a to su: testovi slušne 
diskriminacije glasova (koji su uvek prethodili vežbama slušanja i ponavljanja), diktati u kombinaciji sa 
vežbama fonetske transkripcije (koje su studenti najpre radili na papiru, a zatim slali nastavniku putem 
mejla u formatu slike), slušanje pesama na francuskom jeziku uz reči transkribovane pomoću simbola 
međunarodnog fonetskog pisma sa zadatkom da se te reči napišu u standardnom alfabetu (Bénabar, La 
petite vendeuse, 2018), slušanje pesama na francuskom jeziku uz reči date u standardnom alfabetu sa 
zadatkom da se u tekstu obeleže vokali [y] / [u], [ø] (Bénabar, Feu de joie, 2018) ili vokali [ɑ͂], [ɔ͂], [ɛ]̃ 
(Mathieu Mendès, Cendrillon, 2013) i drugo. Iako je nekoliko studenata odgovorilo da su im „svi zada-
ci” koje su dobijali za domaći bili „izuzetno korisni”, većina je ipak izdvojila vežbe snimanja kao najko-
risnije. Među razlozima koje su studenti navodili kako bi obrazložili svoj odgovor, izdvajaju se odgovori 
u kojima se ističe veći stepen autokorekcije koji ovaj tip vežbi pruža: „Snimanje je po mom mišljenju 
bilo vrlo korisno zato što slušajući sebe posle snimanje sam imala mogućnost da sama ispravim neke 
greške i da ponovo se snimim. Smatram vrlo važnim da se sami ispravimo ukoliko je to moguće (u 
učionici je naravno teže dati mogućnost svim studentima da odmah slušaju snimak i da ponovo rade 
ukoliko su primetili greške)”, „Usmene vežbe su bile korisne. Dok sam snimala sebe i preslušavala 
mogla sam i samoj sebi da pronađem greške i da ih popravim”. Takođe je značajno primetiti i celo-
kupan uticaj ovakvog pristupa kontinuiranog izvođenja fonetskih vežbi na motivaciju: „Smatram da je 
snimanje govornih vježbi jako korisno. Mi sami možemo da pratimo tako svoj napredak, i takođe uz 
pomoć profesora koji sve to pregleda da se trudimo da popravljamo čitanje i izgovor”, „Najkorisniji 
zadaci su bili oni gde smo se trebali i mi sami snimiti. To me je ’nateralo’ da vežbam više puta čitanje 
i da pazim na sva pravila koja smo učili iz fonetike”.

U nastavku ankete ukupno šest pitanja odnosilo se konkretno na tip domaćih zadataka u kojima 
je od studenata traženo da sami sebe snimaju kako rade određene fonetske vežbe, te da snimke šalju 
nastavniku. Prvo pitanje glasilo je: „Ukoliko ste se redovno snimali na mobilni telefon kako izgovara-
te fonetske vežbe koje ste dobijali za domaći zadatak, da li ste uočili napredak (ukoliko, npr. uporedite 
prve i poslednje snimke)?” Na ovo pitanje, 13 studenata (86,7%) odgovorilo je potvrdno, a 2 studenata 
(13,3%) su odgovorila „ne znam” (niko nije odgovorio „ne”). Zatim, ukoliko je odgovor na prethodno 
pitanje bio potvrdan, od studenata je traženo da navedu u kom domenu su primetili najveći napredak 
(ako je to, na primer, na glasovnom nivou, da navedu u izgovoru kojih glasova su se, po njihovom mi-
šljenju, popravili, a ako je to na prozodijskom nivou, da dodatno obrazlože svoj odgovor: u ritmu, in-
tonaciji i slično), a mogli su i da navedu tačan naslov vežbe za koju smatraju da im je najviše pomogla. 
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Studenti su najčešće isticali da su napredak primetili u izgovoru nazalnih vokala: „ovi zadaci su mi 
pomogli kod svakog glasa, najviše da vežbam nazale”, „obratila sam pažnju malo više na nazale npr. 
i na neke pojedine reči koje su na prvi pogled slične ali imaju veoma različito značenje i obavezna je 
razlika u izgovoru”, „vidim promjenu u svom izgovoru nazala, iako ih ni sada ne izgovaram uvijek 
kako treba, ali trudim se”, „mnogo su mi pomogle sve vežbe vezane za nazalne vokale; s obzirom da 
oni ne postoje u našem maternjem jeziku, ranije sam obraćala više pažnje na njih da bih ih pravilno 
izgovorila, a sada mi njihovo čitanje nekako prirodno dođe”, kao i u izgovoru vokala [y]: „osjetila 
sam poboljšanje u glasovima y i r”. Studenti su sami ukazali na značaj redovnog vežbanja izgovora u 
cilju postizanja što boljih rezultata, što ističu na primeru izgovora uvularnog [ʀ] specifičnog za francuski 
jezik: „Generalno sam vidjela da čitanje i vježbe izgovora dosta pomažu, kao i kontinuiran rad i vje-
žbanje čitanja. Na primjer, čini mi se da sam dosta popravila svoj izgovor glasa r”. (Uloga kontinui-
ranog rada u cilju postizanja što boljih rezultata u procesu korekcije izgovora vidi se i iz sažetog 
opisa časova vežbi iz ovog predmeta iz perspektive jednog studenta: „koncizno, jasno, sporo ali efek-
tivno”.) Kada je reč o prozodijskom aspektu korekcije izgovora, studenti su primetili napredak u intona-
ciji (posebno u intonaciji upitne rečenice), ali i u ritmu i akcentu. Naravno, posebno je bila važna činje-
nica da je snimanju uvek prethodilo slušanje modela izgovora izvornog govornika: „puno mi je pomo-
glo to što sam mogla da poslušam kako pravi francuzi govore te vežbe i tako sam mogla i ja da pro-
vežbam intonaciju”. Na pitanje da li su pismena objašnjenja koja su dobijali bila dovoljno jasna, svi 
studenti (100%) su odgovorili potvrdno (ostali ponuđeni odgovori koje niko nije odabrao bili su: 
„ne”, „ne znam”). Ovaj odgovor veoma je značajan jer je i za nastavnika fonetska korekcija na dalji-
nu bila poseban izazov. Pretpostavljamo da su za studente pismena objašnjenja bila dovoljno jasna 
delimično zbog toga što su imali organizovane vežbe iz ovog predmeta u sinhronom obliku putem 
aplikacije Zum (u pojedinim slučajevima, ukoliko je bilo mnogo grešaka u izgovoru, studenti nisu do-
bijali pismena objašnjenja, nego su bili pozvani na individualne konsultacije putem aplikacije Skajp, 
nakon čega je traženo od njih da ponove snimak). Naredno pitanje je, takođe, veoma važno kako za 
studente, tako i za nastavnika. Ono je glasilo: „Da li su pismena objašnjenja koja ste dobijali bila dovolj-
no podsticajna kako biste se potrudili da sami ispravite greške?” Putem ovog pitanja nastojali smo da 
utvrdimo kako je organizacija ovih vežbi uticala, s jedne strane, na motivaciju studenata, a s druge stra-
ne, na razvijanje njihove autonomije i sposobnosti autokorekcije, uz podršku nastavnika. Na ovo pitanje, 
14 studenata (93,3%) je odgovorilo potvrdno, a 1 student (6,7%) je odgovorio „ne znam” (niko nije 
odgovorio „ne”). U nastavku smo želeli da uporedimo studentsko iskustvo snimanja fonetskih vežbi u 
fonetskoj laboratoriji (u okviru vežbi iz predmeta Fonetika sa fonologijom francuskog jezika 1 u toku 
zimskog semestra školske 2019/20. godine) i samostalnog snimanja pomoću mobilnih telefona ili dru-
gih dostupnih tehničkih pomagala (u okviru vežbi na daljinu iz predmeta Fonetika sa fonologijom fran-
cuskog jezika 2 u toku letnjeg semestra školske 2019/20. godine). Na pitanje da li im je više odgovaralo 
dok su vežbe izgovora radili u fonetskoj laboratoriji ili kod kuće snimajući se na mobilni telefon, 12 
studenata (80%) je dalo prednost snimanju na mobilnom telefonu, 2 studenata (13,3%) snimanju u fo-
netskoj laboratoriji, a 1 student (6,7%) je odgovorio da mu je bilo svejedno kako radi tu vrstu vežbi. 
Među razlozima koje su navodili u prilog snimanju na mobilnim telefonima, izdvajaju se subjektivni 
faktori opuštenosti i komfora koji doprinose tome da je, prilikom takvog načina izvođenja fonetskih 
vežbi, manje prisutna trema: „opuštenije je”, „osećam se slobodnije jer me niko ne čuje”, „manje stre-
sno”, „osećam se prijatnije”, „kad se snimate telefonom, sve možete da namjestite kako vama odgovara, 
oko vas je potpuna tišina”, „više mi je prijalo da snimam govorne vežbe kod kuće, osećala sam manji 
pritisak i nije mi bilo neprijatno, niti sam imala tremu, što je ponekad bio slučaj u fonetskoj laboratoriji”, 
„možda zbog toga što si sam u svojoj sobi, pa kao nema možda te treme i tog pritiska od okoline”, „u 
fonetskoj laboratoriji osećam neki pritisak i malu tremu, dok kod kuće mogu lepo da se opustim i skon-
centrišem”. Nadovezujemo se na poslednji komentar, te navodimo još primera u kojima studenti svedo-
če o boljoj koncentraciji prilikom snimanja na mobilnom telefonu nego u fonetskoj laboratoriji: „kada 
su drugi studenti blizu i istovremeno pričaju onda zna da zbunjuje i smeta atmosfera”, „lakše je bilo 
snimati se mobilnim telefonom jer smo sami u prostoriji, dok u laboratoriji više nas istovremeno izgo-
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vara vežbu”. Naravno, prilikom samostalnog snimanja, studenti mogu više vremena posvetiti izvođenju 
ovog tipa vežbi nego u fonetskoj laboratoriji: „imala sam mogućnost da izgovaram reč koliko god hoću 
puta tj. nisam imala ograničeno vreme koje bih inače na časovima u laboratoriji oduzimala od ostalih”, 
„u fonetskoj laboratoriji nemam baš mogućnosti da ponavljam do besvesti, a kod kuće ipak mogu, pa 
ako mi baš ne ide, mogu i da odložim snimanje za koji dan”, „lakše mi je preko telefona jer sam ovako 
mogla da grešim više puta i da uvežbam da to bude tačno, ali nemam ništa protiv rada u fonetskoj labo-
ratoriji”, „meni lično možda snimajući se na telefonu, jer možeš da ponoviš tu neku vežbu ili deo vežbe 
više puta, pa da pošalješ neku finalnu verziju koja se tebi čini najboljom”. Posvećujući više vremena i 
pažnje ovom tipu vežbi, studenti postaju svesni pojedinih grešaka u izgovoru, te pokušavaju sami da ih 
isprave što smatraju izuzetno važnim: „kao što sam i ranije napisala mislim da je važno učiti da prepo-
znajemo naše greške i da se sami ispravimo ukoliko je to moguće”, „mislim da onaj ko želi da usavrša-
va svoj izgovor radiće i jedno i drugo i zato sam odgovorila snimajući se na mobilnom telefonu jer mi-
slim da još više može da se napreduje tako – kao što sam rekla, preslušavajući sebe sam sebi uočavala 
greške i popravljala ih koliko sam mogla”. Malobrojni studenti koji su dali prednost snimanju u fonet-
skoj laboratoriji u odnosu na snimanje na mobilnim telefonima isticali su bolje tehničke uslove u fonet-
skoj laboratoriji: „u fonetskoj laboratoriji se osećam mnogo sigurnije u sebe i svoje čitanje, plus – slu-
šalice sa mikrofonom mi daju dodatnu sigurnost, osećam se profesionalno na neki način :) Preko telefo-
na kada se snimam uvek mogu da preslušam svoj snimak gde mi glas zvuči čudno, iz tog razloga i manje 
volim ovu metodu...”, kao i bolji kvalitet snimaka: „što se tiče fonetske laboratorije, snimci su možda 
kvalitetniji, iako je malo nezgodno kad nas više čita u isto vrijeme, iako zbog slušalica slabo čujemo 
ostale kad pričaju”. Izdvajamo i jedan komentar u prilog snimanju u fonetskoj laboratoriji koji je moti-
visan osećajem zajedništva izvođenja fonetskih vežbi u istim uslovima: „lakše je sve nekako raditi dok 
smo svi zajedno, u laboratoriji, nego preko telefona”. Posebno skrećemo pažnju i na jedan komentar u 
kome student preporučuje da ubuduće bude zastupljena kombinacija oba navedena vida snimanja fonet-
skih vežbi: „Ja sam videla brži napredak snimajući se na mobilnom ali mislim da delimično zavisi od 
toga da smo već nekoliko meseci vežbali u učionici. Mislim da snimanje na telefonu je korisno kad 
studenti su već neko vreme radili u učionici i videli na koji način se radi na izgovoru. Za budućnost 
mislim da kombinacija rada u učionici i individualnog rada (ili u paru kao što smo radili na početku 
semestra) bi bila najbolja opcija.”

Jedan deo ankete odnosio se na utiske studenata po pitanju održavanja onlajn vežbi iz Fonetike 
sa fonologijom francuskog jezika 2 u letnjem semestru školske 2019/20. godine na platformi Zum. 
Na pitanje da li su redovno prisustvovali ovom vidu nastave, 7 studenata (46,7%) odgovorilo je „da”, 
6 studenata (40%) je odgovorilo „uglavnom”, 1 student (6,7%) je odgovorio „povremeno”, 1 student 
(6,7%) je odgovorio „ne” (niko nije odabrao odgovor „retko”). Ukoliko nisu redovno prisustvovali ovim 
časovima, studenti su najčešće navodili sledeće razloge odsustva: tehnički problemi („slaba internet ko-
nekcija”, „3 osobe u stanu koje istovremeno koriste Zoom i Skype uspore konekciju”), preopterećenost 
(„zbog poslovnih i drugih obaveza koje sam morala preuzimati na sebe tokom vanrednog stanja”), de-
motivisanost („ponovo ću navesti demotivisanost...”). Ukoliko su redovno prisustvovali ovim časovima, 
studenti su na sledeći način rezimirali svoje utiske: „vežbe na Zoom-u bile su prilično opuštajuće, ali 
takođe i korisne, jer profesor u realnom vremenu ispravlja greške”, „časovi su se isplatili i dopada mi 
se način nastave jer je opuštenija atmosfera”, „smatram da su jako korisne, i vrlo vrlo dobra zamjena 
za vježbe koje bismo inače imali, da je situacija normalna”, „veoma sam zadovoljna, pomoglo mi je da 
održim kontinuitet u radu i učenju, i zadržala sam motivaciju”, „iskreno ne volim onlajn predavanja, 
ali nemam da kažem ništa negativno na predavanje iz ovog predmeta, jer je sve bilo kako treba”, „bile 
su korisne online vežbe jer nadoknadile su bar malo to što nismo imali [nastavu uživo]”, a jedinu su 
zamerku izneli po pitanju vremenskog ograničenja rada u grupama (vežbe su bile organizovane tako da 
su studenti bili podeljeni u tri manje grupe, a svaka je imala vežbe u trajanju od 40 minuta): „zanimljivo 
ali možda su vežbe trebale da traju duže”. Kao posebno korisno zapažanje, izdvajamo komentar jednog 
studenta koji ukazuje na komplementarnost vežbi na Zumu sa vežbama snimanja na mobilnim telefo-
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nima: „mislim da su dobro funkcionisale i da je vrlo bitno dobiti objašnjenje i vežbati zajedno (vežbe 
snimanja i slušanja ne bi bile dovoljne bez vežbe na Zoom-u)”.

Najzad, od studenata je traženo da uporede način rada na časovima vežbi iz Fonetike sa fonologi-
jom francuskog jezika u redovnim uslovima u fonetskoj laboratoriji i onlajn, te da ukratko navedu pred-
nosti i mane jednog i drugog oblika nastave. Pored malobrojnih studenata koji su iskazali svoj neutralan 
stav („ko želi da uči i radi, to će činiti u obe situacije”, „prednost je možda što se radi od kuće, ali opet 
mi je isto”), većina je jasno istakla prednost nastave organizovane uživo u odnosu na onlajn nastavu, kao 
i pozitivne i negativne strane onlajn nastave. Prednosti nastave organizovane uživo u odnosu na onlajn 
nastavu bile bi, svakako: „interakcija kako sa profesorkom tako i sa studentima”, „radna atmosfera, 
prostor specijalno napravljen za određenu vrstu predavanja, jedan radni prostor u kom je mnogo lakše 
skoncentrisati se, pratiti...”, „instant povratne informacije, mogućnost korigovanja na licu mesta, i even-
tualno rad u grupi”, te većina studenata, sasvim razumljivo, izvodi sledeći zaključak: „rad u fonetskoj 
laboratoriji nas više podstiče na rad – ne zaboravljamo da imamo obaveze”, „rad teče na oba načina, ali 
je nekako bolji osećaj raditi u fonetskoj laboratoriji sa svima zajedno”. Negativne strane onlajn nastave 
bile bi tehničke („loša konekcija i tehnički problemi”) i organizacione prirode („traje kraće nego ina-
če koliko traje čas”), kao i nedostatak interakcije („cenim ljudski kontakt koji naravno ne može da se 
podstiče online”, „ fali više uživo ispravljanje grešaka u izgovoru i uživo objašnjavanje teorije”) i pod-
sticajne radne atmosfere („posao se ne shvati toliko ozbiljno koliko bi nekada trebao, radi se u kućnim 
uslovima, ušuškan si i nemaš utisak kao da imaš predstojeće obaveze...”, „onlajn predavanja mi ne drže 
koncentraciju, i ne shvatam ih kao obavezu”). Kada je reč o pozitivnim aspektima onlajn nastave, stu-
denti najčešće navode sledeće: „ušteda vremena” („Iskreno mislim da sam više ovako napredovala. Vre-
me maksimalno koristim za učenje i usavršavanje a kad idemo na fakultet potrošim mnogo vremena u 
autobusu i pauzama na fakultetu”), „fleksibilnost termina nastave”, „opuštenija atmosfera” („lagodnost 
u našim domovima”). Pojedini studenti ističu i sledeću organizacionu prednost: „online nastava nam je 
dala mogućnost da se organizuju grupe po nivou znanja, što nije bilo moguće u redovnim uslovima”, kao 
i činjenicu da su dobijali detaljnije objašnjenje svojih grešaka u toku onlajn nastave zahvaljujući indivi-
dualnom komentarisanju poslatih snimaka fonetskih vežbi: „prednost online časova bi bila to što možda 
nekako putem slanja domaćih mejlom i dobijanja feedbacka nazad možda svaki student bolje prođe taj 
deo nastave”, „prednost online nastave jeste što smo dobijali detaljnije objašnjenje naših grešaka”.

Na samom kraju ankete, studenti su mogli da iznesu svoje predloge kako da se ubuduće unaprede 
vežbe iz Fonetike sa fonologijom francuskog jezika 2 u radu sa budućim generacijama. Dragoceni su 
svi odgovori studenata od kojih se većina odnosi na snimanje fonetskih vežbi putem mobilnih telefona 
i njihovo individualno komentarisanje: „podstaknite ih da se snimaju”, „ja bih uvela što više snima-
nja fonetskih vezbi, što više konverzacije”, „mislim da bi bilo dobro da se zadrži praksa da snimamo 
govorne vežbe na mobilnom”, „da se kombinuju vežbe u učionici i individualno (ili u paru/u manjim 
grupama) snimanje na mobilnom telefonu (možda već od prvog semestra)”. Osim navedenog, studenti 
su predložili da se ubuduće grupe organizuju po nivou znanja, da bude više onlajn časova, da se koristi 
platforma Mudl (Moodle) i da za pojedine vežbe bude brži tempo rada („da se možda malo brže prelaze 
neke vježbe”).

5. ZAKLJUČAK

Kombinovanje više različitih pristupa u organizaciji onlajn nastave fonetike francuskog jezika 
namenjene srbofonim studentima na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu u letnjem se-
mestru školske 2019/20. godine (grupne vežbe na platformi Zum, individualne konsultacije na aplikaciji 
Skajp, kontinuirano snimanje fonetskih vežbi putem mobilnih telefona, te deljenje snimaka sa nastavni-
kom radi dobijanja povratnih informacija putem mejla) podsticajno je uticalo na rad studenata. Na takav 
zaključak nas navode odgovori studenata u anonimnoj anketi u kojoj su studenti izneli svoje utiske o 
organizaciji vežbi na daljinu iz Fonetike sa fonologijom francuskog jezika 2 na Filozofskom fakultetu 
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Univerziteta u Novom Sadu u navedenom periodu, s posebnim akcentom na primenu metode snimanja 
fonetskih vežbi putem mobilnih telefona. Pojedini studenti istakli su da su, zahvaljujući samostalnom 
snimanju fonetskih vežbi na mobilnim telefonima i dobijanju detaljnih individualnih komentara, bolje 
mogli da uoče svoje greške i prate sopstveni napredak. Verujemo da u procesu korekcije izgovora na 
stranom jeziku, pored neizostavne podrške nastavnika, autokorekcija na određenom nivou učenja, tako-
đe, ima značajnu ulogu. Naše iskustvo pokazalo je da upravo podsticanje studenata da samostalno sni-
maju fonetske vežbe i redovno ih šalju nastavniku u vidu domaćih zadataka radi dobijanja individualnih 
povratnih informacija o urađenoj vežbi pozitivno utiče na razvijanje njihove autonomije i svesti o va-
žnosti pravilnog izgovora. Naša dosadašnja empirijska zapažanja o primeni metode snimanja fonetskih 
vežbi putem mobilnih telefona daju nam podstrek za primenu ove metode i u budućem radu. Međutim, 
u perspektivi, zapažanja izvedena na osnovu naše pilot studije bilo bi svakako potrebno proveriti na 
većem uzorku ispitanika uz preciznija merenja o njihovom uticaju na motivaciju studenata kako bi se 
izveli pouzdaniji zaključci o njihovoj zasnovanosti.
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ENREGISTREMENT DES EXERCICES DE PHONÉTIQUE À L’AIDE DES TÉLÉPHONES PORTABLES 
DANS LE CADRE DES COURS DE PHONÉTIQUE DE LA LANGUE FRANÇAISE EN LIGNE AVEC LES 

ÉTUDIANTS SERBOPHONES DE FLE

Résumé

Dans le contexte de crise actuelle causée par la pandémie de coronavirus, les enseignants des langues étrangères 
sont obligés de (re)découvrir des technologies nouvelles au service du développement de la pratique orale des 
apprenants. En ce qui concerne les activités de correction phonétique à distance, lʼenregistrement des exercices de 
phonétique à lʼaide des téléphones portables sʼavère être une méthode exceptionnelle permettant de compenser, 
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au moins en partie, le manque de lʼinteraction directe entre l’enseignant et les apprenants dans une situation où 
les cours de phonétique sont organisés en dehors des laboratoires de langues. Grâce au dictaphone dont presque 
tous les téléphones portables sont aujourd’hui dotés, un apprenant peut facilement enregistrer sa production ora-
le et l’envoyer à lʼenseignant par courriel en suivant son propre rythme de travail, sans contrainte de temps de 
parole généralement très limité dans une communication synchrone. Tout en favorisant le travail des apprenants 
en autonomie, cet outil permet aussi à l’enseignant de mieux individualiser l’évaluation de la prononciation des 
apprenants et de mieux suivre leur progrès et leurs besoins. Dans notre travail, nous nous donnons pour tâche 
de présenter les résultats de lʼenregistrement des exercices de phonétique à lʼaide des téléphones portables aux 
travaux dirigés de Phonétique et phonologie de la langue française à distance avec les étudiants de la Faculté de 
philosophie et lettres de l’Université de Novi Sad au cours de l’année académique 2019/20. Il s’agit des étudiants 
de première année qui font des études de langue et littérature françaises parallèlement à l’apprentissage d’une autre 
langue romane (l’italien ou l’espagnol) ainsi que de ceux qui font des études de langue et littérature anglaises avec 
une autre philologie étrangère (le français). 

Mots-clés : phonétique de la langue française, français langue étrangère, technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement (TICE), cours à distance, locuteurs serbophones
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Биљана Стикић

ТРАНСВЕРЗАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У НАСТАВИ 
ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА:  

ПРОБЛЕМАТИКА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ПРИМЕНА ИЗ 
ПЕРСПЕКТИВЕ НАСТАВНИЧКИХ ПРИРУЧНИКА

У раду је анализирана проблематика трансверзалних компетенција (ТвК) у образовању и настави фран-
цуског као страног језика; у првом делу са концептуалног и терминолошког аспекта, а у другом делу ек-
сплицитна заступљеност и примена ТвК из перспективе наставничких приручника француских метода. 
Трансверзалне компетенције, назване и генеричким, су заступљене у ЗЕРОЈ-у, али немају дескрипцију. 
Након установљења кључних компетенција, ТвК су постале њихов саставни део, односно извршена је 
концептуално-терминолошка асимилација ТвК. У истраживањима ФСЈ, поједине ТвК су анализиране у 
контексту учења на универзитетском нивоу, док ретки радови у вези са школском наставом сведоче о слабој 
експлицитној заступљености и непознавању ТвК. Њихова перцепција је приметно промењена у наставнич-
ким приручницима ФСЈ за адолесценте (нивои А1‒Б1). ТвК су репериране само у методи Adosphère и има-
ју изразитог конкурента у кључним компетенцијама које су заступљене у половини корпусних приручника, 
без обзира на то што их ЗЕРОЈ не предвиђа. Други конкурент ТвК, терминолошког типа, је трансверзал-
ност садржаја тј. многе синтагме које укључују епитет трансверзалан, у смислу интердисциплинарности, 
као што су, на пример, садржаји различитих школских предмета.  

Кључне речи: трансверзалне компетенције, терминологија, француски страни језик, кључне компетенције, 
наставнички приручници

1. УВОД

Проблематика истакнута у наслову рада односно синтагма трансверзалне компетенције 
(фр. compétences transversales, енг. Cross-cutting competencies) не представља потпуни новитет 
у настави страних језика, док је у другим областима учења и рада знатно фреквентнија, мада 
са приметном терминолошком хетерогеношћу: трансверзалне вештине, меке вештине, гене-
ричке вештине и персоналне вештине. Важност ових компетенција била је нарочито истакнута 
2010. године, када се на београдској Конференцији министара просвете земаља Западног Бал-
кана дискутовало о модернизацији образовања наставника (RTV, 2010). Међутим, примена, па 
чак и само дефинисање трансверзалних компетенција (ТвК) представља нарочито комплексну 
проблематику (Starck/Boanca, 2019). Када је реч о Заједничком европском референтном оквиру за 
језике (ЗЕРОЈ), наведени термин је заступљен крајње спорадично и без дескрипције, у целини 6 
насловљеној Les opérations d’apprentissage et d’enseignement des langues (compétence pluringue 
et pluriculturelle transversale) као могућа последица развоја општих индивидуалних компетенција 
ученика. Дата проблематика је остављена као отворено питања за дидактичаре, које, дакле, треба 
да се проучи (CECRL, 2001: 106, 134). У допунском документу ЗЕРОЈ-а из 2018. године, употре-
бљен је, међутим, модификовани термин compétences transversales који, такође, није дефинисан 
ни детаљније описан: компетенције које се стичу у општој настави, приликом употребе дру-
гих језика или у одређеном професионалном домену. Наведени термин се такође доводи у везу 
са бројним дескрипторима знаковног језика (descripteurs traitant de compétences transversales), о 
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чему аутори овог основног документа за стандардизовану наставу страних језика у Европи нису 
пружили више информација (CECRL, 2018: 39, 190). Упркос тој чињеници, или управо због 
таквог методолошко-информативног минимализма, ТвК представљају централну тему мало-
бројних научних и мастер радова у области наставе француског као страног језика, а који су 
већином објављени у току неколико последњих година. С обзиром на ту чињеницу, можемо 
закључити да примена трансверзалних компетенција није довољно проучена у области ди-
дактике ФСЈ у свету, као ни у научном простору Србије, у којем понеки истраживач спомене 
дати термин (Efthimiadou, 2012) односно трансверзалну наставу (Стикић/Јовановић, 2019). 

Из наведених разлога ће дата проблематика у првом делу овог рада бити детаљно при-
казана и анализирана односно развој концепта трансверзалних компетенција и терминоло-
шка проблематика, као и актуелна истраживања у настави ФСЈ. Главни циљ овог рада је, ме-
ђутим, тај да се из перспективе једног транзиционог домена између дидактологије и дидак-
тографије (Шотра, 2010: 20),1 утврди ниво експлицитне заступљености ТвК у савременим 
методама француског као страног језика, које се дистрибуирају на глобалном нивоу, чиме 
гарантују висок дидактички квалитет. Такве карактеристике углавном не поседују основни 
уџбеници (livre de l’élève), осим у делу уобичајено сажетих предговора, него превасходно 
наставнички приручници (guide pédagogique, livre du professeur), као засебне, саветодавне 
компоненте уџбеничких комплета.

2. КОНЦЕПТ, РАЗВОЈ И ТЕРМИНОЛОШКА ПРОБЛЕМАТИКА ТВК

Први део проблематике овог рада је детаљно проучио и приказао К. Режје, првенстве-
но у својим научним чланцима објављеним крајем прошлог века, а затим у оквиру једне 
релативно нове публикације у издању УНЕСКО-ве Међународне канцеларије за образова-
ње (Roegiers, 2016). Употреба термина трансверзалне компетенције почела је 80-их година 
прошлог века, у периоду прогресивног преоријентисања задатака школског образовања у 
западној Европи. То је значило да се акценат не ставља само на знање ученика, него и на 
њихове способности, чијом применом је требало одговорити на захтеве свакодневног жи-
вота и рада. У наставним програмима је рад управо са том првом генерацијом посредством 
компетенција (approche par compétences) био дефинисан у смислу ТвК. Као једна од главних 
нових категорија у оквиру наставних садржаја, ова врста нових компетенција је проистекла из 
неопходности школе да обухвати проблематику која је уско повезана са образовањем: културу, 
информисање, посао, идеје и особе које су са њима повезане, али и цео један систем вредности 
заснован на људским правима, на правилима међународне комуникације и опхођења у школским 
условима, као одраз вредности својствених западним демократским друштвима и начину разми-
шљања. Данас то подразумева и грађанска права, активности које се односе на одрживи развој у 
домену исхране, заштите животне средине, здравља итд. Синтагма која дефинише ТвК је интер-
дисциплинарни приступ (approche « interdisciplinarité »), као и груписање више дисциплина у 
дисциплинарне области. Овај приступ за суштинским сматра развој генеричких способно-
сти (фр. savoir-faire génériques, енг. generic skills) са методолошким карактером, у циљу да 
се боље научи и да се учи како да се научи. Када су, дакле, генеричке способности изразито 
повезане са различитим дисциплинама, у смислу наглашавања чињенице да су оне заједнич-
ке за различите области, тада је реч о ТвК. Ова врста компетенција може бити опсервирана и 
кроз три доминантне димензије: когнитивну, која се односи на когнитивне аспекте учења, као 
што су логика, решавање проблемских задатака и способност критичког мишљења, методоло-
шку, која обухвата организационе аспекте учења, као што је учење како да се научи, планирање, 
временски распоред, употреба информационих технологија и мотивација, као и социоафективну, 

1  Ове термине употребљава Р. Галисон (R. Galisson) за дескрипцију концепта предмета Дидактика француског као 
страног језика, у оквиру ког постоје три модалитета: дидактологија, дидактографија и дидактика.
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која се односи на социоафективне аспекте учења односно способност за сарадњу, комуникацију, 
креативност итд. (Roegiers 2016: 13, 15, 29). Генеричке способности, које се, иначе, први пут 
спомињу почетком 90-их година прошлог века у радовима Спенсера и Спенсера, биле су груписа-
не у различите категорије, почевши од социјалних и комуникативних до персоналних и когнитив-
них компетенција, које подразумевају многобројне деривиране генеричке компетенције (Foucher/
Leduc, 2003: 55). Када је реч о ТвК, оне треба да омогуће превазилажење дисциплинарних 
и школских граница, да подупру професионалну мобилност и професионално гранање, да 
омогуће један индивидуалнији приступ у образовању, као и да валоризују знања стечена у 
свим областима живота и деловања (Starck/Boanca, 2019). Сам епитет трансверзалан у вези са 
компетенцијама није, међутим, посебно повезан ни са дисциплинарним ни са професионалним 
доменом (Tardif/Dubois, 2013). 

Терминолошка хетерогеност, споменута на самом почетку овог рада, није, међутим, 
сасвим бенигна, јер постоји одређени степен терминолошке (Kiyitsioglou-Vlachou, 2012) и 
терминолошко-концептуалне конфузије (Starck, 2019: 8, 12; Bros et al., 2019: 93). Она се, између 
осталог, или пре свега, односи на кључне компетенције (compétences-clés, key competencies), које 
су, осим у западноевропском школству, такође заступљене у образовном систему Републике Ср-
бије (Ministarstvo, 2019). Проблем преименовања је настао још 2005. године када је Организација 
за економску сарадњу и развој2 дефинисала кључне компетенције као „знања и умећа неопходна 
за учествовање у друштвеном животу“, променивши их тада у три компетенције које су иден-
тификоване као трансверзалне: употреба интерактивних средстава, интеракција у хетерогеним 
групама, самосталност у раду (Coulet, 2019: 35). Кључне компетенције деле заједнички концеп-
туални простор са трансверзалним компетенцијама, јер се у њиховој основи налазе генеричке 
способности. У случајевима када се инсистира на интелектуалним тј. стеченим знањима неоп-
ходним појединцу за мобилност и адаптирање на окружење које се мења, тада је реч о кључним 
компетенцијама (Roegiers, 2016: 15). Оне су дефинисане 2006. године, на основу препоруке Са-
вета Европе, тако да их нема у основном документу ЗЕРОЈ-а објављеном 2001. године. Међутим, 
оне се не спомињу ни у његовом допунском документу из 2018. године (CECRL, 2018). Кључне 
компетенције су недавно редефинисане;3 неке способности, које су, сасвим извесно, трансверзал-
не, представљају саставни део кључних компетенција: критичко мишљење, решавање проблема, 
рад у групи, комуникација и преговарање, аналитичке способности, креативност итд. У вези са 
наведеним, релевантна је чињеница да се трансверзалност и генеричке компетенције уопште не 
спомињу у документу о кључним компетенцијама (Conseil, 2018: 8-12).

3. ПРОУЧАВАЊА ТВК У ДИДАКТИЦИ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ 
ЈЕЗИКА

Када је реч о трансверзалности и трансверзалном приступу у настави и учењу страних јези-
ка, истакнути методичар Пирен користи овај термин у познатом делу Histoire des méthodologies de 
l’enseignement des langues, и то као идеју да у дидактици страних језика треба заступати трансверзал-
ност а не посебност дидактика (Puren, 2012: 7). Принцип трансверзалности помиње Пирен у делу La 
didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes, у ком се овај појам односи на активну методу 
уколико она може да се примени у свим наставним активностима. Међутим, овај термин, а ни било 
који други сличне форме није заступљен у Киковом речнику дидактике ФСЈ (Cuq, 2003), као ни у 
основном и допунском документу ЗЕРОЈ-а, осим, наравно, трансверзалних компетенција).

2  Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
3  Реч је о осам група способности: 1) Компетенција читања и писања, 2) Вишејезичне компетенције, 3) Математичка и 
компетенције у наукама, технологијама и инжењерији, 4) Дигитална компетенција, 5) Личне и друштвене компетенције 
и способност учења како да се научи, 6) Грађанска компетенција, 7) Предузетничке компетенције, 8) Компетенције 
сензибилитета и културног изражавања.
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Када је реч о проучавању ТвК у настави и учењу ФСЈ, напоменули смо да је утврђен незнатан 
број научних чланака и обимнијих радова који се баве овом проблематиком. У појединим почетним 
радовима, писаним неколико година након обављивања ЗЕРОЈ-а, наглашавана је важност ТвК за 
развој интеркултурне личности ученика, који се у процесу наставе француског језика развијају као 
појединци способни, између осталог, за толеранцију и међусобно разумевање. Истовремено је, ме-
ђутим, указивано на проблем немогућности евалуације ТвК, што је у многим школским системима 
имало за последицу умањивање њихове важности (Cignatta, 2006). Трансверзалне компетенције 
су разматране, заједно са другим компетенцијама, на академским студијама туризма и, у окви-
ру њих, делимично у вези са француским као страним језиком струке (Heinsch/Gaviard Dunand, 
2006). Неки од каснијих радова третирају проблематику појединих ТвК у образовању будућих 
наставника ФСЈ (Hoang, 2016). Остали радови са научно-стручним карактеристикама, у који-
ма су, из перспективе учења ФСЈ опсервиране ТвК, објављени су у току неколико последњих 
година. Међу њима се налазе и два мастер рада, што упућује на закључак да су ментори пре-
познали важност дате проблематике или су се, пак, сами мастеранти нашли у посебном обра-
зовном контексту који је иницирао истраживање наведене теме. Први мастер рад се односи на 
примену трансверзалних компетенција у настави ФСЈ за студенте на матичном департману 
Универзитета за стране језике и међународне студије у Ханоју (Huyen, 2015), чији резултати 
упућују на закључак да је примена ТвК мотивисала студенте да усаврше комуникативну ком-
петенцију, да развијају личне потенцијале и квалитет хуманости, да су се бројне компоненте 
ТвК показале као оперативне и неопходне у процесу учења и наставе ФСЈ, али и да су генери-
сане тешкоће током рада у групи, усменог излагања и експлоатисања информација. У другом 
мастер раду је разматрана проблематика ТвК у настави француског као првог страног језика 
који је заступљен у другој години другог циклуса алжирског државног образовања, са фоку-
сирањем на идентификацију датих компетенција у релевантним документима и дидактичким 
материјалима (уџбеник, наставни програми, наставнички водич, упитник за наставнике) и на 
дескрипцију наставног процеса и учења ФСЈ (Gourari/ Guendouz, 2017). Полазећи од класифи-
кације ТвК, која садржи девет компоненти (експлоатисање информације, решавање проблема, 
примена критичког мишљења, примена креативних идеја, проналажење ефикасних метода 
рада, употреба информационих технологија, актуализовање сопствених потенцијала, сарадња 
и прилагођена комуникација), истраживање је показало да ТвК не фигурирају у наставном 
програму, да су поједине компоненте ТвК спорадично имплицитно и експлицитно заступљене 
у самом уџбенику, као и да је већина њих експлицитно наведена у наставничком приручнику. 
Резултати који се односе на одговоре групе од двадесетак наставника показују да су компонен-
те ТвК имплицитно заступљене у наставном процесу, што значи да сами наставници немају 
свест о тој врсти компетенција нити умеју да их дефинишу.

У релативно скромној библиографији радова који разматрају повезаност ТвК и наставе 
ФСЈ, налази се и кратка студија о развијању поменутих компетенција посредством аутонара-
ције код пољских студената француског језика. Функције аутонарације у оквиру студијског 
модула усмераваних радова представљају средство личног изражавања и њихова примена 
има за циљ да усмери пажњу студената на односе између „онога што јесам“ и „шта бих хтео 
да будем“. Из тог разлога се, у више наврата током студија, реализују Вилсонови тестови 
дрвећа позиционирања (фр. arbres blob, P. Wilson), са делимично прогресивно постављеним 
питањима, чији се одговори упоређују дискутовањем развоја знања и компетенција (од стране) 
студената (Blachowska-Szmiegel, 2019).

4. ТВК И ТРАНСВЕРЗАЛНОСТ У НАСТАВНИЧКИМ ПРИРУЧНИЦИМА

У овом делу рада се идентификује експлицитна заступљеност ТвК у изабраним настав-
ничким приручницима француских метода.
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4.1. Дескрипција корпуса, технике идентификовања ТвК и методе анализе

Селекција дидактичког материјала за потребе формирања корпуса је извршена с обзиром 
на следеће критеријуме: реноме и специјализованост издавача, савременост метода, дидактич-
ка колекција која располаже издањима уџбеника од језичког нивоа А1 закључно са језичким 
прагом знања Б1 и различите групе аутора. На основу наведених параметара је формиран кор-
пус који садржи 11 наставничких приручника као компоненте три француске методе истог из-
давача, а које су објављене за потребе учења француског као страног језика. Прве две методе су, 
с обзиром на тематику, намењене адолесцентима, док је трећа припремљена за старије адоле-
сценте и одрасле: Adomania (A1, A1‒A2, A2, Б1), Adosphère (A1, A1‒A2, A2, Б1), Cosmopolite 
(A1, A2, Б1). Осим прве, остале методе су релативно нове и представљају најсавременији при-
ступ настави и учењу ФСЈ, што подразумева још неколико компоненти односно више врста ди-
дактичких материјала међу којима су и пратећи аудитивни и аудио-визуелни документи, као и 
партиципација стручних тимова искусних аутора.

Сваки од четири наставничка приручника методе Adomania (Brillant et al., 2016; Antier 
et al., 2016; Boureau et al., 2017; Boureau et al., 2018) конципиран је на идентичној основи и 
структури, а чији је садржај појединачно изложен на скоро 200 страница. На првих двадесе-
так страница аутори су образложили општи приступ, структуру приручника и компоненте 
методе у целини, а нарочито детаљно су описали методолошки приступ и активности на-
ставника у вези са стандардним одељцима лекција. Затим се прелази на објашњења рада по 
етапама за сваку лекцију, што подразумева прецизирање и тумачење појединачних циљева, 
садржаја, компетенција, детаља интерних етапа и активности, са приложеним решењима за-
датака и вежбањима. Принцип униформне концепције и идентичне структуре наставничког 
водича примењен је, такође, на садржају сва четири приручника методе Adosphère (Poletti 
et Himber, 2012; Bonenfant et al., 2011; Gallon et al., 2012a; Gallon et al., 2012b): уводни део 
у ком се образлажу методолошки приступ и глобалне активности наставника у вези са по-
јединачним деловима и одељцима лекција, централна целина приручника са детаљним ту-
мачењима дидактичке експлоатације садржаја уџбеника у оквиру модула, затим завршни 
део са решењима задатака, тестови, систематизације и транскрипција аудитивних записа. 
Као и код претходне методе, реч је о обимном материјалу који је, по приручнику, изложен 
на више од 100 страница. За разлику од претходних, аутори методе Cosmopolite нису конци-
пирали уџбеник за прелазни језички ниво A1‒A2, тако да су наставнички водичи, до прага 
језичког знања, конципирани у оквиру три приручника (A1, A2, Б1), од којих сваки садржи 
скоро 300 страница (Antier et al., 2017a; Antier et al., 2017b; Reboul, 2018). У кратком уводном 
делу је представљена метода односно карактеристике компоненти, методолошки приступ и 
концепција уџбеничких јединица. У делу објашњења рада по лекцијама доминира дескрип-
ција у оквиру активности (Activité 1, 2, 3 etc.) са истакнутим циљевима, целинама у вези са 
граматиком, употребом аудитивних записа и одељцима о интеркултуралности. Значајан део 
наставничких водича је посвећен решењима задатака и тестирању знања ученика на нивоу 
уџбеничких целина.

Приликом идентификовања експлицитне заступљености ТвК примењено је програм-
ско претраживање садржаја свих приручника на основу главне кључне речи transver* која 
омогућава реперирање синтагме compétences/ capacités transversales и других термина у вези 
са ТвК. С обзиром на резултате неких истраживања, могуће је да су аутори наставничких во-
дича користили другачију терминологију односно усмеравање процеса учења језика посред-
ством кључних компетенција, о чему смо говорили у делу 2 овог рада. Из наведених разлога, 
као и за потребе констатовања диференцијације, примењена је и техника претраживања на 
основу помоћних кључних речи compétences clés*, généri* i interdisciplin*. 
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4.2. Заступљеност ТвК: интерпретација резултата

Наставнички приручници изабраних француских метода одражавају приметну терминоло-
шку хетерогеност односно диференцијацију у односу на ТвК, док приручници методе Cosmopolite, 
због минималних параметара, скоро у потпуности излазе из оквира овог истраживања.4

Adomania Adosphère Cosmopolite
(2016‒2018) (2011‒2012) (2017‒2018)

A1 A1‒A2 A2 B1 A1 A1‒A2 A2 B1 A1 A2 B1
transversal 2 2 2 2 4 2 1
compétenc es Tr 2 2 1 1
interdisciplinaire 4 4 7 15 2 1 5
interdisciplinarité 1 1 1 1 1 1
compétences clés 12 11 12 11 2
générique

Compétences transversales. С обзиром на главну кључну реч, ТвК је истакнута у методи 
Adosphère, пре свега у наставничким водичима за нижи језички ниво. Остали случајеви се 
односе на синтагме dimension/ rubriques/ page/ document transversal и thèmes transversaux. 
Када је реч о методи Adomania, исти уводни текст са синтагмама façon/ approche transversale 
је заступљен у сва четири уџбеника.

Interdisciplinaire. Аутори приручника Adomania 1 и 2 су користили синтагме approche 
interdisciplinaire, rubrique interdisciplinaire и именицу l’interdisciplinaire, док је у друга два водича 
та листа проширена појмовима activité/aspect interdisciplinaire. Приручници методе Adosphère, 
пре свега за ниво Б1, увећали су тај лексички фонд синтагмама orientation/ module/ leçons/ 
activités/ projet interdisciplinaire.

Compétences clés. За потребе упоредне анализе, реперирани су и случајеви употребе 
термина кључне компетенције, а који се налазе само у методи Adomania.

4.3. Компетенције и приступи

4.3.1. Аутори приручника методе Adosphère (2011‒2012), која је објављена неколико 
година пре методе Adomania, употребљавали су термин трансверзалне компетенције, односно 
нису помињали кључне компетенције. Указујући на акциону перспективу, у делу увода у којем 
се образлаже општа методолошка оријентација, наглашена је потреба развијања и мобилисања 
ТвК, удружених са другим врстама компетенција, а које су само средства за извршавање задатака 
у процесу учења страног језика:

Les apprenants sont amenés à développer des compétences de communication et à les 
mobiliser, ainsi que leurs compétences individuelles et des compétences transversales, 
afin d’accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances 
et un environnement donnés.

Аутори су, такође, истакли да се ТвК односе на екстралингвистичке компетенције које подразу-
мевају одређене ваншколске компетенције, наводећи дужи списак појединачних компетенција, од 
грађанског васпитања до лоцирања у простору:

Compétences transversales : tout au long des leçons, Adosphère permet aux élèves de 
développer des compétences extrascolaires telles que les compétences citoyennes, sociales, 

4  При тој констатацији, не треба превидети чињеницу да је негативан резултат такође релевантан резултат.



ТРАНСВЕРЗАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ ЈЕЗИКА: ...

425

d’autonomie et d’initiative personnelle, d’hygiène et santé, la compétence artistique, 
numérique et mathématique, ou encore de repérage dans l’espace par l’intermédiaire des 
activités et des tâches proposées.

С обзиром на дефиницију ТвК која је дата у целини 2 овог рада, може се констатовати да аутори 
цитираног пасуса другачије перцепирају појам ТвК, односно одвајају их од компетенција које се 
стичу током школовања и лоцирају их у различите области знања, живота и рада као што су, на 
пример уметност, нове технологије и математика. С друге стране, у ову групу компетенција су 
сврстане самосталност и лична иницијатива, што се односи на ТвК. Да је заиста реч о трансвер-
залности у смислу садржаја и знања потврђују одређене синтагме које укључују наведи појам. 
Тако је, као продужетак лекције сваког модула сва четири уџбеника (leçon de prolongement), 
уведен сегмент насловљен Mon cours de … en français, у оквиру ког се обрађују изабране 
теме неког од наставних предмета: математике, информатике, музике, грађанског васпитања, 
историје, географије, а што француском језику, како је наведено, даје једну „трансверзалну 
димензију“, која упућује на трансверзалну наставу, што има сличности са корелацијом садр-
жаја са другим наставним предметима.

4.3.2. У наставничким приручницима методе Adomania (2016‒2018) коришћена је син-
тагма approche transversale, у засебном одељку увода насловљеном Intégrer une approche 
interdisciplinaire:

Adomania propose, une fois par étape, des activités se focalisant sur une discipline 
scolaire. Les encadrés « Mon cours de… » abordent chacun une discipline non linguistique 
différente : informatique, musique, enseignement civique et moral, éducation physique et 
sportive, mathématiques, arts plastiques, géométrie, géographie pour Adomania 1. […] Par 
cette approche interdisciplinaire, l’élève expérimente une approche transversale de son 
apprentissage. Il est amené à comprendre plus clairement l’utilité de ce qu’il apprend par 
le traitement d’un autre sujet.

Као у претходном примеру који фигурира у приручнику методе Adosphère, и у овом случају 
је реч о трансверзалној настави и интердисциплинарности, без истицања било које компо-
ненте трансверзалних компетенција у смислу прецизирања генеричких компетенција. Иако 
ЗЕРОЈ, ни у свом основном ни у допунском документу, не спомиње кључне компетенције, 
аутори приручника методе Adomania релативно често користе наведени термин. У њиховом 
уводном делу образлагања опште методолошке оријентације, насловљеном Développer des 
compétences extra-scolaires, аутори се позивају на препоруку СЕ из 2006. године:

Les compétences clés en tant que connaissances, aptitudes et attitudes appropriées à  
chaque contexte sont fondamentales pour chaque individu dans une société fondée sur 
la connaissance. Elles comportent une valeur ajoutée au marché du travail, à la cohésion 
sociale et à la citoyenneté active en apportant flexibilité et adaptabilité, satisfaction et 
motivation.

Сходно истакнутом приступу развијања кључних компетенција, наведени термин фигурира, та-
кође, у почетном делу тумачења рада унутар сваког модула односно етапе, са прецизираним гру-
пама компетенција и примерима.

4.3.3. За разлику од претходних, аутори наставничких водича методе Cosmopolite 
(2017‒2018) се фокусирају на опште, језичке и интеркултурне компетенције. Једини инди-
ректан траг трансверзалности налази се у последњем објављеном приручнику (Reboul et al., 
2018). Наиме, у делу смерница и тумачења циљева датих за уџбеничку целину 5, која се бави 
темом учења француског језика за потребе студирања и обављања професионалних активности, 
фигурира термин compétences clés, који је у вези са активностима припреме ученика за писање 
радне биографије.
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4.4. ТвК у наставничким приручницима контролног корпуса

За потребе јаснијег и дубљег увида у проблематику заступљености односно статуса транс-
верзалних компетенција анализиран је садржај наставничких приручника још три француске ме-
тоде специјализованих издавача, пре свега предговор односно уводни део приручника у којима 
аутори детаљно излажу своје ставове и дају педагошке и дидактичке смернице. На овој врсти 
садржаја су примењени критеријуми као и за три претходне методе. С обзиром на то да је интер-
методска концепција иста за све уџбенике, као и њихов дидактички дискурс у предговору при-
ручника, резултати су идентични за све наведене језичке нивое унутар исте француске методе: 

Merci! La Classe J’aime
(2016‒2017) (2018‒2019) (2022)

A1a A1b A2a A2b A1 A2 B1 A1 A2
transversal, -aux 3 3 3 3 2 2
compétenc es Tr
interdisciplinaire 2 2 2 2 3 3
interdisciplinarité
compétences clés 3 3 3 3 3 3
générique

4.4.1. Француска метода Merci ! је намењена адолесцентима узраста 12‒15 година и кон-
ципирана је језичке за нивое А1 и А2, са укупно 4 уџбеника Merci ! 1, 2, 3, 4 (Payet/Rubio et al. 
2016a/b; Champagne/Couderc et al. 2017a/b). Концепција је иста за све уџбенике. Аутори су у делу 
увода нагласили да садржаји методе прате упутства ЗЕРОЈ-а, акционе перспективе и доприносе 
развоју основних компетенција како би се садржајима приступило из трансверзалног, интерди-
сциплинарног и интеркултурног аспекта,  што ученицима треба да омогући  стицање знања и 
способности које помажу развој њихове личности, друштвену инклузију и активан грађански 
статус:

Tout au long des unités didactiques, les compétences de base sont développées afin d’aborder 
les contenus sous un angle transversal, interdisciplinaire et interculturel, ce qui permet 
aux apprenants d’acquérir des connaissances, des aptitudes et des attitudes favorisant leur 
épanouissement personnel, leur inclusion sociale et leur citoyenneté active.

У исказаном ставу је јасно да се „трансверзални угао/аспект“ односи на садржаје, дакле знања, 
али не и ТвК. Треба, међутим, напоменути да су оне имплицитно и делимично узете у обзир при-
ликом навођења педагошких циљева: активно учешће у животу разредне заједнице, упознавање 
и уважавање вредности и норми гостопримства, развијање индивидуалних радних навика и у 
групи, смисао труда и одговорност, као и развијање самопоуздања, критичког мишљења, личне 
иницијативе, интересовања и креативности у процесу учења. Аутори су, такође, истакли да се у 
методи примењује трансверзални и интердисциплинарни приступ инспирисан кључним компе-
тенцијама:

8. Les compétences de base À travers l’apprentissage du français, Merci met en place une 
approche transversale et interdisciplinaire s’inspirant de sept compétences clés.  

Експлицитно наведене су, осим интеркултурних, и „трансверзалне теме“ у одељцима уџбеничких 
јединица насловљеним Civilisation, а које су уврштене, како су то аутори навели, с обзиром на 
службене препоруке.

4.4.2. Метода #La Classe за три језичка нивоа (А1, А2, Б1) се заснива на когнитивном и ди-
дактичком моделу описаном у ЗЕРОЈ-у, на педагогији пројекта и задацима, као и на принципима 
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акционе перспективе (Jégou/Vial, 2019; Bruzy Todd/Vial, 2018; Jégou/Vial, 2018). Није реперирана 
употреба термина ТвК нити било која друга синтагма у чијем саставу је епитет трансверзалан 
тј. трансверзалност, као ни кључне компетенције (« Un apprentissage permettant l’acquisition de 
toutes les compétences prévues par le CECRL »).

4.4.3. Најновија француска метода J’aime специјализованог, глобалног издавача, која је 
намењена адолесцентима за језичке нивое А1 и А2 садржи, као компоненте методе, наставничке 
приручнике чији је уводни садржај анализиран (Payet/Vial et al., 2022a/b).5 Ова метода се заснива 
на принципима наставе страних језика описаним у ЗЕРОЈ-у и на акционој перспективи која се 
примењује посредством извршавања задатака и применом педагогије пројекта. У оба приручника 
налазимо скоро идентичан садржај предговора и уводног дела. Термин ТвК у њима није репери-
ран, али се помиње један трансверзални аспект из ког се приступа садржајима уџбеника у циљу 
стицања одређених знања и способности: 

Tout au long des unités didactiques, les compétences de base sont développées afin d’aborder 
les contenus sous un angle transversal, transdisciplinaire et interculturel, ce qui permet 
aux apprenants d’acquérir des connaissances, des aptitudes et des attitudes favorisant leur 
épanouissement personnel, leur inclusion sociale et leur citoyenneté active.

Осим тога, у методи се примењује трансверзални и интердисциплинарни приступ који се заснива 
на кључним компетенцијама:

8. LES COMPÉTENCES DE BASE À travers l’apprentissage du français, J’aime met en 
place une approche transversale et interdisciplinaire qui s’appuie sur huit compétences clés. 

5. ЗАКЉУЧАК

С обзиром на садржај тзв. кровних докумената за организовање и усмеравање савремене 
наставе страних, те тако и француског као страног језика у Европи, може се констатовати да су 
трансверзалне компетенције експлицитно заступљене у допунском документу ЗЕРОЈ-а из 2018. 
године, а да се кључне компетенције не спомињу ни у наведеном ни у основном тексту ЗЕРОЈ-а. 
У многобројним истраживањима је истакнута чињеница да ТвК представљају генеричке односно 
личне способности, да оне могу бити когнитивног, методолошког и социоафективног каракте-
ра, те да се њихов развој и применљивост може односити на различите дисциплине односно не 
постоји повезаност са одређеним дисциплинарним или професионалним доменом. Када је Орга-
низација за економску сарадњу и развој дефинисала кључне компетенције 2005. године, оне су 
идентификоване као трансверзалне компетенције. Савет Европе је промовисао кључне компетен-
ције 2006. године, а након дужег времена их је, у извесној мери, и редефинисао. Иако се у овим 
документима ТвК експлицитно не спомињу, наведене способности, које чине саставни део кључ-
них компетенција, сасвим извесно представљају трансверзалне компетенције. Често спомињана 
терминолошка конфузија у вези са ТвК проистиче значајним делом из чињенице да је, у оквиру 
кључних компетенција, извршен поступак имплицитне концептуално-терминолошке асимила-
ције ТвК. Научно-стручни радови о примени ТвК у настави француског као страног језика су 
малобројни и новијег су датума, међу које можемо сврстати и неколико мастер радова насталих 
ван европског образовног система. Иако је реч о компетенцијама чија је евалуација дискутабилна, 
примена ТвК мотивише студенте ФСЈ, док, са друге стране, многи наставници не познају ТвК, 
али их у извесној мери имплицитно примењују у настави. 

Када је реч о трансверзалним компетенцијама у наставничким приручницима француских 
метода специјализованих издавача са глобалном дистрибуцијом, анализа експлицитне заступље-
ности ТвК је извршена на корпусу формираном од шест релативно нових и најновијих метода 
(Adosphère, Merci !, Adomania, Cosmopolite, #La Classe, J’aime), са укупно 20 приручника језич-

5  Приручник за језички ниво уџбеника J’aime 2 није био доступан током припреме овог рада.
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ких нивоа А1‒Б1, што значи да су сви конципирани с обзиром на Заједнички европски референт-
ни оквир за језике и акциону перспективу као савремену методолошку оријентацију. Термин ТвК 
је заступљен искључиво у приручницима за ниже језичке нивое методе Adosphère, која је од свих 
уврштених у корпус најраније објављена. Ова врста компетенција је, међутим, нешто другачије 
перцепирана од стране аутора, односно реч је о амалгаму ТвК и знања која се стичу у различитим 
контекстима и областима живота и рада. У већини метода је истакнута трансверзалност у оквиру 
различитих синтагми означених епитетом трансверзалан: т. димензија, т. приступ, т. рубрика, т. 
страница, т. документ, т. теме, т. аспект. Све оне упућују на интердисциплинарни приступ одно-
сно на заступљеност и обраду садржаја из различитих школских предмета, дисциплина и области 
живота и рада, те се не односе на ТвК, али их могу подразумевати у случајевима у којима су пред-
виђене или се реализују активности које захтевају њихов развој и примену. Исти је случај у вези 
са односом ТвК и кључних компетенција, а које су експлицитно истакнуте у само три методе. 
Овакви резултати упућују на коначан закључак да су трансверзалне компетенције експлицитно 
ретко заступљене, чак и када су интегрални део кључних компетенција. С друге стране, ТвК има-
ју изразитог терминолошког конкурента, али не и концептуалног, у терминима који се односе на 
трансверзалност садржаја односно интердисциплинарност.
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LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES DANS L’ENSEIGNEMENT DU FLE : LA PROBLÉMATIQUE 
DE TERMINOLOGIE ET L’APPLICATION DU POINT DE VUE DE GUIDES PÉDAGOGIQUES

Résumé

Cet article aborde la problématique des compétences transversales (CT) dans l’éducation et l’enseignement du 
FLE. La première partie en a été consacrée aux concept et terminologie, alors que la seconde traite de la présence 
et l’application dans les guides pédagogiques de six méthodes de FLE publiées par des éditeurs spécialisés. Pour 
ce qui est du CECRL, la visibilité des CT, appelées aussi compétences génériques, y est extrêmement faible, tandis 
que leur description n’y figure pas du tout. Après la définition des compétences clés (2005‒2006), les CT en font 
partie intégrante à travers une démarche d’assimilation conceptuelle et terminologique. Quant à des recherches 
faites dans le domaine de FLE, certaines CT ont été soumises à l’analyse dans un contexte universitaire, alors 
que de rares travaux réalisés dans le cadre scolaire temoignent d’une présence explicite très faible des CT. Leur 
perception didactique change évidemment dans les guides pédagogiques destinés aux adolescents de niveaux de 
langue A1‒B1. Les CT n’ont été repérées que dans la méthode Adosphère. De toute façon, le syntagme CT trouve 
un concurrent très stable dans le terme de compétences clés ; bien qu’elles n’aient pas été prévues par le CECRL, 
elles se trouvent dans la moitié des guides pédagogiques. Il y a aussi un terme visiblement présent dans les guides 
pédagogiques, qui s’oppose directement aux CT du point de vue terminologique. Il s’agit des syntagmes incluant 
l’épithète transversal (approche, dimension, angle, page etc.) dont la signification réfère au traitement de sujets 
différents c’est-à-dire à l’interdisciplinarité. 
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Војкан Стојичић

НАСТАВА НА ДАЉИНУ ТОКОМ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ – 
ЧЕМУ НАС ЈЕ НАУЧИЛО НОВО ИСКУСТВО

Већ више од две деценије, употреба дигиталних платформи у учењу страних језика саставни је део обра-
зовног процеса. Универзитети у целом свету настоје да се изборе са све већом конкуренцијом, те за један 
од циљева имају употребу дигиталних платформи као средства за реализацију једног дела или целокуп-
ног наставног процеса. То подразумева презентацију наставних садржаја, комуникацију са студентима, и 
перманентно праћење образовног процеса уз употребу алата за учење на даљину. Иако су универзитети у 
Републици Србији прихватили нове тенденције још деценију и по уназад, ситуација са пандемијом вируса 
Covid19 поставила је пред универзитетске предаваче нове изазове. Током врло кратког временског перио-
да, ad hoc, требало је усагласити планове и програме са новонасталом ситуацијом, која је, у знатној мери, 
била новина за све учеснике наставног процеса. Овај рад се бави анализом првих искустава у настави са-
временог грчког језика као страног на Филолошком факултету Универзитета у Београду, која је током дела 
летњег семестра академске 2019/2020. године одржавана у потпуности на даљину, комбиновањем Мoodle 
платформе и апликације Zoom. Иако су студенти у највећој мери упознати са виртуелним начинима пове-
зивања, у раду ће бити презентована нова искуства, утисци и ставови 93 студента основних академских 
студија неохеленистике у вези са оваквим видом учења. 

Кључне речи: онлајн настава, алати за учење, настава на даљину, дигиталне платформе, неохеленистика

1. УВОД

Брзи развој савремених комуникационих технологија, појава и развој друштвених мрежа, 
приступ брзом интернету, друшвене и економске промене које се дешавају великом брзином утичу 
неминовно и на сâм образовни процес. Савремена друштва озбиљно схватају и идеју целоживотног 
образовања, а искуства стечена током традиционалне, институционалне наставе у великој мери 
могу допринети развоју добрих образовних програма на даљину1. Ови програми за циљ имају сти-
цање различитих компетенција и усвајање нових знања, а када се образовни процес пренесе из 
реалне у „виртуелну учионицу‟2, могућности за преношење знања постају готово бесконачне.

Универзитети широм света користе погодности које пружа примена савремених информа-
ционо-комуникационих технологија3. Кроз редовно праћење предавања и вежби у онлајн окруже-

1  У том смислу, „образовање на даљину, као вид образовања који се најбрже развија и који у значајној мери доприноси 
друштвеном и економском развоју, омогућава да се са идејама предавача упозна далеко већи број људи‟ (Ђорђић и др. 
2021: 87).
2  Истражујући улогу рачунара у процесу учења страних језика, Мишић Илић (2007: 615) наводи да је „од осамдесетих 
година ХХ века примена рачунара у настави прошла кроз три фазе: а) бихејвиористичку, према којој рачунар испоручује 
материјал ученику и углавном су заступљене drill вежбе, б) комуникативну, која је заснована на когнитивном моделу 
учења језика и коју одликује већи степен избора и контроле, и в) интегративну, која језичке вештине приказује 
инкорпориране у мултимедијалне садржаје‟.
3  Како Пешикан истиче у својој студији, „ИКТ алати фундаментално су променили начин на који људи комуницирају 
и обављају послове, изазвајући бројне трансформације у индустрији, пољопривреди, медицини, бизнису и другим 
пољима. Ове технологије имају огроман утицај на светску економију, корпоративни менаџмент и трендове глобализације 
и имају велики потенцијал да преобликују природу образовања и средину за учење‟ (Пешикан 2016: 32).
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њу, студенти имају прилику да стичу нова знања и да се упознају са градивом независно од вре-
мена и простора, „остварујући активно учешће и дубљу интеракцију са наставним садржајем у 
процесу примењивања савремених метода стицања знања‟ (Ćajić 2014: 484). Ако се у обзир узме 
и чињеница да се универзитети у целом свету труде да привуку што више студента, сасвим је 
очекивано да се у дигитално образовање и учење на даљину улажу позамашна средства. Органи-
зацијом курсева делимично или у потпуности на даљину, велики универзитетски центри постају 
конкуренција свима онима који се не одлучују за овакав вид реализације наставног процеса. Да-
кле, такав вид наставне праксе подразумева да се сви наставни садржаји, материјали, уџбеници и 
приручници постављају на портале и платформе у електронском облику. Додатно, комуникација 
са студентима се одвија у дигиталном окружењу, а наставници и сарадници активно учествују у 
праћењу и евалуацији знања својих студената, користећи све доступне алате за учење на даљину. 

Треба нагласити да су универзитети у Републици Србији, одн. факултети и високе школе 
струковних студија које су у њиховом саставу, делимично прихватили овакав вид организаци-
је наставног процеса. Још је Законом о високом образовању из 2005. године4 било предвиђено 
да Национално акредитационо тело својим нормативним актима и одговарајућим стандардима 
омогући акредитовање студијских програма на даљину. Међутим, релативно мали број високо-
школских институција определио се за акредитацију студијских програма на даљину, будући да 
су иницијални трошкови неопходни за улагање у рачунарску и интернет опрему високи. Такође, 
поседовање опреме без пружања адекватне и перманентне обуке наставницима и сарадницима5, 
када је реч о организацији наставе у онлајн окружењу, не гарантује само по себи успешну реали-
зацију и висок квалитет образовног процеса. Најзад, предавачима су често потребне обуке на који 
начин имплементирати дигиталне алате, како би се сâм процес наставе и/или учења побољшао. 

Новонастала ситуација са пандемијом вируса Covid19 поставила је пред универзитетске 
предаваче у целом свету велике изазове, будући да је ad hoc требало приступити организацији 
наставе и предиспитних обавеза, уз коришћење савремене технологије. С тим у вези, овај рад 
приказаће прва искуства у настави савременог грчког језика као страног, која је током дела лет-
њег семестра академске 2019/2020. године одржавана у потпуности на даљину, комбиновањем 
Мoodle платформе и апликације Zoom.

2. УКРАТКО О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ

Искуство стечено у протеклом периоду показало је да је све присутнија потреба да настав-
ни процес буде реализован делимично или у потпуности на даљину, што значи да и уиверзитет-
ски предавачи и студенти своје обавезе могу реализoвати независно од временских и просторних 
органичења. Више је разлога који иду у прилог реализацији наставног процеса на даљину. Како 
су Хироши и Хинтаро још пре две деценије нагласили, „интернет je омогућио свакоме да се 
образује, без обзира на временску и просторну димензију‟ (Hiroshi & Shintaro 1999: 235). Дакле, 
јасно је да студенти сами бирају када ће, колико често и у којој мери пратити садржаје које су им 
наставници поставили на образовну платформу за коју се високообразовна институција одлу-
чила. Они могу пролазити кроз наставни материјал бесконачно много пута, што је од великог 
значаја за постизање веће аутономије у учењу, посебно имајући у виду потребе и индивидуалне 
карактеристике сваког од њих. Како Дурбаба наглашава, „у организационо-техничком погледу, 
идеју ученичке аутономије омогућило је постепено увођење у наставу обиља ресурса, у форми 
најразличитијих аутентичних језичких материјала, захваљујући развоју компјутерске технологи-
је и програма намењених индивидуалним корисницима‟ (Дурбаба 2011: 219).

Још један битан елемент за успешно организовање наставе на даљину огледа се у постиза-
њу интеракције међу учесницима наставног процеса. Зорнић и Хасановић истичу да „постоји чак 

4  Закон о високом образовању, „Службени гласник РС‟, број 76/2005.
5  О овоме ће више бити речи у поглављу бр. 2.
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шест облика интеракције у образовању на даљину: ученик−ученик, ученик−наставник, ученик−
садржај, наставник−наставник, наставник−садржај и садржај−садржај (Zornić i Hasanović 2011). 
У таквој виртуелној средини ученици раде у тимовима6, размењују међу собом знања и идеје и 
уче једни од других, док самостално претражују различите изворе који су им данас доступнији 
више него икада раније. „Управо такво прикупљање „малих дјелића садржаја, лабаво повезаних“ 
у ad hoc формираним заједницама учења назван је e-learning 2.0.‟ (Kljakić 2007b: 3; цит. у Љубоје-
вић 2016: 61). Новаковић и Божић (2020: 14-15) указују да је „развој  интернета  у  правцу  знатно  
веће  интерактивности омогућио да говоримо о виртуелној колаборацији као његовом важном 
образовном потенцијалу. У сарадњи која се одвија на мрежи од пресудног значаја је комуникаци-
ја, а њена примарна интенција је „промовисање образовних циљева кроз развој знања студената, 
као и побољшање квалитета учења из преспективе студената” (Radić-Bojanić 2012: 25-26)‟.

Када је реч о недостацима наставе на даљину, сви они који су се у неком тренутку сусрели 
са оваквим моделом организовања наставног процеса примећују да не могу сви ученици обезбе-
дити једнако добре техничке услове7. Други недостатак огледа се у чињеници да се ученици могу 
осетити изолованим и отуђеним, због смањене друштвене интеракције. Није редак случај да се 
ученици и превише опусте, када је реч о испуњавању радних задатака и обавеза, одн. да се због 
одсуства комуникације и провере/надзора посвете другим активностима током наставе. Такође, 
понекад је тешко пратити наставу и бити концентрисан на предавање, посебно уколико је при-
сутан ефекат „буке у каналу‟. Најзад, може се десити и да ученици прецене своја информатичка 
знања, одн. да не поседују довољно изграђене информационо-комуникационе вештине, које су 
им потребне за похађање онлајн наставе (Batez 2021).

Када је реч о самим наставницима, за адекватно управљање апликацијама, постављање 
материјала на платформе и праћење напредовања ученика није довољно само елементарно позна-
вање рада на рачунару. Додатно, и наставницима су потребни ресурси и алати, како би могли да се 
укључе у процес наставе на даљину. Најзад, време које наставник мора уложити у креирање ди-
гиталних садржаја и припрему часа веће је од оног које би иначе уложио за реализацију наставе 
лицем у лице. Зато не треба да изненађује чињеница да су и сами наставници често инхибирани, 
а „брзина којом технологија доминира у учионици отежава им да одрже корак са новим техноло-
гијама, од којих неке тотално застаре и пре него што их наставници имплементирају и навикну 
се на њих‟ (Zhang 2020: 37). Зато је важно обезбедити „систематску обуку за наставнике‟, јер је 
„коришћење онлајн платформи за наставу високог квалитета неизбежан тренд у ери интернета‟, 
те су стога „од кључног значаја професионални развој наставника, уз перманентну правну, адми-
нистративну и финансијску подршку Владе‟ (Zhang et al. 2020: 60). 

У опсежној студији коју је спровела, Пешикан (2016: 35-40) указује на шест најчешћих за-
блуда када је реч о разумевању односа ИКТ и образовања. На првом месту ауторка истиче опре-
мање образовне институције рачунарском опремом и пружање адекватне обуке наставном кадру. 
Међутим, јасно истиче да се „обука наставника за коришћење ИКТ углавном своди на познавање 
начина њиховог коришћења, а не на решавање концептуалних питања где и како ИКТ може да ути-
че на поправљање квалитета наставе/учења‟ (ibid. 36). Мишљења смо да у овом сегменту помоћ 
могу пружити сви они предавачи који имају позитивна искуства у креирању дигиталних алата за 
потребе учења страних језика на терцијалном нивоу. Разменом идеја, колаборацијом и указивањем 
на примере из добре онлајн наставне праксе може се развити читава лепеза нових алата, чијом им-
плементацијом би се побољшао и сâм наставни процес. Дакле, уз размену информација заснованих 
на емпирији, као и уз њихово критичко проматрање, може се доћи до нових идеја које би дигитално 
окружење приближило и онима који до сада нису имали прилике да у њему стварају и раде.   

6  „Нет-генерација често преферира да учи и ради у тимовима. Приступ вршњак-до-вршњака (peer-to-peer) је уобичајен, 
такође студенти помажу један другом. У ствари, нет-генерација сматра вршњаке повјерљивијим од наставника, када 
треба одредити чему посветити пажњу“ (Manuel, 2002; цит. у Kljakić, 2007а).
7  Ово се односи на сâм квалитет технологије која се употребљава, одн. приступ брзом интернету, поседовање 
сопственог рачунара, видео камере, слушалица и слично.
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Као друга истиче се заблуда оличена у идеји Пренског да су „савремена деца и млади диги-
тални урођеници8, чиме се имплицитно изједначава дигитална писменост с функционалном пи-
сменошћу, будући да вешто баратање технологијом не подразумева вешто когнитивно баратање 
информацијама до којих се долази уз помоћ ИКТ‟ (ibid. 36-37). Чини се да се у данашње време 
поистовећују умење рада на рачунару и употреба савремене технологије у образовном процесу, а 
ауторка закључује да су „данашњи ученици читалачки и медијски мање писмени, па остаје про-
блем смислене употребе нових технологија‟ (ibid. 37). Трећа заблуда се доводи у везу са обиљем 
информација које постоје на интернету, односно са становиштем „да је информација исто што и 
знање‟ (ibid. 37). Интернет извори пружају мноштво информација, али је на студентима да према 
понуђеним подацима из претраге заузму критички став и да од обиља информација одаберу оне 
ваљане. 

Говорећи о „хипертрофији визуелног‟, ауторка истиче четврту заблуду „да је визуелно дато 
лако читљиво, разумљиво само по себи, да је очигледно‟ (ibid. 38). Чињеница је да дигитал-
но окружење карактерише употреба различитих визуелних садржаја, а да студенти често током 
претходних нивоа образовања нису подучавани да „одгонетну како експлицитна, тако и импли-
цитна значења, одн. да пребацују информације из једног симболичког система (какав је језик) у 
други симболички систем (какав су визуелни прикази) и обрнуто‟ (ibid. 38). Пета заблуда се од-
носи на то да је „ИКТ само још једна од алатки која наставнику стоји на располагању у настави/
учењу‟, док шеста указује на то „да ће рачунар и нова технологија заменити наставника‟ (ibid. 
39). Наставник9 креира, планира, осмишљава и реализује наставни процес, док ученик активно у 
њему суделује. С тим у вези, рачунар неће заменити наставника, али се може десити да наставни-
ци који користе рачунарску технологију буду конкурентнији од оних који је не користе уопште. 
Најзад, занимљив је и став Бејтса који наглашава да наставник кога може да замени један рачунар 
и треба да буде замењен (Bates 2004). 

3. ПАНДЕМИЈА ВИРУСА COVID19 – ЧЕМУ НАС ЈЕ НАУЧИЛО НОВО 
ИСКУСТВО

Након ступања на снагу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике 
Србије, која је објављена у „Службеном гласнику РС‟ број 29/2020, донета је и Одлука о обуста-
ви извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног 
рада установа предшколског васпитања и образовања, објављена у „Службеном гласнику РС‟ 
број 30/2020, од 15. марта 2020. године. Надлежно Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Ребулике Србије упутило је допис Конференцији универзитета Србије у вези са препору-
кама које се тичу организације наставног процеса у високошколским институцијама у Републици 
Србији, у новонасталим околностима.

Улога ИТ службе од изузетног је значаја за реализацију образовног процеса на даљину. 
Пре увођења ванредног стања изазваног пандемијом вируса Covid19, овај сектор био је задужен 
за пружање перманентне подршке свим запосленима који су користили Moodle платформу, као 
комплементарно средство за реализацију наставног процеса. По правилу, обично је мали број 
запослених на високошколским институцијама иницијално заинтересован за учење на даљину. 
Са избијањем пандемије и изненадним преласком на онлајн наставу, број корисника се драстично 
повећао. За кратак временски период требало је отворити нове наставничке налоге и креирати 
додатне курсеве, како би се одговорило захтевима наставног процеса на даљину. Разумљиво је 
да ИТ тимови нису били у могућности да понуде исти ниво подршке свим наставницима, те не 

8  За више информација в. Prensky 2001a; Prensky 2001b.
9  Модеран наставник има више различитих улога. Он је фацилијататор, тренер, модератор и медијатор, као и навигатор. 
За више о улози наставика и развоју наставничких компетенција в. Дурбаба 2011: 108.
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изненађује што је Хоџес са сарадницима с правом упоредио наставнике са Мекгајвером10, будући 
да су предавачи импровизовали брза решења у мање идеалним околностима (Hodges et al. 2020). 
Међутим, овде бисмо подвукли да се ни од ИТ тимова не може очекивати да буду својеврсни 
супермени, који би за кратко време обучили некога употреби дигиталних алата, посебно не у си-
туацији у којој је синхронизовано требало сервисирати неколико стотина онлајн курсева. 

Дакле, након проглашења ванредног стања марта 2020. године, за кратак временски рок било је 
неопходно организовати прелазак са традиционалне наставе у учионици на наставу у онлајн окруже-
њу. Данас, посматрајући ситуацију након готово две године, стиче се утисак да су првобитне потешко-
ће у вези са одабиром платформе, апликација и дигитализацијом наставних садржаја превазилажене 
у ходу. Ипак, када је реч о Филолошком факултету у Београду, наставници и сарадници су за веома 
кратко време успели да организују наставу на даљину, уз велику подршку ИТ сектора, чиме је до изра-
жаја дошао завидан ниво електронске зрелости. Позивајући се на некадашњу Британску агенцију за 
образовну комуникацију и технологије11, Шћепановић наводи да се електронска зрелост „процењује 
на основу тога колико нека организација на стратешки и ефикасан начин користи информационо-ко-
муникационе технологије за унапређење образовних постигнућа‟ (Šćepanović 2010: 24). 

Имајући у виду чињеницу да је Филолошки факултет имплементирао платформу Moodle 
пре више од једне деценије, највећи број часова у дигиталном окружењу успешно је реализован. 
Део наставника се одлучио за синхроно12, а део за асинхроно13 учење у онлајн окружењу. Највећи 
број часова активне синхроне наставе реализован је уз помоћ апликација Skype, Zoom, Google 
Classroom, Google Meet и сл. у комбинацији са платформом Moodle.

4. ИСТРАЖИВАЊЕ 

Током дела летњег семестра академске 2019/2020. године предавања и вежбе на Катедри за 
неохеленске студије Филолошког факултета Универзитета у Београду одржавана су у потпуности 
на даљину, комбиновањем Мoodle платформе и апликације Zoom. Истраживање је спроведено 
током јуна и јула месеца 2020. године, а у њему је учествовало 75 студенткиња и 18 студената 
основних академских студија неохеленистике, узраста од 19 до 23 године. За основни истражи-
вачки задатак поставили смо анализу ставова студената у вези са коришћењем платформе и апли-
кација за електронско учење. Основне хипотезе су нам биле да ће студенти у највећој мери бити 
задовољни организацијом наставног процеса у онлајн окружењу, одн. презентацијом наставног 
градива, као и да су задовољни комуникацијом коју су током активне синхроне онлајн наставе 
имали са наставницима и сарадницима. 

Спроведена метода је била анкетирање студената. Анкету су чинила укупно двадесет два 
питања затвореног типа и једно питање отвореног типа. За потребе истраживања коришћени ин-
струмент је био анонимни упитник, који је креиран на страници Google Forms, а студентима је 
дат приступ путем курсева на платформи Moodle. Питања је креирао аутор рада, а при испитива-
њу ставова анкетираних коришћена је петостепена Ликертова скала.

Највећи број студената није имао претходна искуства са оваквим видом синхроне онлајн 
наставе, а током наставног процеса на даљину најчешће су користили платформу Moodle и апли-
кацију Zoom. За комуникацију са наставницима користили су електронску кореспонденцију, али 

10  Реч је о лику из истоимене америчке серије са посебним склоностима и способностима, који је увек спреман да у 
кратком року реши мноштво проблема.
11  Вritish Educational Communications and Technology Agency.
12  Синхроно учење се реализује коришћењем различитих софтверских решења, у комбинацији са неком од апликација 
(попут Zoom, Google Classroom, Google Meet) за успостављање комуникације у реалном времену. 
13  За асинхроно учење се не везују посебне апликације, будући да током наставног процеса нема живе (онлајн) 
комуникације. Наставни материјал у виду презентација, видео снимака, звучних записа са предавањима и сл. доставља 
се ученицима или путем електронске кореспонденције, или се поставља на неку од образовних платформи за коју се 
институција одлучила.
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и вајбер, чет и опцију дописивања у оквиру Moodle платформе. По питању познавања савремених 
ИКТ, више од две трећине студената сматра да уме да користи рачунар, паметне телефоне, апли-
кације Zoom, Skype и сл. Више од 90% анкетираних истакло је да су унапредили своја знања која 
се тичу употребе дигиталних алата у онлајн окружењу, јер су далеко више времена проводили 
за рачунаром од избијања пандемије, него што је то био случај до проглашења ванредног стања. 
Највећи број анкетираних студената редовно је похађао онлајн наставу, а из студентске перспек-
тиве часови језика у дигиталном окружењу били су им изузетно занимљиви и корисни. Више од 
половине анкетираних сматра да је 60 минута идеална дужина онлајн часа, а да је све преко тога 
превише напорно, како за студенте, тако и за наставнике, посебно имајући у виду пад концентра-
ције и техничке сметње које је понекад немогуће било избећи.

Укупно 83% анкетираних сматра да су им наставници предавали подједнако добро онлајн, 
као што су то чинили и у учионици. Студенти су посебно истакли значај накнадне дигитализације 
наставних материјала и скрипти, будући да је велики број њих напустио студентске домове без ди-
дактичких материјала који су им били потребни за редовно похађање наставе. Када је реч о процени 
стицања знања, 62% анкетираних сматра да су на онлајн часовима научили исто колико би и током 
редовне наставе у учионици, посебно истакнувши да им је редовно коришћење платформе Moodle 
као комплементарног средства у настави савременог грчког језика и раније много помагало при 
систематизацији градива и припреми за полагање семестралних колоквијума и завршних испита.

Као позитивну страну онлајн наставе: а) више од 90% анкетираних истиче рад од куће, б) 
мобилност, ажурност и доступност материјала за рад (51%), в) трајно похрањивање садржаја са 
интерактивне табле, као и г) могућност онлајн тестирања и процене знања. Овде треба нагласи-
ти да је највећи део предиспитних обавеза спроведен на даљину, било да је реч о онима које су 
формативно оцењиване, било о онима које су оцењиване сумативно. Будући да тренутно важећи 
Закон о високом образовању14 не дозвољава организацију завршних испита на даљину15, они су 
спроведени у потпуности у седишту институције16.

Што се тиче мана, више од половине студената истиче техничке проблеме са којима су се сусре-
тали током наставе (лош интернет сигнал, бука у каналу, непоседовање адекватне рачунарске опреме, 
неопходност да се опрема дели са осталим укућанима, непостојање простора за адекватно похађање 
наставе и сл.). Готово 20% студената сматра да током онлајн часа нису имали довољно прилике да 
учествују у комуникацији са наставником, док нешто мање од 30% анкетираних сматра да нису били 
довољно концентрисани током часа, те да им је недостајало и додатне мотивације. Међутим, истичу у 
први план подршку коју су им предавачи пружали током овог периода, чиме је смањена могућност за 
испољавање одређених афективних стања, попут страха од нестанка електричне енергије или интер-
нета приликом израде неке онлајн предиспитне активности.

Иако се може извући закључак да су у највећој мери задовољни организацијом наставног 
процеса на даљину, 67% студената сматра да онлајн настава савременог грчког језика не може 
заменити у потпуности традиционалну наставу у учионици. Готово у истом проценту, студенти 
истичу да им се више свиђа настава у учионици, а квалитет онлајн наставе савременог грчког 
језика оцењују високим оценама. Више од половине анкетираних подржава комбиновање онлајн 
наставе са часовима у учионици, указујући на чињеницу да су до избијања пандемије добре ре-

14  Закон о високом образовању, „Службени гласник РС‟, број 67/2021.
15  Члан 105, став 2. Закона одређује да „се испит полаже у седишту високошколске установе, одн. у објектима 
наведеним у дозволи за рад‟.
16  Интересантно је помена и то да је у Републици Грчкој, у истом временском периоду, организовано полагање 
завршних испита на даљину, применом електронске кореспонденције. Испитни задаци дистрибуирани су мејлом и на 
исти начин студенти су их попуњене враћали својим наставницима. Када је реч о примени платформе Moodle у онлајн 
тестирању знања студената Филолошког факултета, важно је истаћи да је тим поводом организована серија радионица 
под називом Програм подршке онлајн настави и предиспитним обавезама. У оквиру овог програма, наставници и 
сарадници су се упознали са алатима који се користе за извођење колоквијума на даљину, као и онима који се користе 
за онемогућавање варања при изради онлајн задатака (имплементација алата Big Blue Button, синхрони онлајн приступ 
и контрола израде онлајн задатака – паралелна употреба платформе Moodle и апликације Zoom и сл.).
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зултате при изради завршних испита постизали и због чињенице да су им сви материјали били 
доступни, како током редовне наставе у учионици, тако и на платформи Moodle.

5. ЗАКЉУЧНА ДИСКУСИЈА

Прелазак на онлајн наставу услед пандемије вируса Covid19 захтевао је од наставника и 
сарадника Филолошког факултета Универзитета у Београду брзо прилагођавање новонасталој 
ситуацији. Стиче се утисак да се са преласком на онлајн наставу од наставника очекивало да 
познају и употребљавају током наставног процеса читаву лепезу могућности које пружају савре-
мене информационо-комуникационе технологије. Иако то често није случај, наставници су ипак 
у највећој могућој мери умели да одговоре на изазове који су пред њих постављени. На распола-
гању су им били различити дигитални алати, што значи да су могли слободно да изаберу онлајн 
окружење у коме се најбоље сналазе и у коме имају највише искуства. Додатно, успех је било 
могуће постићи, будући да су колеге из ИТ службе максимално биле ангажоване на пружању ин-
форматичке подршке свим запосленима, што је неретко значило да су улагали додатни напор како 
би сервисирали велики број курсева, посебно имајући у виду чињеницу да Филолошки факултет 
има преко 8000 студената на сва три нивоа студија и више од 30 језика у својој понуди. 

Ново искуство нас је научило да на време треба планирати и размишљати о увођењу про-
грама који би се делом или у потпуности могли реализовати на даљину. Искуство нас је научило 
и томе да се не треба превише ослањати на подршку надлежних државних институција и да су 
наставници често препуштени сами себи. Изненадни прелазак на онлајн наставу допринео је 
сигурно и бољој сарадњи између колега, будући да су заједничким снагама превазилазили про-
блеме који су се јављали у почетку. Разменом идеја, искустава и различитих приступа употреби 
дигиталних алата у онлајн настави, предачачи су стицали додатну мотивацију како би креирали 
сопствене материјале и одговорили свим изазовима у новонасталој ситуацији.

Када је реч о студентима неохеленистике, њихови ставови су веома позитивни, што је ди-
ректно пропорционално уложеном труду свих наставника и сарадника на Катедри за неохеленске 
студије, како би се наставни процес у потпуности могао реализовати на даљину. Прва искуства 
показују да су студенти задовољни начином организовања предавања и вежби, комуникацијом са 
наставницима и сарадницима, те презентацијом наставног градива. Студенти су указали како на 
предности активног синхроног учења у онлајн средини, тако и на одређене недостатке оваквог 
вида наставе. Поред стицања знања предвиђених предметним курикулумом неохеленистике, сту-
денти су били у прилици да спознају на које се све начине савремене технологије могу импле-
ментирати у различите аспекте људске делатности, али и да надограде своја знања која се тичу 
употребе савремених информационо-комуникационих технологија. Најзад, треба напоменути и 
то да су и наставници имали прилику да уче од својих студената, чиме је колаборација у настав-
ном процесу подигнута на још виши ниво. На тај начин су се код студената оснаживале и неке 
друге вештине, попут развијања самопоуздања, међусобне сарадње и развијања тимског духа, 
дакле оних критеријума „на којима послодавци у данашње време посебно инсистирају, што се 
чини као лака, готово природна ствар‟ (Radić-Bojanić 2012: 23).
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DISTANCE LEARNING DURING AN EMERGENCY SITUATION - WHAT THE NEW EXPERIENCE 
TAUGHT US

Summary

For more than a two decades, digital platforms in foreign language learning have been an integral part of the edu-
cational process. A considerable number of universities around the world are trying to cope with increasing com-
petition, and one of their goals is the use of digital platforms for the realization of a part of or the entire teaching 
process. This involves the presentation of teaching content, the communication with students, and the monitoring 
of the educational process with the use of distance learning tools. Although universities in the Republic of Serbia 
have adopted the new tendencies, the Covid19 virus pandemic has set new challenges to the academic staff. Dur-
ing a very short period of time, ad hoc, it was necessary to harmonize curricula with the new situation, which, to 
a large extent, was a novelty for all the participants in the teaching process. This paper focuses on the first experi-
ences of learning Modern Greek as a foreign language based entirely on online tools, during the spring semester 
of the 2019/2020 academic year, a practice which was applied by combining the Moodle platform and the Zoom 
application. Even though students are quite familiar with online technologies, the paper sheds light to the new 
experiences, impressions and attitudes which 93 bachelor students at the Department of Modern Greek Language 
and Literature have formed in relation to this type of learning. 
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STAVOVI STUDENATA O UPOTREBI INOVATIVNE 
ELEKTRONSKE PLATFORME ZA PISANJE DIKTATA NA 

ČASOVIMA ENGLESKOG JEZIKA

Ovaj rad definiše izazove sa kojima su se susreli nastavnici stranog jezika koji su pokušali da sprovedu veštinu 
pisanja diktata u nastavi na daljinu tokom trajanja pandemije izazvane virusom Covid-19. U prvom delu rada 
autorka daje prikaz tehnika sprovođenja diktata u tradicionalnom okruženju, kao i pregled postojećih digitalnih 
platformi i njihovih karakteristika. Potom se predstavlja novo digitalno rešenje koje se tokom sprovođenja nastave 
na daljinu koristilo u okviru redovne nastave engleskog jezika na Univerzitetu Singidunum. Upotrebom mešovitih 
metoda istraživanja analizirani su odgovori 92 ispitanika koji su kroz anketu, kvantitativno i kvalitativno, ocenili 
rad pomenute platforme. Analizom kvantitativnih i kvalitativnih podataka autorka je izvela zaključak da su stu-
denti pozitivno reagovali na novi digitalni alat u nastavi stranog jezika, te da smatraju da je elektronska platforma 
za pisanje diktata adekvatno rešenje za realizaciju ove jezičke veštine u okolnostima sprovođenja onlajn nastave.

Ključne reči: onlajn nastava, diktat, engleski jezik, stavovi, Covid-19

1. UVOD

Kao rezultat zatvaranja škola i univerziteta usled globalne pandemije izazvane virusom Covid-19, 
digitalno učenje na daljinu, tamo gde je to tehnološki moguće, preuzima glavnu ulogu. Statistički podaci 
nesumnjivo ukazuju na stepen uticaja trenutnog stanja na sektor obrazovanja kako u Srbiji, tako i u sve-
tu, gde prema podacima koje donosi UNESCO više od 55,2% učenika ne pohađa redovnu nastavu već 
je prati preko neke od digitalnih platformi (UNESCO, 2020). Usled toga nastavnici i učenici pronalaze 
i počinju da koriste digitalne platforme, aplikacije i sadržaje, a sve u cilju prilagođavanja strategija po-
dučavanja i učenja ovom relativno novom okruženju. 

Kako bi se osiguralo kvalitetno obrazovanje, nastavnici iz svih sektora obrazovnog sistema poku-
šavaju da se prilagode novonastaloj situaciji, da zadrže kvalitet u predavanju i ocenjivanju, i da svojim 
učenicima omoguće pravo na kontinuirano obrazovanje (Crisol et al., 2020). Izuzetak nije ni nastava 
stranih jezika koja se odvija na tercijarnom nivou obrazovanja gde se profesori svakodnevno susreću sa 
novim izazovima u pokušaju da prilagode nastavne materijale, metode i pristupe neophodne za učenje 
i usvajanje stranog jezika (Egbert, 2020; Gacs et al, 2020). S obzirom da učenje stranog jezika podra-
zumeva kontinuirano uvežbavanje jezičkih veština (čitanje, pisanje, slušanje i govor), profesori stranog 
jezika na Univerzitetu Singidunum u Srbiji, nesmetano, u svojoj nastavi, realizuju sve četiri jezičke 
veštine s obzirom da se nastava odvija uživo na daljinu putem platforme Microsoft Teams. Međutim, 
tehnika pisanja diktata, koja je neizostavni deo nastave stranih jezika od osnovnoškolskog do univerzi-
tetskog nivoa, a koja kao integrativna aktivnost podrazumeva svesno korišćenje veština slušanja, pisa-
nja i čitanja ne pronalazi svoje mesto u nastavi koja se odvija na daljinu. Razlog tome je nemogućnost 
nastavnika da nadgleda situaciju, spreči učenike da koriste dodatne resurse (automatsku proveru pravo-
pisa, razmenu napisanih rečenica putem platformi za onlajn komunikaciju, engl. Viber, Whatsapp, MS 
Teams chat, itd.), a posebno treba naglasiti poteškoće sa predajom napisanog teksta.  Ovakve i slične si-
tuacije dovele su do potrebe da se u skladu sa situacijom u kojoj su se našli nastavnici i profesori jezika, 
okrenemo traženju informatičkih rešenja koja bi sprovođenje ove jezičke aktivnosti učinila efikasnom. 
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Iz zajedničke saradnje profesora jezika i informatike nastao je program za pisanje diktata DiPl (Suzić 
& Radosavljević, 2021) koji omogućava nastavniku da sprovede ovu aktivnost u celosti, identično kao 
u razrednoj situaciji, ali u digitalnom obliku. S obzirom da je u pitanju inovativna tehnologija koja ima 
predispozicije da postane redovan deo budućeg nastavnog procesa, cilj ovog istraživanja je da se ispitaju 
stavovi studenata o upotrebi ove elektronske platforme za pisanje diktata u nastavnom procesu. 

2. PREGLED LITERATURE

Nastavnici stranog jezika koriste diktat kao tehniku koja obuhvata istovremenu upotrebu više 
jezičkih veština, te neretko deo časa posvete upravo ovoj aktivnosti, ne dovodeći u pitanje valjanost ove 
tehnike koja se u nastavi stranih jezika aktivno koristi od 60-ih godina prošlog veka (Sutherland, 1967; 
Stansfield, 1985; Davis & Rinvolucri, 2002). 

U situaciji kada nastavnik nije u mogućnosti da u klasičnoj razrednoj situaciji sprovede pisanje 
diktata (nastava na daljinu), poseže se za raznoraznim tehnološkim rešenjima koja bi mogla da posluže 
kao adekvatna zamena. Platforme u literaturi poznate kao pretvaranje teksta u govor (engl. text-to-spe-
ech, skrećeno TTS) spominju se u radovima nekolicine autora (Biancarosa & Griffiths, 2012; Eksi & 
Yesilcinar, 2016; Tang, 2012; Huang & Liao 2015), koji analiziraju efikasnost upotrebe digitalnih alata 
u učenju stranih jezika. Ove aplikacije neretko imaju dobru simulaciju ljudskog glasa i akcenta, tako da 
ih korisnici koji uče strani jezik mogu koristiti u situacijama kada im je potrebna pomoć oko izgovora 
napisanih reči i rečenica u procesu učenja. Aplikacije ovog tipa kao što su https://www.naturalreaders.
com/onlajn/ i https://www.fromtexttospeech.com/ baziraju na besplatnim onlajn programima koji omo-
gućavaju konverziju pisanog teksta u automatizovano čitanje. Potrebno je napomenuti,  da, kada je u 
pitanju upotreba ovih aplikacija u cilju realizovanja diktata, ne postoji mogućnost pisanja teksta u sam 
program, već se od korisnika očekuje da tekst pišu na papir ili u svesku. To je ujedno prepoznato i kao 
nedostatak ukoliko je namera nastavnika da ove ili slične programe koristi u svrhu pisanja diktata u 
okviru onlajn nastave sa učenicima (prim. autora).  

Pored ovakvih rešenja, postoje i rešenja koja predstavljaju zamenu za tradicionalne diktate. Ova 
rešenja pored izgovora unetog teksta podržavaju i mogućnost unosa i proveru ispravnosti unetog teksta. 
Neke od često korišćenih platformi koje imaju ove mogućnosti su: Speechling, DailyDictation i Listen 
and Write. One predstavljaju okruženje za samostalno učenje stranih jezika gde je diktat implementiran 
kao jedna od metodologija. Iako ove platforme nude dovoljno dobru implementaciju diktata njihova 
primarna namena kao sredstva za samostalno učenje jezika umanjuje njihovu upotrebljivost u razrednoj 
situaciji. Glavni uzroci za ovo su nemogućnost uvida nastavnika u rezultate učenika i nedostatak mo-
gućnosti dodavanja diktata od strane nastavnika.

S obzirom da prethodno predstavljena i već dostupna rešenja za sprovođenje veštine pisanja dik-
tata u onlajn okruženju ne mogu da odgovore na zahteve nastavnika čija je želja da omoguće učenicima 
da nesmetano vežbaju pisanje u digitalnom obliku, zajedničkom saradnjom nastavnika jezika i infor-
matike nastala je ideja da se kreira program koji bi omogućio sprovođenje veštine pisanja diktata spram 
potreba nastavnika i studenata. Tako je nastala platforma za pisanje diktata DiPl koja omogućava na-
stavnicima da kreiraju sadržaj u skladu sa tekstovima koji se obrađuju prema planu i programu, nivoom 
težine i brzinom čitanja koja odgovara svakoj pojedinačnoj grupi. 

3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

3.1. Cilj istraživanja

Cilj istraživanja je da se ispitaju stavovi studenata o upotrebi elektronske platforme za pisanje 
diktata na časovima engleskog jezika kroz sledeće istraživačke zadatke:

https://www.naturalreaders.com/onlajn/
https://www.naturalreaders.com/onlajn/
https://www.fromtexttospeech.com/
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1. Utvrditi da li je brzina čitanja diktata na audio zapisu adekvatna;
2. Utvrditi da li studenti smatraju da ograničena mogućnost unošenja naknadnih ispravaka ima 

uticaj na broj grešaka u diktatu;
3. Utvrditi da li ispitanici smatraju da je aktivnost pisanja diktata upotrebom softvera
odgovarajuća zamena za diktat koji se sprovodi na tradicionalan način;
4. Ispitati mišljenje studenata o primeni platforme za pisanje diktata u nastavi stranog jezika.  

3.2. Metode i tehnike istraživanja

Za potrebe ovog rada autorka se opredelila za upotrebu mešovitih metoda istraživanja, a razlog 
za to leži u činjenici da je gotovo neminovno da se istraživanje koje se bazira na upotrebi jedne metode 
suoči sa ograničenjima pri analizi podataka (Suzić, 2013:123). Značaj kombinovanja kvantitativnog i 
kvalitativnog sadržaja leži u činjenici da se istraživaču omogućava da problem sagleda iznutra, dopu-
štajući ispitaniku da iskaže suštinu problema svojim rečima, svoj subjektivni stav koji stoji iza prostih 
činjenica i brojeva (Suzić, 2017:350).

S obzirom da je cilj ovog rada da se ispitaju stavovi studenata o upotrebi inovativne platforme za 
pisanje diktata u digitalnom obliku, autorka nije koristila prethodno formirane upitnike drugih istraživa-
ča, već je na osnovu cilja istraživanja i performansi DiPl platforme kreirala upitnik vodeći se principima 
i metodama da utvrđivanje varijabilnosti i pouzdanosti upitnika (Bolarinwa, 2015).

Autorka se odlučila za metodu teorijske doslednosti, pozivajući se na sadržajnu validnost, vodeći 
računa da su pitanja čitljiva i jasna, da su u vezi sa sadržajem koji se ispituje (Dokoza, 2019), dok je 
pouzdanost instrumenta temeljena na upotrebi alternativne forme koja predstavlja stepen slaganja više 
istraživačkih instrumenata, u ovom slučaju pitanja otvorenog i zatvorenog tipa u vezi sa platformom 
Dipl koja se koristi.

Pitanja zatvorenog tipa analizirana su upotrebom deskriptivne statistike, dok se pitanje otvorenog 
tipa analiziralo po principu analize intervjua,  gde se transkribovani (u ovom slučaju napisani) odgovori 
analiziraju procedurom induktivne kategorizacije (Wattles, 2019). Prilikom kategorizacije, autorka je 
vodila računa da imenovane kategorije odražavaju istraživačke zadatke, da su sveobuhvatne i da se 
međusobno ne preklapaju. 

3.3. Opis instrumenta istraživanja 

Kao osnovni instrument za ovo istraživanje autorka je koristila upitnik koji se sastoji od četiri 
pitanja zatvorenog tipa i jednog pitanja otvorenog tipa (vidi Tabelu 1). Pitanja zatvorenog tipa su for-
mulisana tako da se uoči da li neke od osnovnih karakteristika platforme mogu predstavljati prepreku 
za uspešnu realizaciju aktivnosti pisanja diktata u digitalnom obliku, i samim tim dovesti do stvaranja 
negativnih stavova kod korisnika platforme, dok se poslednje pitanje, pitanje otvorenog tipa, odnosi na 
direktno izražavanje stava i mišljenja ispitanika o samoj platformi kao zameni za tradicionalni diktat. 

Sva pitanja obuhvaćena upitnikom se odnose na upotrebu elektronske platforme za pisanje 
diktata DiPl (Suzić & Radosavljević, 2021) koja omogućava nastavniku da aktivnost pisanja diktata 
sprovede onlajn.  Autorka je, u cilju sprovođenja istraživanja, snimila diktat koji se sastojao od pet 
rečenica i koji je obuhvatao gramatičke i vokabularne celine iz predmetnog udžbenika koji se kori-
sti u redovnoj nastavi engleskog jezika na fakultetu Singidunum u Novom Sadu. Snimljen diktat je 
postavljen na platformu programa, a ispitanicima je data mogućnost da ga pokrenu u vreme koje nji-
ma odgovara. Diktat je studentima bio dostupan pet dana. Od trenutka pokretanja diktata, ispitanici 
su imali sedam minuta da završe diktat. S obzirom da platforma ima dva načina rada (mod za ve-
žbanje i mod za testiranje), autorka se odlučila za mod za testiranje što znači da ispitanici nisu imali 
mogućnost da kopiraju reči iz drugog dokumenta, mogli su unositi slovne izmene tokom kucanja, ali 
je naknadna ispravka prethodno napisanog teksta bila onemogućena. Na ovaj način, sprečava se mo-
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gućnost razmene reči, fraza i rečenica upotrebom drugih platformi za onlajn komunikaciju, kao i pro-
vera napisanog teksta u programima za automatske korekcije. S obzirom da je autorka vodila računa 
da se diktat sprovede kroz diktiranje smisaonih celina i fraza koje su se ponavljale dva puta, studen-
ti su imali dovoljno vremena da tokom pisanja izvrše slovne korekcije. Po završetku diktata, ispita-
nicima su predočeni radovi sa obeleženim greškama, a istu povratnu informaciju dobija i nastavnik.  
Po završetku diktata ispitanici su popunili kraći upitnik sa pitanjima zatvorenog i otvorenog tipa (v. 
Tabelu 1). 

3.4. Uzorak

U istraživanju je učestvovalo 97 studenata Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, koji slušaju 
predmet Engleski jezik na nivou B2. Svi studenti su nastavu u akademskoj 2020/2021 god. pratili onlajn 
uživo putem platforme Microsoft Teams. Među ispitanicima se nalazi 45 studenata prve godine i 52 
studenta druge godine.

4. ANALIZA REZULTATA

Na osnovu rezultata prikupljenih anketom koja se sastoji od pitanja zatvorenog i otvorenog tipa 
(v. Tabelu 1) primetno je da većina ispitanika, 95,88%, smatra da je brzina čitanja diktata na audio za-
pisu adekvatna, dok je 4,12% ispitanika izjavilo da brzina čitanja nije bila zadovoljavajuća. U okviru 
drugog pitanja ispitanici su većinski izjavili da je njihova veština kucanja na odgovarajućem nivou kako 
bi uspešno realizovali zadatak ovog tipa (88,66%), dok 11,34% ispitanika smatra da njihova veština 
kucanja nije na adekvatnom nivou. 

U okviru trećeg pitanja koje se odnosi na ograničenu mogućnost unosa naknadnih ispravaka 
56,70% ispitanika smatra da su dobro uradili diktat, dok 43,30% smatra da je ograničena mogućnost 
unošenja naknadnih ispravaka imala uticaj na povećanje broja grešaka. 

U okviru četvrtog pitanja 84,54% ispitanika smatra da je aktivnost pisanja diktata upotrebom 
softvera odgovarajuća zamena za diktat koji se sprovodi na tradicionalan način, dok se 15,46% ne slaže 
sa ovim (vidi Tabelu 1). 

Anketa
Pitanja Da Ne Ukupno Da (%) Ne (%)
1. Da li smatrate da je brzina čitanja diktata bila 
odgovarajuća? 93 4 97 95.88% 4.12%

2. Da li smatrate da je Vaša veština kucanja na 
odgovarajućem nivou da biste uspešno uradili zadatak 
ovog tipa?

86 11 97 88.66% 11.34%

3. Da li smatrate da ste diktat dobro uradili s obzirom da 
niste imali mogućnost naknadnog ispravljanja grešaka? 55 42 97 56.70% 43.30%

4. Da li smatrate da je ovaj tip aktivnosti pisanja diktata 
upotrebom softvera odgovarajuća zamena za diktat koji se 
sprovodi na tradicionalan način?

82 15 97 84.54% 15.46%

5. Molimo vas da u nekoliko rečenica izrazite svoje 
mišljenje i stavove o upotrebi ovog programa za pisanje 
diktata u onlajn okruženju.

Tabela 1. Anketa o upotrebi programa za pisanje diktata
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S obzirom da je cilj ovog istraživanja da se ispita mišljenje studenata o primeni platforme za 
pisanje diktata u nastavi stranog jezika, pitanja zatvorenog tipa su upotpunjena pitanjem otvorenog tipa 
gde su ispitanici mogli da iskažu svoje stavove o upotrebi ovog alata. Na osnovu prikupljenih podataka, 
odgovori ispitanika su svrstani u dve osnovne kategorije u okviru kojih su uočene dodatne potkategorije:

(1) „Upotreba softvera za pisanje diktata nije adekvatna zamena za tradicionalan način pisanja 
diktata“

(1-a) „Problematika upotrebe softvera za pisanje diktata se ogleda u nemogućnosti naknadne 
ispravke grešaka,“

(1-b) „Brzina i veština kucanja predstavljaju problem pri realizaciji ove vežbe,“ 
(2) „Upotreba softvera za pisanje diktata je adekvatna zamena za tradicionalni način pisanja dik-

tata.“  
(2-a) „Upotreba softvera za pisanje diktata omogućava realizaciju istog u skladu sa individualnim 

potrebama studenata,“
(2-b) „Brza povratna informacija.“
U okviru prve kategorije (1) „Upotreba softvera za pisanje diktata nije adekvatna zamena za  tra-

dicionalan način pisanja diktata,“ studenti su iskazali nostalgiju za tradicionalnim načinom sprovođenja 
ove veštine, što se može videti iz sledećih odgovora:

Student 16: „Dobro urađen softver, ali uživo je uživo“
Student 94: „Tradicionalno izvođenje diktata je praktičnije i lakše od kucanja na tastaturi“
Interesantna je činjenica da nijedan od studenta čiji se odgovori mogu svrstati u ovu kategoriju 

nije dao konkretne razloge zbog kojih smatra da je tradicionalni način pisanja adekvatniji. Jedino se iz 
odgovora Studenta 94 može uočiti da nedostatak veštine brzog ili slepog kucanja može biti prepreka za 
uspešnu realizaciju ove aktivnosti u digitalnom obliku.  

Takođe je značajno napomenuti da su odgovori ispitanika neretko kontradiktorni, tj. daju prednost 
tradicionalnom načinu pisanja diktata, uviđajući istovremeno značaj i neophodnost digitalizacije ove 
veštine. 

Student 20: „smatram da je ovaj način pisanja diktata odgovarajući za većinu studenata, ali ja ipak 
više volim klasično pisanje na papiru.“

U okviru prve kategorije izdvojila se potkategorija (1-a) „Problematika upotrebe softvera za pisa-
nje diktata se ogleda u nemogućnosti naknadne ispravke grešaka,“ koja je po količini datih argumenata 
najbrojnija. Studenti su uglavnom odgovarali na sledeći način:

Student 5: „Bilo bi bolje da možemo da ispravimo reči kao kada pišemo na papiru.“
Student 14: „Smatram da vraćanje kursora samo jedan karakter unazad nije dovoljno i da bi tre-

balo omogućiti.“
Student 22: „Ja mislim da je ovaj alat dosta koristan i da može bez problema da se primeni u 

nastavi stranog jezika, jedina mana jeste što naknadno ne možemo da ispravimo eventualne greške.“ 
U okviru naredne potkategorije (1-b) „Brzina i veština kucanja predstavljaju problem pri realiza-

ciji ove vežbe,“ ispitanici su ukazali na to da sporo kucanje i nepoznavanje rasporeda slova na tastaturi  
može da bude značajan problem prilikom realizacije ove veštine u digitalnom obliku.

Student 12: „Nemamo svi istu brzinu kucanja.“
Student 34: „Problem mogu biti znakovi interpunkcije ili apostrofi kada ne možemo da se sjetimo 

gdje se nalaze na tastaturi.“
Student 95: „… ne znam kako će se vrednovati greške napravljene prilikom kucanja, npr.: umesto 

“have” ukucano je “havw” sto je očigledno greška u kucanju ( taster “w” se nalazi odmah pored tastera 
“e” ) a ne ne znanje.“

Druga kategorija koja se izdvojila u okviru analize pitanja otvorenog tipa je (2) „Upotreba softve-
ra za pisanje diktata je adekvatna zamena za tradicionalni način pisanja diktata.“ Najveći broj studenata 
(74% od ukupnog broja datih odgovora) ima pozitivne stavove o upotrebi ove platforme u nastavi stra-
nog jezika: 

Student 35: „Mislim da je dobro. Više volim da kucam nego da pišem.“
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Student 40: „Mislim da je odlična zamena i nema mnogo razlike u odnosu na tradicionalni način 
sprovođenja diktata“

Mnogi studenti navode i konkretne prednosti upotrebe ove platforme u odnosu na tradicionalni 
način izvođenja diktata u učionici:

Student 53: „Ne postoji neka velika razlika između pisanja diktata na stari način, jedino što putem 
onlajn alata mnogo bolje možemo da čujemo diktat s obzirom da koristimo slušalice i ne čuju se nikakve 
smetnje.“

Student 62: „Onlajn zadatak ovog tipa je mnogo jasniji, konkretniji i bez ikakvih smetnji. Zvuk se 
čuje odlično što dodatno poboljšava rad i rezultat.“

S obzirom da su pre implementacije ove platforme studenti veštinu pisanja diktata u onlajn okru-
ženju sprovodili upotrebom sličnih digitalnih alata, neki od njih su se pozvali na prethodno iskustvo.  

Student 26: „Korišćenje onlajn alata ovog tipa u nastavi stranog jezika bi po mom mišljenju bilo 
poželjno jer je najpribližnije izradi diktata uživo u kabinetu. Softver je izuzetno lak za upotrebu, te je 
puno bolja alternativa izradi diktata preko Forms-a u sklopu MS Teams platforme.“

Mnogi studenti su dali odgovore koji se mogu svrstati u potkategoriju (2-a) „Upotreba softvera za 
pisanje diktata omogućava realizaciju istog u skladu sa individualnim potrebama studenta,“ što se može 
videti iz sledećeg primera:

Student 15: „Dobra je zamena za klasičan tip izrade diktata jer ne zahteva da svi budu aktivni u 
isto vreme.“

Student 73: „Smatram da bi realizacija ovakvog pristupa bila sjajna i od velike pomoći nama koji 
radimo uporedo sa studiranjem.“

A poslednja potkategorija (2-b) „Brza povratna informacija“ je takođe prepoznata kao značajna, 
s obzirom da su rezultati odmah po predaji rada dostupni studentima. 

Student 44: „Mislim da je ovaj tip alata vrlo koristan za diktate, jer se na brz i efikasan način pre-
gleda i smanjuje vreme za pregledanje. Takođe studenti odmah mogu da vide kako su uradili.“

Student 82: „Smatram da je sasvim u redu da bude zamjena tradicionalnom načinu diktata, uz to 
sto je olakšano ispravljanje istog.“

5. DISKUSIJA

Istraživanje sprovedeno za potrebe ovog rada imalo je za cilj da upotrebom dva metodološka pri-
stupa, kvantitativnog i kvalitativnog, utvrdi stavove studenata o upotrebi softvera za pisanje diktata na 
časovima engleskog jezika kroz četiri istraživačka zadatka. 

Kako bi dobila odgovor na prvi istraživački zadatak, autorka je analizirala odgovore ispitanika na 
prvo pitanje iz upitnika. Nakon što su studenti mahom potvrdili da je brzina čitanja diktata odgovarajuća 
(95,88% studenata je potvrdno odgovorilo na prvo pitanje u upitniku), isto je potvrđeno i kvalitativnom 
analizom dobijenih podataka, gde Student 26 jasno navodi sledeće: „Lično nisam primijetila razliku iz-
među ovog vida diktata i onog koji se radi na tradicionalan način. Možda bih voljela da je brzina čitanja 
bila malo brža, ali ovo ide u korist studentima kojima nije jača strana pisanje, tako da je u svakom slu-
čaju bolje da ide sporije nego brže.“ Brzina diktiranja teksta je od velikog značaja jer utiče na opažanje i 
prepoznavanje glasova i reči, što može dodatno da utiče na krajnji rezultat rada (Kazazoglu, 2013). Ovaj 
podatak je od velikog značaja kreatorima platforme jer se u literaturi neretko navodi da se snimljen tekst 
brže čita od uobičajenog diktiranja uživo u učionici, što može dovesti do problema u razumevanju, a 
samim tim i pisanju (Kazazoglu, 2013:1340), a sve zajedno kao posledicu može imati razvoj negativnih 
stavova prema veštini slušanja i pisanja.

Drugi istraživački zadatak je imao za cilj da utvrdi da li nemogućnost naknadnog unošenja izme-
na u već napisan rad predstavlja problem studentima i tako utiče na konačni ishod rada. Odgovori stude-
nata na drugo pitanje iz upitnika su podeljeni, te 56,70% studenata smatra da bi im mogućnost unošenja 
naknadnih izmena bila značajna, dok 43,30% to ne smatra problemom. Kako bi rastumačila stavove i 
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lična mišljenja studenta na ovu temu, autorka rada se poziva na kvalitativne podatke, tj. na prvu katego-
riju kvalitativne analize gde se u okviru potkategorije b jasno vidi da studenti izražavaju određen stav 
po pitanju ove karakteristike. Napomena autorke, koja je ujedno jedan od kreatora softvera za pisanje 
diktata (Suzić & Radosavljević, 2021), tiče se specifičnosti upotrebe moda za testiranje, koji se razlikuje 
od moda za vežbanje. U okviru moda za testiranje, mogućnost unosa naknadnih izmena je ograničena s 
ciljem da se studenti fokusiraju na slušanje i pisanje u samom trenutku izgovora date reči ili fraze. Stu-
dentima je dato dovoljno vremena, ali i mogućnost unošenja slovnih izmena, što je po mišljenju autorke, 
ali i dela ispitanika sasvim dovoljno. 

Student 81: „Smatram da je ovaj način provere veoma efikasan zato što nije pretežak, a ujedno 
nije ni prelak. Takoreći taman je. Jedina mana koju će neki pronaći je da bi se vratio nazad radi ispra-
vljanja odredjene uviđene greške mora se obrisati tekst ispred, što je po mom mišljenju odlično jer kod 
diktata nije poenta korekcija vec učenje tečnog pravilnog pisanja.“

U okviru trećeg istraživačkog zadatka, izdvojila se druga kategorija kvalitativne analize koja u 
potpunosti podržava kvantitativne podatke. Ispitanici su i kvantitativno (84,54%) i kvalitativno (74,22%) 
izrazili pozitivan stav prema upotrebi softvera za pisanje diktata, i vide ga kao adekvatnu zamenu za 
pisanje diktata na tradicionalan način. Slični stavovi mogu se pronaći i u literaturi koja se bavi savre-
menim tehnologijama (Carrier, 2016), gde se jasno navode prednosti softverski potpomognutog učenja, 
kao vida dopune nastavnicima, jer softverski potpomognuto učenje daje iznenađujuće precizne i brze 
rezultate što može precizno dijagnostikovati oblasti kojima se potrebno dodatno posvetiti. 

Četvrto i poslednje istraživačko pitanje bavi se analizom stavova i mišljenja ispitanika o primeni 
platforme za pisanje diktata u nastavi stranog jezika. Detaljnom analizom odgovora ispitanika, autorka 
je identifikovala dve kategorije sa potkategorijama koje su joj pomogle da se upozna s problematikom 
predmeta istraživanja iz perspektive ispitanika. Svaka od navedenih kategorija pokazala je stav koji 
ispitanici imaju prema uvođenju nove tehnologije, a tačnost kvalitativnih podataka autorka je dokazala 
sledeći princip deskriptivne validnosti koja se odnosi na tačnost podataka (Maxwell, 1992: 49). Autorka 
je kroz analizu svake od navedenih kategorija sa potkategorijama dala identičan prikaz reči ispitanika, 
trudeći se da se tumačenje svake navedene izjave bazira na stavu ispitanika, nikako ispitivača, kako bi se 
postigla  intepretativna validnost (Maxwell, 1992: 50) kojom se autorka vodili pri izvođenju zaključaka.

Na osnovu svega navedenog, kvantitativnih podataka i kvalitativne analize stavova i mišljenja is-
pitanika, izvodi se zaključak da su studenti pozitivno reagovali na novi digitalni alat u nastavi engleskog 
jezika, te da smatraju da je elektronska platforma za pisanje diktata adekvatna zamena za sprovođenje 
ove jezičke veštine u odnosu na tradicionalni način. 

6. ZAKLJUČAK I PEDAGOŠKE IMPLIKACIJE

Jedan od najznačajnijih lingvista 20. veka, Leonard Bloomfield (1942)  prepoznao je značaj upo-
trebe diktata u nastavi stranog jezika, a danas se mnogi metodičari slažu sa njegovim mišljenjem koje se 
može sumirati definicijom: “[Diktat] zahteva pažljivo slušanje; obučava učenike da razlikuju glasove; 
pomaže u shvatanju pojmova interpunkcije; omogućava učenicima da nauče da prenose usmene glasove 
na pisane simbole; pomaže u razvoju slušnog razumevanja; i pomaže kod samoevaluacije” Finocchia-
ro’s (1969:176).

Vodeći se time, autorka ovog rada prepoznala je značaj upotrebe aktivnosti pisanja diktata na ča-
sovima engleskog jezika, te je za potrebe sprovođenja nastave u onlajn okruženju učestvovala u kreiranju 
softvera koji omogućava nastavnicima i studentima da ovu aktivnost realizuju i van okvira tradicionalne 
nastave u učionici. Upotrebom mešovitih metoda istraživanja autorka je kroz četiri istraživačka zadat-
ka zaključila da se aktivnost sprovođenja diktata upotrebom softvera može sprovoditi i u okolnostima 
onlajn nastave, te da su studenti izrazili pozitivne stavove o mogućnosti upotrebe ovog alata ubuduće. 

Istraživanje sprovedeno za potrebe ovog rada ima i brojne pedagoške implikacije koje se tiču 
sprovođenja vežbe pisanja diktata upotrebom softvera. Prvo, upotreba softvera za pisanje diktata omo-
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gućava dostupnost diktata van učionice, u vreme koje studentu odgovara, tempom koji mu odgovara. 
Na taj način, studenti mogu da rade na poboljšanju pravopisa na stranom jeziku, brzini kucanja i slično. 
Drugo, upotreba softvera za pisanje diktata može biti od koristi za poboljšanje veštine slušanja, jer je 
pozadinska buka eliminisana, a studenti usmereni na slušanje i razumevanje teksta u okruženju koje su 
sami odabrali. Treće, upotrebom softvera studenti dobijaju povratnu informaciju odmah po završetku 
rada sa prikazom svih grešaka, što je od velikog značaja, jer ukoliko se diktat bazira na utvrđivanju 
gradiva koje se obrađuje na nastavi to može da ima pozitivan uticaj na povećanje motivacije u učenju. 
Četvrto, nastavnicima je upotrebom ovog alata aktivnost sprovođenja pisanja diktata značajno olakšana. 
Jednom snimljeni diktati se mogu koristiti neograničen broj puta sa svakom narednom generacijom stu-
denata, povratna informacija u test modu je trenutna, kao i u slučaju moda za vežbanje, što štedi vreme 
i smanjuje mogućnost greške pri ocenjivanju usled npr. nečitkog rukopisa. 
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STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS THE USE OF AN INNOVATIVE ELECTRONIC PLATFORM FOR 
WRITING DICTATIONS IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES

Summary

This paper defines the challenges foreign language teachers face when implementing the technique of dictation 
in onlajn learning environment. First, the author gives an overview of dictation implementation techniques in a 
traditional environment, as well as an overview of existing digital platforms and their characteristics. Then, a 
new digital solution, that has been used during onlajn teaching as part of the regular English language classes at 
Singidunum University, is presented. Using mixed research methods, the responses of 92 students who evaluated 
the functioning of the above-mentioned platform were analysed. By analysing quantitative and qualitative data, 
the author concluded that students reacted positively to the new digital tool in foreign language teaching, and that 
they believe that the electronic platform for writing dictation is an adequate solution for implementing this writing 
skill in onlajn teaching.
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«РУССКАЯ ДУША» В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ: КРИТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ СТЕРЕОТИПНЫХ ДИСКУРСОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

ДИДАКТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ1

В статье рассматривается концепция «русской души» в практиках преподавания русского языка как ино-
странного (РКИ) за последние 10 лет и ее роль в создании стереотипного образа русской культуры в рамках 
формирования межкультурной компетенции (МК) учащихся. 
В первой части приводится краткая генеалогия понятия «русская душа».
Вторая часть представляет собой критический обзор основных учебных материалов, созданных с 2011 по 
2021 год, в которых МК основывается на концепции «русской души». Результаты показывают, что большое 
количество учебных пособий последнего десятилетия – как русскоязычных, так и зарубежных (с особым 
акцентом на итальянские материалы) – опирается на понятие «русская душа» для того, чтобы передать 
упрощенное, эссенциализированное представление о «культуре» и «идентичности».
В ходе дискурсивного анализа установлено, что понятие «русская душа» связано с ориентациями линг-
вострановедения и лингвокультурологии, что имеет важные последствия для концептуализации МК. Ис-
пользование концепции «русской души» отражает националистический «дискурс», который, в понимании 
Фуко, создает свой собственный «режим истины».
Наконец, предлагаются возможные пути изменения доминирующего дискурса в РКИ.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, русская душа, лингвострановедение, лингвокультуроло-
гия, межкультурная компетенция

1. ВВЕДЕНИЕ

В статье рассматривается концепция «русской души» в практиках русского языка как ино-
странного (РКИ) за последние 10 лет и ее роль в создании стереотипного образа русской культу-
ры в рамках формирования межкультурной компетенции (МК) учащихся.

Тема «русской души» неоднократно становилась предметом изучения в исторической пер-
спективе (Williams, 1970; Синюков, 2000; Душенко, 2019), а также рассматривалась с точки зре-
ния языкознания и филологии (Wierzbicka, 1992: 169-174, 396-397; Apresjan, 2009; Майданова, 
Чепкина, 2010; Pomarolli, 2018; Томасик, 2019), культурологии и философии (Колесов, 2008; Ро-
мах, Козина, 2010; Казаков, 2018, 2021), эстетики и антропологии (Boym, 1994: 73-86; Pesmen, 
2000).

При этом в аспекте РКИ данная концепция до сих пор не была предметом специального 
критического анализа, и в этом заключается новизна нашего исследования.

Работа делится на три части. В первой части приводится краткая генеалогия понятия «рус-
ская душа». Во второй части рассматриваются основныe релевантныe учебники и учебные посо-
бия, созданные с 2011 по 2021 год, в которых МК основывается на концепции «русской души», с 
особым акцентом на русские и итальянские материалы. В третьей, заключительной части пред-
лагаются возможные пути изменения доминирующего дискурса «русской души» в РКИ.

1 Исследование выполнено в рамках проекта «RETEACH» (Seal of Excellence @UNIPD).
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2. КРАТКАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ ПОНЯТИЯ «РУССКАЯ ДУША»

Сначала мы обратимся к генеалогии понятия «русская душа». Рассмотрим, как возник этот  
миф, как он прошел путь от гетероопределения, приписываемого России Западом, до самоопре-
деления, принятого русскими мыслителями, и стал воплощением «национальной культуры» и 
«национального характера» в рамках эссенциалистских и стереотипных представлений об иден-
тичности.

2.1. Как возник миф о «русской душе»

Понятие «русская душа» уходит своими корнями в стереотипизированное и эссенциали-
зированное представление о «русскости», зародившееся в истории, литературе и философии во 
второй половине XIX века.

Согласно Вл.А. Лукову (2008), концепция «русской души» появилась на Западе благодаря 
русской литературе, в связи с укоренившимся мнением о ее нравственном призвании. Со време-
нем происходило постепенное усиление акцента на светскости, и «духовность» произведений 
русских писателей перешла в «душевность», породив в Европе представление о загадочной «рус-
скости».

Важно отметить, что сам атрибут загадочности, с самого начала связанный с «русской 
душой», является изобретением западного мира. Согласно К.В. Душенко (2019), оно возникло во 
Франции и Англии на рубеже XIX–XX вв., под влиянием историка А. Леруа-Больё (1842–1912) 
и критика Э. де Вогюэ (1848–1910). Вклад в создание этой идеи немецкого романтизма, переос-
мысленного и переработанного на русской почве, неоспорим (Boym, 1994: 84).

2.2. От гетероопределения к самоопределению в национальном ключе

Идея «русской души», которая зародилась как гетероопределение, впоследствии была при-
нята русскими мыслителями и превратилась в самоопределение, поскольку она, вероятно, отве-
чала нереализованной потребности в идентичности русскоязычного мира.

В развитии концепции «русской души» и переходе ее в самореферентное понятие осново-
полагающую роль сыграла философия, которая использовала данное понятие для обозначения 
особого «национального характера», воспринимаемого как «часть менталитета», проявляющаяся 
в «специфическом сочетании устойчивых личностных черт» (Пугачев, 2011: 48) – сущностных и 
самобытных – русского человека, отличающем его от других. 

Отличительной чертой «русской души» является, по Н.А. Бердяеву (1874–1948), ее про-
тиворечивость или, вернее, склонность к крайностям. В разных работах Бердяев отмечает два 
противоположных полюса «русской души»: «стихийность» и «православие», «женственность» 
и «мужественность», «пассивность» и «активность». Бердяев развивает свою теорию «русской 
души» в статье «О “вечно бабьем” в русской душе» (1914), посвященной творчеству В.В. Роза-
нова. Согласно Бердяеву, трагедия Розанова в том же, в чем трагедия «русской души» и русского 
народа – «в женственной пассивности, переходящей в “бабье”, в недостатке мужественности» 
(Бердяев, 1990: 41).Однако, помимо недостатка мужественности, активности личности,философ 
признаёт и загадочность «русской души». Бердяев пишет в своей работе «Душа России» (1915): 
«Для нас самих Россия остается неразгаданной тайной. Россия – противоречива, антиномична. 
Душа России не покрывается никакими доктринами» (Бердяев, 1990: 3).

Противоречивость, неоднозначность, непредсказуемость «русской души» подчеркивают-
ся и евразийцем Г.В. Флоровским (1893–1979), который в книге «Пути русского богословия» 
(1937) отмечает, что «русская душа ... всего настойчивее в отрицаниях и отречениях», и делает 
такой вывод: «История русской культуры, вся она в перебоях, в приступах, в отречениях или 
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увлечениях, в разочарованиях, изменах, разрывах. Всего меньше в ней непосредственной цель-
ности. Русская историческая ткань так странно спутана, и вся точно перемята и оборвана» (Фло-
ровский, 1983: 500-501).

В сущности, под «русской душой» русские мыслители XIX–XX вв. понимали «националь-
ную культуру», представленную как некое неизменное, прочное звено русского мировидения и 
поведения, но в то же время как загадочное начало, не поддающееся анализу и интерпретации. 
Другими словами, в противовес рациональной артикуляции Запада русские определяли себя на 
основе якобы существующего, иррационального «национального характера» (Rogger, 1960: 268-
270; Greenfeld, 1992). Концепция «русской души», основанная на идее «национального характе-
ра», позволила русским построить свою собственную идентичность. Эта концепция содержала 
те характеристики, культурные и моральные, которые русские приписывали себе: в частности, 
открытость, искренность, гостеприимство, щедрость, способность к самопожертвованию, эмо-
циональность, доведенная до крайности (Berdy, 2007).

2.3. Пустой контейнер для национального содержания

Как пишет Вильямс, «“русская душа” – это фраза, слова, часть языка» (Williams, 1970: 573). 
В итоге концепция «русской души» в русскоязычной среде оказалась особенно успешной благо-
даря своей чрезвычайной гибкости. Фактически «русская душа» являлась пустым контейнером, 
который можно было заполнить чем угодно.

Несмотря на то, что изначально данное понятие понималось и освещалось по-разному 
(Williams, 1970: 573), в XX веке благодаря историческо-философским разработкам таких мыс-
лителей, как Бердяев и Флоровский, а также под влиянием славянофильских и евразийских тен-
денций, «русская душа» приобрела фиксированные, повторяющиеся черты: неоднозначность, 
противоречивость, существенность, невыразимость, культурная самобытность и т.п., о кото-
рых мы уже говорили. Таким образом, то, что раньше было пустым контейнером, через некоторое 
время обрело наполненность и превратилось в удобный стереотип (Сергеева, 2006: 28-31; Майда-
нова, Чепкина, 2010: 182), обозначая себя в эссенциалистском и националистическом смыслах. В 
этом контексте становится ясно, что «русская душа», в силу своих характеристик загадочности 
и самобытности, могла выступать в качестве оплота национальной идентичности, а именно как 
«национальный миф» (Lanoux, 2007).

2.4. Подведем итоги

Проследив эту краткую генеалогию «русской души», мы доказали, что концепция «русской 
души» – это не врожденная характеристика русского народа, якобы объясняющая противоречи-
вость, невыразимость и культурную самобытность «национального характера», а гетероопреде-
ление западного происхождения, со временем принятое русскими мыслителями как самоопреде-
ление, и в то же время исторический и идеологический конструкт, порожденный потребностью 
русской литературы и философии XIX–XX веков в построении идентичности в национальном 
ключе.

Как мы увидели, это понятие, само по себе весьма расплывчатое и тенденциозное, являв-
шееся первоначально декларативным (то есть представлявшее собой «пустой контейнер»), со 
временем обрело определенную структуру и достаточно четкое содержание (превратилось в 
«полный контейнер»), став выражением стереотипного, упрощенного и эссенциализированного 
образа русской культуры и идентичности в целом.
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3. ПОНЯТИЕ «РУССКАЯ ДУША» В РКИ (2011–2021 ГГ.)

Далее посмотрим, как понятие «русская душа» трактуется в практике преподавания РКИ 
наших дней. Сначала охарактеризуем анализируемую выборку и методологию исследования, за-
тем обозначим целии задачи исследования и, наконец, остановимся на полученных результатах, 
которые показывают, что миф о «русской душе» всё еще жив в учебных материалах по РКИ по-
следних десяти лет и является частью доминирующего националистического дискурса, связанно-
го с лингвострановедением и лингвокультурологией.

3.1. Выборка и методология исследования

Выборка нашего исследования состоит из наиболее актуальных учебников и учебных по-
собий последнего десятилетия (2011–2021 гг.) – как русскоязычных, так и зарубежных. В част-
ности, что касается иностранных учебных материалов, мы сосредоточились на итальянских, ко-
торые весьма актуальны для нашей аргументации.

В приведeнной ниже таблице перечислены все проанализированные учебники, учебные 
пособия и учебные материалы.

РУССКИЕ УЧЕБНИКИ/УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ/
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РКИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ УЧЕБНИКИ/УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ/
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РКИ

1. Баско, Н.В. (2010). Знакомимся с русскими традициями 
и жизнью россиян. М.: Русский язык.
2. Белянко, О.Е., Трушина, Л.Б. (1994). Русские с первого 
взгляда. M.: Русский язык.
3а. Ганапольская, Е.В., Задорина А.И., Голубева, А.В. 
(2015а). Россия: характеры, ситуации, мнения. СПб.: 
Златоуст. Вып. 2: Ситуации.
3б. Ганапольская, Е.В., Задорина А.И., Голубева, А.В. 
(2015б). Россия: характеры, ситуации, мнения. СПб.: 
Златоуст. Вып. 3: Мнения.
4. Малышев, Г.Г., Малышева, Н.Г. (2015). О России и 
русских. СПб.: Златоуст.
5. Маркина, Н.А., Прохоров, Ю.Е. (2010). Мы похожи, 
но мы разные. M.: Русский язык. Вып. 2.
6. Перевозникова, А.К. (2018). Россия: страна и люди. 
M.: Русский язык.
7. Сергеева, А.В. (2006). Какие мы, русские? М.: Русский 
язык.
8. Соловьев В.М. (2009). Тайны русской души. Вопросы. 
Ответы. Версии. М.: Русский язык.
9. Такташова, Т.В., Загорская, Е.Я., Ветошкина, Л.А. 
(2012). Загадочная русская душа. 2. изд. М.: ФЛИНТА.

1. Bonciani, D. (2017). Beseda s tekstom. Milano: Hoepli. 
2a. Lasorsa  Siedina, C. (2016). Prefazione. D., Bonciani, 
R. Romagnoli & N. Smykunova (2016), Mir tesen. Milano: 
Hoepli, XI-XII. 
2б. Bonciani, D., Romagnoli, R., Smykunova, N. (2016). 
Mir tesen. Milano: Hoepli. 
3. Fader, L. (2019). Русская душа. Historieta y manual de 
ruso para hispanohablantes. Ridero.
4. Legittimo, F. (2020). La sfinge russa. Milano: Hoepli.

Методология исследования заключается в использовании дискурсивного анализа, приме-
ненного к сфере межкультурной компетенции (МК).

Дискурсивный анализ изучает «подстрочные» значения и «подтекстовую» идеологию 
дискурса, понимаемого как динамическая система, образованная взаимосвязанными текста-
ми, а также процессами их производства, распространения и рецепции (Parker, 1992; Chalaby, 
1996; Phillips, Hardy, 2002). Если говорить более подробно, то в данном месте под «дискурсом» 
(Foucault, 1980) мы будем подразумевать правила и практики выражения субъективности и 
идентичности, передающиеся через знания и идеологию. Согласно теории Фуко, дискурс – это 
форма власти, а «истина» является результатом властных отношений. Таким образом, каждое 
общество имеет свой собственный «режим истины», и «те, кто производит дискурс, также об-
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ладают властью сделать его истинным, т.е. обеспечить его валидность, его научный статус» 
(Hall, Gieben, 1992: 295).

Из вышесказанного становится ясно, что здесь мы будем использовать так называемый 
«критический» дискурс-анализ (Hjelm, 2022: 234-236), позволяющий анализировать дискурс в 
социально-политическом контексте, в котором он производится, чтобы изучить, как дискурсив-
ные конструкции могут порождать гегемонистские «истины».

Перейдем к определению МК. Данное понятие принято определять в методике препо-
давания РКИ как «способность человека существовать в поликультурном обществе, достигать 
успешного понимания представителей других культур и представителей своей культуры» (Ази-
мов, Щукин, 2009: 134). В общении с Другим знание иноязычной культуры (трактуемое вслед 
за Torresin, 2022 как динамичное, неэссенциализированное понятие) становится основополага-
ющим для достижения взаимопонимания участников коммуникативного акта. Как резюмируют 
Фантини и Тирмици (2006: 12), МК – это, по сути, способность вести себя «эффективно и умест-
но во взаимодействии с другими людьми, которые отличаются в языковом и культурном плане».

3.2. Цель и задачи исследования

Цель исследования заключается в изучении трактовки понятия «русская душа» в анализи-
руемой выборке учебников и учебных пособий.

Конкретные задачи исследования:
а) установить, присутствует ли понятие «русская душа» в современной дидактической 

практике РКИ;
б) выявить, как представлена «русская душа» (как исторически и социально обусловлен-

ный конструкт и/или как миф или стереотип, подлежащий осмыслению и проблематизации, или, 
напротив, как идеология, «само собой разумеющаяся»).

3.3. «Русская душа» в названиях учебников и пособий по РКИ (2011–2021 гг.)

О широком распространении концепции «русской души» может свидетельствовать ее ча-
стое упоминание в учебниках и пособиях по РКИ, начиная с их названий. Например, учебник 
Фадера (2019), предназначенный для испаноговорящих учащихся, носит именно название «Рус-
ская душа», в то время как учебное пособие Такташовой, Загорской и Ветошкиной (2012) для 
студентов-иностранцев называется «Загадочная русская душа». Выбрав концепцию, которая дала 
название их книге, авторы cвязывают понятие «русская душа» с понятием «русский характер», и 
утверждают: «Словосочетания ‘русский характер’ и ‘русская душа’ ассоциируются в нашем со-
знании с чем-то загадочным, неуловимым, таинственным и грандиозным (курсив мой – Л. Т.), - и 
до сих пор продолжают волновать наши чувства» (4). Данное высказывание интересно тем, что 
феномен «русской души», с одной стороны, трактуется как врожденный и неоспоримый элемент, 
а с другой – наделяется эмоциональным содержанием. Это обусловлено тем, что «русская душа» 
рассматривается авторами в неразрывной связи с национальным характером (4), а поэтому – и с 
национальной культурой.

Связь между понятиями «русская душа», «национальный характер» и «национальная куль-
тура» становится еще более очевидной при подробном изучении содержания учебников и учеб-
ных пособий.
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3.4. Понятие «русская душа» в русских учебниках и учебных пособиях (2011–2021 гг.)

Если мы обратимся к содержанию популярных эссе, учебников и книг для чтения по РКИ, 
то увидим, что понятие «русская душа» (ассоциированное с понятиями «национальная культура» 
и «национальный характер») встречается очень часто. В российском контексте, за некоторыми 
исключениями, концепция «русской души» считается данностью, которая не подвергается со-
мнению и действительно должна быть в числе целей обучения иностранного студента РКИ. 

В 2009 г. историк и культуролог В.М. Соловьев (2009) посвятил книгу «тайнам русской 
души». Учебные пособия по РКИ, созданные в рамках лингвострановедческого и лингвокульту-
рологического подходов, как правило, основываются на – подразумеваемом или явном – понятии 
«русская душа», которое связано с «национальной культурой» и «национальным характером». 
Это характерно и для пособий, вышедших до рассматриваемой нами периода (см., напр., Белян-
ко, Трушина, 1994; Маркина, Прохоров, 2010; Баско, 2010).

Данное обстоятельство не случайно. Как известно, лингвострановедение и лингвокульту-
рология являются научными дисциплинами и областями методики РКИ, зародившимися в конце 
1960-х–70-х годах и до сих пор доминирующими в современной трактовке МК. Они основаны, 
соответственно, на представлении о связи между языком и страной, в которой на нем говорят (в 
национальном смысле), и на понимании языка как отражения культуры его носителей и их «кар-
тины мира» (опять же в национальном смысле) (Лысакова, 2004: 168-198; Aзимов, Щукин, 2009: 
127-128). Под влиянием данных направлений в РКИ утвердились понятия «национальный харак-
тер» и «национальная культура» в рамках некритического взгляда на культуру и идентичность 
как таковые (Torresin, 2022). Это объясняет, почему понятие «русская душа» может найти свое 
место в этом контексте, выражаясь через «национальный характер» и «национальную культуру».

Как мы заметили, учебные материалы по РКИ до 2011 года в значительной степени осно-
вывались на мифе о «русской душе», описываемой через «национальный характер» и «нацио-
нальную культуру» в соответствии с принципами лингвострановедения и лингвокультурологии. 
Эта тенденция сохраняется, и самые последние материалы всё еще идут по пути лингвострано-
ведения и лингвокультурологии, чтобы дать идеализированный, во многом стереотипный образ 
«русскости». Несколько примеров: пособие по страноведению Малышева, Малышевой (2015) 
содержит целую главу о «русском национальном характере» (120-126). Представленные в рас-
сматриваемом пособии тексты для чтения и задания поддерживают идею «противоречивости 
характера русского человека» (124), т.е. неоднозначности, присущей «русской душе». Даже в са-
мых свежих учебниках (Перевозникова, 2018) есть целые главы или даже разделы, посвященные 
«русской душе», где последняя неизбежно связывается с «национальным характером» (раздел 
VI). 

Книги для чтения не исключение. В предисловии к выпускам книги для чтения «Россия: 
характеры, ситуации, мнения» (Ганапольская, Задорина, Голубева, 2015а: 8; 2015б: 7), русскоя-
зычные авторы утверждают, что данная серия пригодна «для знакомства с русской культурой, ... 
с типичными проявлениями национального характера (курсив мой – Л. Т.)». В полном соответ-
ствии с принципами лингвокультурологии «национальный характер» тут понимается как нечто 
неизменное и фиксированное, обозначенное определенными категориями и отраженное в языке 
(Torresin, 2022). Это видно из послетекстовых вопросов, которые подразумевают тесную связь 
русских пословиц с «национальным характером» и исключают наличие индивидуальных пред-
ставлений, предполагая, что человек обязательно относится к жизни одинаково в рамках одной 
и той же «национальной культуры», понимаемой (вслед за теориками лингвострановедения) как 
фиксированная, неизменная, каталогизированная структура (Torresin, 2022)2. Кроме того, в посо-

2  См., напр., данные вопросы к текстам: «4. Найдите в тексте русские поговорки. Как они связаны с особенностями 
русской жизни и характера? Есть ли аналогичные им в вашей национальной культуре?» (Ганапольская, Задорина, 
Голубева, 2015б: 59); «5. Какие представления о святости и честности существуют в вашей национальной культуре?» 
(68); «5. Какие черты характерны для вашей национальной культуры?» (72) (курсивы мои – Л. Т.).
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бие включен значительный по объему отрывок из уже упомянутой нами книги Бердяева «Душа 
России», представляющий описание «русской души» (Ганапольская, Задорина, Голубева, 2015б: 
60-68). Следует отметить, что сама категория «русская душа» не историзирована авторами и даже 
не пояснена в комментариях для студента, изучающего РКИ.

Как показывают рассмотренные примеры, в русских учебниках и учебных пособиях поня-
тия «национальная культура» и «национальный характер» используются для представления «рус-
ской души» (явно названной или подразумеваемой). Последнее понятие рассматривается не как 
миф или стереотип, а как неопровержимый факт, интерпретируемый как ключ к фиксированной, 
стабильной, неизменной русской идентичности (т. е. в националистическом и эссенциализиро-
ванном смыслах), под влиянием лингвострановедческих и лингвокультурологических подходов.

3.5. Понятие «русская душа» в итальянских учебниках и учебных пособиях (2011–2021 гг.)

Не только в России, но и за рубежом широко распространен дискурс о «русской душе», ко-
торый начался с возросшего в конце XX–начале XXI века интереса к психологическим чертам и 
антрополого-этнографическим аспектам жизни россиян (Rancour-Laferriere, 1995; Pesmen, 2000).

Возьмем, к примеру, Италию. Несмотря на то, что в Италии существуют хорошие учебни-
ки, которые учитывают социокультурную сложность русскоязычной среды и разрушают стерео-
типы, многие издания, напротив, усиливают эти стереотипы, продвигая идею «русской души» на 
основе лингвострановедения и лингвокультурологии.

Приведем один пример из учебника «Мир тесен» (Bonciani, Romagnoli, Smykunova, 2016), 
который ориентирован на итальянских учащихся с уровнем A1–B1. В предисловии к учебнику 
подчеркивается, что авторы вместили в эту работу «“канон” русской культуры» и «квинтэссен-
цию русской идентичности» (Lasorsa Siedina, 2016: XI). На самом деле в предисловии точно под-
мечено: то, что здесь представлено и идеализировано, это именно «русская душа». Не случайно 
посвящен «русской душе» весь Урок 15 (Bonciani, Romagnoli, Smykunova, 2016: 285-309), где 
говорится об «особенностях русского национального характера» в перспективе лингвостранове-
дения и лингвокультурологии.

«Национальный характер» в данном пособии представляется итальянским учащимся как 
нечто реально существующее, прочное и наделенное характеристиками фиксированности и су-
щественности, которые ученик может изучать, сравнивая их со своим собственным «националь-
ным характером» (воспринимаемым как столь же фиксированный и неизменный). Межкультур-
ный диалог строится на двух монолитных блоках, которые предполагают заранее заданные и 
предсказуемые модели поведения и мышления: с одной стороны, это российский «национальный 
характер»/«национальная культура», а с другой – «национальный характер»/«национальная куль-
тура» обучающегося. Это видно из  послетекстовых  и итоговых заданий, противопоставляющих 
русских итальянцам на основе ссылки на типичные черты и традиционные ценности3. Кроме 
того, формированию стереотипного представления о русской идентичности, обусловленного 
лингвострановедческой и лингвокультурологической трактовкой МК, способствует включение 
авторами в число текстов для чтения и перевода стихотворения Ф.И. Тютчева «Умом Россию не 
понять», а также фрагментов-эссе о «национальном характере» Н.А. Бердяева («Судьба России») 
и Н.О. Лосского («Характер русского народа»). К тому же авторы пособия прослеживают от-

3  См., напр., данные вопросы к тексту: «а) Когда русские улыбаются? б) Как вы думаете, в чём различие и сходство 
улыбки у русских и у итальянцев (курсивы мои – Л. Т.)?» (Bonciani, Romagnoli, Smykunova, 2016: 292). См. также 
итоговые задания: «33. Опираясь на материалы урока и собственный опыт, скажите, чем похожи и чем отличаются 
итальянский и русский характеры»; «34. Используя материал этого урока, напишите статью о типичном русском 
характере и о самых важных ценностях для русского человека» (305) (курсивы мои – Л. Т.). Отметим также, что 
задача «сравнить характер и ценности русских и итальянцев» размещается авторами среди конкретных «навыков», 
развиваемых в Уроке 15 (285).



Линда Торрезин

458

ражение национально-культурной специфики речевого общения и «национального характера» 
в пословицах, поговорках и сказках, аналогично тому, что предлагается в лингвострановедении.

По сути, здесь «русская душа» (проявляющаяся в «национальном характере» и «нацио-
нальной культуре») осмысливается как единственно возможный ключ для доступа итальянского 
студента к русской культуре. Неудивительно поэтому, что первое итоговое упражнение для само-
проверки в конце Урока 15 просит учащегося ответить, является ли утверждение «Загадочная 
душа – отличительная черта русского характера» (304) (курсивы мои – Л. Т.) истинным или 
ложным. В данном примере видно, что «русская душа» в сочетании с ее атрибутом «загадочно-
сти» воспринимается как реально существующий культурный факт, связанный с «национальным 
характером».

В пособии «Беседа с текстом» (Bonciani, 2017) «русская душа» (вместе с сопровождающи-
ми ключевыми понятиями «национального характера» и «национальной культуры») является об-
щей нитью, связывающей воедино различные темы, предложенные в выбранных литературных 
текстах – от описания природы до женских образов. Например, в начале раздела, посвященно-
го теме природы, говорится, что в произведениях русских писателей прослеживается «развитое 
эстетическое чувство русского человека» в целом (1). Предположение, что «русский человек» 
мыслит и ведет себя стандартно, однотипно, без внутренней дифференциации, возвращает нас к 
идее «русской души».

Словосочетание «русская душа» непосредственно упоминается в разделе, посвященном 
женским образам в русской литературе, в связи с Татьяной из пушкинского «Евгения Онегина», 
потому что, как отмечает автор в предтекстовых справках к тексту, «источник её духовной силы 
– глубокая связь с русской жизнью, она ‘русская душою’ (курсив мой – Л. Т.)» (158). Для Татьяны 
быть «русской в душе» означает отстаивать «национальный характер» и «национальную куль-
туру» (особенно в ее связи с народом). Закономерно, что в итоговом задании автор просит уча-
щихся обосновать мнение В.Г. Белинского о характере Татьяны как о «национальном характере». 
Предлагаемые примеры ответов побуждают учащегося составить уравнение: Татьяна = «русская 
душа», т.е. «национальный характер» + «национальная культура»4.

Как и в пособии «Мире тесен», в «Беседе с текстом» концепция «русской души» не кон-
текстуализирована и не историзирована, а встроена в дискурс, продвигающий идеализированный 
образ «русскости» в духе лингвострановедения и лингвокультурологии.

Эссе Легиттимо (2020) под названием «Русский сфинкс», созданное в контексте итальян-
ской среды, тем не менее посвящено концепции «русской души» и ведет читателя к раскрытию 
якобы загадочной «картины мира» русских через такие ключевые слова, как «тоска» и «вера».

Сама концепция книги, основанная на понятии «картина мира», на идее о том, что язык 
воплощает культуру (понимаемую как эссенциализированная и чисто национальная), на предпо-
ложении о существовании фиксированных характеристик и способов мышления, которые можно 
проследить у целого народа («национальный характер»), сохраняет подходы лингвострановеде-
ния и лингвокультурологии. Предлагая итальянскому читателю миф о «русской душе» в качестве 
неопровержимого и основополагающего факта, необходимого для полного понимания русской 
идентичности, эссе позволяет этому мифу циркулировать в рамках увлекательного дискурса, ко-
торому, очевидно, трудно противостоять.

3.6. Подведем итоги

Из вышесказанного следует, что в большом количестве учебников и учебных пособий по 
РКИ последних 10 лет (2011–2021 гг.) миф о «русской душе» не только жив, но и играет ключе-
вую роль в общем образовательном дизайне.

4 Примеры ответов: «У Татьяны, несмотря на чтение французских и немецких романов, вполне русские представления 
о любви и долге»; «Духовный мир героини неотделим от нравственных идеалов народа» (170) (курсивы мои – Л. Т.).
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Мы показали, что этот миф – явно или неявно – трактуется в большинстве случаев некри-
тично (т.е. неисторично и непроблематично), так как он является частью национального дискурса 
РКИ. На самом деле, как мы уже видели, данный миф всегда связан с понятиями «национальный 
характер» и «национальная культура». Эти понятия, привнесенные в РКИ лингвострановедением 
и лингвокультурологией, предполагают фиксированное и эссенциалистское представление о рус-
ской идентичности. В учебниках и учебных пособиях, которые мы проанализировали, «русская 
душа», описанная в двух ее аспектах – «национальный характер» и «национальная культура», 
– используется как инструмент для продвижения стереотипного (если не идеализированного) и 
националистического представления о стране.

Само собой разумеется,что сохранение даже в самых последних учебниках по РКИ нацио-
нального и националистического дискурса о «русской душе» фактически препятствует формиро-
ванию у обучающегося аутентичной МК, которая позволила бы ему выйти за рамки стереотипа.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если сохранение мифа о «русской душе» в сегодняшней дидактической практике РКИ от-
ражает националистическую направленность доминирующего дискурса, то каковы возможные 
пути изменения этого доминирующего дискурса (в пользу, следовательно, развития аутентичной 
МК у учащихся)?

Некоторые способы изменить этот доминирующий дискурс могут быть следующими:
1. переосмыслить понятия «культура» и «идентичность» в свете социокультурной сложно-

сти современного русскоязычного мира; 
2. начать рассматривать «русскую душу» как «стереотип», а не как элемент лингвострано-

ведческого и лингвокультурологического анализа; 
3. работать над подготовкой преподавателей РКИ, которая является недостаточной с антро-

пологической и социологической точек зрения.
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“RUSSIAN SOUL” IN RFL: A CRITICAL ANALYSIS OF STEREOTYPICAL DISCOURSES IN 
CONTEMPORARY DIDACTIC PRACTICE

Summary

This article examines the presence of the “Russian soul” in the practices of the Russian language for the past 10 
years and its role in creating a stereotypical image of the Russian culture in the formation of intercultural compe-
tence (IC) among students. The first part offers a brief genealogy of the concept of the “Russian soul.” The second 
part is a critical review of the key educational materials developed from 2011 to 2021 in which IC is based on the 
concept of the “Russian soul.” 
The results of our study show that a large number of textbooks and teaching materials from the previous decade, 
including both Russian-language and foreign (specifically, Italian) materials rely on the “Russian soul” to convey 
a simplified and essentialized idea of the Russian “culture” and “identity.”
In particular, through discursive analysis, it was found that the concept of the “Russian soul” is linked to the orien-
tations of linguocountry and linguocultural studies. This has major implications in terms of the conceptualization 
of IC. The use of the “Russian soul” concept reflects a nationalist “discourse” which, as per Foucault’s understand-
ing, creates its own “regime of truth.”
Finally, the possible ways of changing this dominant discourse in RFL have been suggested.
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UPOTREBA NESTANDARDNIH VARIJETETA SRPSKOG JEZIKA 
U NASTAVI PORTUGALSKOG KAO STRANOG JEZIKA

Istraživanja bidijalektizma i diglosije u nastavi stranih jezika uglavnom su se fokusirala na te pojave u ciljnom 
jeziku. Manje radova posvećeno je pitanju o tome kako bidijalektizam u maternjem jeziku utiče na usvajanje 
stranog. Cilj ovog istraživanja je da pokaže kako srpski dijalekti koji nisu u osnovici standarda mogu uticati na us-
vajanje određenih fonoloških i gramatičkih kategorija portugalskog kao stranog jezika. Ispitanici, polaznici tečaja 
portugalskog, izvorni su govornici staroštokavskih dijalekata, ali su kroz školovanje ovladali i standardnojezičkom 
normom srpskog jezika. Za potrebe istraživanja podeljeni su u dve grupe. U situacijama kada nastavnik poseže 
za maternjim jezikom učenikâ, u prvoj grupi korišćena je isključivo njegova standardnojezička norma, dok su u 
drugoj korišćene i odlike staroštokavskih dijalekata. Praćenje i testiranje kompetencije ispitanikâ pokazuje veću 
uspešnost u drugoj grupi i ukazuje na pozitivan transfer iz njihovih maternjih varijeteta. Zaključuje se da ta pojava 
može biti iskorišćena u nastavi uz razvijanje odgovarajućih nastavničkih kompetencija. 

Ključne reči: nastava stranih jezika, portugalski kao strani jezik, nestandardni varijeteti, staroštokavski dijalekti, 
nastavničke kompetencije

1. UVOD
Nestandardni varijeteti dugo su se smatrali nepoželjnima u obrazovanju uopšte, a naročito u nastavi 

jezika (Yiakoumetti i Mina 2011: 287). To se posebno odnosi na mesto dijalekata u nastavi maternjih je-
zika, čiji su sadržaji koncipirani pre svega tako da učenici ovladaju standardnojezičkom normom i, even-
tualno, njenim različitim funkcionalnim stilovima odnosno registrima. Ako sagledamo nastavu srpskog 
kao maternjeg jezika, primetićemo da su dijalekti u njoj zastupljeni samo u okviru opštih pregleda teri-
torijalnog raslojavanja jezika (Станојчић и Поповић 2004: 6–12), kroz primere dijalektizama kao jedne 
od grupa leksema srpskoga jezika (Станојчић и Поповић 2004: 181), kao i u sklopu obrade književnih 
dela čiji jezik sadrži odlike dijalekata. „Kao i kod ostalih programski zastupljenih gramatičkih sadržaja, 
ni u nastavnim planovima i programima, ni u udžbenicima ne poklanja se pažnja specifičnostima arealne 
lingvistike i njenim uticajima na efikasnost nastave srpskog književnog jezika“, konstatuje M. Janjić u 
radu o nastavi akcenata srpskog standardnog jezika na području prizrensko-timočkog dijalekta (Јањић 
2016: 371). Dijalekti srpskog jezika, dakle, u kontekstu nastave posmatrani su kroz prizmu vernakularne 
autentičnosti (Илић 2016) – smatraju se bogatstvom jezika s kojim učenici treba da se upoznaju, ali se 
zanemaruje njihova dinamika u vremenu i prostoru te uticaj na usvajanje standardnojezičkih formi.

Mesto dijalekata u nastavi maternjih (L1) odnosno stranih jezika (L2) počinje da privlači pažnju is-
traživača od druge polovine XX veka (Yiakoumetti i Mina 2011: 288–290). Što se tiče istraživanja nastave 
L2 i dijalekata (kao i drugih nestandardnih varijeteta), ona su se uglavnom odvijala u dva pravca. Prvi se 
odnosi na usvajanje nestandardnih varijeteta u samom ciljnom jeziku, a drugi na ulogu bidijalektizma i/ili 
diglosije u učeničkom L1 u procesu usvajanja L2. Prvi pravac je popularniji i iznedrio je mnoštvo radova 
(Yiakoumetti i Mina 2011: 288–289). Drugi je manje razvijen; istraživanja koja bi se u njega mogla svrstati 
počela su se pojavljivati tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka, ali je odnedavno primet-
no pojačano interesovanje istraživača za taj krug tema (Yiakoumetti i Mina 2011: 289). Kako se i naše 
istraživanje uklapa u drugi navedeni pravac, u nastavku izlažemo pregled radova koji su doneli relevantne 
rezultate o ulozi bidijalektizma odnosno diglosije u učeničkom L1 u nastavi L2.



Mladen Ćirić

464

K. Hameyer i C. Grosse (1975, nav. prema Yiakoumetti i Mina 2011: 289) proučavali su nastavu 
nemačkog kao L2 namenjenu učenicima čiji je L1 afroamerički vernakular. Zaključili su da određene 
odlike učeničkog L1 utiču na usvajanje L2 na način koji nije identifikovan u slučaju učenikâ čiji je ma-
ternji varijetet bliži standardnom engleskom jeziku. Založili su se za to da pitanje maternjeg dijalekta 
bude uzeto u obzir prilikom koncipiranja nastave L2 te da i predavači moraju biti osposobljeni za to da 
se pažljivo odnose prema takvom nastavnom kontekstu, imajući u vidu i raširene, neretko negativne, 
stavove prema nestandardnim varijetetima.

Proučavajući nastavu engleskog u Zapadnoj Nemačkoj A.R. James (1977) nalazi da je izvornim 
govornicima švapskog dijalekta nemačkog lakše da usvoje izvesne fonološke karakteristike engleskog 
kao L2 nego što je to slučaj sa učenicima koji vladaju pre svega standardnim nemačkim jezikom. Autor 
zaključuje da to proističe iz pozitivnog transfera, koji je moguć zbog prisustva posmatranih fonoloških 
karakteristika i u polazišnom i u ciljnom jeziku nastave, ali skreće i pažnju na važnost stavova prema di-
jalektu i standardu u nastavi L2. Značajnu ulogu pozitivnog transfera iz nestandardnih varijeteta, takođe 
na polju usvajanja izgovora, ističu i A. Karpf i saradnici (1980) istražujući učenike čiji je maternji va-
rijetet štajerski dijalekat nemačkog. Ovi autori se zalažu za sistematičniji pristup korišćenju pozitivnog 
transfera iz polazišnih jezika koji nisu standardni varijeteti. Slično istraživanje, koje je takođe pokazalo 
pozitivan fonološki transfer iz nestandardnih maternjih varijeteta učenikâ, sprovedeno je i na Tajlandu 
(Sittisakpaiboon 2008, nav. prema Yiakoumetti i Mina 2011: 289). 

T. Kouridou (2007) poredi produkciju u engleskom kao L2 u dve grupe učenika na Kipru, čija je 
jezička situacija jedan od prominentnijih primera diglosije. U prvoj grupi u nastavi je korišćen i standardni 
novogrčki jezik i kiparski dijalekat grčkog, dok je u drugoj korišćen samo standard. Ispitanici iz prve grupe 
su imali bolje rezultate i u usmenoj i u pisanoj produkciji na ciljnom jeziku. Takođe u kiparskoj sredini, A. 
Yakoumetti i M. Mina (2011) zaključuju da se, uprkos zvaničnoj obrazovnoj jezičkoj politici, prema kojoj 
samo standardni varijetet treba da se koristi kao polazišni jezik, u nastavi engleskog kao L2 koristi i kipar-
ski dijalekat, ali njegova nepažljiva upotreba i nedovoljno uzimanje u obzir negativnih transfera dovode do 
grešaka u učeničkoj produkciji. Autorke stoga smatraju da se pojava bidijalektizma mora uzeti u obzir pri 
koncipiranju nastave L2, što treba da bude praćeno razvojem odgovarajućih nastavničkih kompetencija. 
One skreću pažnju na važnost ovog pitanja i u studiji o odabiru polazišnih varijeteta od strane predava-
čâ, ponovo u nastavi engleskog kao L2 na Kipru, u kojoj identifikuju diskrepancu između nastavničkih 
stavova i tog odabira (Yiakoumetti i Mina 2013). Naime, iako nastavnici deklarativno koriste standardni 
novogrčki kao polazišni jezik, primećeno je da kiparski dijalekat zapravo preovladava i da su nastavnici 
iznenađeni kada im se ukaže na taj njihov odabir u učionici. Autorke podvlače važnost senzibilizacije 
nastavnog kadra u vezi s fenomenom bidijalektizma i rada na sticanju kompetencija koje bi nastavnicima 
omogućile da efikasno koriste i standardne i nestandardne varijetete kao polazišne.

Navedene studije pokazuju važnost proučavanja uloge učeničkog bidijalektizma i diglosije u na-
stavi L2. Uprkos dugoj i plodnoj tradiciji istraživanja nastave maternjih i stranih jezika, kod nas se 
tom problemu i dalje ne posvećuje dovoljna pažnja. Kada je u pitanju srpski jezik kao strani, jedna 
skorašnja studija (Miličević Petrović i Ljubešić 2020) delimično se uklapa u prvi pravac istraživanja na 
polju bidijalektizma u nastavi L2, odnosno u proučavanje usvajanja različitih varijeteta ciljnog jezika. 
Polazeći od činjenice da se učenici van učionice susreću i sa nestandardnim varijetetima svog ciljnog 
jezika, autori predlažu da se u nastavu srpskog i hrvatskog kao L2 uvedu odgovarajući resursi koji bi 
učenicima preneli i nestandardne oblike, pre svega iz domena elektronske komunikacije. U istraživanju 
o nastavi srpskog kao nematernjeg kod Albanaca u dijalekatskoj (u ovom slučaju i diglosičnoj) sredini 
T. Trajković, između ostalog, navodi primere uticaja južnomoravskog dijalekta srpskog jezika na pro-
dukciju albanskih učenika u ciljnom jeziku (Трајковић 2016), što se približava pitanju uloge bidijalek-
tizma u učeničkom L1 u nastavi L2. Međutim, našoj nauci o nastavi jezika još uvek nedostaju studije o 
tome da li i kako različiti nestandardni maternji varijeteti srpskog utiču na učeničko usvajanje odnosno 
produkciju u stranim jezicima. Stoga je motivacija za naše istraživanje upravo proistekla iz potrebe da 
se to pitanje sagleda i u našoj obrazovnoj sredini. Konkretno, ovo istraživanje se bavi upotrebom dvaju 
nestandardnih varijeteta srpskoga jezika, prizrensko-timočkog i kosovsko-resavskog dijalekta, u nastavi 
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portugalskog kao stranog jezika. Cilj istraživanja je utvrditi kako elementi ovih dvaju dijalekata, koji 
nisu u osnovici srpskog standardnog jezika, mogu uticati na usvajanje određenih fonoloških i gramatič-
kih kategorija portugalskog kao stranog jezika u nastavi namenjenoj bidijalektalnim učenicima – izvor-
nim govornicima tih dijalekata koji uspešno vladaju i standardnojezičkom normom.

Dodatni cilj istraživanja jeste da se doprinese proučavanju nastave portugalskog kao stranog je-
zika za govornike srpskog. Naime, uprkos činjenici da je nastava portugalskog na tercijarnom nivou 
obrazovanja u Srbiji započela još 1997. godine, trajala do 1999, a zatim obnovljena 2005, od kada teče 
u kontinuitetu (Prijić 2010: 26–32, Пејовић и Стојановић 2021: 12), te da je organizovana i pri drugim 
institucijama (v. odeljak 2), istraživanja koja se njome bave malobrojna su i sprovedena isključivo u 
okviru masterskih studija filologije na univerzitetima u Portugalu (Pavlović 2006, Miletić 2008, Prijić 
2010, Čkonjević 2012, Serra Pietsch 2016).

2. NASTAVNI KONTEKST I UZORAK ISTRAŽIVANJA

Istraživanje je sprovedeno u okviru nastave portugalskog kao stranog jezika i brazilske kultu-
re koja se organizuje pri Ambasadi Brazila u Beogradu. Ovaj nastavni program započeo je školske 
2019/2020. godine, kada je upisano više desetina polaznika na početni i srednji tečaj. Komunikativni 
cilj nastave početnog tečaja bilo je sticanje A2 nivoa kompetencije tokom jedne školske godine, dok su 
polaznici srednjeg tečaja, za isto vreme ali uz manju frekventnost časova, imali cilj da dosegnu nivo 
B1 (Prema Zajedničkom evropskom okviru, v. Дурбаба 2011: 137–138). Nastava se odvijala uživo u 
Kulturnom kutku Ambasade Brazila u Beogradu, ali je od aprila 2020. godine premeštena u virtualni 
prostor, usled pogoršanja epidemiološke situacije i pratećih sanitarnih mera koje su bile na snazi. Na-
pominjemo da je ovaj nastavni program integrisan u zvaničnu Mrežu nastave brazilskog Ministarstva 
spoljnih poslova i da je u toku njegovo dodatno institucionalizovanje, u vidu osnivanja Brazilskog na-
stavnog centra u Beogradu (Núcleo de Estudos Brasileiros em Belgrado).1

Nakon prelaska na virtualno izvođenje nastave, u aprilu 2020, oformljene su dve nove grupe po-
laznika s prebivalištem izvan Beograda. Ovi polaznici nisu ranije slušali nastavu izvođenu uživo, niti su 
posedovali prethodno poznavanje portugalskog jezika. Komunikativni cilj nastave namenjene njima bio 
je sticanje A2 nivoa kompetencije u portugalskom kao stranom jeziku, definisanog prema Zajedničkom 
evropskom okviru (Дурбаба 2011: 138). Za to je bilo potrebno ukupno 120 sati nastave, što je bilo raspo-
ređeno u dva do tri časa nedeljno, u trajanju od 90 minuta, u periodu od aprila do avgusta 2020. godine. 
Korišćen je zvanični kurikulum koji je brazilsko Ministarstvo spoljnih poslova propisalo za nastavu por-
tugalskog kao stranog jezika u sredinama gde se govore jezici srednje tipološke udaljenosti u odnosu na 
portugalski (Brasil 2021b).2 Kurikulum je strukturiran prema načelima komunikativnog pristupa u nastavi 
stranih jezika. Kao glavni didaktički materijal korišćen je udžbenik brazilskog portugalskog za strance Por 
dentro do Brasil (Serra Pietsch i Ćirić 2014), uz dopunu raznim autentičnim materijalima. Nastava se od-
vijala putem platforme Zum, ali su korišćeni i drugi digitalni alati, kao što su aplikacija Viber, internetska 
stranica Vordvol, aplikacioni servis Gugl mape s perspektivom pogleda ulica i dr. Izuzimajući dva susreta 
predavača s polaznicima, možemo tvrditi da se celokupna nastava odvijala u virtualnom ambijentu.

Polaznici navedene dve grupe predstavljali su uzorak za ovo istraživanje. Predavač, istovremeno 
i istraživač, saopštio im je da će časovi biti snimani i podvrgnuti istraživanju, zajedno s ostalim materi-

1  Mreža nastave brazilskog Ministarstva spoljnih poslova (Rede de Ensino do Itamaraty) zvanični je organ brazilske Savezne 
Vlade namenjen širenju portugalskog jezika i brazilske kulture u inostranstvu, pre svega kroz rad tri vrste institucija: Kulturnih 
centara (Centros Culturais do Brasil), Nastavnih centara (Núcleos de Estudos Brasileiros) i Lektorata (Leitorados Brasileiros). 
Ova institucija deluje objedinjeno i centralizovano, posebno u pogledu definisanja kurikulumâ, didaktičkih materijala, sistema 
evaluacije i sertifikacije. Predstavlja ekvivalent sličnih institucija iz drugih zemalja sa razvijenom kulturnom diplomatijom 
(poput Francuskog instituta, Gete-instituta, Instituta Servantes i dr.) i sprovodi aktivnosti u više desetina zemalja (v. Brasil 
2021a: 105–121).  
2  Iako je ovaj dokument objavljen 2021. godine, tokom 2020. je u okviru Mreže nastave brazilskog Ministarstva spoljnih 
poslova u upotrebi bila njegova radna verzija, kojoj je istraživač imao pristup i prema kojoj je koncipirao nastavu.
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jalima njihove produkcije u ciljnom jeziku (pisani zadaci, elektronske poruke na aplikaciji Viber i dr.), 
s čime su se složili. Nisu im, međutim, specifikovane pojedinosti u vezi s hipotezom, metodologijom i 
ciljevima istraživanja. 

Ukupan broj polaznika-ispitanika bio je dvadeset i troje, od čega devet muškog i četrnaest ženskog 
pola. Svi su odrasli učenici, budući da je raspon njihovih godina od dvadeset tri do četrdeset sedam. Osim 
jedne ispitanice koja je bila na trećoj godini osnovnih studija tokom istraživanja, svi su već posedovali 
visoku stručnu spremu. Ono što je zajedničko svim ispitanicima i što je predstavljalo ključan faktor pri 
definisanju uzorka za ovo istraživanje jeste činjenica da su svi oni govorni predstavnici dvaju dijalekata 
koji se tradicionalno određuju kao staroštokavski (Ивић 2001: 81) – prizrensko-timočkog3 i kosovsko-re-
savskog. U pitanju su dijalekti koji nisu ušli u osnovicu standardnog srpskog jezika, koji nisu zastupljeni 
u domenu obrazovanja i većini ostalih javnih domena, a koje u srpskom društvu prate i brojni negativni 
stavovi (v. Petrović 2015). Ispitanici su rođeni, odrastali i školovali se do tercijarnog nivoa obrazovanja 
u sledećim mestima: Aleksinac, Boljevac, Bosilegrad,4 Brus, Despotovac, Jagodina, Niš, Paraćin, Pirot, 
Stalać, Svrljig, Vlasotince, Vranje i Vranjska Banja. Troje ispitanika je završilo studije u Beogradu, jedan u 
Kragujevcu, dvoje u Kosovskoj Mitrovici, a ostali u Nišu. U vreme izvođenja nastave, ispitanici su živeli 
u sledeća četiri grada: Niš (16 ispitanika), Pirot (4), Leskovac (2) i Vranje (1). Ovi gradovi predstavljaju 
primere diglosičnih sredina, budući da su u njima u upotrebi strukturno značajno različiti varijeteti srpskog 
jezika, s različitim ulogama u različitim domenima (v. Трајковић 2018, Трајковић и Михајловић 2020).5 
S obzirom na mesto rođenja, odrastanja, školovanja i trenutnog prebivališta, s jedne strane, i imajući u vidu 
završeno visoko obrazovanje, s druge strane, ispitanici se mogu smatrati bidijalektalnima. Oni su govorni 
predstavnici staroštokavskih dijalekata, ali su ovladali i standardnojezičkom normom srpskoga jezika i 
kompetentni su u njenom korišćenju, u šta se istraživač takođe uverio već tokom početne usmene i pisane 
komunikacije s njima. Uzimajući u obzir ovakav sociolingvistički profil polaznika tečaja, smatrali smo ih 
pogodnim uzorkom za istraživanje uloge bidijalektizma u srpskom kao L1 u nastavi portugalskog kao L2.

3. METODOLOGIJA

Ispitanici su za potrebe same nastave podeljeni u dve približno jednake grupe, što je iskorišćeno i za 
ispunjenje metodoloških zahteva istraživanja. Prva grupa (N=11) određena je kao kontrolna, a druga (N=12) 
kao eksperimentalna. U situacijama u kojima predavač poseže za maternjim varijetetom učenikâ kao po-
lazišnim jezikom (koje su na početnim tečajevima veoma učestale), u kontrolnoj grupi korišćen je gotovo 
isključivo standardni srpski jezik. U eksperimentalnoj grupi osim ovog varijeteta korišćeni su i maternji va-
rijeteti ispitanikâ. Njihovo korišćenje bilo je ograničeno na davanje primera za značenja odnosno upotrebu 
određenih fonoloških i gramatičkih kategorija, koji su ispitanicima eksplicitno predstavljeni kao ekvivalenti 
odgovarajućih kategorija iz ciljnog jezika. Primeri su bili ekscerpirani iz veoma raznovrsnih izvora, koji su 
ili u celosti proizvedeni na prizrensko-timočkom odnosno kosovsko-resavskom dijalektu, ili se pak u njima 
pojavljuju njihovi elementi (dijalekatska književnost, autentični audio i video zapisi dijalekatskih govora, 
pojedini proizvodi popularne kulture koji sadrže dijalekatski diskurs i dr.). Značajan deo primera je i namen-
ski konstruisan od strane istraživača, koji se u tome oslonio na vlastiti stabilan bidijalektizam.

Istraživanje je pratilo uspešnost usvajanja sledećih fonoloških odnosno gramatičkih kategorija por-
tugalskog jezika: 1) izgovor poluotvorenih vokalskih fonema /ɛ/ i /ɔ/, 2) upotrebu određenog člana i 3) ra-
zlikovanje značenja i upotrebe indikativnih prošlih vremena perfekta i imperfekta. Opredelili smo se za ove 
kategorije zato što one izostaju iz srpske standardnojezičke norme (u slučaju prve i druge) odnosno bivaju 

3  Iako je preciznije ovaj varijetet nazivati prizrensko-timočkom dijalekatskom oblašću ili zonom, budući da se može podeliti 
na više dijalekata (Ивић 2001: 146–174), takve teorijsko-metodološke distinkcije nisu od značaja za ovo istraživanje, tako da 
ćemo koristiti tradicionalniji termin prizrensko-timočki dijalekat.
4  Ispitanica rođena i odrasla u Bosilegradu, koja je završila studije u Nišu, gde i danas živi, izjašnjava se kao Srpkinja po 
nacionalnosti i tvrdi da joj je maternji jezik srpski, dok bugarskim vlada samo pasivno.
5  Zapažanja o diglosivnosti gradova Niša i Vranja izneta u navedenim radovima mogu se proširiti i na ostale gradske sredine 
na području prizrensko-timočkog dijalekta.
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potisnute drugim kategorijama i postepeno nestaju iz savremenog srpskog jezika (u slučaju treće), ali su, s 
druge strane, sastavni deo strukture nekih staroštokavskih dijalekata. Preciznije, dok srpska ortoepska norma 
ne sadrži vokale /ɛ/ i /ɔ/, koji u portugalskom jeziku predstavljaju foneme (Cunha i Lindley Cintra 2001: 
31–35), ovi glasovi postoje u kosovsko-resavskom dijalektu, naročito kada su pod akcentom (Ивић 2001: 
136). Određeni član, veoma zastupljen u portugalskom (Cunha i Lindley Cintra 2001: 205–236), takođe 
izostaje iz srpskog standardnog jezika, ali su postpozitivne članske morfeme, koje toj morfo-sintaksičkoj 
kategoriji odgovaraju, i dalje u živoj upotrebi u nekim govorima na teritoriji prizrensko-timočkog dijalekta 
(Ивић 2001: 155, Вуковић и Самарџић 2018). Što se tiče razlikovanja indikativnih prošlih vremena perfekta 
i imperfekta u portugalskom (Cunha i Lindley Cintra 2001: 451–456), njemu bi u srpskom jeziku odgovarala 
distinkcija između aorista i imperfekta, uz dodatne faktore koji proističu iz gramatikalizovanog glagolskog 
vida. Međutim, i aorist, i naročito imperfekt, u povlačenju su pred perfektom u savremenom srpskom jeziku 
(Станојчић и Поповић 2004: 393), ostajući pak i dalje u živoj upotrebi u staroštokavskim dijalektima, uklju-
čujući i kosovsko-resavski i, naglašenije, prizrensko-timočki (Ивић 2001: 138, 153).

Kategorije čije usvajanje posmatramo u istraživanju veoma su važne za jezičke veštine razume-
vanja i izražavanja već na početnim nivoima učenja portugalskog kao stranog jezika. Budući da njihovi 
ekvivalenti ne postoje ili su u povlačenju u standardnom srpskom jeziku, neretko predstavljaju nezane-
marljiv izazov govornim predstavnicima srpskog koji usvajaju portugalski, naročito kada oni ne vladaju 
ni nekim srodnim stranim jezicima iz kojih bi mogli da posegnu za ekvivalentima i ostvare pozitivan 
transfer. S obzirom na to da tipološki slične kategorije postoje u maternjim varijetetima polaznikâ, na-
stojali smo da ispitamo da li i kako se one mogu upotrebiti u nastavi kao podsticaji pozitivnog transfera i 
da li mogu dovesti do veće uspešnosti u produkciji na ciljnom jeziku. Formulisali smo sledeću hipotezu: 
ako se polaznicima u nastavi eksplicitno predoče i primerima potkrepe podudarnosti između određenih 
kategorija iz njihovih nestandardnih maternjih varijeteta i onih iz ciljnog jezika, oni će postići bolje 
rezultate u usmenoj i pisanoj produkciji na ciljnom jeziku u pogledu tih kategorija. 

Hipoteza je proverena na dva načina. Na kraju tečaja polaznicima su dati zadaci koncipirani tako 
da se proveri uspešnost upotrebe posmatranih kategorija u pisanoj i usmenoj produkciji na ciljnom 
jeziku. Pored toga, ta dva vida produkcije praćena su i tokom čitavog trajanja nastave. Istraživač je u 
realnom vremenu beležio svoja zapažanja, a časove je i snimao i naknadno analizirao, vodeći detaljan 
dnevnik o posmatranim pojavama. Analizi su takođe podvrgnuti zadaci koje su učenici dobijali za vre-
me tečaja, kao i njihova produkcija na ciljnom jeziku u komunikaciji s istraživačem putem elektronske 
pošte i aplikacija za dopisivanje. Analiza je u prvom redu kvalitativna, što je metodološki postupak 
koji u određenim pravcima istraživanja nastave stranih jezika i kod nas sve više dobija na značaju (v. 
npr. Радић-Бојанић 2011, Crnogorac Stanišljević 2018). Smatrali smo da za potvrdu ili opovrgavanje 
hipoteze statistički podaci ne bi bili presudni, kao i da je važnije pažljivo posmatranje i praćenje ispiti-
vane pojave, za šta je neophodno istraživačevo razumevanje specifičnog bidijalektalnog i dvojezičnog 
konteksta, u kome i sam aktivno učestvuje. Uloga istraživača, njegova stalna interakcija s ispitanicima, 
njegova vlastita iskustva sa ranijim učenjem istoga ciljnog jezika i bidijalektizmom u istom maternjem 
učinili su da se opredeli za sistematično i pažljivo posmatranje i kvalitativan opis dobijenih rezultata. 
Pored toga, zbog malog i sociolingvistički veoma specifičnog uzorka, kao i zbog predavanja jednog kod 
nas i dalje veoma malo zastupljenog ciljnog jezika, opredelili smo se da dođemo do uvida u tendencije 
u vezi s ispitivanom pojavom, pre nego do preciznih statističkih podataka.

4. REZULTATI I DISKUSIJA

Iako je metodologija ovog istraživanja pretežno kvalitativna, najpre iznosimo nekoliko kvan-
titativnih podataka radi ilustracije potvrđivanja hipoteze. Na usmenom i pismenom testu uspešnosti 
usvajanja analiziranih kategorija iz ciljnog jezika, kada se sagledaju ukupni rezultati testiranja, desetoro 
ispitanika iz eksperimentalne grupe ostvarilo je bolje rezultate od ispitanika iz kontrolne. Ako bismo is-
pitanike iz obeju grupa (ukupno dvadeset troje) zajednički rangirali, na prvih deset mesta po uspešnosti 
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našli bi se ispitanici iz eksperimentalne grupe, sledeća dva bi zauzelo dvoje ispitanika iz kontrolne, na 
trinaestom bi bio ispitanik iz eksperimentalne, dok bi preostala mesta zauzeli preostali ispitanici iz kon-
trolne grupe. Rezultati testiranja u osnovi potvrđuju hipotezu istraživanja, budući da je eksperimentalna 
grupa pokazala da je uspešnije integrisala posmatrane kategorije u svoju produkciju na ciljnom jeziku.

Kada pak sagledamo rezultate testiranja uspešnosti usvajanja pojedinačnih kategorija koje smo 
pratili, dolazimo do zaključka da su ispitanici iz eksperimentalne grupe takođe bili uspešniji. Devetoro 
njih je na usmenom testiranju pokazalo da su usvojili solidan izgovor portugalskih fonema /ɛ/ i /ɔ/, što je 
u kontrolnoj grupi identifikovano samo kod dvoje. U pogledu upotrebe određenog člana u portugalskom 
jeziku, na prvih osam mesta nalaze se ispitanici iz eksperimentalne grupe. Preostalih četvoro zauzimaju 
deveto, jedanaesto, dvanaesto i petnaesto mesto. Sličan rezultat zapažamo i u proceni uspešnosti usva-
janja razlika u značenju i upotrebi perfekta i imperfekta u portugalskom jeziku. Desetoro ispitanika iz 
eksperimentalne grupe uspešnije je savladalo ovu kategoriju, a preostalih dvoje našlo se na četrnaestom 
odnosno šesnaestom mestu. 

Na potvrdu hipoteze ukazuje i kontinuirano praćenje usmene i pisane produkcije ispitanikâ to-
kom trajanja istraživanja. Slušajući usmenu produkciju u realnom vremenu i naknadno preslušavajući 
video zapise časova, primetili smo da je većina ispitanika iz eksperimentalne grupe postepeno ovladala 
izgovorom portugalskih fonema /ɛ/ i /ɔ/, kao i da je uspela da ih integriše u svoju usmenu produkciju. 
Ispitanici iz kontrolne grupe uglavnom su ih zamenjivali fonemama /e/ i /o/, koje odgovaraju ortoepskoj 
normi srpskog jezika. Za izgovor portugalskog veoma je značajno razlikovanje fonema /ɛ/ i /e/ odno-
sno /ɔ/ i /o/, budući da imaju nezanemarljivu distinktivnu ulogu i da su minimalni parovi frekventni. 
Eksperimentalna grupa je, stoga, postigla veću uspešnost u jezičkoj veštini usmenog izražavanja na 
ciljnom jeziku, barem u pogledu izgovora. Na dodatnu potvrdu da ova uspešnost proizilazi iz pozitivnog 
transfera iz njihovih maternjih varijeteta ukazuju i neki njihovi metajezički komentari koje je istraživač 
zabeležio. Ispitanica iz Despotovca, na primer, primetila je jednom prilikom da je izgovor portugalske 
lične zamenice za treće lice jednine ženskog roda ela [ɛla] isti kao kada u njenom kraju kažu npr.; „Ja 
sam poželéla.“ Slične metajezičke komentare dali su i drugi ispitanici iz eksperimentalne grupe, i to ne 
samo oni s područja kosovsko-resavskog dijalekta, već i pojedini iz sredina koje pripadaju prizrensko-ti-
močkom. Naime, skretanje pažnje, prilikom obrade izgovora ovih glasova, na njihove ekvivalente iz 
kosovsko-resavskih govora te potkrepljenje brojnim primerima, pre svega pomoću audio i video zapisa, 
omogućilo je ispitanicima iz eksperimentalne grupe da ih prepoznaju u svom maternjem varijetetu, ili 
pak u primerima koje su slušali, pribegavajući u konačnici pozitivnom transferu. Nasuprot tome, ispi-
tanici iz kontrolne grupe mogli su se osloniti isključivo na nastavnikovo objašnjenje izgovora, tradicio-
nalna fonološka vežbanja i slušanje sadržaja na ciljnom jeziku, što u većini slučajeva nije bilo dovoljno 
za uspešno ovladavanje izgovorom ovih glasova ciljnog jezika.

Što se tiče kategorije određenog člana, i usmena i pisana produkcija na ciljnom jeziku tokom tra-
janja istraživanja pokazala je veću uspešnost u eksperimentalnoj grupi. Zabeležili smo brojne primere 
istovetnih rečenica u kojima ispitanici kontrolne grupe mnogo češće izostavljaju određene članove od 
onih iz eksperimentalne. Sledeće rečenice obeležene asteriskom, koje navodimo radi ilustracije, pokazuju 
tipične i ponavljajuće greške zabeležene u kontrolnoj grupi i daleko manje zastupljene u eksperimentalnoj: 
1) *Esqueci bolsa (umesto: Esqueci a bolsa – Zaboravila sam torbu.), 2) *Estou procurando livro que 
deixei aqui (umesto: Estou procurando o livro que deixei aqui – Tražim knjigu koju sam ovde ostavio), 3) 
*Crianças estão com fome (umesto: As crianças estão com fome – Deca su gladna). Ispitanici iz eksperi-
mentalne grupe proizveli su manje grešaka ove vrste u svojoj produkciji, a često bi se i sami ispravili nakon 
greške ili nakon ukazivanja na nju. Kada je jedna ispitanica izgovorila rečenicu Esqueci bolsa, istraživač 
joj je samo napomenuo da joj nešto u rečenici nedostaje, na šta je ona odmah proizvela ispravnu rečenicu 
i zapazila: „Pa da, i moja baba uvek kaže ’zaboravíla sam torbútu’, a ne ’torbu’.“ Zabeležili smo brojne 
ovakve metajezičke komentare ispitanikâ iz eksperimentalne grupe. Oni ukazuju na svesno uspostavljanje 
paralela s njihovim maternjim varijetetima ili govorima koje su imali prilike da slušaju u okruženju i na 
posezanje za njima. Ispitanicima iz kontrolne grupe na te paralele nije bilo ukazano, tako da su oni savla-
davali pravila za upotrebu određenog člana bez pristupa mogućem pozitivnom transferu. 
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Kada je u pitanju razlikovanje značenja i upotrebe portugalskih indikativnih prošlih vremena per-
fekta i imperfekta, ispitanici iz kontrolne grupe bili su mnogo više skloni njihovim slobodnim alternaci-
jama u usmenoj i, nešto manje, pisanoj produkciji praćenoj tokom istraživanja. Primetili smo i sklonost 
ka učestalijoj upotrebi perfekta. Ispitanici iz eksperimentalne grupe doslednije su razlikovali ove gla-
golske kategorije u skladu s pravilima sintakse indikativnih prošlih vremena u ciljnom jeziku. Nekoliko 
njih je tvrdilo da veoma retko koristi imperfekat u srpskom jeziku, ali da ga veoma često čuje u govoru 
starijih članova porodice ili sugrađana. Pojedini su izrazili veoma pozitivan stav prema načinu na koji 
su im predočene sličnosti između srpskog i portugalskog imperfekta, tvrdeći da im je takav pristup od 
koristi. Prenosimo komentar jednog ispitanika, koji pokazuje osvešćivanje navedenih sličnosti: „Danas 
mi je deda pričao kako se dvoumio da li da uđe u radnju, zbog korone, ali je na kraju ušao. Kad sam ga 
pitao zašto, rekô mi je ’pa nemaše mnogo ljudi.’ I ja sam se odmah setio da bi na portugalskom to bilo 
não tinha muita gente, a ne não teve muita gente. Znači, isto bi išô imperfekat, kao kod nas, samo što 
bi u drugom kraju verovatno rekli ’nije bilo mnogo ljudi’ ili tako nešto.“ Na ovakve komentare jednog 
ispitanika obično bi se nadovezivali i drugi s vlastitim primerima iz okruženja, ili pak iz nekih izraza 
popularne kulture na dijalektu. U kontrolnoj grupi takvih zapažanja ispitanikâ nije bilo, budući da im 
istraživač prethodno nije bio ukazao na sličnosti portugalskih indikativnih prošlih vremena s upotrebom 
aorista i imperfekta u njihovim maternjim varijetetima.

Najveća uspešnost u usvajanju pojedinih kategorija ciljnog jezika (iz ukupnog inventara analizi-
ranih kategorija) primećena je kod onih ispitanika iz eksperimentalne grupe čiji maternji varijeteti ili 
govori sredine u kojoj žive poseduju ekvivalente tih kategorija. Tako, izgovor portugalskih fonema /ɛ/ 
i /ɔ/ najuspešnije su savladali ispitanici poreklom iz Brusa, Despotovca, Paraćina, Jagodine i Stalaća. 
Upotrebom određenog člana najbolje su ovladali ispitanici poreklom iz Bosilegrada, Pirota i Vranjske 
Banje, ali i oni koji trenutno žive u Pirotu. Što se tiče sintakse portugalskog perfekta i imperfekta, po 
uspešnosti se donekle ističu ispitanici poreklom iz južnijih krajeva prizrensko-timočkog dijalekta, mada 
je u pogledu ove kategorije najmanja neujednačenost među ispitanicima. Napominjemo da neujedna-
čenost inače nije naglašena i da smo primetili da su brojni ispitanici koji nemaju određenu kategoriju u 
svom maternjem varijetetu (npr. glasove /ɛ/ i /ɔ/, koji nisu sastavni deo fonološkog inventara prizren-
sko-timočkog dijalekta) ipak uspeli da je savladaju. Ova konstatacija još više dobija na značaju kada se 
oni uporede s ispitanicima iz kontrolne grupe, koji istu tu kategoriju u svojim maternjim varijetetima 
imaju, a nisu postigli takvu uspešnost. Ovaj nalaz ukazuje na to da je pored podsticanja pozitivnog 
transfera iz maternjih varijeteta ispitanikâ od mogućeg značaja bilo i kontinuirano davanje različitih 
autentičnih primera i eksplicitno skretanje pažnje na ekvivalente.

5. ZAKLJUČAK

Istraživanja uloge bidijalektizma i/ili diglosije u učeničkom L1 u nastavi L2 počela su da se spro-
vode sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka i donela su rezultate koji ukazuju na moguće po-
voljno iskorišćavanje pozitivnog transfera kakav se ne može iskoristiti ako se u nastavi koristi isključivo 
standardni varijetet L1. U našem obrazovnom kontekstu, u kome i bidijalektalni i učenici iz diglosičnih 
sredina uče strane jezike, takva istraživanja još uvek nisu zaživela. U ovom radu nastojali smo pokazati, na 
primeru nastave portugalskog kao L2 namenjene učenicima čiji je L1 kosovsko-resavski odnosno prizren-
sko-timočki dijalekat srpskog jezika, da se određene fonološke i gramatičke kategorije ciljnog jezika mogu 
lakše usvojiti ako se kao specifičan resurs u nastavi upotrebe njihovi ekvivalenti iz učeničkih maternjih 
varijeteta. Za to je neophodno učenicima eksplicitno predočiti postojanje ekvivalenata, potkrepiti ga od-
govarajućim primerima i time podstaći pozitivan transfer. Ono što je takođe neophodno jesu odgovarajuće 
nastavničke kompetencije. Naime, nastavnik koji bi radio sa učenicima određenih nestandardnih maternjih 
varijeteta morao bi dobro poznavati te varijetete i njihovim kontrastiranjem s ciljnim jezikom doći do po-
tencijalnih mogućnosti za pozitivan transfer. Osim toga, nastavnik bi morao posedovati odgovarajući nivo 
sociolingvističke kompetencije i pažljivo upravljati bidijalektizmom i diglosijom u učionici.
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Ovo istraživanje obuhvatilo je mali uzorak, govorne predstavnike samo dvaju dijalekata i na-
stavu jednog kod nas malo zastupljenog stranog jezika. Da bi se ovde postavljena hipoteza potvrdila u 
širem kontekstu nastave stranih jezika za govornike srpskog, bilo bi potrebno sprovesti istraživanja na 
većim i raznovrsnijim uzorcima (posebno u pogledu maternjih varijeteta učenikâ), uključiti u analizu 
više gramatičkih kategorija ciljnog jezika i obuhvatiti istraživanjima nastavu onih stranih jezika koji su 
zastupljeniji u nastavnim programima. 
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THE USE OF NON-STANDARD VARIETIES OF SERBIAN LANGUAGE IN TEACHING PORTUGUESE 
AS A FOREIGN LANGUAGE

Summary

Research on bidialectism and diglossia in foreign language teaching has mainly focused on achieving bidialectism 
in the target language, i.e. on the acquisition of its different varieties, including non-standard ones. A relatively  
small number of papers adresses the question of how bialecticism in the mother tongue affects the acquisition of 
certain, mostly phonological and grammatical, content from the target language. This research aims to show how 
dialects of the Serbian language that are not at the core of the standard variety (traditionally defined as Old Sto-
kavian dialects) can influence the acquisition of certain phonological and grammatical categories of Portuguese 
as a foreign language. In particular, the success of Serbian speakers learning Portuguese as a foreign language in 
adopting the pronunciation of semi-open Portuguese vowels (/ ɛ / and / ɔ /), the use of definite article, as well as the 
distinction between perfect and imperfect indicative tenses is analysed. The respondents, participants in the course 
of Portuguese as a foreign language with the aim of acquiring the A2 level of competence, are all native speakers 
of Old Stokavian dialects, but they also mastered, through their education, the use of the standard Serbian variety. 
For the purposes of the research, they were divided into two groups. In situations when the teacher reaches for the 
mother tongue of the students, in the first group the only variety used was the standard one, while in the second 
group some features of the Old Stokavian dialects, which are L1 varieties of the respondents, were also used. The 
analysis of the results of testing the competence of respondents in relation to the observed categories of the target 
language shows greater success in the second group and indicates a possible positive transfer from their L1 variet-
ies. Therefore, with the research, we want to point out the potential of non-standard varieties of Serbian in foreign 
language teaching and the need to develop teaching competencies that would contribute to its use.

Keywords: foreign language teaching, Portuguese as foreign language, non-standard varieties, Old Stokavian dia-
lects, teaching competencies
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