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НАУЧНИК И ПЕСНИК
Из импозантног опуса професора др Миодрага Сибиновића, за ову прилику, издвајамо две књиге које на најбољи начин говоре о његовим научним,
педагошким и уметничким достигнућима. То су Пушкинов и српски Евгеније
Оњегин (1999) и Антологија руске поезије (2007).
Историјат књиге Пушкинов и српски Евгеније Оњегин враћа нас у 1982. годину, када је Завод за уџбенике покренуо едицију „Портрет књижевног дела” у
жељи да професорима средњих школа олакша обраду најзначајнијих дела светске књижевности. Ту је у првом колу објављена Сибиновићева књига о Евгенију
Оњегину. Анализирајући тематско-мотивско богатство, ликове, песнички исказ
и композициони план дела, аутор је узео у обзир сву релевантну литературу о
Пушкину, почев од Белинског па до савремених руских критичара и историчара књижевности. Одређујући свој став према критичкој литератури већ самим
избором цитата, Сибиновић се не задржава на томе, него се повремено и јасно
декларише: нека мишљења подржава, нека доводи у сумњу, нека аргументовано
побија. Међутим, и кад подржава и кад побија, он то чини одмерено, поштујући
право читаоца да се сам опредељује и да сам доноси закључке. Такав став, природно, морао је утицати и на наставнике, обавезујући их на толерантну размену
мишљења с ученицима.
Портрет Евгенија Оњегина, који је добио неподељена признања и критичара
и наставника, чини први део књиге Пушкинов и српски Евгеније Оњегин. Нови,
други део отвара поглавље посвећено утврђивању првих Пушкинових контаката са Србима и српском културом, као и првих помена Пушкина у српској
књижевности. Ослањајући се на истраживања Петра Митропана и Милорада
Павића, аутор нас подсећа да су се у Пушкиновој библиотеци налазиле три
књиге Вукових народних песама, Српски рјечник и Орфелинова Историја
Петра Великог. Док су се први помен и први прилог о Пушкину појавили релативно рано, 1825. и 1826. године, први превод Евгенија Оњегина појавио се
тек 1885–6. Међутим, Сибиновић с правом упозорава да се превод Спиридона
Димитровића, Србина из Бенковца, објављен у Загребу 1860. године, може сматрати колико хрватским, толико и српским. Разуме се, тешко је утврдити колико
је он био доступан српским читаоцима и колико је користи српска књижевност
имала од њега.
У Србији је Пушкинов роман у стиху први пут у целости објављен тек 1893.
у преводу Ристе Одавића, али он је српским читаоцима био доступан у оригиналу, тако да се о њему знало много више него што се могло наћи у нашој периодици. О томе, поред осталог, сведочи податак да је Његош Огледало српско
1846. године посветио Сјени Александра Пушкина, о томе речито говоре и
Славистика XXV/1 (2021)

Научник и песник

13

песме Војислава Илића у којима се славе Пушкин и његови јунаци. Најзад, то
потврђује и запажање Миодрага Поповића да је Бранко Радичевић у „Безименој”
покушао да реши питање српског романа у стиху уз помоћ Пушкина и његовог
Евгенија Оњегина.
У другом поглављу „Преводилачке муке” Сибиновић подробно разматра
постојеће преводе Евгенија Оњегина, да би затим у трећем поглављу потврдио
закључак до којег су дошли и П. Митропан и И. Грицкат: да је превод Милорада
Павића, објављен 1957. године у издању Пушкинових сабраних дела, далеко
најбољи и да су се тек с њим српски читаоци истински приближили оригиналу.
Пратећи динамику превођења и тумачења Евгенија Оњегина, Сибиновић
показује да је Пушкинов роман временом стекао статус домаћег дела које се
радо чита и даје за узор младим писцима. Тако је, на убедљив начин, потврђена
теза изнета у наслову ове књиге, која представља драгоцен прилог бољем и
потпунијем сагледавању српско-руских књижевних веза.
Антологија руске поезије, коју је приредио и добрим делом превео Миодраг
Сибиновић, представља природан резултат развоја српско-руских културних
и књижевних односа током последња два века. Наша интересовања за руску
поезију дуго су била усмерена искључиво према највећим песницима, тако да
се први шири избор појавио тек у последњој деценији XIX века. За то је заслужан Јован Максимовић, који је у свој песнички зборник од преко четири стотине страна унео „угледне производе српског, хрватског и страног песништва”. Ту
су са по више песама заступљени Державин, Жуковски, Пушкин, Љермонтов,
Њекрасов, Тјутчев, Фет и Мерешковски.
Прву антологију руске поезије у пуном смислу речи објавио је књижевник
Ристо Одавић 1914. године под насловом Звуци руске лире. После Другог светског рата појавили су се много амбициознији избори Милице Николић под насловом Руска модерна лирика (1961) и Милорадаа Павића под насловом Од
Пушкина до Јевтушенка (1967). Значајан подухват представља Антологија
руске поезије Александра Петрова (1977), као и антологија Руска поезија
Владимира Јагличића (1996).
На настанак и изглед Антологије руске поезије, коју је приредио Миодраг
Сибиновић, пресудно је утицала Катедра за славистику Филолошког факултета у Београду, на којој се он формирао као научник и књижевни преводилац. Ту он почетком шездесетих година пише докторску тезу Љермонтов у
српској књижевности и истовремено преводи, а затим, заједно с Милорадом
Живанчевићем и Николом Бертолином издаје Целокупна дела Сергеја Јесењина
у пет књига. Седамдесетих и осамдесетих година преводи и приређује изабрана дела Заболоцког, Пастернака, Блока, Мајаковског, Јевтушенка и др. Напоредо
с превођењем, интензивно ради и на афирмацији теорије превођења, којој ће, уз
многе чланке, посвети и књиге Оригинал и превод (1979) и Нови оригинал (1990).
Све што је урадио за шест деценија служења поезији Сибиновић је на крају
пропустио кроз густо сито и решето и тако је настала Антологија руске лирике у три књиге и са готово десет хиљада стихова. Шта нам она доноси, у
чему је њена вредност и драж? Три ствари одмах падају у очи. Преглед руске
уметничке поезије Сибиновић почиње делом непознатог песника из XI века,
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мада већина историчара стоји на становишту да се лирска поезија и драма у
Русији јављају тек у XVII веку. Још већу новину представља уношење дела руске народне поезије, која се обично строго одваја од уметничке. Најзад, у трећој
књизи пажњу привлачи широка панорама поезије са краја XX и почетка XXI
века, о којој српски читаоци не знају много пошто им је доскора била недоступна. Тако је настала широка панорама врхунских дела руске поезије и препева
који су самим уношењем у ову књигу верификовани као уметнички вредни и
достојни оригинала.
У Антологији се налази и чувена Пушкинова песма „Exegi monumentum”, па
да парафразирамо великог песника и да закључимо. Двема поменутим књигама
Миодраг Сибиновић је себи подигао „споменик нерукотворан” који ће, сумње
нема, одолети зубу времена.
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ПOРТРЕТ
Прохладног летњег дана, 26. јула 2020. године, у Београду, преминуо је Мио
драг Сибиновић, слависта, русиста, књижевни историчар компаратистичке
оријентације, истраживач типолошких и обостраних контактних веза српске
књижевности и књижевности других словенских народа, преводилац и теоретичар превођења.
На Промоцији добитника Повеље за животно дело, коју је Миодрагу Сиби
новићу 2012. године доделило Удружење књижевника Србије, он је рекао: „Да
би човек био успешан у својој струци, морају се испоштовати два услова – да
област за коју показује стручно интересовање буде од значаја за друштво и да
искрено воли оно чему је посветио свој радни век“ (УКС, Француска 7, 6. фебруара 2013). О срећном складу и испуњености тих услова у животу и раду
Миодрага Сибиновића сведоче бројна достигнућа, која су препозната и одликована за његовог живота а којима треба посветити посебну пажњу у будућим
проучавањима историје српске науке.
***
Сликање портрета почиње потезом који ће одредити карактер будућег приказа онога ко се портретира. Портретисати − значи изнети на видело нешто што
је у трентутку стваралачког чина доступно само портретисти, који ће то и такво
своје виђење учинити доступним свима.
Портрет Миодрага Сибиновића могао би почети речима истакнути српски
научник, дугогодишњи професор руске књижевности и теорије превођења на
Филолошком факултету у Београду, преводилац и песник, популаризатор других, пре свега словенских, књижевности у српској језичкој средини. Те одреднице у целини обухватају профил научних и стручних интересовања Миодрага
Сибиновића, истичу његов друштвени статус и углед.
Портретисање, међутим, захтева пре свега истицање психолошких особености. Шта нам може рећи о људским особинама Миодрага Сибиновића ређање
титула и библиографских јединица, награда које је добијао за свој допринос науци и култури? Многи су их добијали и остали упамћени по њима. Али нису,
нажалост, сви оставили по себи „споменик нерукотворaн“ у душама оних који
су се затекли на животном пропутовању у близини.
Професора Сибиновића бих желела да портретишем овом приликом у три
потеза − у складу са три епизоде од којих је свака унела посебан траг у мој живот, попут оних које остављају догађаји од важности за наше сазревање и даљи
духовни развој.
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***
Прва епизода се подудара с успоменом на наш први сусрет. Година 1991.
Филолошки факултет у Београду, ХХІХ Скуп слависта Србије. Пред пуном
Салом 11 једна од последњих читам реферат о бојама у словенском фолклору.
Стрепим од суда уважених професора који пажљиво слушају свако излагање,
поређани у првим клупама, и са тремом, коју одаје подрхтавање гласа, трудим
се да оставим позитиван утисак. По завршетку излагања прилазим свом ментору и чекам његову оцену, помало растерећена након аплауза после излагања.
Усред разговора прилази нам уважени професор. Не познајем га, али по начину на који се према њему опходе сви около слутим да је изузетно поштован и
цењен. Уредник Зборника Матице српске за славистику пита га да ли би био
вољан да приложи текст свог излагања са овe конференцијe за наредни број часописа. Професор с осмехом одговара: „Нека, има и других аутора којима треба
дати место“. Затим се окрену према мени и рече: „Ево, рецимо, текст који смо
управо слушали могао би бити објављен уместо мог.“ Уредник на то одврати:
„С таквом препоруком сигурно ћемо размотрити ту могућност“.
Рад о којем је реч је први у мојој хронолошки поређаној библиографији, а
професор који га је препоручио за штампу био је Миодраг Сибиновић.
Годинама касније, у тексту поводом 80 година професоровог живота,
објављеном у ХХІ броју часописа Славистика (2017), написала сам: „Човек
који улаже у младост за уздарје добија вечиту младост. Професор Миодраг
Сибиновић несебично је даривао својим ученицима искуство и знање, подржавао сваку њихову амбицију, сваку жељу да напредују у свету науке, храбрећи
их и водећи својим примером. ʾИмате дара за превођењеʾ, ʾИмате смисла за научну анализуʾ − то су речи којима је обично реаговао на прве невеште преводе
или прва излагања младих колега. Сувишно је рећи колико значи такав ветар у
леђа почетнику, колико је важно да га подржи еминентни зналац који ће му улити самопоуздање, што је подједнако значајно колико и природни дар или рад на
свом усавршавању“. Ове речи су заправо одраз сећања на мој први сусрет са
професором Сибиновићем, који ми је на тако ненаметљив и природан начин разоткрио етику опхођења искусних професора према млађим колегама. Тај високи стандард покушавам да пратим свих година своје универзитетске каријере.
Једном ми рече другарица, сада уважена професорка универзитета, а у тренутку док је изговарала те речи асистент-приправник: „Тужно је када сазнаш
да су твоји идоли на глиненим ногама“. Данас могу убеђено рећи да током
дугогодишњег познанства и веома плодне сарадње с професором Сибиновићем
величина његовог ауторитета никад није била помрачена сенком било каквог непријатног сазнања. Супротно од тога, његов ауторитет би се стално
потврђивао у мојим очима, помножен новим утисцима. Успомена на први сусрет остала је ведра попут пролећног неба по сунчаном дану до последњег нашег сусрета.
Тај, нажалост, последњи сусрет се десио на промоцији „Библиотеке Миодраг
Сибиновић“ на мрежи дигиталних библиотека „Растко“. Промоција је одржана 17.
децембра 2019. у Универзитетској библиотеци града Београда. Професор је био
свечан, сијао је, говорио о суштини бављења књижевном историјом и књижевном
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критиком, о превођењу и поезији. Са пројекторског платна пред нама гледао је
његов двојник, један од успелијих професорових портрета, зачињен доброћудним
и помало ироничним осмехом, вешто колажиран на позадини јахача Кандинског,
коњаника на црвеној позадини, који јуре у лету (алузија на професорову занесеност племенитом лепотом коња, која је заокружена у једној од последњих његових
монографија Кроз гриву зене. Рашчитавање песама о коњу из поезије словенских народа (2017), а пре тога у антологији Ветар у гриви: коњ у поезији словенских народа (2011), једној од 36 књига које је Миодраг Сибиновић приредио
за свог живота, а од којих се већина састоји од његових превода). Говорио је на
промоцији своје библиотеке језгровито и дубоко, као и увек, држећи пуну пажњу
свих присутних. По завршетку промоције дивио се вештини других говорника,
како је само он то умео − несебично и са пуно ентузијазма. „Како сте лепо говорили! Погодили сте суштину ствари“, − обратио се Зорану Стефановићу, оснивачу
Пројекта Растко, и Дејану Ајдачићу, уреднику Библиотеке Миодраг Сибиновић
на тој културној мрежи. У тој одушевљености препознах тренутак првог сусрета
са професором, не слутећи тада да ће овај бити последњи. Почетак и крај једног
дивног познанства сведоше се на тачку пре-познавања.
***
Друга епизода из дугогодишњег познанства с професором Сибиновићем
датира са краја деведесетих, када смо сви, занесени дахом блиских демократских промена, шетали улицама Београда. Професор је био редован на протестима, увек у пратњи супруге, госпође Милене, верне сапутнице и најближег свог
пријатеља, којој би првој дао на суд управо написан или преведен текст, о којој
је увек говорио с осмехом пуним топлине.
Миодраг Сибиновић је био човек који је држао до кристалне чистоће својих
ставова. Инсистирање на томе да универзитетски професор мора у себи спајати
богато знање и високи морал у пресудном тренутку је резултирало његовим прераним одласком у пензију. Касније је у својој библиографији кратко забележио:
„Од септембра 1998. године, у знак протеста против новодонесеног Закона о универзитету, одбивши да учествује у деградирању универзитета у Србији, отишао
је у превремену пензију. После пензионисања наставио је да се бави научним и
преводилачким радом. У том периоду и даље објављује књиге својих научних и
есејистичких радова, као и низ превода из руске, украјинске и белоруске поезије“.
Није желео да пристане на нову атмосферу чиновничког послушања на
Универзитету. Отишао је у пензију пун радног елана, што је доказао бројним
књигама које су настале након напуштања своје alma mater. Како му је било на
души када је одлазио с Факултета, знали су само најближи пријатељи и сарадници. Није му било свеједно ко ће предавати предмете које је увео у наставу на
Филолошком факултету, није му било лако што је међу кривцима прераног одласка у пензију и његов бивши ученик, кога је он увео у науку и струку. Болело
га је, али је временом опростио свима. Време носи своје.
Веран својим моралним принципима остао је до последњег дана, а своје
неслагање са разноразним властодршцима испољавао је активно − како учешћем
у уличним протестима до последње године свог живота, тако и текстовима које
је писао током пандемије и принудне изолације пензионера у пролеће 2020.
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Својевремено, кад сам писала на професоров позив текст о рецепцији стваралаштва Десанке Максимовић у украјинској књижевности − за конференцију
„Над целокупним делом Десанке Максимовић“ (2013), определила сам се за
мало познати у Србији опус украјинског дисидента Ивана Свитличног, који је
преводио Десанкине песме седамдесетих година 20. века у сибирским логорима за политичке затворенике (неки од превода су настали за време његовог
штрајка глађу у самици). Индикативно је да исте године када Свитлични пише
своју песму-посвету Десанки Максимовић, он преводи и француског песника
Пјера Жана де Беранжеа (1780–1857), о коме је написао и есеј „Реч о Беранжеу“.
Дајући високу оцену стваралаштву првог француског „народног песника“,
украјински дисидент наводи у свом тексту Беранжеове речи које су постале
њему инспирација за истрајност у свом стоицистичком супротстављању режиму: „Постоје тренуци када и најскромнији човек мора са претераном пажњом
да се опходи према свом достојанству.“ На другом месту Свитлични цитира
Беранжеа, који је, у одговор на позив да се приближи новокрунисаном краљу
Лују-Филипу, после револуције 1830. године у Француској, изјавио: „Владар и
песник се никада неће сложити“.
Послала сам рад о Свитличном професору на суд из Кијева, где сам и написала студију, и веома брзо добила његов одговор − одушевиле су га Беранжеове
речи. Биле су толико сазвучне његовим ставовима, којима је остао веран до
последњег дана.
***
Трећа епизода датира из времена када смо заједно са професором Сибино
вићем започели рад на „Антологији украјинске поезије 16-20. века У инат ветровима“. Као председник Српско-украјинског друштва, други по реду, после Милорада Павића, који је био на челу Друштва почетком деведесетих,
Миодраг Сибиновић је дошао на идеју стварања обимне антологије која би
приказала доследни развој ауторске украјинске поезије од њених почетака као
уобличеног књижевног жанра, те је заразио том идејом и мене. Тако је почела
наша дуга сарадња. Прикупљајући текстове по библиотекама (у доба пре интернета) често бих преписивала текстове у свеску, а онда бих их прекуцавала
и слала професору. Кад је видео моје свеске исписане стиховима, професор
је испричао како се родило његово интересовање за украјинску поезију. Ова
занимљива прича датира из времена када је предавао Увод у теорију превођења
на Московском државном универзитету „Михајло Ломоносов“. По речима
професора Сибиновића, један од колега са Московског универитета, физичар, пореклом Украјинац, сазнавши да је он књижевни преводилац, поклонио
му је свеску ситно исписану стиховима украјинских песника који су ушли у
књижевност на таласу одјуживања, шездесетих година прошлог века, познатог
по Хрушчовљевој политици раскринкавања Стаљиновог култа у СССР-у. То
одјуживање било је кратког даха, те су млади песници веома брзо пали у немилост власти, а њихова поезија се није пуштала у штампу. Ентузијазам са којим
је украјински физичар прикупљао и преписивао стихове тих младих песника,
а после их и понудио преводиоцу на други словенски језик, дубоко је дотакао
професора Сибиновића. Одмах је превео те песме. Међу њима су биле и његове
омиљене, попут Драчеве минијатуре Ждребе, коју је тако дивно декламовао
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сјајан глумац Иван Јагодић на бројним књижевним вечерима у организацији
професора Сибиновића.
Морални дуг који је професор Сибиновић осећао према том непознатом човеку нагнао га је да доведе идеју стварања антологије украјинске поезије до
краја. Преко 640 страница врхунског превода било је његово уздарје анонимном
поштоваоцу поезије.
Осећање моралне потребе да се подржи позитивна енергија, умножи се и
пренесе другима, краси истинске научнике и ствараоце. Ова епизода нагнала ме
је да посматрам свет на тај начин, као умножавање добра тамо где год се појави
његов први импулс.
***
На крају бих желела да скицирам оне делове портрета који су видљиви и вероватно најпознатији због честог писања пригодних професорових биографија
поводом бројних награда које је добијао за живота.
Целокупни научни и преводилачки опус Миодрага Сибоновића – преко 20
монографија, 36 приређених књига, 300 преведених књига из руске, украјинске,
белоруске, грузијске и других књижевности, хиљаде и хиљаде стихова расутих
по књижевној периодици, стотине чланака у научним и стручним издањима, као
и у културним рубрикама водећих дневних листова, представља непроцењив
допринос књижевној компаратистици, теорији превођења, изучавању источнословенских књижевности у Србији и популарисању источнословенских, а
пре свега руске уметничке књижевности, у српској јавности, приближавању
других словенских култура српској.
Тај опус се може у целини сагледати и правом мером оценити из три аспекта:
- с тачке гледишта научног доприноса теорији превођења и развоју славистике;
- из перспективе популаризације других, првенствено источнословенских,
култура у Србији;
- из угла унапређења славистичких студија и образовања у Србији у целини,
посебно у сегменту подстицаја развоја младих талената.
Научне студије и монографије Миодрага Сибиновића су оријентисане на
комплексно изучавање словенске разноликости. Бавио се првенствено компаративним и типолошким истраживањима словенских књижевности, заснивајући
своје анализе на темељном познавању књижевног текста, откривајући његов
скривени код. Тај метатекст за посвећене Миодраг Сибиновић је приближавао свим заинтересованима кроз разграната и језгровита „рашчитавања“
књижевних дела у својим монографијма, студијама, расправама, есејима, као и
на бројним јавним предавањима.
Посебно се бавио истраживањем књижевноисторијских и теоријских аспеката превођења. Аутор је, такође, одељака о романтизму у руској књижевности
прве половине ХIХ века и o руској поезији средине ХIХ века у познатом Нолитовом коауторском издању Руска књижевност I–II. Радови су му
објављивани, осим на српском, и на руском, чешком, француском, белоруском
и украјинском језику – у Русији, Чешкој, Словачкој, Бугарској, Белорусији,
Украјини, Пољској и Швајцарској.
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Миодраг Сибиновић је аутор бројних књига о појединим представницима руске књижевности, о српско-руским, српско-украјинским и српско-белоруским
културним и књижевним везама, првих у српској науци темељних истраживања
из историје, теорије и праксе књижевног превода. Међу њима су: Љермонтов
у српској књижевности до 2. св. рата (1971); Оригинал и превод (1979);
Пушкинов „Евгеније Оњегин“ (1982); О превођењу (1983); Поетика и поезија.
Велики руски лиричари (1990); Нови оригинал (1990); Техника превођења (1990);
Словенски импулси у српској књижевности (1995); Руски песници од барока
до авангарде (1995); Између светова. Нови аспекти књижевног дела Десанке
Максимовић (1999); Пушкинов и српски „Евгеније Оњегин“ (1999); Руски
књижевни источници (2000); Иза хоризонта. Огледи из руске, украјинске, белоруске и грузијске књижевности (2002); Словенска вертикала (2008); Нови живот оригинала (2009); Индивидуална конкретизација књижевног дела. Студије
о руској и српској књижевности (2012); Множење светова: руски писци у
српској преводној књижевности (2015); Славистичке теме: чланци и студије
(2015); Кроз гриву зене: рашчитавање песама о коњу из поезије словенских
народа (2017). У монографије које су настале последњих година треба свакако уврстити и књигу Венац за Mандељштама: поезија, проза, есеји, преписка
(2019), чију основу је сачинила монографска студија Миодрага Сибиновића о
рецепцији Мандељштама у српској култури, објављена у часопису Славистика
XXII/1 (2018).
Најпознатије дело Миодрага Сибиновића Нови живот оригинала. Увод у
превођење (2009) настало је као плод дугогодишњег рада у тој области, научних истраживања чији су резултати са различитих аспеката изложени у претходним монографијама сличне оријентације – Оригинал и превод (1979), О
превођењу (1983), Нови оригинал (1990) и др. У њима Миодраг Сибиновић излаже аутентичну теорију превода као новог оригинала, која пружа методолошко утемељење за такву концепцију, као и конкретне препоруке за приближавање
савршеном преводу. Превођење с једног језика на други сагледава се у контексту кључног транслатолошког проблема – како учинити текст препознатљивим
преводећи га с језика једне културе на језик друге. Оног ко истински жели да
постане преводилац, Миодраг Сибиновић уводи у тајне врхунског заната који
захтева пре свега дар, али и дубоко познавање теорије, савршену оријентацију
у дискурсима обеју култура – оне из које се узима и оне на чији се језик преводи. На примерима превода многих књижевних текстова на српски језик, првенствено из руске књижевности, из које је и сам аутор највише преводио, Миодраг
Сибиновић илуструје стратегију упознавања замршености ауторске замисли
реконструишући је на свим нивоима – тематско-мотивском, метричко-ритмичком, фоничко-ритмичком.
Уколико би се целокупни опус Миодрага Сибиновића могао свести на заједнички
именитељ, он би могао добити име словенска вертикала. Управо тако се зове
књига књижевнотеоријских и књижевноисторијских расправа овог плодног научника и преводиоца – Словенска вертикала : српске, руске, белоруске и украјинске
књижевне теме (2008). Наведено дело сублимира другу важну константу научног
и стваралачког рада професора Сибиновића, поред оне која је посвећена теорији и
пракси превођења. Обе константе су блиско повезане јер проистичу из једног идеСлавистика XXV/1 (2021)
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ала служења култури свог народа, посматране као саставни део општесловенске и
светске културе.
Руско-српски и српско-руски културни контакти и прожимања предмет
су дугогодишњих ауторових истраживања, сабраних у књизи Славистичке
теме (2015), у којој је значајно место додељено улози компаратистичких
истраживања у нашој научној и широј културној јавности, као и темама из
српске књижевности и културе.
Књига Миодрага Сибиновића, Множење светова. Руски писци у српској
преводној књижевности (2015) представља кохерентну целину која открива суштинску оријентисаност аутора на проучавање источнословенско-српских и рускосрпских културних и књижевних веза, што је условило и ауторово интересовање
за изучавање домаћег књижевног процеса и његових страних импулса.
Миодрага Сибиновића је одликовала ширина погледа и индивидуалност
приступа. Како у стручним круговима тако и у јавности он је пропагирао
схватање славистике као научне дисциплине у којој се, полазећи од свога, прихвата и негује туђе. Био је вичан да у тој подударности сагледа лепоту различитог. Подједнако је занимљиво писао о народној и уметничкој поезији, о српској,
руској, украјинској или белоруској књижевности, о великим универзалним темама и специфичним националним мотивима.
За изузетна научна постигнућа у области славистике, као и за две поменуте научне монографије, објављене 2015. године, Миодрагу Сибиновићу је
додељена Повеља Славистичког друштва Србије „Радован Кошутић“ за животно дело (2016).
Миодраг Сибиновић је превео преко 100.000 стихова из руске, белоруске,
украјинске, чешке, бугарске, македонске, јерменске и грузијске поезије. Три
значајне антологије − Антологија руске лирике. Х–ХХI век. Т. 1–3. (2007, преко 9.000 стихова); У инат ветровима. Антологија украјинске поезије. ХѴІ–ХХ
век (2002, 641 стр.), Антологија белоруске поезије (1993 и 2012, 231 стр.), целокупна дела Сергеја Јесењина у 6 томова (1970 и неколико поновљених издања:
1971, 1973, 1975, око 4.000 стихова), бројни избори из Пушкина, Љермонтова,
Ахматове, Пастернака, Мандељштама, Заболоцког, Евтушенка, Гогоља, Чехова,
Љескова и других песника и писаца сачинили су ризницу српске преводне
књижевности, кладенац из којег се мора напити сваки иоле образован човек
у Србији како би стекао представу о том сегменту светске културне баштине.
Иако је највише преводио класике, Миодраг Сибиновић је имао слуха за
почетнике у поезији, реаговао је истанчаним укусом на прве збирке и радо
представљао њихову поезију на страницама књижевне периодике у Србији −
часописима за књижевност и културу Глас, Књижевни магазин, Књижевне новине, Мостови, Савременик плус, Писмо, Тиса, Траг и др.
Миодраг Сибиновић је носилац значајних награда за преводилачку делатност. За превод Антологије белоруске поезије (Београд, 1993) добио је 2001.
белоруску државну плакету „2000 година хришћанства“. За превод антологије
украјинске поезије (Српско Сарајево, Бања Лука, 2002) добио је 2004. украјинску
међународну награду за преводилаштво „Иван Франко“. Носилац је награде
Удружења књижевних преводилаца Србије „Милош Ђурић“ за превод поезије
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(Ана Ахматова, Песме и есеји, Paideia, Београд, 1999), Награде за најбољи превод руске књижевне прозе „Др Јован Максимовић“ (Т. Толстој, Кис, Београд,
2002) и Награде за животно дело коју додељује Удружење књижевних преводилаца Србије (2004), Награде за животно дело Удружења књижевника Србије
(2012) и Повеље „Златко Красни“ за превођење савремене поезије (2016).
Професор Сибиновић је на свом матичном факултету и на факултетима
на којима је био ангажован као хонорарни наставник држао различите курсеве: Увод у науку о књижевности, Руска народна књижевност, Стара руска
књижевност, Руска књижевност XVIII века, Руска књижевност прве половине
XIX века, Руска поезија средине XIX века, Увод у теорију превођења, Руска лирска поезија XVIII и XIX века (специјални курс), Руска поема (специјални курс),
Поетика Сергеја Јесењина (специјални курс).
Током вишедеценијске професорске каријере, кад год је био у прилици да
то учини, налазећи се на функцијама продекана и в.д. декана Филолошког факултета, проректора Универзитета у Београду, председника Просветног савета Србије, подржавао је даровите ученике – своје и туђе, уливао им је веру у
сврсисходност непрекидног рада на свом усавршавању, отварао је пред њима
нове перспективе. Професору Сибиновићу треба да захвале бројне генерације
младих филолога и математичара који су се школовали и школују у гимназијама
за даровите ученике – Филолошкој гимназији у Београду или Сремским
Карловцима, као и у Математичкој гимназији у Београду, јер је управо он иницирао отварање или обнављање тих гимназија и спровео је ту племениту идеју
у дело на челу Просветног савета Србије.
Професору Сибиновићу треба да буду захвални и они који су по први пут
заронили у свет руске културе или открили за себе тајне уметности превођења
на његовим предавањима. Његови курсеви из Руске народне књижевности и
Теорије превођења први су курсеви из ових научних дисциплина на Београдском
универзитету.
На Филолошком факултету у Београду, осим славистима, предмет Увод у
теорију превођења предавао је и студентима оријенталистике (група за турски
и група за арапски језик и књижевност), студентима групе за кинески језик и
књижевност и групе за јапански језик и књижевност – у сарадњи са професорима и лекторима одговарајућих језика. Годину дана је, замењујући проф. др
Радивоја Константиновића, док се он налазио на одсуству за континуирани научни рад, предавао Увод у теорију превођења и студентима групе за француски
језик и књижевност.
Тај предмет је годину дана предавао, такође, студентима преводилачког усмерења
на Филолошком факултету Универзитета у Скопљу – док тамошњи Факултет није
добио квалификованог наставника за теорију превођења из сопствене средине.
Његова књига О превођењу (1990) била је основни уџбеник за све
средњошколце преводилачког смера у Србији (који су учили француски, немачки, енглески и руски језик).
Захваљујући подршци професора Сибиновића српска академска славистика обогатила се новим предметима из области украјинистике и белорусистике, које су наставиле дугу традицију свестрано оријентисаних славистичких
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студија на Београдском универзитету. Од самог почетка славистичке студије у
Београду су биле оријентисане на комплексно изучавање словенских језика –
руског и пољског, а касније и чешког и словачког. Сасвим је логично што је професор, који је школован на тој и таквој катедри, наставио да негује комплексност проучавања словенске разноликости.
Миодраг Сибиновић ће остати упамћен и као активни предавач на књижевним
трибинама Коларчевог народног универзитета у Београду, Народне библиотеке
Србије, Руског дома, Културног центра у Београду, Библиотеке града Београда
и других културних институција у Београду, на територији Србије и некадашње
Југославије.
Више пута је на тим трибинама држао и циклусе предавања и књижевних вечери (Поезија Сергеја Јесењина, КНУ, 1965; Руска поезија Пушкинове плејаде,
Народна библиотека Србије 1983; Пушкин, КНУ, 1999; Човек и природа у руској
поезији, Руски дом, 2003; Руска поезија друге половине ХХ века, КНУ, 2003. и
др.). Од задужбине Илије М. Коларца Коларчев народни универзитет, новембра
2000. године добио је „Плакету за изванредне заслуге у програмској делатности
Коларчеве задужбине“.
Миодраг Сибиновић је иницирао многе пројекте посвећене развоју културне сарадње и популарисању руске, украјинске и белоруске књижевности на
српском културном подручју и активно је учествовао у тим догађајима. Међу
њима су: међународни симпозијуми на Филолошком факултету у Београду
Руска емиграција у српској култури ХХ века (1993), Руска емиграција у српској
и другим словенским земљама ХХ века (1995), Јесењин на крају ХХ века (1997);
велика изложба у Народној библиотеци Србије Пушкин и српска култура
(1999); телевизијски циклус током којег је на Радио-телевизији Србије у три
једночасовне емисије представљена Пушкинова лирика (2000); телевизијска
емисија Пушкин и српска култура на РТС (1999); уводна излагања о низу руских писаца у циклусу Великани светске књижевности Школског програма
РТС; учешће у ТВ емисијама поводом 100. годишњице рођења С. Јесењина; низ
предавања и књижевних вечери у градовима Србије поводом 200. годишњице
рођења А. С. Пушкина и 100. годишњице рођења С. Јесењина; округли сто на
тему Питања и проблеми превођења руских писаца на српски и српских аутора
на руски језик на 60. Београдском међународном сајму књига, на којем је почасни гост била Русија (2014) и бројни други.
За активност у обележавању 200. годишњице Пушкина 1999. добио је медаљу
Владе Руске Федерације. Као предавачу два пута му је додељивана и плакета
Руског дома културе у Београду.
Одлуком Владе Републике Србије, на предлог Удружења књижевних преводилаца Србије, 7. децембра 2007. године додељено му је посебно признање за
врхунски допринос националној култури у Републици Србији.
***
„Постојала ли је икада велика реч коју гомила не би покушала истог трена
да оскврни?“, питао се у књизи Духовно у уметности Кандински. „Постојала
је, − одговара целокупним својим преводилачким и научним опусом Миодраг
Сибиновић, слажући се у томе с Хајдегером – то је песничка реч“.
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За несумњиви песнички дар, јер само песник може преводити поезију тако
да остане привлачна у новом језичком руху, које разоткрива њену лепоту а не
прикрива голотињу. За сате и сате напорног рада за писаћим столом. За бесане ноћи у потрази за правим изразом, оним који ће попут Хераклитове муње
обасјати кристал речи и извући из ње првоздану лепоту, нетакнуту патином
туђих мисли у миленијумским наслагама употребе. За научну ерудицију, способност уочавања општег у појединачном и појединачног у мору чињеница. За
истрајност у свом позиву и својим ставовима − приносим на дар још један омаж
великом научнику, преводиоцу и човеку Миодрагу Сибиновићу.
Београд, 1.12.2020.
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18. Панорама грузијске поезије ХХ века // Књижевне новине. – Бр. 571 (1979).
(Превод c руског дословног превода праћеног описом еуритмије и еуфоније оригинала лирских песама Галактиона Табидзеа, Мухрана Мачаваријанија,
Шоте Нишнијанидзеа, Џасунга Чарквијанија и Гурама Патријашвилија)
19. Сабрана дела, књ. 1, 2 / М. Љермонтов. – Београд : Рад, 1980.
20. Песме / A. Блок. – Београд : Рад, 1982.
21. Песме и поеме / В. Мајаковски. – Београд : Рад, 1983.
22. Пољубац огњу / С. Јесењин ; избор и предговор Никола Бертолино. – Београд
: Књижевне новине, 1984.
23. Свете мој древни / С. Јесењин ; избор и предговор Никола Бертолино,
Мирослав Топић, Миодраг Сибиновић. – Београд : Књижевне новине,
1984.
24. Песме / J. Сајферт // Мостови. – Бр. 61 (1985), стр. 16–20.
(Говор гомиле, Грешни град, Стопут ништа, Дим од цигаре, Вечерња светла,
Љубав, Филозофија, Лепеза, Песма, Вино авантуре)
25. Из савремене грузијске поезије // Савременик плус. – Бр. 3 (1989), стр. 192–
197.
(Превод лирских песама с дословног руског превода, снабдевеног описом
еуфонијских и еуритмијских особина оригинала M. Лебанидзе, М.
Квиливидзе, Лиа Стуруа и Б. Харанаули)
26. Витез у тигровој кожи / Ш. Руставели. – Београд : СКЗ, 1989.
(Превод стихова ca дословног превода на руски, праћеног описом еуритмијских
и еуфонијских особина старогрузијског оригинала)
27. Изабране песме / Ј. Бродски ; избор Миливоја Јовановића. – Београд : СКЗ,
1990.
28. Песме / Борис Христов // Српски књижевни гласник. – Бр. 4 (1992), стр.
34–35.
29. Песме / В. Хлебњиков // Савременик плус. – Бр. 1 (1992), стр. 46–47.
30. Песме / Иван Динков // Српски књижевни гласник. – Бр. 4 (1992), стр. 35–36.
31. Антологија белоруске поезије / приредио Иван Чарота. – Београд : СКЗ :
Научна књига, 1993.
(Стихови Ф. Скарина, A. Римша, A. Филипович, С. Полоцки, П. Багрим,
В. Сиракомља, В. Каратински, Ф. Багушевич, Ј. Лучина, Цјотка (Е.
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Пашкевич), Ј. Купала, Ј. Колас, К. Бујла, М. Багданович, A. Гарун,
К. Свајак, Л. Родзевич, И. Канчевски (Хана Галубјанка), В. Жилка, В.
Дубовка, М. Машара, Н. Арсењева, В. Хадика, П. Бровка, С. Дзаргај, Л.
Генијуш, A. Астрејка. М. Танк (Јауген Скурко), A. Куљашов, П. Панчанка,
A. Бјарозка, A. Писин, A. Салавеј (Алфред Радзјук–Кадњак), A. Барски,
В. Караткевич, Н. Гилевич, A. Лојка, A. Вјарцински, Р. Барадулин, В.
Зујонак, Г. Буравкин, Ј. Сипаков, A. Грачаников, Ј. Чиквин, Н. Артимович,
A. Разанав, A. Сис)
32. Битка, (Где, кад) / A. Веденски // Српски књижевни гласник. – Бр. 2 (1993),
стр. 97–102.
33. Естетика магијског у јужнословенској народној поезији / Б. Путилов //
Савременик плус. – Бр. 9–11 (1993), стр. 16–23.
34. Звуци украјинске лире // Савременик плус. – Бр. 3–4 (1993), стр. 49–58.
(Украјински песници XX века: М. Семенко: Интерференција, Градски парк; М.
Руденко: Лотос; И. Драч: Ждребе; М. Винграновски: „Хајдемо у врт. Да
вам откријем”; Б. Олијник: Долазак (одломак из поеме); Х. Свитлична:
Чернобиљске шуме; Б. Бојчук: „Захтевам сва своја права”; И. Малкович:
„Сваког дана”; Н. Кирјан: Прокрустови срећници)
35. Српски фолклор у необјављеним рукописима Јурија Венелина / О.
Микитенко // Савременик плус. – Бр. 9–11 (1993), стр. 12–16.
36. Украјинске поетске паралеле // Српски књижевни гласник. – Бр. 7–8 (1993),
стр. 35–43.
(Анонимни писац с краја XVI века: Просјачка жалба Богу; Анонимни песник из прве половине XVII века: Чување од јереси; Анонимни песник из прве половине XVII века: О кнезу таме; Л. Баранович: Широм
Украјине све саме руине, Без мира нема мира, Мач земљу резнув у крви
огрезну; Иван Величковски: Минути свагда заједно, Ехо; Г. Сковорода:
„Сваки град своје обележје носи”, „Аој, птиче жутобоко”; И. Драч: Крила
(новогодишња бајка); В. Кордун: Славија (одломак из поеме), Негде је
пала киша, Даљина пута)
37. Сонет, „Ништа не тајих пред тобом”, Сикстинска мадона, Од чега песма
живи, Идеалисти, „Кад су сонете Данте и Петрарка”, „У сну ми долазиш
ту” / Иван Франко // Књижевна реч (25. април 1994), стр. 13.
38. Из јерменске поезије, *** // Књижевне новине. – Бр. 915 (1995), стр. 4.
39. Јесен / Сергеј Јесењин // Књижевне новине. – Бр. 914 (1995), стр. 4.
40. Лењинград / Осип Мандељштам // Књижевне новине. – Бр. 913 (1. септембар1995), стр. 4.
41. Плавет века / С. Јесењин. – Београд : Interpress, 1995.
42. Поезија / Сергеј Јесењин. – Никшић : Унирекс, 1995.
43. Не, никад нисам био савременик ником / Осип Мандељштам // Савременик
плус. – Бр. 28–39–40 (1996), стр. 5–14.
44. Александар Солжењицин : уметник, мислилац, пророк / Жорж Нива. –
Београд : Ново дело, 1999.
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45. Бајка о црном прстену / А. Ахматова // Књига. – Бр. 5 (1999), стр. 34.
46. Бронзани коњаник. Пир за време куге. Световна власт / A. Пушкин. – Београд
: Ideia, 1999.
47. Два века Пушкина : песме и бајке. – Београд : Интерпрес, 1999.
48. Најезда Хавијера / Јуна Мориц // Клетва : Србија, пролеће 1999 : песме. –
Београд : Удружење књижевника Србије, 1999.
49. Песме и есеји / Осип Мандељштам. – Београд : Просвета, 1999.
50. Песме, поеме и есеји / A. Ахматова. – Београд : Раіdеіа, 1999.
51. Песме о љубави : Баћушков, Давидов, Пушкин, Веневитинов, Љермонтов,
Њекрасов, Тјутчев, Фет, Ањенски, Блок, Хлебњиков, Јесењин, Гумиљов,
Ахматова, Пастернак, Цветајева, Мандељштам, Заболоцки. – Београд :
Паидеиа, 1999.
52. „По пустој земљи невољно поничући” / A. Ахматова // Политика, култура–
уметност–наука. – Бр. 32 (1999), стр. 25.
53. Сабрана дела 1–5 / C. Јесењин. – Београд : VERZALpress, 2000.
54. Станце / Јуриј Кублановски // Овдје. – Год. 31, бр. 376/378 (2000), стр. 50.
55. Бајка о рибару и рибици. Бајка о попу и његовом раднику Балди. Бајка о
златном петлићу // Бајка о рибару и рибици : бајке / А. Пушкин. – Београд
: Драганић, 2001.
56. Људи месечеве светлости / Василиј Розанов. – Београд : Zepter Book World,
2001.
57. Песме о љубави : украјински песници. – Београд : Паидеиа, 2001.
58. Руске ноћи / В. Одојевски. – Београд : Паидеиа, 2001.
59. Тужни демон : песме / М. Љермонтов. – Београд : Просветни преглед, 2001.
60. Бронзани коњаник. Лирске песме // Цигани. Бронзани коњаник. Лирске песме / Александар Пушкин. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002.
61. Јерменска поезија // Рашка. – Бр. 38–39 (2002/2003), стр.6, 7, 9.
(Превод четири песме: Наири Зирјан: „Захвалан сам свету што те на свету има”,
Хараконис; Вааган Давтјан: Цветање, Химна жени)
62. Руска поезија друге половине ХХ века // Крајина. – Бр. 4 (2002), стр. 13–27.
(Хенрих Сапгир: Парада идиота; Андреј Вознесенски: „Не треба ми много
вичности”, Гоја; Генадиј Ајги: И као бели лист, Шуморе брезе; Виктор
Кривуљин: „Не тако радостан празник, но зато препун светом”, „Шта лицима лица говораху”; Едуард Лимонов: Шта још не можеш, „Све полете
увис, и ветар задиже сукњу”; Јуриј Кублановски: Буђење; Јелена Шварц:
Сметлиште)
63. У инат ветровима : антологија украјинске поезије XVI–XX век / приредила Људмила Поповић. – Бања Лука ; Српско Сарајево : Друштво српскоукрајинског пријатељства републике Српске : Завод за уџбенике и наставна средства Републике Српске, 2002.
(Герасим Смотрицки; Дамјан Наливајко; Из анонимних полемичких стихова
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80-90-тих година 16. века; Анонимне песме из Кијевско-михајловског
зборника; Лазар Баранович; Иван Величковски; Данило Братковски;
Феофан Прокопович; Григориј Сковорода; Иван Котљаревски; Левко
Боровиковски; Амвросиј Метлински; Микола Костомаров; Маркијан
Шашкевич; Олександар Афанасјев-Чужбински; Олександар Корсун;
Виктор Забила; Тарас Шевченко; Степан Рудањски; Иван Франко; Павло
Храбовски; Володимир Самијленко; Лесја Украјинка; Олександар Олесј;
Микола Зеров; Павло Тичина; Клим Полишчук; Олекса Слисаренко;
Јакив Савченко; Михајљ Семенко; Максим Риљски; Јевхен Малањук;
Володимир Сосјура; Богдан Игор-Антонич; Микола Руденко; Богдан
Бојчук; Дмитро Павличко; Лина Костенко; Богдан Рубчак; Борис
Олијник; Васиљ Симоненко; Микола Винхрановски; Иван Драч; Петро
Осадчук; Лидија Куљбак; Васиљ Стус; Марија Влад; Роман Лубкивски;
Оксана Сенатович; Хана Чубач; Микола Воробјов; Данило Кононенко;
Марија Павленко; Јуриј Завхородни; Васиљ Холобородјко; Віктор
Кордун; Леонид Кисељов; Свитлана Жолоб; Михајло Шевченко; Наталка
Никулина; Галина Паламарчук; Микола Лукив; Наталија Дзјубенко;
Тарас Феђук; Надија Кирјан; Игор Римарук; Марија Матиос; Ирина
Мироненко; Јуриј Андрухович; Иван Малкович; Васиљ Махно; Борис
Шчавурски).
64. До виђења, друже мој, до виђења / С. Јесењин. – Подгорица : ЦИП, 2003.
65. Лилит / Михаил Гробман // Борба. – Бр. 275 (2003), стр. 16.
66. Песме / В. Кордун. – Градишка : Српско просвјетно и културно друштво Просвјета ; Бања Лука : Друштво српско-украјинског пријатељства
Републике Српске, 2003.
67. Аутопортрет / Михаил Гробман // Стиг. – Бр. 92 (2004), стр. 61.
68. Видовито срце : руске народне песме и мисли. – Београд : Народна књига,
2004.
69. Лабуд, рак и штука / Сергеј Бирјуков; „Пио...” / Станислав Лакоба; Елегија,
„Линч је то неочекиване зрелости” / Сергеј Гандлевски; Две шминкерке, Статуе, „Град фигав – само је” / Алексеј Паршчиков; Сликару
Семјону Фабијасовичу / Тимур Запојев; „Ноћу” / Василиј Филипов; Из
болничког дневника : „Тати и матери!”, „Леже и хрчу римски војници”,
Надвисио је, Из свите сугласника: „Текло попут обезглављеног пледа”,
„Преушила сурла слону” / Глеб Цвељ; „Не могу да ме убеде” / Марија
Максимова; „Благост – то ти је кад фотку неког”, „Пешчани сат је хоризонтално”, „Киша, киша, киша, киша, киша” / Руслан Нурудинов; „Ја
и кобац смо уз јамство” / Андреј Корф; „Севастопољ расточе, нејасно
Керч”, Прво / Андреј Пољаков; „Временце с ноженцем тумара алејом”
/ Вадим Калињин; „К’о шипурак овештали ружичасти жбун“ / Максим
Амелин; „Дом неуглађен свет није светао”, „Аха”, „Што нема пукотина у
плоту” / Михаил Гронас; Море, „Ми ћемо, Леночка” / Дмитриј Соколов //
Књижевни магазин (2004), стр. 7–17.
70. Под заклетвом : приче и изводи из писама / Антон Чехов. – Београд :
Паидеиа, 2004.
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71. Склупчана магла / Михаил Гробман // Књижевне новине. – Бр. 1109–1110
(2004), стр. 32.
72. Кис / Татјана Толстој. – Београд : Геопоетика, 2005.
73. Левак : предање о тулском разроком леваку и челичној буви / Николај
Љесков. – Београд : Интерпрес, 2005.
74. Лов у рајској долини / Алес Разанав; Песме / Максим Замшев; Стихови /
Иван Голубничиј // Писмо. – Бр. 82–83 (2005), стр. 17–52.
75. Анђелица, „Моја неостварена врбо”, „Зрачити топлину у представи зима” /
Володимир Цибуљко; Украјински песници; Роберт Фалкон Скот, Песме
Источних Словена, Пејзаж с прозора касарне, Мој крст, Кратко писмо
Олесји / Олександар Ирванец // Развитак. – Бр. 225–226 (2006), стр. 35–45.
(Одељак „Украјински песници” садржи: Володзимир Свидзински: „Данас киша
лије”; Јакив Савченко: Христос отаву косио; Павло Тичина: Рат, „И Бели,
и Блок, и Јесењин, и Кљујев”; Клим Полишчук: „Проклетог века струна одјекује”; Олекса Слисаренко: Суша; Михаил Семенко: Градски парк,
Гаљини зуби, Интерференција; Максим Риљски: „Славим оног ко слободу воли”, „Уморих се од егзотике”, „Медове светле и златне купе”, „Да,
пролог смо. Ви имате свога краља”; Јевхен Малањук: Август; Дмитро
Фалкивски: „Полетели у боју кратком”; Степан Бен: Пољски сусрет; Лина
Костенко: „Потражите цензора у себи”, Скитска жена; Васиљ Симоненко:
Пророчанство 17. године; Иван Драч: Балада о удовиштву, Тајна почетка;
Васиљ Стус: 97; Васиљ Холоборођко: Упркос болу, „Данас је нашао нешто”, Стара кућа, Песма о мајци и њеној кћери, Без имена; Виктор Кордун:
Безимена тишина, „И сама могућност”, Давни криптограми (12, 18, 22);
Григориј Чубај: Плач Јеремије, „Тако се крхка спушта”)
76. Девет украјинских песника // Писмо. – Год. 22, бр. 84–85 (2006), стр. 72–83.
(Лина Костенко: „Само сагради храм”, „Песник не може бити власништво”,
„Мене, која се због корида на свет не јави”, „Дозиметром не може да
се измери”; Васиљ Стус: „Још се славне стене поносите круне”; Васил
Холоборођко: Упркос болу, Без имена; Григориј Чубај: Плач Јеремије,
„Тако се крхка спушта”; Јурко Позајак: „Дотрчите код мене сутра”,
Колекција песника № 7; Иван Малкович: Вече с прабабом, Бајка, Још
једна јесен, С анђелом на рамену; Иван Лучук: Три кита, Миниуспаванка,
Камењем затрпана реч, По, Усних кô укопан, Легох под точак историје;
Назар Гончар: Лирика футуристе; Назар Федорак: „Прошавши земљом
твога тела”, „Ту стани и буди. И слушај плач огледала”, „Одлеђено жаром
срце”, „Та со ме испија и оку мира не дâ”, Музика)
77. Кобзар / Тарас Шевченко. – Нови Сад : Савез Русина и Украјинаца Србије,
2006.
78. Моцарт и Салијери : „Мала трагедија” А. С. Пушкина ; превод либрета //
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VALERIJ VILINSKIJ A SLOVANSKÁ OTÁZKA,
JEJÍ KONTEXT A KRIZE 30. LET 20. STOLETÍ*1
Přítomná studie pojednává o jedné z publikací ruského emigrantu, právníka, politologa a novináře Valerije Vilinského (1903–1955), syna smluvního profesora Masarykovy univerzity Sergije
Vilinského (1876–1950), který sehrál důležitou rolii v politickém vývoji Československa po roce
1945, člověka tragického osudu. Tématem je jeho drobná práce K slovanské otázce. Tři koncepce
slovanské vzájemnosti (1930). Valerij Vilinskij, jehož některými jinými publikacemi se autor přítomného pojednání zabýval, zde vykládá tři koncepce tzv. slovanské vzájemnosti, demokratickou,
katolickou a rusofilskou. V tomto příspěvku se práce Vilinského kriticky posuzuje a interpretuje se
prolínání uvedených tří koncepcí v souvislosti s jinými jevy meziválečného Československa, kde
Vilinskij žil, na pozadí všeobecné krize 30. let 20. století a v konfrontaci s odbornou literaturou.
Klíčová slova: Valerij Vilinskij, slovanská otázka a tři koncepce slovanské vzájemnosti, souvislosti Vilinského koncepce na pozadí všeobecné krize 30. let 20. století.
The present study discusses one of the publications of the Russian émigré, lawyer, political
scientist and journalist Valerii Vilinskii (1903–1955), son of the contractual professor of Masaryk
University Sergii Vilinskii (1876–1950) who played a significant role in Czechoslovakia’s political
development after 1945, a man of a tragic fate. The subject-matter is represented by his minor
work On the Slavonic Question. Three Conceptions of Slavonic Mutuality (1930). Valerii Vilinskii,
whose other publications the author of the present treatise dealt with, explains the three conceptions
of the so-called Slavonic mutuality, i. e. democratic, Catholic, and Russophile. In this contribution
Vilinskii’s work is critically examined, and the permeation of the three mentioned conceptions is
interpreted in connection with other phenomena of interwar Czechoslovakia where Vilinskii lived,
against the background of the general crisis of the 1930s and in comparison with specialist literature.
Keywords: Valerii Vilinskii, Slavonic questions and three conceptions of Slavonic mutuality, the
contexts of Vilinskii’ conception against the backdrop of the general crisis of the 1930s.

Zvěčnělý kolega prof. Miodrag Sibinović hluboce zasáhl do srovnávací filologie,
zvláště do literární vědy ve smyslu mezislovanských literárních vztahů a slovanské
meziliterárnosti, zvláště srbsko-ruské, ale také do teorie překladu, translatologie i do
překladatelské praxe; byl filologem v širokém slova smyslu. Slovanská otázka nemohla tudíž nestát v pozadí jeho studií a knih: její různé traktování a nasvěcování
znamenalo také pohyb filologické a areálové slavistiky po dlouhá desetiletí. I když
by se zdálo, že slovanská otázka dnes, v době zatlačování národního programu a minimalizace role národních států v globalizovaném světě, kdy historicky vzniknuvší
Tento výstup vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu Mezislovanské kulturní a
literární vazby číslo MUNI/A/1331/2020 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický
vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2021.
*1
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nebo staletí pociťované celky ztrácejí na významu, již není nijak aktuální, nelze ji
zcela ignorovat nebo dokonce negovat; má nejen diachronní význam pro poznání slovanské minulosti, ale zasahuje také do současnosti a odpovědi na ni se vážou na reálný výklad literatury (Pospíšil 2016).
Sergij a Valerij Vilinští, otec a syn, jsou spjati s univerzitou, na níž působím více
než 45 let. Jde zejména o otce, který ve 20. letech 20. století získal na nově založené
druhé české (Masarykově) univerzitě místo tzv. smluvního profesora: měl profesorské
povinnosti, ale nebyl jmenován prezidentem Československé republiky, jenž, jak známo, přijímal nově jmenované řádné (ordinarius) univerzitní profesory v osobní audienci (aby zdůraznil jejich prominentní společenský a politický význam a úctu a vážnost,
které se tato hodnost tehdy ve společnosti a ve státě těšila), a měl i podstatně nižší plat.
Ordinariem se stal až po roce 1945, kdy byly znovu otevřeny české vysoké školy (na
Slovensku tzv. Slovenská univerzita, předtím Univerzita Komenského, přejmenovaná roku 1939 po vzniku loutkového Slovenského štátu za rektorování Vojtecha Tuky
v letech 1939–1942, popraveného roku 1946) uzavřené v Protektorátu Böhmen und
Mähren roku 1939 německými nacistickými úřady. Mezi ruskými porevolučními emigranty, kteří působili na území meziválečného Československa, později Protektorátu
Čechy a Morava a Slovenské republiky (od 14. 3. a 15. 3. 1939), byl i jeho syn Valerij.
Jde o příběh otce a syna, kteří profesně zakotvili v Brně a Praze, ale oba úzce spolupracovali i se Slovenskem. Bylo to logické: Praha a Brno je lákaly, neboť to byla tehdy vzdělanostní a vědecká centra, navíc v Praze a celých Čechách a na Moravě žila
řada ruských emigrantů podporovaných v rámci Ruské podpůrné akce, ale Slovensko
jim oběma bylo ideově bližší, neboť zde našli pevné náboženské zázemí: oba byli sice
pravoslavní, ale lákal je zejména katolicismus a Valerij byl velkým propagátorem ekumenismu. Zatímco Sergij Vilinskij získaný profesory Stanislavem Součkem (1870–
1935) a Václavem Vondrákem (1859–1925) pro Masarykovu univerzitu jako smluvní profesor zůstal částí své činnosti sice ukotven v medievistice, kterou pěstoval na
Novorossijské univerzitě v Oděse, ale přece jen se musel odborně přeorientovat na modernější literaturu (M. J. Saltykov-Ščedrin, Petko Todorov) a snažil se sporadicky spolupracovat i s katolickými kruhy na Moravě, jeho syn Valerij pronikl do českého prostoru mnohem razantněji. Oběma jsem věnoval řadu studií publikovaných v různých
periodikách a sbornících, speciálně jsem si u Valerije Vilinského všiml jeho knihy o
Československu, kde jasnozřivě uviděl perspektivy takového státu, jakož i podmínky
jeho rozvoje, ale ovšem i jeho slabiny, jež se ukázaly jako osudové (Pospíšil 1996a,
1996b, 2000a, 2015a, 2017a, 2017b; Поспишил 2012а, 2015b).
Fixními idejemi Valerije Vilinského, jehož život se nakonec vyvíjel tragicky až
k jeho údajné sebevraždě, byla křesťanská unie, tedy spojení křesťanských církví, v němž si kromě pravoslaví vážil univerzálního katolicismu, zatímco méně mu
konvenují protestantské církve, a idea nového Ruska spjatého s tzv. ruskou revolucí jako dlouhodobým procesem a také slovanská otázka, kterou zkoumal na příkladu
jejího oživení ve 20. století také v souvislosti se vznikem nových slovanských států (Československo, Polsko, Jugoslávie) a nového Ruska, které se sice rozvíjí jinou
cestou, než by si přál, ale byla zde naděje na výraznou vnitřní i vnější změnu. Ideový
kvas v ruské emigraci, např. v reakci na novoslovanství a euroasijství (евразийство)
vedl i k vývoji nových představ, jež neustrnuly na starých koncepcích spojených
s předrevolučním Ruskem, ale uviděly Rusko jako dynamický celek v kontextu rozСлавистика XXV/1 (2021)
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víjející se Evropy, která se na přelomu 20. a 30. let 20. století dostávala do nové krize
hospodářské i politické a jež vyústila v novou válku. Kromě diachronně synchronních pohledů na ruskou revoluci chápanou jako dlouhodobý proces trvající tehdy minimálně více než jedno století a vytváření křesťanské církevní unie se slovanská otázka stávala znovu v nových pozicích a souřadnicích aktuální (Vilinskij 1930).
Valerij Vilinskij vidí hlavní změnu v této otázce po roce 1918 v tom, že se stala záležitostí státní na rozdíl od situace před první světovou válkou, kdy se státní aspekt týkal jen těch Slovanů, kteří měli samostatné státy (Rusko, Srbsko, Bulharsko). Zásadní
je potom vyřazení Ruska z tohoto okruhu, neboť, jak říká, Rusko neprojevuje slovanskou politiku a k slovanským státům se chová jako k jiným. Hlavním problémem
sblížení Slovanů a vytváření toho, čemu se někdy říká slovanský svět, je vyřešení
vzájemných mezislovanských sporů. Nepříliš přesvědčivě se domnívá, že byl vyřešen problém československý, jihoslovanský a polský, ale objevil se problém polsko-ruský a jihoslovansko/jugoslávsko-bulharský. Tam vidí zásadní otázku makedonskou a u Bulharů k tomu ještě egejskou (tedy bulharsko-řeckou) a dobrudžskou (tedy
bulharsko-rumunskou). V podstatě přesně uviděl problém ukrajinský, který je podle něho zaměřen proti Rusku i proti Polsku. Nevyjasněna zůstává pozice Slovanů na
území neslovanských států: Slovinců a dílem i Srbů a Chorvatů v Rakousku a Itálii,
Slovanů v egejské Makedonii a Thrákii, tedy podle identity Bulharů, Makedonců.
Albánský problém nebyl tehdy dominantní tak, jak je tomu dnes, a ani otázka náboženská nenabývala tak ostrých konfliktních poloh.
Valerij Vilinskij si povšiml francouzských komentářů k významu slovanského
světa ve střední Evropě a na Balkáně, kde se vytvořily velké státy: tehdy čtrnáctimilionové Československo s Podkarpatskou Rusí, Třicetimilionové Polsko a na jihu
pak Jugoslávie a Bulharsko. Francouzský komentátor se domníval – ne zcela správně, že by tyto země byly připraveny od Baltu k Jadranu hájit územní celistvost do posledního dechu (Vilinskij 1930: 16). Vyvedením Ruska po Říjnové revoluci z okruhu
dominantního faktoru mezislovanské vzájemnosti se posilují vztahy nově vzniklých
slovanských států se Západem. Nicméně: „Jakákoli by byla budoucnost Ruska, utužení styků Slovanstva se Západem vůbec neznamená, že by tyto nové státy svou spoluúčastí v evropském konsolidačním procesu pomáhaly vytvoření hráze, namířené
proti Rusku; jejich činnost musí být právě vykládána jako přípravná práce k tomu,
aby Rusku po letech dobrovolné izolovanosti bylo umožněno připojiti se k evropskému vývoji. Okolnosti, že Rusko nejeví zájmu o slovanskou součinnost, nemůže zadávati podnět k tomu, aby poměr ostatních Slovanů k Evropě zůstával ve stavu ‚pendente conditione‛. Tato taktika byla velice krátkozrakou a ve svých důsledcích téměř
protiruskou, poněvadž by znamenala politiku ztracených možností, a to takových, jež
mají nemalý význam i pro samotné Rusko“ (Vilinskij 1930: 16–17).
Celá koncepce knihy vychází z řady studií, které Valerij Vilinskij psal pro různé časopisy, především, jak uvádí, pro polský Przegląd powszechny, pařížský ruský
emigrantský časopis Vozroždenije a pražský Volja Rossii. Takto je ostatně celá koncepce respektována: primárně na problém polsko-ruský a na českou recepci a obecné
pojetí slovanské otázky.
Klíčová je v knize o slovanské otázce druhá kapitola, která srovnávacím způsobem zkoumá reálnou základnu slovanské vzájemnosti v pojetí různých slovanských
národů a jejich ideologické a politické reprezentace. Začíná dobovými bulharskýСлавистика XXV/1 (2021)
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mi projevy, jež byly nemnohé, ale objevuje se v nich představa slovanské federace.
Cituje několik článků a dochází k závěru, že by se tyto představy o ruské dominanci, ovšem s Ruskem jiným než bolševickým, hodily spíše do arzenálu básníka, tedy
že jsou hodně emotivní, nikoli reálné, když připustíme spory rusko-polské a srbsko-chorvatské. Vyzdvižení Jugoslávie a obnoveného Polska by působilo výrazněji, kdyby na mezinárodních dohodách participovalo Rusko. Vládnoucí směry jihoslovanské
odkazují k jakési slovanské jednotě, kde Rusko neztratí svou důležitou nebo dokonce
vedoucí úlohu, ale Rusko jiné než současné. Třetí směr – katolický – představují někteří Slovinci a Chorvati, kteří při uznání přátelského vztahu s Ruskem jsou spíše západní orientace. Na základě analýzy dobové časopisecké produkce ukazuje na územní nároky Ruska vůči novému Polsku, ale myslí tím nové postbolševické Rusko, byť
stávající hranice byly mezinárodně dohodnuty. Polská stanoviska vůči Rusku byla
rozporná: jedni si přáli rozdělení Ruska a vznik velké Ukrajiny, jiní to naopak odmítali: zajímavé je, že tyto koncepce, byť podprahově, nikoli nahlas, v polských stanoviscích k rusko-ukrajinské otázce se občas vyskytují. Zvláštní pozornost věnuje
Valerij Vilinskij českým názorům, z nichž vyzvedává zejména tzv. demokratický,
v podstatě Masarykův a Benešův, a po něm Kramářův novoslovanský; sám to vidí
tak, že slovanská politika je součástí a prostředkem demokratické a všelidské politiky
(Vilinskij 1960: 39). Jde o koncepci, kterou u nás nahlas vyslovil už Karel Havlíček
Borovský: není rozdílu mezi Slovanem a člověkem, rovnoprávnost národů velkých
a malých, neuznávání prvenství, protektorství nebo mesianistické poslání jakéhokoli
národa. Odmítá také rusofilství a panrusismus; slovanství není proti žádnému národu,
tedy ani německému. Sjednocování slovanské je podle této koncepce stupněm k demokratické organizaci světové.
Na okraj poznamenávám, že podobné stanovisko vyslovili ve 20. století ve stopách
Masarykových, ale pokud jde o analýzu materiálově podloženěji, například Frank
Wollman, jeho syn Slavomír Wollman a jiní (F. Wollman 1928, 1936, 1937, 1958,
1968, 2003, 2012; S. Wollman 1988, 1989, 2013; Pospíšil 1998, 2005, 2014, 2016),
i když např. F. Wollman byl důraznější v hledání společných slovanských topoi/loci
communes, tzv. slavismů, ale nepomíjí ani tzv. antislavismy (Wollman 1968). Oproti
Masarykovu směru, jak již bylo uvedeno, stál směr Kramářův, v podstatě silně emotivní a hlavně geopolitický, mocenský, tedy mezinárodní prosazení slovanské síly teritoriální a populační jako hráz vytváření impérií, zejména německé. Rusko je v této
koncepci protektorem, i když se to přímo neříká. Pokud jde o ruskou, potažmo sovětskou politiku, která, jak většina badatelů tvrdí, není slovanská a Slované tu v té době
(meziválečné) nezaujímají důležité místo. Ukazuje se, že nový sovětský režim některé klíčové otázky carského Ruska odsunul stranou, vyzvedl např. kdysi celkem slabý
problém ukrajinský, ale v budoucnu, jak se tu tvrdí, jistě i otázka Cařihradu a úžin
nabude znovu na významu. Rusové sami se musí vyrovnat s koncepcemi 19. století,
kdy šlo v podstatě o dominanci Ruska v slovanském světě, ale také strach vyjádřený
kdysi Dostojevským, totiž že osvobození Slovanů bude pro Rusko největší hrozbou.
Když se na tyto shrnující poznámky Valerije Vilinského podívám z časového odstupu
v podstatě takřka devadesáti let, musím uznat, že téměř všechny názory a předpoklady někdy znovu vstoupily do hry a dokonce vícekrát: to je věčný problém, rusko-polský, resp. rusko-polsko-ukrajinský, neboť je to zjevný trojúhelník, kdy všechny tři
země mají své zájmy, jež jsou v rozporu se zájmy dvou zbývajících, včetně pohledu
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na historii, který je i dnes nesmiřitelný; k tomu dne přistupuje složitěji utvářený vztah
česko-ruský, podstatně se lišící od vztahu slovensko-ruského. Totéž se týká problému
Cařihradu, i když dnes nabývá spíše podoby široce koncipovaného rusko-tureckého
vztahu oscilujícímu mezi vynuceným spojenectvím a zjevným nepřátelstvím, a tedy
již tak zřetelně – zejména z hlediska náboženského – nevystupuje do popředí a je řešen jiným způsobem, ale tvrdím, že je svým způsobem stále přítomen. Podobně problém Balkánu slovanského i neslovanského, posílení zájmů dnešního Turecka, rozpad Jugoslávie a válka v 90. letech 20. století – a tento konflikt podprahově pokračuje
– svědčí o tom, že v průběhu 19. a první poloviny 20. století byly k slovanské otázce
vysloveny v podstatě všechny důležité názory a uvedeny všechny možné relevantní koncepce, a to u různých národů. Do ruského pohledu na slovanskou otázku vstupují často názory slovanských umělců, například je zde uveden básník Konstantin
Balmont, mimochodem milovník českých zemí (Бальмонт 1931; Balmont 2001),
který nejednou vyjadřoval lítost nad mezislovanskými nesváry.
Klíčem k pochopení Vilinského pozice je kapitola třetí, v níž jde o aplikaci různých pojetí. Na prvním místě jmenuje dvojí pojímání slovanské politiky: tzv. revoluční a státotvorné. Revoluční bylo zdrojem permanentního neklidu, a právě toho se
obávaly jiné země: šlo primárně o boj o kulturní a také politickou autonomii Slovanů
ve větším státním celku s vyústěním ve vytvoření vlastního národního státu. Rusko,
které bylo samostatné, a tedy aplikovalo spíše státotvornou formu, muselo na sebe
brát i roli ochránce Slovanů, která mu v podstatě byla ostatními Slovany vnucena, na
počátku 19. století se to zdánlivě překvapivě týkalo také Poláků (viz naši studii o panslavismu). Po vzniku velkých slovanských států po roce 1918 se podle V. Vilinského
předním úkolem stala transformace revolučního pojetí do státotvorného, současně
však také o uchování revolučního potenciálu, jenž by však nebyl hrozbou pro jiné národy a státy, naopak posiloval potencialitu vzájemné kooperace a spojování různých
národů v jednom státě: to byl problém všech nových slovanských států, Polska, ale
hlavně Československa a Jugoslávie. Pokud jde o vnitřní pojetí, uvádí směr demokratický (Masarykův apod.), katolický a rusofilský; v dalším textu tyto směry označuje
i jinými, podobnými termíny.
Rusofilský nazývá někdy „tradiční“ a myslí tím jednoznačnou vazbu na Rusko, která byla i v českém prostředí typická minimálně pro první polovinu 19. století, ale i o
něco později. To také souvisí s realizací tehdejších geopolitických projektů, v nichž
se již nebylo možné opírat o jakési Velké Rusko, např. Malé dohody (Petite Entente).
Potřeba vytvářet velký středoevropský geopolitický celek vznikl přirozeně jako nezbytí nahradit rozpadlé Rakousko-Uhersko, ale nikdy se ho nepodařilo plně realizovat. Jako doplnění uvádíme meziválečnou snahu o oživení konceptu Střední Evropy,
oproštěného od velkoněmecké ideologie vyjádřené v knize Friedrich Naumanna Das
Mitteleuropa (1915), tedy volnou, především hospodářskou spolupráci a obnovu ekonomického, obchodního, finančního a dopravního a koneckonců i nejpevnějšího kulturního celku mezi Rakouskem, Maďarskem, Československem, dále i Itálií a Jugoslávií,
jehož tvůrcem byl mj. maďarský vědec Elemir Hantos (Pospíšil 2004, 2006a, 2006b,
2015a; Jeřábek 2008; Litteraria Humanitas XI 2002; Comparative Cultural Studies in
Central Europe. 2004; Hantos 1925a, 1925b, 1926, 1928, 1929, 1931a, 1931b, 1932a,
1932b). Centrem tohoto úsilí bylo Brno a Právnická fakulta Masarykovy univerzity se
svou vědeckou školou normativního, novokantovského práva Františka Weyra, kde se
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ve 20. s 30. letech minulého století konaly různé konference a setkání, na nichž se o
těchto věcech hovořilo; tato fakta však Vilinskij neuvádí.
Dnes je tu Visegrádská čtyřka a různé peripetie její existence a působení a také
různá míra její spolupráce a rozporů: dříve se myslelo, že by to mohl být přechod
těchto „postkoloniálních“ zemí do EU, později se zase utvářela jakási opozice vůči
některým politickým tendencím ve vedení EU, hlavně zde reálně vládnoucích zemí,
tedy Německa a Francie, nikdy však jako celek nefungovala: jak Malá dohoda, tak
Visegrádská čtyřka, v níž je však ještě mnohé otevřeno. Nakonec se ukázala nosnou orientací přímo na Západ, dokonce na euroatlantickou vazbu, jak to ukázalo
k Visegrádu v posledních letech, patrně z ekonomických důvodů, inklinující malé
Slovinsko, byť se členem čtyřky nakonec nestalo, hned po osamostatnění z rámce
Jugoslávie a jeho zvláštní vztahy k USA: tyto sbližovací a vzdalovací pohyby se projevily zvláště silně od počátku 21. století a probíhají v oslabené formě dodnes. Jde,
jak patrno, o jakési kopírování pozice bývalého Rakouska-Uherska, jež tu zjevně
chybí, i když příčinami jeho zániku byly zase vnitřní, antagonistické rozpory, jejichž
překonávání se řešilo tak, že některé zájmy musely ustoupit a nerealizovaly se (někdejší slovansko-německo-maďarský konflikt s různými akcenty a výsledky). Zdá se
tedy, že pro západoslovanské národy je takové sbližování hospodářské a dílem i politické spíše záležitostí pragmatickou a lze se o ně opírat, jako by se tu dědily staré
rozpory monarchie, jen převedené do jiných státních celků, kde však chybí potenciální scelující role dědičného trůnu. Neoslovanství, silné ke konci 19. století (Karel
Kramář), ve 20. století ustupuje zejména pod tlakem narůstajících mezislovanských
sporů, Rusy využívané neochoty rakousko-uherských úřadů řešit slovanskou otázku
a také zvětšujících se rozdílů mezi převážně západní a převážně východní částí říše
(Předlivskem/Cisleithanien a Zalitavskem/Transleithanien).
Katolický směr si Valerij Vilinskij ponechává nakonec a vidí v něm hlavní naději,
jak v slovanské otázce postoupit kupředu a učinit ji integrativní složkou evropskou a
světovou. Je tu především katolický universalismus, tolik obdivovaný zejména pravoslavnými Rusy (Gogol, ruští jezuité ve Francii, např. slavný katolický kněz, kníže
Ivan Sergejevič Gagarin, 1814–1882). Vilinskij správně postřehl také to, že Rusko
rozkročené mezi Evropou a Asii a mající také integrující asijské základy dané několikasetletou mongolsko-tatarskou okupací, ale také vzájemným soužitím a ovlivňováním, má ještě jiné geopolitické zájmy, které je vzdalují problémům slovanským,
tedy evropským.
Čtvrtá kapitola pojednává o řadě dalších aspektů, jež vyvstaly zejména ve 20. století v důsledku první světové a občanské války v Rusku a samozřejmě vzniku velkých
slovanských států. Vilinskij analyzuje dobové sbližování polsko-ruské v otázce ukrajinské, ale to, jak víme, bylo oslabeno posílením SSSR po roce 1939 a zejména 1945,
a naopak od 90. let 20. století se vyvinulo ve sbližování polsko-ukrajinské, byť hodně
čerchované. Zde možná Vilinskij nedoceňuje fakt, že Rusko od reforem Petra I. mířilo vždy na nejzazší Západ, tedy k sbližování s vlivy francouzskými a britskými, ale i
dalšími, přičemž se opomíjel právě kulturní areál střední Evropy a Balkánu budovaný
Slovany i jinými národy, kde si chtělo Rusko udržet vliv, a stát tak hodnotově jakoby
nad nimi právě v zápase se západními mocnostmi, Francií a Velkou Británií, a také
Německem, které se rozprostřelo od Západu na Východ (linie Západ – Východ vedla
tradičně po ose Kiel – Terst), zvláště po sjednocení po vítězné válce Pruska s Francií.
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Tak se například stalo, že ruský romantismus vzniká přibližně ve stejné době jako anglický a skotský, jen pár roků po německé univerzitní, tzv. rané romantice či romantismu (die deutsche Frühromantik; viz Horyna 2005), zatímco u západních Slovanů
je vše opožděno, a to i v jinak literárně nesmírně rozvinutém Polsku, nejen u nás a na
slovanském jihu, nemluvě o tom, že se některé směry, včetně romantismu zužují nebo
jsou v podstatě neexistentní (např. český romantismus je zpočátku spíše sentimentalismem nebo preromantismem, snad s výjimkou K. H. Máchy; i tzv. realismus Boženy
Němcové je vlastně zastydlým sentimentalismem, stejně jako do značné míry tvorba
J. K. Tyla, jak to správně uviděl již K. Havlíček Borovský). Zde Vilinskij vyslovuje názor, jenž je zjevně podpořen dobovými náběhy, které však později „vychladly“,
např. to, že Polsko táhne Rusko na Západ (to mohlo platit v 17. a jen do jisté míry v
18. století, kdy bylo nahrazeno přímým přesahem k Západu, a to spíše jen ve sféře
kultury a umění, např. baroko, klasicismus apod., deroucí se z Polska do Ruska přes
tzv. západní Rus, tedy dnešní Bělorusko a Ukrajinu, viz Lappo-Danilevskij 2005;
Pospíšil 2006c: 326–327): jde vždy o to, jak se k tomu staví právě ten prostor, k němuž má být jiný prostor přitažen, nejde tedy primárně o mediátora.
Kniha V. Vilinského, byť má spíše ráz politologicko-žurnalistický, se v řadě míst
rozevírá do hloubky diachronně: to jsou všechna místa, v nichž pojednává o kontroverzích, včetně tragických sporů jihoslovanských, polsko-ruského, ale i jiných.
Vilinskij nepomíjí ani zájem Ruska nejen o Balkán a střední Evropu, ale také o oblast
Baltie/Pobaltí, tedy to, čeho si Vilinskij všiml a co kopíruje území Ruského impéria. Tu se mohou, byť dočasně, sblížit zájmy Ruska a baltských národů, nebo naopak
Ruska a Polska. Vilinskij nevidí problém běloruský, i když i zde se, jak známo, zájmy
Ruska jasně projevily, ale spíše problém ukrajinský, jak se ukazuje i dnes. Nicméně
za klíčový pokládá vztah rusko-polský, a – jako polonofil – vidí v rusko-polském
sbližování a postupném (jde však o běh na dlouhou trať) překonávání rozporné minulosti, což se nakonec ukázalo ještě složitější, než se tehdy zdálo, dokonce i geopoliticky (postoj Poláků k tzv. západním územím a na druhé straně ke kresům, k Haliči,
tzv. západní Ukrajině a Bělorusi).
Vilinskij tu také spekuluje o sbližování Polska s Malou dohodou, což se také ukázalo jako utopické, byť zde Polsko působilo spíše jako disperzní prvek, například
zvláštními vztahy k Maďarsku/Uhersku a Rumunsku. Dál už neuvažuje, ale jistě by
tu byly – i vzhledem k současnosti – důležité zájmy směřující na Blízký a Střední
Východ, k Persii/Íránu a Indii, o čemž svědčí i ruské vojenské a politické tahy od
časů Kateřiny II. a Pavla I., ale také sovětské diplomatické iniciativy směrem k Indii
a Pákistánu v 60. letech 20. století, nyní intervence (hájení ruských zájmů jako výrazu vlastního ohrožení tak, jak to dělají i jiné velmoci, často extrémně daleko od vlastního území) v Sýrii apod.
Správně Vilinskij předpokládá, že v dohledné době nebude mít Rusko slovanské
ambice ve smyslu využívání tzv. slovanské otázky. Ukázalo se, že i tehdy, kdy to bylo
výhodné, udržovala se „slovanská“ orientace SSSR, resp. hraní slovanskou kartou,
jen čistě pragmaticky a na velmi krátkou dobu (koketérie se „slovanskou politikou“
po roce 1945, některé sovětské práce chápající Velkou/první světovou a druhou světovou válku jako odvěký boj Slovanstva s Germánstvem apod.). Aniž by význam rusofilského směru snižoval nebo jej zcela eliminoval, myslí si Vilinskij celkem správně, že je nutné toto stanovisko revidovat.
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Rusofilské hledisko nakonec srovnává s tzv. demokratickým takto: „Mezi demokratickým pojímáním slovanství a rusofilskou doktrínou je velice mnoho rozdílů;
nejnápadnějšími a nejvíce patrnými jsou programové rozdíly čistě praktického rázu.
Avšak politická praxe není nejdůležitějším bodem, který by opravňoval k hodnocení
obou koncepcí jako zcela protichůdných. Největším a skutečně podstatným rozdílem
zůstává okolnost, že demokratické slovanství navazuje na určitý světový názor, kdežto rusofilská koncepce nemá této odtažité základny, a chápe proto slovanskou vzájemnost jen z hlediska citového, přechodné politické konstelace, etnických a třídních
zájmů a tak dále.“ (Vilinskij 1930: 94).
Zde nutno ještě před kulminací výkladu Vilinského, která směřuje k syntéze katolického a demokratického proudu, nutno předznamenat, že rusofilský směr není pouze emotivní, citový, jak uvedeno, ale že má i reálný, racionální základ. Ruské zájmy
nejsou identické se zájmy jiných, „menších“ Slovanů, stejně jako zájmy neslovanských národních států nejsou totožné se zájmy Slovanů ne proto, že jde o jiná etnika,
což vlastně není často ani pravda (např. Češi mají podle genetických zjištění silný prvek germánský; někteří tvrdí, že i keltský, což asi není přesné, ovšem kromě jiných,
a kromě většinového slovanského). Jinak řečeno: „hlas krve“ tu nemůže být směrodatný, podstatnější by mohl být důvod ideologický a prakticky politický, ale nejpevnějším tmelem národní identity, tedy i národních států, je jazyk a vše s ním spojené,
hlavně jeho produkty; ani onen demokratický názor, který spojuje různé národní státy, jistě i slovanské nemůže být stabilním východiskem, neboť realizace obecné demokracie se v jednotlivých zemích podstatně liší, a i když najdeme styčné body, je tu
také mnoho rozdílů daných obecně i kulturně historicky, ale jistě i empiricky. Ostatně
stav střední Evropy ve 30. letech minulého století, kdy právě Československo bylo
jedinou relativně fungující demokracií (byla tu ovšem ústavu prakticky přesahující
role Hradu, tedy autorita Prezidenta Osvoboditele, který do politiky silně, byť většinou nepřímo, zasahoval) obklopenou přinejmenším autoritativními režimy. Za obecnou ideologií, stejně jako emocí, jsou často zcela střízlivé zájmy ekonomické a úzce
skupinové až osobní, jinak by asi nebyly války vůbec nebo alespoň ne tak časté a
vleklé. Ani tu bych – na rozdíl od Valerije Vilinského – neideologizoval ten nebo
onen směr, spíše bych hledal skryté motivace a reálné fungování.
Vilinského koncepční konstrukce nacházíme v páté kapitole. Jistě tu nemohl pominout integrační potenciál cyrilometodějské mise a jejího kulturního významu spojujícího Západ a Východ. K cyrilometodějské tradici právě ve 20. století inklinuje
– po známém konfliktu nové republiky s Vatikánem, zvláště od svatováclavského
milénia 1929, unionistická koncepce českých katolíků v tzv. Apoštolátu sv. Cyrila
a Metoděje, světové organizace se sídlem v Olomouci ve spojitosti s cyrilometodějskou encyklikou Lva XIII. Grande munus (1880) a ve 20. století s činností olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana spojenou s poutěmi na Velehrad. Vilinskij
vychází z tehdy aktuálních „námluv“ demokratického a katolického proudu, směřujících k vzájemnému respektu ve smyslu společné státní politiky: katolíci, dříve radikální zastánci rakousko-uherského klerikalismu, by se měli stát a stávali se oporou
československé státní ideje, aniž by popírali zájmy Vatikánu jako duchovního, ale
také politického a státního centra katolíků.
Katolický univerzalismus by mohl být také silným faktorem náboženského univerzalismu, jenž by posiloval a sjednocoval slovanský svět jako takový. Vilinského
Славистика XXV/1 (2021)

Valerij Vilinskij a Slovanská otázka, její context a krize 30. let 20. století

61

idée fixeje křesťanská unie, ale slovanská otázka překračuje náboženský svět a míří
k sekularismu, v dnešní době k postsekularismu (Pospíšil 2018), i když křesťanská
unie nepochybně směřuje k popularizaci a silnějšímu vlivu slovanské otázky; jde
o dvě roviny, které se protínají na značně úzké ploše. Zásadní rozdíl nespočívá ani
v boji demokracie s teokracií, jak o tom psal Masaryk, ale spíše v jiném pojetí národa a národního státu jako nositele víry: unionistický směr v katolicismu nemůže přijmout sekularizaci nebo nacionalizaci náboženských kultů, včetně Cyrila a Metoděje,
jde mu o vnitřní, nikoli jen emotivní hodnotu národa. Zde je katolický unionismus
bližší „demokratickému“ nazírání na slovanskou otázku než směr rusofilský, zvláště
pokud je nevýbojný, jak Vilinskij předpokládá, spojující Východ a Západ. Vilinskij
končí jasně optimisticky: „Katolíci, přes celou odlišnost svého pojetí slovanství, musí
přece uznati, že stojí vlastně v jednom táboře se stoupenci demokratické koncepce;
obojí se přidržují doktrín, jež jsou odvozovány od určitých světových názorů, kdežto rusofilism spočívá na zcela odlišných předpokladech. Ačkoliv tyto světové názory
jsou různého obsahu, přece formálně, alespoň podle své struktury, jsou stejně hodnotné, kterážto okolnost poskytuje možnost nejenom boje, nýbrž také úcty k odpůrci.
Pokud obě koncepce se stýkají při společné práci v oboru slovanské státní politiky,
mohou se navzájem respektovat a nepřičiňovati se o to, aby stát byl jednostranně zneužíván za účelem omezení kulturního zápolení. Při splnění této podmínky se strana
demokratického slovanství, uznání kladných hodnot unionismu, alespoň potud, pokud přináší nepopiratelný, třebas nepřímý užitek státu, může být jejich oboustranný
poměr zcela loyálním. A tak obě pojímání – katolické i demokratické – při stálém duchovním zápase o uplatnění a obsah určitých hodnot, mohou svorně spolupůsobiti ve
prospěch státní slovanské politiky a býti jejími stejně důležitými pilíři v nejhlubších
národních vrstvách.“ (Vilinskij 1930: 118).
Při kladném ocenění těchto úvah a syntetického úsilí, nelze Vilinského pohled jednoznačně přijmout jako odpovídající dobové historické realitě. Je to dáno především
tím, že jde o svár nadnárodní a národní ideologie, pokud Slovany pokládáme za nějaký relativně homogenní celek. A v tom je právě kámen úrazu: jestli existují Slované
jako takoví, jestli existuje Slovanstvo, jestli existuje tento nadnárodní fenomén jako
hodnotový průsečík a jak je stabilní nehledě na historické proměny. Nelze se zabývat slovanskou otázkou, aniž bychom definovali podstatu Slovanů, Slovanstva. Zde
se nám vrací známý spor nominalistů s realisty. Tedy zda existují Slované nebo jsou
jednotlivé slovanské národy, které vykazují určité společné rysy, jež pak nazýváme
slovanskými nebo slavismy. Ještě ve 20. letech 19. století uvádí Pavel Josef Šafařík
(1795–1861), druhdy ředitel gymnázia v Novém Sadu (Neusatz), slovanský jazyk
a slovanskou literaturu v singuláru, nikoli v plurálu, i když je zjevné, že v samotné
publikaci píše o slovanských jazycích a literaturách, vycházeje z dobového stavu.
Rozlišuje ještě např. severoslovanské jazyky, nemohl zachytit ani vrcholy ruského
romantismu, natož „zlatý věk“ ruské literatury; jeho obraz slovanských literatur vrcholí spíše koncem 18. a počátkem 19. století, ale snaží se tím patrně vyhovět dobové ideologii, ale také zdůraznit reálnou, byť relativní slovanskou kulturní jednotu
(Šafařík 1826, 1963, 1983; Pospíšil 2004–2005, 2020b).
Frank Wollman (1888–1969) kdysi poukázal na to, že problém Slovanů je problémem slavismů, ale také antislavismů: jako by Slované jedním dechem produkovali
věci společné, obecné, ale současně v duchu behaviorismu cíleně praktikovali antiСлавистика XXV/1 (2021)
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slavismy jako určitou oponenturu: možná právě to odlišuje slovanský jazykový, kulturní a historický celek od jiných celků, např. románského nebo germánského, totiž
to, že národní a obecně slovanské rysy se staly ideologií, nabývajíce často subjektivního rázu.
Slovanská identita je tedy základem uvažování v tom smyslu, jak je prezentuje
Valerij Vilinskij. Tato identita nepochybně existuje, ale je problematická, oslabuje i
posiluje, dokonce se ztrácí nebo podléhá negaci; to vše třeba vzít v úvahu. Toto vše
najdeme v díle Franka Wollmana, např. již v Slovesnosti Slovanů, kde se nejvíce přibližuje T. G. Masarykovi a E. Benešovi, že u Slovanů nachází schopnost přejímat,
ale také syntetizovat a vyvíjet nové celky na hraně stávajících kulturních vrstev (viz
citát dále).
Uvažování Valerije Vilinského vstupuje do světa v době narůstající světové krize
hospodářské a politické v předvečer nové světové války. Odtud nárůst nového hledání a sjednocování, které mělo předcházet konfliktům, a slovanská otázka by mohla být takovým scelujícím faktorem, ale nakonec, jak vidno, nebyla; stejně jako před
první světovou válkou to nebyla idea sociální, naopak sociálně orientované programy, socialistické a sociálnědemokratické, katastrofálně selhaly a probudily do života radikální síly, s nimiž se Vilinskij musel i ve svém spise vyrovnávat, tj. např. nové
Rusko.
Do tohoto hledání patří v meziválečném Československu také úvahy o krizi demokracie, tj. právě tohoto proudu, který v slovanské otázce považuje Vilinskij – kromě
katolického – za stěžejní.
Německá slavistka Anne Hultsch ve své fundamentální, komplexní knize o
Valeriji Vilinském (Hultsch 2010) posuzuje jeho názor na křesťanský univerzalismus a slovanskou otázku kriticky. A doprovází ji přehlednou tabulkou, která ukazuje na složitou kombinovatelnost různých typologií Vilinského koncepce, jak jsem
ji zjednodušeně vyložil výše, ale ani tato schémata a diagramy, přes svoji složitost
a sofistikovanost, nevystihují Vilinského „projekt“ v jeho celistvosti a diachronii.
Je zřetelné, že tento koncept je synkretický nebo, chcete-li, hybridní. Zmiňuje se
také o tom, že rusofilskou koncepci pokládá Vilinskij za připravenou k překonání
„kritickým slavismem“ nebo, jak cituje Franka Wollmana, „vědeckým realismem“:
„Methodologisch stellt Vilinskij der russophilen Konzeption ein konsequenzen, ein
konkretes und streng wissenschaftliches, das nicht nur eine Diskussioner mögliche,
sondern auch die Suche nach Wegenzur Korrektur und zur Erhellung des tatsächlichen Sachstandeseröffne […] Zur Beurteilung der demokratischen und der russophilen Konzeption dient Vilinskij ihre Flexibilität und Praktikabilität als Hauptkriterium,
dessen Tragbarkeit er an der russisch-polnisch-ukrainischen Frage näher untersucht“
(Hultsch 2010: 315).
Zde se musíme zastavit: metodologická čistota je u Vilinského slabá; o to více je
zde právě oné flexibility a praktičnosti; nicméně se ukazuje, že hlavní důraz kladený na problém rusko-polsko-ukrajinský a do jisté míry „uzávorkování“ (fenomenologicky „Einklammerung“) nebo spíše taktika „laissez faire“ nebo „laissez passer“
nese s sebou značné problémy: jsou spojeny nepochybně s „měkkým podbřiškem
Evropy“ (Balkánem), do něhož se nořily zájmy evropských mocností, německá osa
Berlin – Bagdád, zájmy britské a ruské (tehdy; dnes i jiné) a tyto zájmy nejen nezmiСлавистика XXV/1 (2021)
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zely, ale spíše eskalovaly nyní a v různých modifikacích trvají dále, kdy k nim přistupuje problém albánský a postupující islamizace Evropy a světa (Štěpánek 2011,
2014, 2020). Zajímavé je, že preference osy rusko-polské s domnělým trianglem
rusko-polsko-ukrajinským se objevuje například i v koncepci slovanských literatur
Jiřího Horáka (1884–1975), brněnského předchůdce FrankaWollmana na stolici slovanských literatur v rámci Slovanského semináře Masarykovy univerzity, manžela
Slovenky Anny Gašparíkové (1896–1987), soukromé archivářky T. G. Masaryka,
v letech 1945–1948 československého velvyslance v SSSR, později hlavně etnologa, profesora Univerzity Karlovy a ředitele Ústavu etnografie a folkloristiky
Československé akademie věd (Horák 1948; Pospíšil 2012b) – na rozdíl od česko-jihoslovanské osy Wollmanovy.
Typologická síť koncepcí, s nimiž Valerij Vilinskij pracuje, od základní dvojice „revoluční – státotvorná“ přes trojici „demokratická – katolická – rusofilská“ až k jejich
charakteristice a rozpětí směrem k státu, Slovanstvu, Vatikánu, Evropě a světu, je nejen příliš složitá a vykalkulovaná, ale přede vším neodpovídá reálné funkci tzv. slovanské otázky ,,která je vlastním tématem jeho knihy. Ani demokratická, ani katolická koncepce totiž vlastně nepokládá tzv. slovanskou otázku za dominantní, za svou součást;
spíše se s ní nějakým způsobem vyrovnává, zatímco tzv. rusofilská koncepce se sice
výslovně týká slovanské otázky, ale přináší jen jedno z možných řešení. Zatímco tzv.
demokratická a tzv. katolická koncepce se staví k slovanské otázce jako k něčemu vnějšímu, vnějškovému, rusofilská ji řeší jednostranně. To, k čemu Frank Wollman postupně dospíval ve svém díle, bylo hlavně uhájení slovanské otázky samostatně jako důležité součásti vnímání světa, která vycházela z objektivních i subjektivních faktorů (nikoli
nadarmo byli lidé Wollmanovy a ještě dřívější generace oslněni romantickou „filozofií vůle“ v provedení A. Schopenhauera a F. Nietzscheho, byť samozřejmě nesdíleli jejich pozdější nacionalistickou aplikaci) a směřovala především k regionální kreativitě,
tj. k původnímu zpracování a transformaci vnějších i vnitřních podnětů, jak to uvádí
ve své Slovesnosti Slovanů, jak jsme se toho dotkli v naší studii Sedmero poznámek k
Wollmanově Slovesnosti Slovanů, která se v německé verzi stala součástí německého vydání knihy (Wollman 2003). Především jsou slavismy pro Wollmana autochtonní kvalitou a vlastností slovanského světa, něčím, co reálně existuje a spojuje různé slovanské
projevy v celek slovanského světa. Podtrhuji také Wollmanovo trvání na existenci celku
slovanských literatur oproti jejich znevažování. To je ona vědecká koncepce nebo vědecký realismus, na který se odvolává i Anne Hultsch, když srovnává Vilinského rozeklané
pojetí s kontextem tohoto uvažování (Hultsch 2010). Wollmanovou metodou je vidění
jevů ve vzájemných souvislostech a propojeních, nikoli izolovaně: to autor nejen deklaruje, ale také v praxi realizuje. Například takto několika tahy načrtl problematiku středověkou, renesanční, humanistickou, reformační a rekatolizační: „Slovanský západ v XV.
století odvracel se ve smyslu Ježíšovy ,blahověsti’ od života, pro ,pravdu’ nešetřil života,
bušil na samy brány zásvětí, popíral život. Zatím slunná Dalmácie, obluzována zeleno-modrým tajemstvím zlatoskvoucího Jadranu, vzdávala se hlasu života, o němž jí Jadran
dával bezprostřední zprávy; první milenka, rafinovaná Itálie, stala se praeceptorkou in artibus. Duch středomořského člověka s krví, regenerovanou značnou příměsí barbarskou,
vyspěl do té míry, že začal pochybovati o pravdivosti samospasitelného dogmatu římského. Ale albigenská krvavá lázeň učila přetvářce celou společnost a sv. inkvisice jednotlivce, nebyla-li tato dána už potřebou exaltace vášně a metafyziky, divokým hladem
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smyslů i fantasie: dualism pohanského života a křesťanské smrti stal se výrazem románského plemene. S tímto dualismem, jehož podstatou je lež, bila se husitská ,pravda’, tohoto Antikrista bičoval Chelčický i těžkopádný Luther, dobře vida, jak hluboko zasáhl sám
kořen německé duše. Ještě smutný konec panteisty Giordana Bruna dokázal, že Roma po
dvou stoletích trestala stejně jako za Husa neshodu s dogmatem. Ovidius, básník Amorů,
měl vlastně býti průvodcem Dantovým, přišed k němu z Provence, a nikoli ,křesťanský’
Vergilius. Panna Maria – Beatrice byl vítězící hlas lásky a života. Z prachu klášterních
knihoven zvedala se antika jako zapadlý sen; ale málokdo ji chápal v její pravdivé prostotě a síle: snad Petrarca domyslil, když snil o starém imperiu římském a v křesťanské
Praze snažil se čarovným snem svésti svůj gotický protějšek, císaře Karla, jemuž slovanská krev matky položila v ústa slovo ,humanitas’ tam, kde se jednalo o sedláka. Ale nízká
pokřivenost typu Borgia, jenž nastoupil místo typu perikleovského, alexandrovského a
caesarského, tak vzdálená ještě samému typu Macchiaveliho, dokazuje, že daleko bylo do
pravé a pravdivé obrody smyslů, srdce a ducha. Není divu, že z renesance po velkých nábězích italských zůstal v slovesném umění jen odvar – literární humanism, který se zcela neškodně mohl spojovati s katolicismem i s reformací a přes Polsko dokonce s pravoslavím. Ale i tento teoretický humanismus, jenž z římské vzdělanosti přejal vlastně plně
jen vadu, privilegovaně třídní výlučnost, stupňovanou smrtí jazyka, kdysi tak slavného, a
kontrastující tolik s davovou obecností hnutí reformačního, byl umělecky i ideově postupem, třeba zůstal – daleko přes své jméno –od ,humanity’ Karlovy a humanity moderní“
(Wollman 1928: 36–37).
Poněkud blíže rusofilskému, tedy emotivnějšímu, ale hlavně jazykově, kulturně a
mentálně orientovanému pojetí je český slavista, slovakista a rusista Josef Jirásek (1884–
1972), zejména ve vztahových česko-ruských studiích (Jirásek 1922, 1933, 1945, 1946;
Franta, Pospíšil 2009). Základní Wollmanovou tezí je to, že slovanské literatury vznikaly na evropských kulturních křižovatkách jako produkt mediteránního kulturního typu:
právě zde Wollman anticipoval podobné snahy Dionýze Ďurišina a italských komparatistů (Pospíšil 2000b, 2013). Nehledě na složité historické osudy jednotlivých slovanských
pospolitostí (tatarský vpád u východních Slovanů, turecké války u jižních, germanizační
tlak u západních) vidí Wollman kontinuitu slovanskou a evropskou, neboť nebylo možno
zabránit průniku a proudění literárních látek: navíc se Slované neuzavírali ani prouděním
východním (Byzanc a Asie). Z tohoto hlediska mohl Wollman konstatovat, že „slovanské
literatury byly bohatší než literární průměr západoevropský o vlastní hodnoty“ (Wollman
1928: 234), že sdílely stejné nebo podobné hodnoty, takže „na literární mapě Evropy slovanské oblasti byly by zakresleny asi týmiž anthropologickými barvami a týmiž zónami
historických epoch a myšlenkových proudů; jen snad by byl rozdíl v stupni barev a v síle
pruhů. Ale kromě toho přistupovaly by mezislovanské odstíny barevné a daleko složitější
síť vlivů mezislovanských, zvláště v oboru látkovědy a také v typologii. Toto mezislovanské plus není způsobeno jen dědictvím byzantské kultury a orthodoxií, není jen podmíněno více méně organickým zasahováním západoevropských vlivů, leč též jejich přijetím,
výběrem a způsobem zpracování.“ (Wollman 1928: 233–234). Je to přesnější a reálnější
než příliš teoretické a spekulativní uvažování o tzv. slovanské pozice a hledání jejího příliš jednostranného uchopení v linii tzv. demokratické, katolické nebo rusofilské.

Josef Jirásek byl badatel, který šel ad fontes, byl sečtělý, dokázal spojovat často
zdánlivě nespojité a protilehlé problematiky. Jiráskova tvorba má specifické postavení po známých dílech a syntetizujících snahách ve sféře česko-ruské např. u Josefa
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Dobrovského, Josefa Jungmanna, Pavla Jozefa Šafárika/Šafaříka, Karla Jaromíra
Erbena, Václava Hanky aj. Jirásek charakterem svého díla stojí na pomezí vědeckého a vědecko-populárního bádání, často využívá žánru přehledové stati, komplexní
studie, eseje, kompilace a populární syntézy. Z metodologického hlediska se Josef
Jirásek jako eklektik v dobrém slova smyslu pohybuje mezi pozitivismem s jeho akribií a úctou k materiálu (Stoffgeschichte), duchovědou a ideografií (Geistesgeschichte,
Ideengeschichte) a specifickou psychologickou a narativní orientací. Tím se blíží jiným brněnským slavistům, zejména Aloisi Augustinu Vrzalovi (1864–1930, Pospíšil
1991a, 1991b, 1992a, 1992b, 1993a, 1993b, 1996a, 1996b) a otci Valerije Vilinského
Sergijovi (1876–1950).
Jirásek je především vypravěčem literárněhistorických příběhů a populárněvědeckých syžetů. Z tohoto zorného úhlu nutno také chápat značnou popularitu jeho
Přehledných dějin ruské literatury, která se znovu oživila v 60. a 70. letech 20. století
(Jirásek 1945, 1946). Právě tato kniha sehrála důležitou úlohu při formování českých
představ o ruské literatuře v druhé polovině 20. století i v pohledu na slovanskou
otázku ve smyslu kritickém, ale také mírně rusofilském. Je zřejmé, že Jirásek přitom vychází z předcházejících koncepcí českého národního obrození (Jirásek 1945,
1946). I zde sem silně zasahuje české vidění Ruska a ruské literatury, takže mohou
vzniknout námitky, že je tu méně literatury jako estetického artefaktu a více různých
společenských a politických okolností jejího vzniku a vývoje. V tom právě spočívá
už zmíněný Jiráskův eklekticismus. Jiráskovi je blízký širší kulturní okruh v duchu
kulturně historické školy 19. století, německé Ideengeschichte či Geistesgeschichte.
To by už tehdy vypadalo poněkud archaicky, kdyby se to svou povahou a důkladnou
geopolitickou a historickou znalostí Jiráskovou nepodobalo spíše dnešním areálovým, resp. filologicko-areálovým studiím vycházejícím z filologie, ale transcendujícím dál k sociologii a psychologii literárního umění – ani zde nechybějí imanentní přístupy, ale jen v omezené míře. Jiráskův přehled je silně zasažen prostorovým
viděním literatury: již grafické označení Ruska na brožované obálce jako Moskva,
Petrohrad či Sankt-Petěrburg a potom téma revoluce a nakonec rudá hvězda ukazuje
na důležitost, již Jirásek přikládal politické a sociální symbolice jednotlivých období, resp. jakou důležitost přikládal kulturně politickým epochám a vývoji státu v dějinách literatury, resp. národní literatury.
Slovanská otázka, v podstatě specifikum etnicko-jazykové a kulturně historické se u západních Slovanů často prolíná s areálovým hlediskem, v tomto případě se střední Evropou, stejně jako u jižních s otázkou balkánskou a u východních
Slovanů s problémem ugrofinským a turkotatarským (turkickým), byť poněkud jinak a v jiné síle. To se projevuje i v různé recepci cizích jevů, jež jsou v různých
slovanských prostředích různě recipovány. Takto jsem například líčil jiné vnímání
proslulého díla Oswalda Spenglera v ruském a českém prostředí, kde vstupuje do
jiných historicko-ideologických souvislostí národních i kontextově a dobově politických, zejména od 30. let 20. století, kdy se někteří filozofové a kulturní historikové zamýšlejí nad problémy demokracie související právě s oním demokratickým
pojetím slovanské otázky u V. Vilinského (Pospíšil 2020a). Takto vnímá kritiku demokracie v předvečer druhé světové války např. český filozof J. L. Fischer (Fischer
1933a, 1933b,1990, 2005). Konsekvencemi může být i hledání jiného modelu společenského uspořádání a jiných filozofických východisek, která se vracejí k miСлавистика XXV/1 (2021)
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nulým formacím nebo ke krajním myšlenkovým polohám (Borský 1912, 1935;
Palkovský 1936). Kdybychom šli ještě dále do minulosti, zjistili bychom, že „slabosti“ tzv. demokracie, kterou ovšem každý chápe trochu jinak a která se také jinak
realizuje v různých dobách a v různých společenstvích národních a geopolitických
(jiná je demokracie v USA, jiná ve Velké Británii, jiná v Německu, jiná je „řízená“
demokracie v rámci prezidentského systému např. v Ruské federaci, Francii nebo
Polsku, jiná v parlamentním systému u nás, nebo v členské zemi NATO Turecku,
kde směřuje k vytváření syntézy mezi sekulárním a teokratickým státem apod., ačkoli tu jistě najdeme společné, hlavně formální rysy), nemusejí vyplývat jen z vývoje a výskytu jiných ekonomických a politických situací, jako tomu bylo ve 30.
letech 20. století, ale tkví také v obnovených polohách tohoto systému, jak se v dějinách různě realizovaly. V tomto smyslu nelze neodkázat na koncepce Alexise de
Tocquevilla v díle O demokracii v Americe (Tocqueville 1. díl 1835, necelé dva
roky před Puškinovou smrtí) a v jeho variantě v proslulé Puškinově recenzi na
Paměti Johna Tannera (de Tocqueville 2000; Пушкин 1975–1976; Pospíšil 1973,
1986, 1999; Shaw 1966; Boden 1968)1: každá však kritizovala demokracii z jiného zorného úhlu, ale současně oba postihli některé její obecné rysy, které přerůstají
tehdejší podobu americké demokracie.
Hledání Valerije Vilinského v okruhu tzv. slovanské otázky vstupuje do širokých souvislostí mezinárodních i ryze českých: v ruském myšlení jde především
o euroasijství, které tvoří zvláštní myšlenkový okruh, který má své kořeny a pokračování, koneckonců i v ruské ideologii a politice a souvisí právě s ruskou emigrací v meziválečném Československu. Vilinského vztah k eurasijství a jeho stoupencům a kritikům je ovšem zcela samostatným tématem, které překračuje hranice
této reflexe.
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Иво Поспишил
ВАЛЕРИЈ ВИЛИНСКИ И СЛОВЕНСКО ПИТАЊЕ,
ЊЕГОВ КОНТЕКСТ И КРИЗА ТРИДЕСЕТИХ ГОДИНА 20. ВЕКА
Резиме
Руски правник, политиколог, новинар, књижевни критичар, историчар Валериј Вилински
(1903–1955) био је несумњиво човек трагичне судбине. Син контрактуалног професора
Масариковог универзитета Сергеја Вилинског (1876–1950), након емиграције из Одесе, где
је овај руски медиевиста, а у једном краћем периоду и учитељ Михаила Бахтина, био проректор Новоруског универзитета, боравио је у Бугарској (где је радио у руским гимназијама, али
и као банкарски службеник), а одиграо је важну улогу и у политичком развоју Чехословачке
после 1945. У међуратном периоду, током протектората, као и у послератном периоду написао је десетине књига, стотине студија и мањих чланака на чешком, руском, словачком,
пољском и другим језицима (темељну студију о њему написала је немачка слависткиња Ана
Хулч). У својим радовима бавио се питањима руске револуције, развојем хришћанства и
хришћанског унијатства, католичанства и католичком књижевношћу, био је познавалац чешко-словачких односа и чешке књижевности католичке оријентације.
Тему овог рада, чији се аутор више пута бавио обојицом Вилинских ‒ оцем и сином, чини
минуциозна студија Валерија Вилинског О словенском питању. Три концепције словенске
узајамности (1930). Вилински овде представља три концепције тзв. словенске узајамности:
демократску, католичку и русофилску.
У овом чланку критички се проматра рад Валерија Вилинског у позадини опште кризе
тридесетих година 20. века и тумачи повезаност наведених концепција са другим појавама
међуратне Чехословачке, где је Вилински живео. Истраживање се надовезује на њему слична у стручној литератури. Контекст анализе гради неколико личности које су се у наведеном
периоду бавиле сличним питањима: слависта и компаратиста Франк Волман, слависта, русиста и словакиста и Јосеф Јирасек, Бретислав Палковски, Лав Борски, Ј. Л. Фишер и други. Концепције словенске узајамности којима се бавио Валериј Вилински код њих изгледају
унеколико сложеније, мање су схематске и више одговарају реалности међуратног периода са
његовом кризом демократије и тражењем нових политичких концепата.
Кључне речи: Валериј Вилински, словенско питање, три концепције словенске узајамно
сти, општа криза тридесетих година 20. века.
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САВРЕМЕНИЦИ О РУСКОМ МОНАШТВУ У ЕГЗИЛУ*1
Рад је посвећен разматрању сведочанстава савременика о утицају руских манастирских
братстава и сестринстава у егзилу на обнову и развој српске духовности, са посебним освртом на значајне појединце – еминентне представнике руске духовне традиције – који су деловали у српским земљама као духовници и обновитељи манастира.
Кључне речи: Руска емиграција, руско монаштво у Србији и српским земљама, рускосрпске духовне везе, српска мемоаристика.
The paper considers the testimonies of contemporaries about the influence of Russian monastic
brotherhoods and sisterhoods in exile on the renewal and development of Serbian spirituality, with
a special reference to important individuals – eminent representatives of the Russian spiritual tradition – who acted in Serbian lands as spiritual fathers and monastery restorers.
Keywords: Russian emigration, Russian monasticism in Serbia and Serbian lands, RussianSerbian spiritual ties, Serbian memoirist writing.

Једну од најсветлијих страница деловања руске емиграције у српској и југо
словенској култури 20. века исписала су руска свештена лица – архијереји, свештеници, монаси пребегли на тле Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Прецизних
статистичких података о њиховом броју нема, вероватно не само због чињенице
да су се многи од њих на нашим просторима затекли само у транзиту, него још
више због чињенице да се нису морали пријављивати државним органима ради
постављења на службу, а да су у окриљу Цркве стављани на располагање већем
броју епархија, без вођења јединствене и централизоване евиденције о њиховом
намештењу. М. Јовановић, према подацима статистичког одељења Државне
комисије за прихват руских избеглица изведеним на узорку од 24.342 избеглице,
наводи да је 1919–20. регистровано 84 (0,48% од овог узорка) лица запослених
у окриљу Цркве и 55 (0,24%) оних који желе да се запосле у овој сфери (податак за 1921) (Јовановић 1996: 286). Православних свештеника, по истим подацима, регистровано је 1919–20. укупно 69 (0,40%) и још 48 (0,21%) који 1921. траже запослење (Јовановић 1996: 289). Ови подаци свакако нису комплетни и због
чињенице да се њима не обухвата монаштво, с обзиром да се ова категорија не
подводи ни под службенике Цркве, ни под радно активно становништво.
Руска црква у Краљевини СХС добија своје административно устројство, а
од 1921, након одржавања Сверуског црквеног сабора у Сремским Карловцима
*1
Рад је израђен у оквиру пројекта “Српска теологија у ХХ веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена перспектива“, који финансијски подржава Министарство науке Републике Србије (евиденциони број
пројекта ОИ 179078).
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и оснивања Архијерејског синода на челу са митрополитом Антонијем
(Храповицким), постаје духовни стожер свих Руса у расејању. Оснивају се
руске црквене општине, дижу руске богомоље, утемељују духовно-просветна братства, издају православне новине, часописи и књиге (в. Зейде 1988;
Глигоријевић 1994; Глигориевич 1996; Цыпин 1997: 553–571). У годинама
између два светска рата Руска црква показује се не само као кохезиона снага за
све руске прогнанике, већ и као стожер руско-српског верског, културног и националног зближавања. Руска црква и њени верници добили су и од државних
и од црквених органа снажну финансијску, материјалну и моралну подршку,
али су уједно пружили и огроман подстицај оживљавању и развоју духовности код Срба. Утицај руских свештеника и монаха у нашој средини утолико је
изразитији, уколико се имају на уму тешке околности у којима се Српска црква
нашла у првим послератним годинама. Опустошене у оба балканска и у светском рату, српске земље остале су без многих свештених лица, док су манастири, посебно у Србији, Македонији, на Косову, као и парохије у Далмацији,
Крајини и Босни, били крајње запуштени. Стога је, поред указивања сестринске
помоћи и азила Сабору руских епископа и Светом архијерејском синоду Руске
православне цркве у избеглиштву, Српска црква оберучке прихватила и велики број руских свештених лица – белог (мирског) свештенства и јеромонаха.
Ступајући у службу Српске цркве, свештенство руског порекла упућивано је и
у села и на удаљене парохије. Заједнички богослужбени језик и готово идентична богослужбена пракса омогућили су им лако прилагођавање у новој средини.
Руски монаси пристигли у таласу емиграције распоређени су у српске манастире. У некима су се формирале чисто руске обитељи (рецимо, братство манастира Миљкова на челу са јеромонахом Амвросијем (Кургановом) и двадесет петоро сабраће у манастиру Миљково, Браничевска епархија, Лесњенско
сестринство са осамдесет монахиња у Хопову на Фрушкој Гори), а у већини
су руски монаси и монахиње представљали језгро из кога ће се доцније развити нове монашке заједнице. Нарочиту пажњу заслужују случајеви постављења
руских калуђера за старешине манастирских обитељи: рецимо, игуман Сергије
постаће старешина манастира Тумане, а касније Манасије, архимандрит Кирил
– манастира св. Прохора Пчињског, архимандрит, потоњи епископ сумски
Митрофан – манастира Раковице и Дечана (он ће дуго година бити и управник
Монашке школе у Дечанима), архимандрит Теодосије – такође дечански игуман, игуман Венијамин – настојатељ манастира Преподобног Наума Охридског
на Охридском језеру (Радовић, Драгојевић 2009: 193–195). Захваљујући руским
калуђерима обновљени су неки манастири у Србији који су били готово запустели, као што су Петковица код Шапца, Миљково на Морави и др. (Глигоријевић
1994: 54). У плејади великих српских духовника ХХ века – да поменемо само
упокојене – било је оних који су непосредно формирани под утицајем руских
калуђера: поред епископа Николаја (Велимировића) и архимандрита Јустина
(Поповића), међу руске васпитанике можемо убројити архимандрита Тадеја
(Штрбуловића), игумана манастира Витовница у Епархији браничевској
(Арсенијевић 2004: 7–40), јеромонаха Макарија, духовника манастира Јовања
у Овчарско-кабларској клисури, Епархија жичка (Димитријевић 2004: 118–
121), архимандрита Рафаила (Топаловића), игумана манастира Никоље у истој
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епархији (Димитријевић 2004: 122–126), игумана Преображењске обитељи код
Овчар Бање Евстатија (Ракића) (Димитријевић 2004: 173–178) и многе друге.
О руским монасима скоро да нема историографских радова. Једно обимно
дисертационо истраживање засновано на архивској грађи посвећено је улози руских духовника и игуманија у обнови и развоју српске женске монашке духовности (Грабеж 2010). Такође, једна студија, заснована на историографском материјалу, посвећена је личности и делу игуманије Катарине Јефимовске
(Маркович 2018). Постоје монографска дела и дисертације у којима се у контексту опште културне и духовне климе 20-их и 30-их година помиње и деловање
руских манастира, истакнутних монаха и монахиња на тлу Србије и српских
земаља, али не као примарни објекат истраживања (Арсеньев 1999; Пилиповић
2017; Суботић 1996). Малобројни су прилози у часописима и зборницима посвећени овој проблематици (Мрђеновић 2016; Радовић 1963; Радовић,
Војиновић 1971). Отуда смо дошли на идеју да деловање истакнутих руских
монаха и монахиња у егзилу прикажемо кроз мемоарску литературу и сведочанства савременика, снажно присутна у српској јавности и друштву у минулих сто година.
О стилу живљења у првим руским монашким обитељима на територији
Србије сведоче успомене блаженопочившег архимандрита о. Тадеја (Штрбуло
вића), старешине манастира Витовница, који је као млад искушеник 1932. године доспео у манастир Миљково, где су живели и подвизавали се руски
калуђери из Валаамске обитељи, који су, нашавши се у канонском нејединству
са Финском православном црквом под чију је јурисдикцију доспела „Северна
Света Гора“, између 1925. и 1927. били принуђени да напусте свој манастир.
Они су, предвођени схиархимандритом Амвросијем (Кургановом), духовним
чедом преподобног Амвросија Оптинског, овамо пренели исихастички дух који
је Валаам примио од Оптине пустиње (Цыпин 1997: 217–218). Архимандрит
Тадеј овако дочарава лик свога духовног оца: „Из о. Амвросија је избијала невероватна и чиста љубав: он је од стараца из Оптине пустиње примио оно што
је најбоље – љубав, те се никада ни на једнога монаха или послушника није
разљутио, нити је иједну преку реч икоме рекао. Трпео је много, а све је праштао. Све бриге и проблеме предавао је Господу и Њему Јединоме се јадао. Трудио
се да ту особину својим примером пренесе и на братију, и многи су од њега научили како да негују ту свеобухватну и бестрасну љубав у свакодневном животу“ (Арсенијевић 2004: 13). Сећа се отац Тадеј како је игуман „долазио у цркву
на богослужења увек први и стао би за игумански стол (стасидију, прим. наша).
Видело се да је просто сатрвен бригама, али никоме ништа да каже, све је полагао на Господа. Никада никога није казнио. Никоме чак ни лошу мисао није
упутио, ни преки поглед, нити било шта. Свакога је љубио онаквог какав јесте
и молио се Богу да га Он просветли. Својим примером живљења је највише
поучавао и настојао да свакога преко тога примера доведе на пут спасења“
(Арсенијевић 2004: 14). Искушеник Томислав, „Томушка“, како су га називала
руска сабраћа, чим је прекорачио праг свете обитељи, добио је бројаницу у руке
и поуку како да се моли умно-срдачном (Исусовом) молитвом. Наравно, нису га
мимоишла ни физичка послушања, и премда, по властитом признању, у њиховом
обављању није био нарочито успешан (једном су му лопови покрали читав виСлавистика XXV/1 (2021)
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ноград, други пут су му овце одлутале и направиле штету на суседном имању),
нико га никада није ни изгрдио, нити прекорио због штета које је обитељи нанео својом непажњом (Арсенијевић 2004: 14–15). У Миљкову је Томислав научио и руски језик, што му је омогућило да почне студиозно да чита, а каткада и преводи Свете Оце који су на руски били преведени са грчког и сиријског
језика (сачувани су рукописи његових превода Речи св. Исака Сиријског и неких дела св. Симеона Новог Богослова) (Никчевић 2015: 381). Предавши се
свим срцем и свом душом духовном руковођењу старца Амвросија, живећи по
захтевном валаамском (оптинско-светогорском) типику, испуњавајући строго и
захтевно молитвено правило, свакодневно присуствујући дугим службама (пун
дневни круг богослужења, уз редовно служење Божанствене Литургије), строго
постећи, млади Томислав Штрбуловић разгорео се у овом „српском Валааму“
огњем љубави Божије и постепено узрастао у једног од највећих савремених
српских духовника (подробно о Миљковском манастиру и његовим духовницима у сећањима оца Тадеја в. у: Никчевић 2015: 379–386). Слично искуство имали су и многи други српски искушеници и монаси који су живели међу руским
калуђерима или под управом руских игумана.
Један од руских стараца који су оставили дубок траг у српској средини
био је архимандрит Теодосије (Мељник), потоњи игуман Високих Дечана.
Рођен је 1890. на југу Русије. Још као младић отишао је у Кијево-Печерску
лавру као искушеник. Пошто није био замонашен, мобилисан је 1914. године и рат провео као артиљерац, показавши изузетну храброст, за шта је три
пута награђен крстом Светог Георгија, највишим војним одликовањем царске Русије. Вративши се у Лавру, постаје келејник митрополита Антонија
Храповицког, и ту дужност испуњавао је пуних 18 година, до митрополитовог упокојења августа 1936. Одмах је прешао у јурисдикцију Српске цркве. За
овај манастир везано је последњих 20 година његовог живота. Архимандрит
Алексеј Богићевић, постриженик манастира Дечани и један од најистакнутијих
данашњих српских духовника (иначе игуман манастира Св. Луке у Бошњанима,
Епархија крушевачка), у својим мемоарима пише: „Сећање на њега није избледело... Старешина у цркви, обасјан сунчевим зрацима, који се сливају са прозора и као златни слап преплављују амвон и величанственог старца Теодосија.
Причали су људи да нису лепшу појаву видели, нити је могла да се замисли,
него што је био достојанствени архимандрит Теодосије, кад недељом после
службе у белој мантији крене да обилази имање. Изгледао је као неки витез из
старине. Памтим његове руке, велике, снажне и нежне шаке које су мирисале
на тамјан и бомбоне, којима је сву децу даривао“. И даље: „Када би појао дивни кондак „В молитвах неусипајушчују“ старо-кијевским напевом, што га је
подсећало на младе монашке дане у његовој Кијево-Печерској лаври, није могао да задржи сузе...“ (Богићевић 2014: 77).
Игуман Теодосије суочио се и са великим искушењима када је почетком 50их година нова власт све одузела: ризницу, сву земљу, шуме, њиве и винограде, краве, свиње, кошеве пуне кукуруза и пшенице, чак кључ од цркве, чиме су
монаси онемогућени да служе у храму, па су служили у малој капелици у конаку. „Вероватно су мислили да ће тако отерати монахе, али се архимандрит
Теодосије није дао. Сачувао је братство, молио и кумио све. Написао је десетине
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молби и преклињања, све док му кључ од цркве није враћен“ (Богићевић 2014:
143). Баћушка Теодосије био је омиљен у народу, сви верници из Метохије називали су га просто „старешина“ и кад су сазнали у каквој се оскудици братија
нашла – „ни шака кукурузног брашна за проју није могла да се сакупи, ни капи
уља за кандило није било – добре душе из Дечана и Лоћана су у манастир кришом доносиле уље, брашно и нешто за јело“ (Богићевић 2014: 144).
Архимандрит Алексеј описује и искушење које је игуман Теодосије доживео
када је неодољиво пожелео да види лице Светог краља Стефана Дечанског, па
је отворио кивот, иако није било време за пресвлачење моштију, нити је прочитао посебне молитве које се изговарају у таквим приликама: „Како је почео да
скида покровац, тако је почео да га преплављује ужасан страх. Њега, неустрашивог артиљерца, који је кроз многе смртне опасности у животу прошао и никада се ничега, осим Бога, није бојао, обузео је ужас од кога слабији с ума силазе. Избезумљен од страха потрчао је према вратима, али није могао да помери
греду, ни да отвори врата. Лупао је и дозивао док неко од монаха није дошао и
откључао врата која могу споља да се отворе. Неустрашиви архимандрит је осетио шта значи страх Божији и гнев светитеља“ (Богићевић 2014: 85).
Нису само старешине манастира биле описане у мемоарској литератури,
него и неки други питорескни ликови руских калуђера. Један од њих био је и
старац Полихроније, који се подвизавао у царској лаври Високи Дечани. Био је
потомак великих кнезова Романових, у младости постриженик Валаамског манастира. Архимандрит Алексеј Богићевић сећа се његовог лика, дивног појања,
ревносног обављања послушања манастирског пчелара: „Био је у позамашним
годинама, бео косом и ликом, тих, неприметан, са лицем као да је сишао са фреске неког древног руског храма. Имао је послушање да чита и пева канон на
јутрењу, и радио је то са неким посебним надахнућем, за једног старца необично јаким и звонким гласом, са руским северним нагласком. Он је бринуо о кошницама и већи део слободног времена вазда је нешто петљао око њих. Када бисте му изненада пришли, чули бисте да стално изговара речи неке молитве, или
разговара са својим „питомицама“. Муке су настајале када је долазило време да
се мед врца. Он никако није допуштао да се мед „отима“ од пчела! Знао је увек,
онако светачки тих, тада чак да узме виле и стане пред кошнице да их брани!
Наравно, никакво насиље није долазило у обзир. Мудри игуман Тадеј измислио
би онда неко заиста „свеноћно“ бденије и одредио њега да поје и чита, па би те
ноћи кошнице биле испражњене! Када би то ујутро видео, старац би истински
плакао и неколико дана избегавао осталу братију“ (Богићевић 2014: 81).
Како сведочи архимандрит Алексеј, управо је старац Полихроније очувао тајну где су закопана звона што су их руски монаси из келије Св. Јована
Златоуста на Светој Гори донели када су прешли у Дечане. Звона су нестала
1914. године. Веровало се да су их однели припадници аустроугарске војске, као
што су односили сва звона из српских цркава и манастира и претапали их да од
њих лију топове. Међутим, руски монаси су умотали звона у пртену (кудељну)
тканину, претходно добро натопљену катраном, и закопали их негде у околини. Тајну дечанских звона старац Полихроније поверио је игуману Макарију.
„Звона су и данас тамо. Многи се сећају да су стари Дечанци и сви Метохијци,
који су памтили чудесни пој дечанских звона, после Другог светског рата шаСлавистика XXV/1 (2021)
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патом препричавали да им се чинило да сами анђели с неба силазе кад зазвоне.
Тако и треба да остане, док не дође време да просија оно што је у земљу закопано“, закључује своје казивање архимандрит Алексеј (Богићевић 2014: 163–164).
Иначе, баћушка Теодосије сачувао је и игумански штап који је са Свете Горе донео архимандрит Кирило, настојатељ обитељи Св. Јована Златоуста. „Био је необичан, али леп. Ко зна колико је игумана уз помоћ тог штапа савладавало светогорске стазе и богазе. Кирилов штап наследио је игуман дечански Теодосије,
а после Теодосијеве смрти, архимандрит Макарије, потом је припао Јустину“,
а овај га је поклонио тадашњем владики банатском Амфилохију, потоњем митрополиту црногорско-приморском, који је касније рекао: „Дарујући ми овај архимандритски штап, ви као да сте предвидели да ће ми добро доћи по црногорским врлетима“ (Богићевић 2014: 165).
Дирљиво је и сећање архимандрита Алексеја на девичког духовника о.
Димитрија, посебно на његову блажену кончину:
„Отац Димитрије стално је говорио како ће он за Васкрс да иде у Русију, у
Русију па у Русију. И тако годинама, свим срцем је желео да се врати у Русију,
али није могао, био је емигрант. Једне године, на Васкрс ујутро, после Литургије,
повукао се у келију. Поподне су га нашли. Упокојио се. Тако је Димитрије Рус,
заиста, на Васкрс отишао у Русију. У своју вољену, Небеску Русију“ (Богићевић
2014: 165).
Руски женски манастири на Фрушкој Гори – Хопово и Кувеждин – оставили
су снажан утисак на побожне српске девојке. Богочежњиве младе душе долазиле су са свих страна на службе у Хопово, посебно на свеноћна бдења, из Мачве
и из удаљених војвођанских села, пешачећи и по шездесет километара. Међу
њима су биле и наше најистакнутије будуће игуманије – мати Аполинарија из
манастира Крушедол, мати Јелена Јокић, игуманија манастира Драче, мати Ана
Аџић, која ће се наћи на челу манастира Враћевшница, и друге. Схимонахиња
Марија из Србобрана, која је међу првим Српкињама ступила у Хопово, сећа
се како је први пут доживела свеноћно бдење пред празник Лесњенске иконе Мајке Божије: „Три хора, сто монахујућих на трепетној молитви, служи
баћушка Алексеј, духовник манастира, велики молитвеник и као мирски свештеник, и јеросхимонах Никандар“. Деветнаестогодишња Марија је одмах донела одлуку да се замонаши, али је због недостатака простора нису одмах примили, него после извесног времена, заједно са још једном девојком, потоњом
монахињом Исидором, под условом да три године станују на тавану. Касније је
мати о томе приповедала: „Да су ми рекли на оџак – на оџак! Ја бих то са вером
примила“ (Радовић, Драгојевић 2009: 194–195). Упечатљива су и сведочанства
Наде (потоње игуманије Ане) Аџић, кћерке чувеног педагога Сретена Аџића,
о њеним првим одласцима у манастир Хопово, упознавању са игуманијом
Екатерином, разговорима са искушеницом Лидијом (Дохторовом, у раси и
малој схими Диодором, у великој схими Маријом) и монахињом Сидонијом о
духовном животу, првој исповести којој је приступила под кровом ове свештене
обитељи а за коју ју је припремала сестра Лидија („то није био српски обичај“,
објашњава мати Ана у својим мемоарима), о благољепним службама које је
овде доживела, а све је то утицало на њено будуће опредељење за монашки пут,
за који је добила благослов свога духовног оца, епископа охридског Николаја
Славистика XXV/1 (2021)

78

Ксенија Кончаревић

Велимировића. „Васкрсло ме је Хопово! И тијелом и душом осјећам благодат
и благослов Хопова!“, сећа се мати Ана. „Отац Алексеј, ‘баћушка’, је тамошњи
свештеник, Рус. Какав је то диван човјек <...>! На његовој служби стојиш пуна
два сата и не осјетиш да си стајао, могло би се стајати још док је он ту и моли
се. Кроз службу коју он свом душом одаје Богу, осјећаш његову личну потребу
да служи Богу. Он кад служи, он је само са душом својом. Не чини дужност по
дужности, већ по потреби душе своје. И то смирено, без помпе, без заноса <...>.
Сестра Лидија учинила је на мене велики утисак. Она је сасвим света, и канда
се стално моли и за вријеме разговора с ким, увијек је душом у молитви. Још
врло млада (26–28 година), доста мала, руменог, округластог, помало пјегавог
лица, плавих крупних очију. Чудне очи. У њима се заиста види небо. Она, кад
прича, скоро увијек управља очи ка небу, а кад њој ја причам или кад ми она
поставља питања гледа тако дубоко у мене, да ми се чини да ће сагледати у мени
оно што још нисам казала, да ће сагледати мене цијелу“ (Аџић 2003: 42–45).
Друга женска монашка обитељ о којој је остало доста сведочанстава био
је Кувеждин, такође на Фрушкој Гори, где је 1930. године било осамнаест расофорних монахиња Рускиња, четрнаест Српкиња искушеница и четири
српске монахиње (Петковић 1930: 7). Одговорне манастирске дужности, изузев дужности игуманије (мати Меланија Кривокућин), вршиле су искључиво
Рускиње: намесница је била монахиња Серафима (Томска), надзорница мати
Александра (Волкова), уставшчица мати Јелисавета (Колобзина), пономарка
мати Вера (Лукјањук), економка мати Евгенија (Вишњевска), библиотекарка
мати Серафима (Томска), трпезарка мати Ксенија (Морозјук), болничарка мати
Агнија (Слаута) (списак монахиња и искушеница ове обитељи са основним
биографским подацима в. у: Радовић, Драгојевић 2009: 117–119).
Живот и рад сестара у Кувеждину, по сведочењу протојереја Саве Петковића,
професора Карловачке богословије, био је регулисан властитим дисциплинарним типиком, који је у неким аспектима послужио и као основа за доношење
првог сродног нормативног документа у српској средини – Устава женских
манастира у Српској православној цркви из 1927. Све сестре биле су заузете на првом месту молитвом у храму и испуњавањем келијног правила, а затим послушањима. Постојале су две врсте послушања – стална и „чредна“
(по „дежурствима“ – од недеље ујутро до суботе увече, дакле, на седам дана).
Стална послушања подразумевала су извесне дужности у управљању манастиром и газдинством (намесница, надзорница, уставшчица, пономарка, економка, библиотекарка, трпезарка, болничарка, баштованка, краварка, живинарка),
као и у свакодневним активностима (појање у храму, израђивање икона, митри,
одежди, крстова, бројаница, израда свећа, печење просфора, рад у кухињи и
манастирској пекари). Чредна послушања односила су се на читање одломака
из богослужбених књига, акатиста, јутарњег, вечерњег молитвеног правила и
полуноћнице, послуживање у трпезарији, у келијама игуманије и духовника, у
гостињским собама, спремање сестринских соба. Манастирски дан отпочињао
је у четири сата ујутро лети, а зими у пет, читањем полуноћнице, јутарњег правила и часова, настављао се доручком и послушањима, у подне се ручало уз
читање житија Светога који се прославља тога дана, следила су послушања до
вечерње службе у шест сати (зими у пет), вечера, читање акатиста и молитава
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пред спавање, а на починак се полазило у 9 (зими у 8 сати). У поподневним и
вечерњим часовима, посебно зими, старије монахиње поучавале су искушенице у појању и читању молитава на црквенословенском језику, а мати Серафима
(Томска) држала је сестрама и систематска предавања из разних области
богословља. Средом, петком и суботом служила се литургија у 7 сати ујутро, а
недељом и празницима у 10 сати. Недељом и о празницима сестре су биле слободне од послушања, шетале су по шуми, одмарале се у келијама, читале књиге.
Прота Сава Петковић истиче да је манастир био јединствен у српској средини по томе што се у њему практиковао богослужбени устав „неусипајушчих“.
У капели на западном делу конака, посвећеној Покрову Пресвете Богородице,
двадесет четири сата монахиње су се непрестано смењивале на сваких сат времена, читајући Псалтир са последовањем. Првих дванаест сати помињана су
имена живих, а других дванаест сати упокојених. Током ноћи, од десет увече до
три ујутро, смењивале су се само старије монахиње, малосхимнице (Петковић
1930: 20–24).
Од великих руских монахиња посебну пажњу међу савременицима изазвала је Игуманија Екатерина (Јефимовска), која је деловала у манастиру Ново
Хопово на Фрушкој Гори, где је новембра 1920. године смештено осамдесетак монахиња из манастира Пресвете Богородице у Љесни (бивша Холмсковаршавска епархија). Са чудотворном иконом Пресвете Богородице Лесњенске
у рукама монахиње су, спасавајући своје животе, у Србију стигле из Бесарабије
(о историјату манастира в.: Леушинская 1992; Черкасов-Георгиевский 2003).
Мати Екатерина, иначе, била је личност великог интелектуалног и духовног формата и несвакидашњег животног искуства: у свету грофица Евгенија
Борисовна, дипломирала је на Московском универзитету, објављивала литерарне радове, лично се познавала са И. С. Тургењевом и В. Соловјовом, а у
манастир је ступила са 33 године са благословом архиепископа варшавског
Леонтија. Имала је духовно руковођење од знаменитог кронштатског свештеника Јована Иљича Сергијева (касније канонизованог као св. праведни Јован
Кронштатски). У српској средини мати Екатерина почиње да окупља око себе
и свога сестринства не само руске емигранте, него и српску интелигенцију.
На њену иницијативу основан је Руско-српски кружок у Београду као прва
организација овакве врсте у Србији, чији чланови постају истакнути руски и
српски хришћански интелектуалци – архимандрит Јустин Поповић, Десанка
Максимовић, Кипријан Керн, Николај Афанасјев, Марија, Софија и Николај
Зернов, Велибор Глигорић, Душан К. Петровић и други (о деловању кружока податке пружају, између осталог, мемоари игуманије Ане Аџић, која се у
њега учланила као посестрима руске породице Зернов – исп. Аџић 2003:108).
У дневничком запису од 17. октобра 1924. побожна девојка Нада Аџић сведочи:
„Игуманија манастира Хопова, мати Катарина, врло је оштроумна, њено лице је
живахно, оштрих црта, малко загонетно. Стара је врло, доста ситна, жива, без
ноге и зато иде на штакама. Чујем да је велики богослов и књижевник, са великим новим идејама, које су биле на путу остварења када је букнула револуција“
(Аџић 2003: 42). Монахиња Агатија највише ју је запамтила по њеном необичном смирењу и скромности, по томе што се „увијек и свуда трудила да буде незапажена: ‘Хришћанин би увијек требало да се задовољи посљедњим мјестом’,
Славистика XXV/1 (2021)

80

Ксенија Кончаревић

вољела је да каже“. Ова саподвижница игуманије Екатерине живо се сећа и
њених последњих тренутака октобра 1925. године: „Када су је љекари питали
како се осјећа, одговорила је: ‘Вријеме је да одбацим овај стари капут, сасвим
је похабан’. До краја мјесеца било је очигледно да матушка умире. Отвориле су
јој се каверне на плућима. <...> Замолила је, тешко говорећи, да сви њени списи буду предати Зендеру у Париз“. Молила се да престане да избацује крв, како
би могла да се причести. „Баћушка ју је причестио у миру, примила је Свето
Причешће навече уочи своје блажене кончине, а да се није ни закашљала. И
била је удостојена виђења Горњег Јерусалима“. И пошто је свештеник очитао
Канон на исход душе, матушка је благословила све сестре, а на крају је замолила мати Анатолију да је осени знаком крста „и врло тихо и мирно је уснула
у Господу“ (Агатија 1977: 56–57). Ава Јустин забележио је о овој истакнутој
игуманији, коју су с правом називали „апостолом српског женског монаштва“,
и следеће редове: „Живела је на земљи правећи лествице између овог и оног
света, између душе своје и чудесног Господа Христа <...>. Преображеном душом преобразила је и тело: узлетела је до најтананијих, до најделикатнијих философско-религиозних проблема, који се једино могу решити облагодаћеним
умом, облагодаћеним срцем, облагодаћеним телом, облагодаћеном душом.
Поражавала ме је дубином својих опажања, осећао сам она се научила царству
небескоме, и као добра домаћица износи из клијети срца свог нове мисли, нова
осећања, нову мудрост. <...> Зато је могла љубављу и благошћу робити душе на
познање Христа“. А њен психолошки профил архимандрит Јустин убедљиво
је дочарао речима: „У њеном присуству осећао си да је човек више душа него
тело; она је умела да скрати растојање између њене душе и твоје. Она је имала
сталан осмех, не туђ, не позајмљен, већ њен сопствени милостиви, благи осмех.
Гледајући њу, ја сам говорио себи: да, ваистину, она је горку тајну живота учинила слатком“ (Поповић 1925: 545–546).
Међу знаменитим монахињама руског порекла које су деловале у српској
средини пажњу и сећање савременика заслужила је и игуманија Диодора (у
свету Лидија Николајевна Дохторова, 1896–1978), која је постала искушеница
у Хопову, замонашена 1925. од епископа нишког Доситеја и постављена 1930.
за игуманију манастира Светог Димитрија у Дивљанима код Беле Паланке
(Епархија нишка). Ова изузетна подвижница, која је завршила Историјскофилолошки факултет Московског универзитета (о њеном животу детаљније в.
у: Динев 2006: 39–91), својим узвишеним аскетским подвигом (спавала је на
поду, највише по четири сата дневно, двадесет година се хранила само хлебом, а неколико година само пресним поврћем, четири седмице Великог и
једну седмицу Успењског поста проводила је без хране и пића, изучавала је
дела светих Отаца, посебно Макарија Великог, Григорија Богослова, Исака
Сирина и Симеона Новог Богослова), саможртвеним примером служења Цркви
и одличним устројењем манастирског поретка многе је девојке и жене привукла у обитељ, тако да већ 1937. године у манастиру који јој је поверен живи
четрдесет сестара. О атмосфери која је тамо владала налазимо овакав запис:
„Живот калуђерица у овом манастиру сличан је животу светогорских калуђера.
Апсолутна послушност доследно је заступљена. Поред обавезног учешћа на
свим богослужењима, калуђерице саме обрађују манастирско имање. Радови и
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занимања сестара веома су разнолики. Осим старог боголепног црквеног реда,
певања и читања, сестре још раде и у радионицама, од којих имају следеће:
иконописна, радионица за везење златом, везење црквеног и обичног одела,
за обично ткање, за ручне радове, за штрикање и израду свећа, и обуће <....>.
Пријатно је бити у Дивљанском манастиру, макар и на кратко време. Савршен
ред, примерена чистоћа, непрекидна молитва, послушност, смерност сестара
и све остало што човека духовно уздиже, да у моментима заборави на све што
је земаљско и мисли само на небеско. Ово духовно расположење наступа нарочито за време Свете Литургије када се појави хор од 40 сестара, које обучене у црнини и у дугим мантијама, испијена и бледа лица, прослављају Бога
својом дивном песмом“ (Спиридоновић Пелех 1937: 16–17). Под својом управом имала је још тридесет две сестре у манастирима Светог великомученика
Георгија (Темска) и Светог Стефана (Липовац). У Србији је основала и обновила седам манастира и била духовна мајка многим српским монахињама. У
повереним јој обитељима примењивала је дисциплинарни типик преподобног
Кирила Белојезерског, написан под утицајем устава Лавре св. Саве Освећеног
и најстаријег руског општежитељног устава преподобног Теодосија Печерског.
Устајало се у три ујутро, рана служба је отпочињала полуноћницом и свршавала свакодневном Литургијом, јело се два пута дневно, а после вечерње све
монахиње су матушки исповедале помисли (Диниев 2006: 211–213). Мати се
молила за сестре, носила бреме сваке од њих, а када би имала потребе да казни
неку монахињу, налагала је на себе епитимију и обитавала без хране три дана.
Сестре су волеле своју духовну мајку. Када су једном добиле благослов да направе два манастира, нису хтеле да се раздвајају. Крајем 30-их година целокупно сестринство прелази у Македонију, у манастир Свете Пречисте код Кичева,
где остају до 1945, када се настањују у Благовештењском манастиру у Страгару,
који је у то време припадао Архиепископији београдско-карловачкој (Динев
2006: 81–84). Овде је мати Диодора примила велику схиму са именом Марија.
Али њен молитвени спокој прекинут је наредбом југословенских власти да, због
сукоба са совјетским руководством после Резолуције Информбироа, сви Руси
који бораве у нашој земљи морају примити и југословенско држављанство, а
додатни услов за клирике био је и да се морају одрећи јурисдикције Московске
Патријаршије. Схиигуманији Марији овај услов био је неприхватљив, и зато
она одлази најпре у Албанију (1950), а затим у Бугарску, у манастир преподобне Параскеве недалеко од Софије, где 1954. уводи скитски устав Нила Сорског
и где ће се у дубокој старости и упокојити (1978).
Руско монаштво, по једнодушној оцени савременика, пружило је снажан импулс обнови духовности – како монашке, тако и лаичке — у српском народу током ХХ века. Српски мемоаристи и духовни писци највише се задржавају на
следећим моментима: устројавање монашког општежића на далеко вишем нивоу од онога који је затечен у домаћој средини; обнављање институције женског
монаштва; унапређење и интензивирање богослужбене праксе; пресађивање
исихастичких традиција најбољих руских обитељи у нашу средину; неговање
црквене културе и уметности, посебно појања и иконописања; мисионарски
рад међу народом; обнова манастирских храмова, здања, економија, очување
реликвија; харитативна делатност; сведочење, како монашких заједница у целиСлавистика XXV/1 (2021)
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ни, тако и манастирских духовника и игуманија, највишег, есхатолошког смисла нашег постојања, преображавање емпиријске реалности агапичним молитвено-делатним, литургијско-подвижничким оприсутњењем Есхатона.
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[Dimitrijević, Vladimir. Bez Boga ni preko praga. Srpski duhovnici HH veka. Žitija i
pouke. Beograd: PMŠ „Sv. Aleksandar Nevski“, 2004.]
Никчевић, Весна. Српски духовни луг. Подвижници ХХ века. Београд: ПМШ „Св.
Александар Невски“, 2015.
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РУССКOЕ ЭМИГРАНТСКОЕ МОНАШЕСТВО
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ
Резюме
В статье рассматриваются свидетельства современников о русских монастырских обителях, знаменитых духовниках и игумениях, оказавшихся после Октябрьской революции в
Сербии и сербских областях. Автор приходит к выводу о том, что современники высоко ценили сильнейшее воздействие русского монашества на возрождение не только монашеской,
но и мирской духовности в сербских землях в период между двумя мировыми войнами, проявившееся особенно в повторном учреждении сербского женского монашества, распространении церковной культуры и искусства, миссионерской и благотворительной работе, восстановлении храмов и монастырских зданий, насаждении русских дисциплинарных уставов в
сербских обителях, духовном формировании будущих знаменитых монастыреначальников
сербского происхождения и поощрении развития монашеских кадров.
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ПЕСМЕ ЈАРОСЛАВА САЈФЕРТА
У ПРЕВОДУ МИОДРАГА СИБИНОВИЋА
У раду се представља избор од десет песама чешког нобеловца Јарослава Сајферта који је
објављен у преводу професора Миодрага Сибиновића у часопису Мостови 1985. године. Уз
анализу превода појединих стихова и њихово поређење са другим постојећим верзијама превода, главна интенција рада је да се укаже на знање, вештину и песнички таленат преводиоца.
Кључне речи: Миодраг Сибиновић, превод поезије, Јарослав Сајферт.
The work presents a selection of ten poems of Czech Nobel Prize recipient Jaroslav Sajfert,
which was published in the translation of Professor Miodrag Sibinović in the Mostovi journal in
1985. Along with the analysis of translation of some verses and their comparison with other existing
versions of the translation, the principal intention of the work is to point out the knowledge, skill
and poetic talent of the translator.
Keywords: Miodrag Sibinović, translation of poetry, Jaroslav Sajfert.

Добро је познато да је део научног рада професора Миодрага Сибиновића
(1937–2020) био посвећен теорији књижевног превођења. Његове књиге
Оригинал и превод (1979), Нови оригинал (1990), Нови живот оригинала
(2009), као и уџбеници О превођењу. Приручник за преводиоце и инокоресподенте (1983) и Техника превођења (1990) данас представљају незаобилазну
литературу за све оне који се баве превођењем, а пре свега за оне који се баве
књижевним превођењем. Свеобухватни и стручни приступ теорији и пракси
књижевног превођења утемељен је на ауторовом научном и преводилачком
искуству. Као историчар књижевности компаратистичке оријентације и професор руске књижевности на Филолошком факултету у Београду, у свом научном раду Миодраг Сибиновић бавио се анализом књижевних дела источнословенских и српских аутора, као и рецепцијом њихових дела у српској
средини. Тиме је незаобилазни сегмент ових истраживања била и анализа
књижевних превода. Као књижевни преводилац, превео је на српски језик
хиљаде стихова и низ прозних дела из руске, белоруске, украјинске, бугарске,
јерменске и грузијске књижевности. Приредио је више избора превода
источнословенских аутора, као и антологијe руске, белоруске и украјинске
поезије. За свој преводилачки рад добио је више међународних и домаћих
награда и признања.1
1
Миодраг Сибиновић носилац је награде „Милош Ђурић“ (1999), украјинске међународне
награде „Иван Франко“, награде за најбољи превод руске књижевне прозе „Др. Јован
Максимовић“ (2002) и Награде за животно дело Удружења књижевних преводилаца Србије
(2004).
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Мање је познато да се у ризници књижевних превода професора Миодрага
Сибиновића налазе и преводи стихова чешког песника Јарослава Сајферта
(Jaroslav Seifert, 1901–1986), добитника Нобелове награде за књижевност. Реч је
о песнику који с правом носи епитет „највећи чешки лиричар 20. века“. У својој
песничкој поетици прошао је пут од надахнутог песника пролетерске поезије,
преко поетистичке фазе коју је делио са осталим чешким песницима, члановима Уметничког савеза Девјетсил 20-их година 20. века, па до зрелог периода свога стваралаштва, када формира посебан индивидуални лирски песнички
стил. Током живота објавио је преко двадесет збирки песама и две књиге белетризованих успомена.2 Ипак, у српској и југословенској средини међуратног
и поратног периода, поезија Јарослава Сајферта у малој мери је била позната.
По неколико преведених Сајфертових песама нашло се у антологијама чешке
поезије, као што су Модерна чешка лирика (Београд, 1930) у преводу Јована
Кршића, Звона сунца и гробова (Загреб, 1958) у преводу Миодрага Ашанина и
у антологији Савремена чехословачка поезија (Београд, 1962) у избору и преводу Јаре Рибникар и Десанке Максимовић.3 Тек када је чешки песник добио
Нобелову награду за књижевност 1984. године, објављено је посебно издање
избора из Сајфертове поезије под називом Изабране песме (Београд, 1984), у
избору и преводу Јаре Рибникар и Ивана Л. Лалића. Убрзо затим у часопису
за преводну књижевност Удружења књижевних преводилаца Србије Мостови
(јануар – март 1985) биће објављено десет песама Јарослава Сајферта у преводу професора Миодрага Сибиновића.
У истом броју часописа Мостови био је објављен текст професора Драгутина
Мирковића под називом „На раскршћу између пролетерске поезије, поетизма
и традиционализма“, са поднасловом „Поглед на поетику Јарослава Сајферта“
(Мостови, год. XVI, свеска 1(6), бр. 61, стр. 8–15). Уколико изузмемо поговор
у поменутом посебном издању Српске књижевне задруге (Јарослав Сајферт:
Изабране песме, Београд 1984), који је написала Јара Рибникар у есејистичком
тону, овај текст је у нашој средини био прва опсежнија студија посвећена целокупном делу чешког нобеловца. Из пера Драгутина Мирковића (1921–1998),
врсног познаваоца чешке књижевности, редовног професора Филолошког факултета у Београду, наша јавност је први пут имала прилику да сагледа укупно дело Ј. Сајферта из перспективе савремене књижевне историје. Студиозно,
хронолошко и синтетичко сагледавање свих фаза песниковог поетског развоја
у овом тексту праћено је детаљном анализом одабраних стихова из више
Сајфертових збирки песама. За ту прилику било је нужно превести одабране
примере, те је у једној од првих фуснота овог текста наглашено да су сви стихови из наведених песама препеви проф. др Миодрага Сибиновића.
Из личног сведочења два професора познато нам је да је њихова сарадња на
овом послу била природни резултат подударних научних и истраживачких напора у области словенске поезије. Професор Миодраг Сибиновић је тада већ
имао довољно преводилачког искуства, а професор Драгутин Мироковић је
2 Једну од њих, под називом Све лепоте света (Všecky krásy světa) превео је Милан Чолић
и објављена је у издању „Дечјих новина“ (Горњи Милановац 1988).
3 О томе више у Корда-Петровић 2013.
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био уверен да је одабрао за сарадника на овом послу доброг зналца песничког
умећа, али пре свега преводиоца са талентом за писање поезије. За успешно
превођење Сајфертове поезије, више од познавања језика оригинала, био је потребан „песнички осећај“. Захваљујући овом коауторском раду, у оквиру кога
је, претпостављамо, Д. Мирковић „грубо“ преводио значење песама са чешког
на српски језик, а М. Сибиновић препевавао и уобличавао преводе Сајфертових
стихова, пред нама је још једна варијанта „читања“ песникове поезије. Такође,
овим преводом се професор Сибиновић придружио кругу преводилаца који су
се ухватили у коштац са поетичном и мелодичном лириком чешког песника.4
***
Избор од десет песама из четири збирке песама Јарослава Сајферта у преводу Миодрага Сибиновића у часопису Мостови насловљен је једноставно –
„Песме“. Прве две песме „Говор гомиле“ (Řeč davu) и „Грешни град“ (Hříšné
město) преведене су из прве песникове збирке Град у сузама (Město v slzách,
1921). Ова збирка сматра се за пример прве фазе Сајфертовог песништва, припада периоду када је он под утицајем прокламованих принципа авангардне
чешке групе „Девјетсил“ и када пише тзв. пролетерску поезију, преносећи ново
заједничко социјално виђење света. Тој збирци Драгутин Мирковић у поменутом тексту „На распућу између пролетерске поезије, поетизма и традиционализма“ посвећује прве странице. Како би објаснио разлику између Сајфертовог
доживљаја социјалне неправде и улоге пролетаријата у односу на друге песнике
овог правца, Д. Мирковић посебно издваја песникову „спонтаност опредељења
и поистовећивања“ (Мирковић 1985: 9), као и чињеницу да се у песниковој
„једноставности крије често и свесна аутостилизација“ (Мирковић 1985: 10),
а како би то и доказао цитира две од три строфе песме „Говор гомиле“ у преводу М. Сибиновића. Песма одише бунтом, новом енергијом, наивном надом
у револуцију и испевана је попут корачнице, кратким стиховима који углавном започињу заменицом „ми“. Тиме се преноси идеја о заједништву, колективу, снази радничке класе. У преводу је успешно дочарана ритмичност песме, доследно се преноси неправилна рима, чиме се дочарава представа снаге и
моћи гомиле: „...Ми смо гомила/ ми смо пламен што из кратера куљне/ што
ће нарасти/ у огромни пожар снаге и страсти/ ми смо таме/ с крицима муња
што потмуло грме/ ми смо петарда гнева што у одсудном часу прасне/ ми смо
маса...“ (Сајферт 1985: 16).
У овом избору чак пет песама је из збирке Свадбени пут (Svatební cesta, 1938),5 од којих само једну под називом „Дим од цигарете“ анализира Д.
4 Осим поменутих преводилаца (Јована Кршића, Миодрага Ашанина, Јаре Рибникар,
Десанке Максимовић и Ивана Л. Лалића), нешто касније ће Сајфертову поезију преводити и
професор Александар Илић (в. Сајферт 1996, 2014). У новијој српској периодици наилазимо
на спорадичне преводе Сајфертових стихова које потписују, нпр., Светислав Костић, Лепота
Кузмановић и други.
5 Ова збирка Ј. Сајферта носила је назив На таласима бежичне телеграфије (Na vlnách
TSF, 1925) да би у свом другом издању променила назив према поднаслову посебног дела
првог издања.
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Мирковић у свом тексту као пример поетистичке фазе Сајфертовог песништва.
Док се анализа Д. Мирковића фокусира на примењени принцип асоцијације
као својеврсно средство организације цитиране песме и утисак готово потпуног
одсуства логичке везе између садржине појединих стихова, што Д. Мирковић
тумачи као једну од одлика поетистичке поезије, нас интересује у коликој мери
је превод успео да пренесе целокупни уметничко-естетски ефекат песме. Код
низа неповезаних асоцијација које спаја само слика уздизања дима од цигарете,
преводилац чува значење у што већој мери, али ради постизања риме служи се
одступањима у вези са редоследом стихова или примењује различите типове
инверзија. Стихове у оригиналу: „...dým od cigarety / stoupá / turista v Alpách /
slunce a hloubka // nad sráznou strží / vrcholek Montblanc / akrobacie růží / z oblak...“ (Seifert 1989: 233), преводи као: „...дим од цигаре/ вине/ алпске планинаре/
сунце и дубине// понад литица/ Монблан се пружа/ а од облака/ акробације
ружа...“ (Сајферт 1985: 18). Уколико прихватимо тумачење да је песник овде
применио методу „поетизовања предмета“, насупрот уобичајеном опису, те
визуелним сликама прави аналогије емотивним и физиолошким стањима која
повезује са представом уздузања дима од цигарете (Götz 2014: 31), примећујемо
да је преводилац успео да повеже песникове представе у целину. Песма је
у оригиналу лишена граматичко-логичног тока говора, док се у преводу
формира целовита песничка представа. У преводу је сачувана рима и одсуство
интерпункције, као што је то у изворнику. Тиме се адекватно преноси ритам
песме, а применом инверзије унутар стихова очуван је највећи степен смисаоне
еквивалентности.
Познато је да је професор М. Сибиновић у свом изучавању теорије и праксе превођења највише заступао тезу о функционалној еквивалентности у
књижевном превођењу уопште, али и у поезији, ослањајући се између осталог на размишљања чешког теоретичара превођења Јиржија Левог (Сибиновић
2009: 217). У једном од својих радова написао је: „У савременој теорији
утврђено је да је превођење књижевних дела један облик књижевног стварања.
Разуме се, то се не односи на свако превођење (рецимо, не односи се на дословно, тзв. филолошко превођење поезије). Односи се на превођење којим се,
уз предметно-логичке, у књижевности друге културно-језичке средине, средствима и језичким потенцијалом културе и књижевности примаоца, у највећој
могућој мери – претачу све битне компоненте естетске вредности оригинала.“
(Сибиновић 2013: 263)
Управо због оваквог става преводи поезије Миодрага Сибиновића увек
представљају транслатолошку рефлексију у великој мери обојену његовим
песничким осећајем. То се добро види на примеру превода Сајфертове песме „Лепеза“ (Vějíř), која припада збирци Свадбени пут и која се налази у разматраном избору превода. Исту песму превео је и Миодраг Ашанин у оквиру
антологије чешке поезије Звона сунца и гробова (1958) изокренувши њен назив
у „Азапел“. Ради поређења наводимо ову кратку песму у оригиналу и два поменута превода:
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Vějíř

Азепел

Ukrývati dívčí ruměnec,
koketní oči, hluboký vzdech,
nakonec trpký úsměv a vrásky.

Скривати дјевојачко руменило,
кокетне очи, дубоки уздах
На крају горки осмијех и боре лица.

Motýl sedící na ňadrech,
paleta lásky
s barvami zašlých vzpomínek.
(Seifert 1989: 120)

Лептир што сједи на њедрима,
палета љубави
с бојама одлисталих успомена
Превод М. Ашанин
(Сајферт/Ašanin 1958: 112)

Лепеза
Да се заклони девојачке румени промена,
кокетне очи, уздах што прса надима,
али и горак осмех, и бора кад се јави.
Лептир што стоји на недрима,
палета љубави
с бојама минулих спомена.
			
Превод М. Сибиновић (Сајферт 1985: 19)

Примећујемо да у оба превода је очуван општи семантички и семантичкостилски карактер песме, а посебно у првој строфи где М. Сибиновић прибегава
допуни, надоградњи песничке слике. Тако у другом стиху прве строфе уместо
„дубоки уздах“, како преводи дословно Ашанин, додаје „уздах што прса надима“, што сликовитије допуњава сцену дубоког уздаха који надима девојачка
прса. Ово и друга одступања преводилац користи у намери да појача путеност и
осећање сете, што је свакако одлика ове Сајфертове песме. Ово је пример преводилачке креативности и слободе, исто као што је Ашанин у преводу назива
песме, изокренувши реч „лепеза“, желео да нагласи одраз у огледалу, јер се лирски субјект у огледалу огледа.
Преводећи Сајфертове стихове М. Сибиновић се увек придржава метричког
обрасца оригинала и у великој мери поштује изворну семантику, док одступања
у сфери лексике и граматике примењује ради дочаравања мелодичности и лирске обојености песничких слика. Дакле, преводилац комбинује принципе дословног и слободног превођења, јер „...прави преводилац је у додиру са неким
новим књижевним делом увек креатор, увек стваралац који у свој рад укључује
елементе поступка аналитичара књижевног дела (књижевног критичара, теоретичара, најчешће и историчара књижевности) да би, полазећи од своје
конкретизације изворника, уметничким поступком, свој превод новим језичким
средствима уобличио у дело које ће и сазнајном и естетском страном бити по
снази приближно једнако уметнички живом изворнику.“ (Сибиновић 2009: 221)
У поменутом тексту Драгутина Мирковића посвећеног поетици Ј. Сајферта,
као пример песникове позне поетистичке фазе, у којој се одриче претходно доминантног слободног стиха са неправилним римама и подређује се свим законима везаног слога са правилном строфиком, као и слабљењу метафоричности
уз изразиту мелодичност (Мирковић 1975: 14), издваја пример стихова из збирСлавистика XXV/1 (2021)
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ке Поштански голуб (Poštovní holub, 1929). Управо из ове збирке М. Сибиновић
превео је две песме „Вино авантуре“ (Víno dobrodružství) и „Песма“ (Píseň).
Интересантно је да стихови „Песме“ постоје у још два превода: у преводу М.
Ашанина (у антологији Звона сунца и гробова), као и у коауторском преводу
Десанке Максимовић и Јаре Рибникар (у антологији Из савремене чехословачке
поезије). У коликој мери превод поезије зависи од личног песничког осећаја и
тумачења преводиоца, може послужити пример превода последњег стиха ове
песме у све три варијанте превода. Оригиналне стихове „Setři si slzy / a usměj
se uplakanýma očima, /každého dne se něco počíná,/ něco překrásného se počíná.“ (J. Seifert 1989: 169), М. Ашанин преводи: „Обриши сузе/ и насмијеши се
заплаканим очима, / сваки дан нешто се догађа,/ нешто се прелијепо рађа.“,
тандем Д. Максимовић и Ј. Рибникар: „Обриши сузе,/ насмеј се уплаканим
очима,/ сваког дана нешто почима,/ нешто прекрасно почима.“, док у преводу
М. Сибиновића читамо: „Обриши сузе,/ осмехом смени туге очиње,/ свакога
дана нешто почиње,/ нешто лепо почиње.“ У сва три превода очувана је
значењска садржина стихова, ипак свако од преводилаца тражи своја решења
како би сачували ритмичку и еуфонијску структуру стиха и пренели риму. Ипак,
Ашанин делимично мења значење у рими „догађа-рађа“, јер Сајферт подвлачи
два пута значење „почињати“. Д. Максимовић и Ј. Рибникар то поштују, али
ради риме са претходним стихом „уплаканим очима“, користе архаизам
„почима“, који у овом случају звучи изнуђено. Да би то избегао, М. Сибиновић
прибегава другој врсти преводилачке слободе и други стих „насмеј се уплаканим
очима“ преводи као „осмехом смени туге очиње“. То се у потпуности уклапа
у Сибиновићев став да књижевни преводилац треба да тражи „приближне по
вредности надокнаде (еквиваленти и супститути)“ (Сибиновић 2009: 2018), а
све у оквирима адекватног преношења идејно-сазнајног садржаја.
Још две Сајфертове песме из овог избора превода Миодрага Сибиновића налазимо у посебном издању песникове поезије Изабране песме (Београд, 1984),
у преводу Јаре Рибникар и Ивана В. Лалића. Реч је о песмама „Стопут ништа“
(Stokrát nic) из збирке Јабука са крила (Jablko z klína, 1933) и „Вечерња светла“
(Večerní světla) из збирке Свадбени пут (Svatební cesta, 1938). Поређењем превода долазимо до сличних закључака: у оба превода очуване су смисаона еквивалентност и метричке карактеристике изворника, али у самој конкретизацији
песникових мисли и емоционалног утиска песме, дајемо предност преводима
М. Сибиновића. Дискретним преводилачким интервенцијама М. Сибиновић
успева да „омекша“ мелодику Сајферових песама и тиме адекватније пренесе милозвучност његове лирике, као што је то у првој строфи песме „Вечерња
светла“.6 У преводу Ј. Рибникар и Ивана В. Лалића они гласе: „У којем речнику,
на којој страници/ да нађем нежне речи љубави,/ кад нисам песник, а ево ноћи/
на светлој сребрној раскрсници“. У преводу М. Сибиновића исти стихови звуче
овако: „У којем речнику, у којим ли књигама/ да нежне речи љубави откријем,/
јер нисам песник а ноћ је већ стигла/ на раскршће које сребрни сјај лије.“
У прилог чињеници да се М. Сибиновић у ово мало примера „огледао“ са
6
Назив песме је другачији у преводу Ј. Рибникар и Ивана В. Лалића и гласи „Вечерње
светлости“.
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скоро свим осталим нашим преводиоцима Сајфертових стихова, говори и пример превода последњих стихова Сајфертове песме из збирке Стуб куге (Morový
sloup, 1981), који су у поменутом тексту послужили проф. Д. Мирковићу као
илустрација послење фазе песниковог стваралаштва. М. Сибиновић је за ту
прилику превео само завршни део последње строфе песме „На једном од својих
давних путовања“, коју ће тек доста касније у целости превести Александар
Илић у оквиру посебног издања превода збирке Стуб куге (Београд, 2014).7
Вреди напоменути још једну чињеницу: иако се ради о избору који чини свега десет превода песама Ј. Сајферта, а међу њима има и песама које су са чешког превели и други врсни преводиоци, неке од њих данас можемо читати само
у преводу М. Сибиновића. Песме „Говор гомиле“ (Řeč davu), „Грешни град“
(Hříšné město), „Дим од цигаре“ (Dým cigarety), „Љубав“ (Láska), „Филозофија“
(Filozofie) и „Вино авантуре“ (Víno dobrodružství), у преводу на српски језик
постоје само у оквиру овог избора објављеног у часпису Мостови. Све оне
припадају првој и другој фази песниковог стваралаштва и преведене су из збирки које су у Чехословачкој биле објављене у међуратном периоду, периоду када
Јарослав Сајферт стоји у строју чешке књижевне авангарде, док истовремено
развија посебан тип чешке рефлексивне лирике.
Већ смо указали на околност да се професор Миодраг Сибиновић латио
превођења Сајфертове поезије у оквиру сарадње са професором Драгутином
Мирковићем, а у намери да у часопису Мостови, свако на свој начин, представе
до тада мало познату поезију чешког песника који је у то време добио Нобелову
награду за књижевност. Успешни преводи стихова Јарослава Сајферта, који су
били резултат ове сарадње, потврдили су да је добар књижевни аналитичар, познавалац теорије и праксе књижевног превођења и искусни преводилац поезије
са источнословенских језика, могао да се избори са изазовом превођења стихова изразитог лиричара и то са чешког језика, са кога до тада није преводио.
Поред знања и искуства, можда најважнији фактор успешности ових превода
видимо у песничком таленту самог преводиоца, који је слободним преводилачким интервенцијама успео да пренесе дух и лепоту поезије Јарослава Сајферта.
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POEMS OF JAROSLAV SAJFERT TRANSLATED BY MIODRAG SIBINOVIC
Summary
It is less known that in the rich volume of literary translations of Professor Miodrag Sibinović
(1937–2020) there are translations of verses of the Czech poet Jaroslav Sajfert, Nobel Prize recipient for literature. The translations of ten poems of the Czech poet were published in the Mostovi
journal in 1985, followed by a text of Professor Dragutin Mirković, entitled “At the CrossroadsCrossways between Proletarian Poetry, Poetism and Traditionalism”, in which the development of
the poet’s poetics was studiously perceived. Among the translated poems there are also those translated from the Czech language by other outstanding translators, but we can read some of them today only in the translation of Miodrag Sibinović. We can perceive the quality of these translations
not only in the translator’s knowledge and experience, but first of all, in his personal poetic talent
by means of which he succeeded in presenting the spirit and beauty of Jaroslav Sajfert’s poetry.
Keywords: Miodrag Sibinovic, translation of poetry, Jaroslav Sajfert.
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МИОДРАГ СИБИНОВИЋ
КАО ПРЕВОДИЛАЦ УКРАЈИНСКЕ ПОЕЗИЈЕ
Чланак је посвећен доприносу Миодрага Сибиновића представљању украјинске књиже
вности у српској културној средини кроз превођење украјинске поезије. Током 20 година М.
Сибиновић објавио је како у периодици тако и у посебним издањима преводе хиљада стихова
преко сто аутора, међутим, његов допринос не огледа се само у обиму преводилачког опуса,
већ, пре свега, у квалитету превода поетских дела различитих епоха и разноликих израза. У
другом делу рада анализирамо Сибиновићево преводилачко мајсторство на примеру превода
уводног дела баладе Тараса Шевченка „Зачарана“.
Кључне речи: украјинска поезија, превођење, садржај, форма, метар, ритам, рима, еуфо
нија, стилска средства.
This article is dedicated to Miodrag Sibinović’s contribution to the presentation of Ukrainian literature in the Serbian cultural environment through his translation of Ukrainian poetry. For 20 years
M. Sibinović published, both in periodicals and in poetry collections or anthologies, translations of
thousands of verses by more than a hundred authors. However, his contribution is reflected not only
in the large number of translated poems but above all in the quality of these translations, which is
impressive considering that the translated poetic works belong to different epochs and represent poets of various expressions. In the second part of the article we analyze Sibinović’s translation skills
on the example of the translation of Taras Shevchenko’s ballad “Bewіtсhеd”.
Keywords: Ukrainian poetry, translations, content, form, meter, rhyme, rhythm, euphony, stylistic means.

Селективна библиографија радова професора Миодрага Сибиновића обја
вљена поводом 80 година његовог живота у ХХІ књизи часописа Славистика
(Јаковљевић-Радуновић и др. 2017: 34–57) броји преко 450 наслова и обухвата
монографске публикације, приређена издања, научне радове објављене у периодици и зборницима, хронику, приказе и критике, као и преводе. Предани
професор, темељит теоретичар и историчар књижевности, ванредан теоретичар превођења и надахнути преводилац – слависта у правом смислу те речи,
широких интересовања и назора, Миодраг Сибиновић обогатио је српску преводну књижевност и културу уопште бројним тумачењима и преводима дела
најистакнутијих словенских писаца, пре свега песника – о чему сведочи и поменута библиографија. Међу тим делима значајно место заузима и поезија
украјинских песника, којој је професор Сибиновић посветио делове двеју монографских публикација – Иза хоризонта: огледи из руске, украјинске, белоруске и грузијске књижевности (Сибиновић 2002) и Словенска вертикала: српске,
руске, белоруске и украјинске књижевне теме (Сибиновић 2008), двадесетак
чланака објављених како у научној (часописи, зборници конефернција), тако
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и у књижевној (Савременик плус, Српски књижевни гласник, Књижевне новине итд.) и популарној (културни додатак Политике) периодици. Сибиновићев
допринос представљању украјинске књижевности српском читаоцу, међутим,
огледа се пре свега у његовим бриљантним преводима хиљада стихова преко
стотине украјинских аутора.
Од шездесет година, колико је трајала славистичка каријера Миодрага
Сибиновића, интересовање за украјинску књижевност испољава се у послед
њој трећини тог периода. Наиме, године 1993. објавио је своје прве прево
де украјинске поезије,1 и то у часопису Савременик плус – поетска дела
украјинских песника 20. века, од којих су неки у Србији, како запажа Т. Гаев,
представљени први пут – М. Семенко, М. Руденко, Б. Бојчук и др. (Гаев 2019:
11), а у Српском књижевном гласнику – српској читалачкој публици, такође по
први пут, представљена је старија украјинска поезија – од 16. до 18. века, као
и стихови двојице у то време савремених украјинских песника В. Кордуна и
И. Драча. У истом броју Српског књижевног гласника Сибиновић је објавио
и први, краћи, чланак о украјинској поезији „Заједничка традиција или универзалност људске природе“ (Сибиновић 1993а: 33–34), а у Савременику
плус још један – „У инат ветровима: уз нове преводе из савремене украјинске
поезије, осврт на српско-украјинске везе у XVIII, XIX и XХ веку“ (Сибиновић
1993б: 431–437). Последњи чланак посвећен украјинској књижевности „Место
украјинске књижевности у српској науци о књижевности и култури“ објавио
је 2017. године, симболично – у зборнику Украјинистика и словенски свет
објављеном поводом 25 година украјинистике на Универзитету у Београду,
чијем је развоју и сам дао немерљив допринос (Сибиновић 2017: 45–62).
Последњи превод са украјинског језика објавио је нешто раније, 2013. године –
шест песама Леса Белеја, представника млађе генерације украјинских песника,
у часопису Руковет (Belej 2013: 80–81).2
Дакле, током двадесет година Сибиновићеви преводи украјинске поезије
објављивани су у српској периодици – у Савременику плус, Српском књижевном
гласнику, Књижевној речи, Развитку, Писму, Пролому, Књижевним новинама, Трагу, Тиси, Градини3 и Руковети. Многи од њих ушли су у Антологију
украјинске поезије ХVI‒ХХ века: У инат ветровима, објављену 2002. године у Бањалуци (Поповић 2002). Антологију је приредила Љ. Поповић, која је
такође аутор предговора, коментара и дела превода, док је већину превода сачинио М. Сибиновић, из чијег пера је изашао и поговор. Антологија обухвата 74
украјинска песника, од чега је М. Сибиновић превео стихове њих 68, као и не1
По речима самог Миодрага Сибиновића своју прву украјинску песму, стихове И. Драча
Ждребе, превео је двадесетак година раније (Сибиновић 2017: 45–46).
2
Ови преводи нису ушли ни у библиографију коју својој докторској дисертацији прилаже
Т. Гаев, јер се она завршава 2007. годином, ни у селективну библиографију објављену у часопису Славистика 2017. године.

Преводи песама Л. Костенко, И. Драча, В. Стуса, В. Кордуна и других, објављени 2001.
године у нишком часопису за књижевност, уметност и културу Градина, такође нису ушли у
селективну библиографију, али су представљени у докторској дисертацији Т. Гаев.
3
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колико песама анонимних аутора из 16. и 17. века.4 Годину дана касније, такође
у Бањалуци, изашла је из штампе збирка поезије В. Кордуна Песме (Кордун
2003). Све стихове у овој збирци одабрао је и превео Миодраг Сибиновић.
Треба поменути и избор и превод љубавне лирике у који је ушла поезија чак
102 украјинска песника који су стварали од 17. до 20. века објављен 2001. године (Sibinović 2001). У овом за представљање украјинске књижевности у Србији
плодном периоду објављен је још један избор из поезије Т. Шевченка Кобзар
(Шевченко 2006). У избор од 70 песама, који је сачинила приређивач и аутор
преговора Љ. Поповић, заједно са преводима Љ. Симовића, Д. Максимовић,
Л. Хајдуковића, Ј. Хрваћанин и других, ушло је чак 24 Сибиновићева превода. Исте године у издању Националног савета Украјинаца изашао је у Новом
Саду један сигнални примерак антологије поезије репресованих украјинских
песника Жигосани коју су заједно приредили Љ. Поповић и М. Сибиновић, док
је аутор превода стихова репресованих украјинских песника 20. века Миодраг
Сибиновић.
Међутим, пуко набрајање Сибиновићевог преводилачког опуса у домену
украјинске поезије, иако је број преведених стихова свакако импресиван и импозантан, као и чињеница да је успео да у српском језику нађе адекватан израз
песницима различитих периода, праваца и сензибилитета, говоре много, али
не и све о његовом преводилачком умећу. Главни показатељ доприноса који
је Миодарг Сибиновић дао представљању украјинске поетске речи у српској
преводној књижевности крије се у квалитету његових превода, у изузетној способности успостављања еквиваленције између оригинала и превода кроз танану равнотежу садржаја и форме преведених песничких дела. У свом говору са промоције добитника Повеље за животно дело Удружења књижевника
Србије 2012. године, књижевник и преводилац Н. Бертолино каже: „Много
је примера који показују Сибиновићево преводилачко мајсторство, изузетну способност ‘читања’ оригинала и препознавања његових вредности, али
и располагање могућностима и лепотама свог језика“ и наводи „један од
најубедљивијих примера“ – превод Љермонтовљеве песме „Выхожу один я на
дорогу…“ (Бертолино 2012). Много је таквих примера и када су у питању преводи украјинске поезије, а неке од њих – преводе песме украјинског бароконог
песника И. Величковског „Ехо“ и стихова симболисте Ј. Савченка „Христос
отаву косио“ – наводи и Љ. Поповић у монографији Фокусна перспектива
украјинске књижевности (Поповић 2007: 89). Ми ћемо у овом раду покушати да представимо Сибиновићево мајсторство и сагледамо вредност његовог
преводилачког опуса на једном примеру (а свакако их има много више) из класичне украјинске поезије – преводу уводног дела романтичарске баладе Тараса
Шевченка „Зачарана“ („Причинна“).
Пре него што приступимо анализи, треба истаћи да професор Сибиновић
није био само преводилац, већ и теоретичар и историчар превођења. Иза
њега је остало мноштво радова објављених у периодици и више засебних
За преводе објављене у овој антологији добио је награду „Иван Франко“ коју за прево
ђење и популаризацију украјинске књижевности у свету додељује Национално удружење
књижевника Украјине (Поповић 2007: 88).
4
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публикација на којима су стасавале и стасавају генерације филолога и преводилаца. У истраживањима из ове области Сибиновића су посебно интересовала
питања превођења поезије и вредновања поетских превода. Од раних покушаја
успостављања објективних критеријума оцењивања превода поезије на примерима превода песме А. Вознесенског „Жена у августу“ (Сибиновић 1979: 158–
171) или Симовићевог превода песме Ј. Баратинског „Натпис” (Сибиновић 1982),
преко анализе Винаверових превода „Дванаесторице“ А. Блока (Сибиновић
2009: 242–286), Змајевог и Бертолинијевог превода Љермонтовљевог „Демона“
(Sibinović 2015: 72–124), све до последњег, детаљног и бриљантног осврта на Кишов и Раичковићев превод песме „Лењинград“ О. Мандељштама
(Сибиновић 2018), Миодраг Сибиновић непрестано, као да му за то упорно
није довољно сопствено богато преводилачко искуство, настоји да проникне у
тајне превођења поезије, да одреди научно засноване и објективне параметре
вредновања поетских превода и, најзад, формира „нешто ширу скицу развоја
српског књижевног преводилаштва“ (Сибиновић 2018: 223). У том смислу наш
рад није само омаж Сибиновићу – књижевном преводиоцу, већ и Сибиновићу –
теоретичару превођења.
Питање преводивости окупира књижевнике, преводиоце, лингвисте, филозофе од давнина. Немогућност превођења уопште везује се за различитост
језичких слика света и изражена је, на пример, у ставовима В. фон Хумболта,
А. Потебње или Е. Сапира и Б. Ворфа (Ивлева и др. 2018), а посебно се везује
за превођење поезије. Још је Данте у својој Гозби упозоравао преводиоце да не
гаје превише самопоуздања када се лаћају превода поезије, а Сервантес оваквим размишљањима говори кроз уста својих јунака, па читамо, рецимо, да је
преводилац делу „много узео од његове природне вредности; а то често чине
и сви они, који књиге у стиховима хоће да преводе на други језик, јер крај све
брижљивости, коју залажу, и вештине, коју показују, никада неће ону висину постигнути, коју они имају на свом првом језику“ (Сервантес 1895: 35).5
Сам Сибиновић такође је разматрао различите ставове према преводивости
поезије, истичући да „на плану ритмичког и звуковног уобличавања песничког исказа најјаче долази до израза природа језика на којем се тај исказ уобличава“ те да су „разлике између језика оригинала и језика превода често
толико непремостиве да лако могу сугерисати становиште о непреводивости
поезије“ (Сибиновић 1979: 150). Међутим, запажа он, преводилачка пракса
показује другачије. Негирање могућности процеса који се одвија већ вековима и који има много заиста врхунских резултата заправо је само одраз тешкоћа
са којима се сваки преводилац среће, а преводилац поезије поготово. Између
дијаметрално супротних концепција непреводивости и свепреводивости – ако
је у општем смислу прва повезана са теоријама језичке релативности, друга је
повезана са теоријама језичких универзалија (Ивлева и др. 2018) – развија се
концепција степена преводивости. Будући да поезија представља по свему посебан тип текста, за нас је овде интересантан приступ савремене руске теоретичарке И. Алексејеве по коме сваки тип текста има свој степен преводивости. Тај
степен (I, II или III) одређује се постојањем непреводивих компоненти у њему
5

О томе детаљније пише Н. Гарбовски (Гарбовский 2007: 111–112).
Славистика XXV/1 (2021)

Миодраг Сибиновић као преводилац украјинске поезије

99

(Алексеева 2004: 262). Међу таквим компонентама, поред оних које су одраз
различитости језичких слика света,6 издвајају се оне проузроковане тзв. „конфликтом форме и садржаја“, које настају онда „када је значењских особености
форме веома много и тешко их је пренети све заједно, мада се свака појава понаособ може пренети“ – а до оваквог конфликта долази пре свега у поезији „те
није случајно да су најчешће управо поетски текстови у различитим периодима
сматрани непреводивим“ (Алексеева 2004: 263).
Говорећи о поезији као посебном, примарно естетском типу текста,
И. Алексејева даље наглашава да „ни у једном другом тексту игра форме нема
тако велики значај, нигде другде естетске информације нису представљене толиком концентрацијом средстава као у поезији“ (Алексеева 2004: 318). Уколико
у језику оригинала и језику превода постоје традиције употребе сличног система версификације, Алексејева као задатак преводиоца види да се „потруди“ да
пренесе: 1. врсту и број стопа, евентуалне измене броја стопа у стиховима; 2. каденцу, односно мушки, женски или дактилски тип риме; 3. дистрибуцију риме;
4. еуфонију и 5. број и место лексичких и синтаксичких понављања (Алексеева
2004: 318–319). То – што се тиче формалне стране стихова. Што се тиче садр
жинске стране, И. Алексејева истиче „да не треба мислити да при превођењу
стихова доминирају само компоненте поетске форме“, те у циљу преношења
целокупног система поетских слика преводилац треба да настоји и да пренесе
стилиску изнијансираност лексике, место лексеме у стиху, стилске фигуре, игре
речи, лексички контраст и сл. (Алексеева 2004: 319).
Да видимо, дакле, на који начин је Миодраг Сибиновић успео да усклади
форму и садржај поетске речи у свом преводу пролога баладе Тараса Шевченка
„Зачарана“ и како је успео да пренесе основну, естетску, функцију песме, јер
се судови о стварном значају превода у поступку било каквог „суптилнијег“
вредновања могу донети, како истиче сам Сибиновић, „са становишта адекватности укупног естетичког утиска који ствара превод“ (Сибиновић 1982: 49).
Пролог Шевченкове баладе написан је четворостопним јамбом са елементима дибраха, којим се у више од половине стихова замењује трећа стопа.
Покретна и динамичка природа украјинског акцента пружа украјинским песницима слободу употребе различитих врста метричких стопа. Природа српског
акцента, који се не може наћи на последњем и чешће се појављује на првом
слогу, условљава трохејску интонираност српског језика,7 што знатно отежава
6
Такве компоненте могу бити ситуативне реалије, концепти који одражавају рашчлањи
вање стварности својствено датој култури, егзотизми и сл. (Алексеева 2004: 262).
7
Погледајмо, на пример, са каквом је лакоћом Сибиновић доследно пренео метар у једној
другој украјинској песми написаној четворостопним трохејем – стиховима М. Семенка. Ови
стихови такође су изванредан пример преношења еуфонијске организације поетског дела:

Білі білі як коралі
білі зуби зуби Галі
тіло біле все у неї
тіло білої лілеї
вона вся така пестлива
повна чарів повна дива
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превођење стихова сачињених у јампском метру. Овога је Миодраг Сибиновић
и те како свестан – узмимо, на пример, његову опаску у анализи Симовићевог
превода песме Ј. Баратинског да је „слабљење јампске основе у односу на руску, у исказу на српскохрватском језику скоро неизбежна појава“ и закључак
да „уколико је јамб у преводу сачуван као метрички сигнал (…) то у свести нашег читаоца (…) ипак изазива естетички утисак адекватан томе утиску који
оригинал оставља“ (Сибиновић 1982: 49). Очигледно је Сибиновић преводећи
Шевченкове стихове себи за циљ поставио очување јампске тенденције, у чему
је, поткован теоријски, али и практично – бројним ранијим преводима источнословенске поезије, и успео. Упоредимо ли прва четири стиха оригинала и
превода, видећемо да у српском преводу јамб није очуван само у првој стопи другог стиха. Тиме је пренета динамичност метра и дочаран ударни, трагични ритам узбурканих природних стихија, што управо одговара песничкој
слици на почетку пролога. Јампска тенденција у преводу даље слаби и то се
опет углавном тиче прве стопе, док се у трећој, као и код Шевченка, јамб често замењује дибрахом. Овакав лабавији јамб, међутим, не одудара од садржаја
стихова, у чијем другом делу слику узбуркане природе, стењање реке и урлање
ветра смењује злослутни мук глувог доба ноћи:
Реве та стогне Дніпр широкий,
Сердитий вітер завива,
Додолу верби гне високі,
Горами хвилю підійма.
І блідний місяць на ту пору
Із хмари де-де виглядав,
Неначе човен в синім морі
То виринав, то потопав.
Ще треті півні не співали,
Ніхто нігде не гомонів,
Сичі в гаю перекликались,
Та ясен раз у раз скрипів.

Широки Дњепар стење, пати,
Срдити ветар урла, оре,
Повија врбе као влати,
Подиже вале као горе.
И у том часу трепераво
Месец кроз облак мрешка сјајем,
Као да чун у мору плавом
Појављује се и нестаје.
Док трећи петли кукурикну,
Све замире у муку раном,
Сове се само довикују
И каткад јасен шкрипне граном.

Ако упоредимо још један превод Шевченкових стихова из давне 1877.
године,8 који је, с обзиром да је у питању превод целе баладе а не само њеног
пролога, ушао и у изборе из Шевченкове поезије 1969, 1980. и 2006. године, а
у коме се испољава природнија за српски језик трохејска тенденција, још се
пластичније уочава Сибиновићево мајсторство у преношењу ритмичке структуре Тарасовог песничког исказа. Јампски ритам Сибиновић је постигао пре
свега употребом тросложних речи са нагласком на другом слогу (Широки,
Повија, Подиже, Појављује) на почетку стиха, док код Грчића стихови углавном почињу паровима двосложних речи (Хучи, јечи…/ Дува ветар / Ниско вите
/Диже вихор/ Махом вирне итд.):
8
Аутор превода потписан је као Г–ћ, а ови иницијали по наводима Т. Гаев дешифровани
су као Јован Миленко Грчић (Гаев 2019: 83).
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Хучи, јечи широки Дњепар,
Дува ветар расрђени,
Ниско вите повија врбе,
Диже вихор планином;
А блед иза облака месец
Махом вирне па се сакрије,
Исто чунић у мору сињу
Час се губи, час се виђа.
Петли трећи певали нису,
Нико нигде не ромори,
Гајем кликћу поноћне тице
И покашто шкрину гране.
Што се тиче риме, у Шевченковом оригиналу имамо унакрсно смењивање
риме са женским (ширОкий – висОкі, пОру – мОрі, співАли – перекликАлись) и
мушким (завивА – підіймА, виглядАв – потопАв, гомонІв – скрипІв) завршетком
као ритмичким изразом контраста између енергије природних сила и спокојства
позне ноћи. Рима је, уз то, типично за Шевченка, неправа или приближна. М.
Сибиновић је у преводу очувао изворно унакрсно алтернирање риме, али је одустао од мушке клаузе. Морамо претпоставити да је Сибиновић ово урадио свесно будући да, опет због природе акцента, у српском језику последњи слог може
бити наглашен само код једносложних речи или у ретким позајмљеницама, те
су могућности за остваривање мушке риме веома ограничене. Наиме, у својим
анализама туђих превода он замену (руских) мушких нашим женским римама сматра „законитом“, „природном“ и говори о избегавању „баналних“ рима
(Сибиновић 1982: 49–50; 2018: 228), те сигурно, „у име неусиљености и свежине“ (Сибиновић 1979: 168) није желео да банализује ни сопствени превод.
Енергија ритма донекле је компензована употребом правих рима на местима
Шевченкових мушких клауза.
На еуфонијском плану главно средство је алитерација – понављање фонеме [Р] у прва четири стиха. Алитерација прати песничку слику и дочарава одлучну грмљавину узбуркане реке, појачава емоционалност и интензитет: Реве
та стогне ДніпР шиРокий / СеРдитий вітеР завива / Додолу веРби гне високі /
ГоРами хвилю підійма. Миодраг Сибиновић успешно је пренео звучање оригинала, делом захваљујући фонетској подударности српских еквивалената, делом
избором адекватних синонима: ШиРоки ДњепаР стење, пати, / СРдити ветаР
уРла, оРе, / Повија вРбе као влати, / Подиже вале као гоРе.
Успешно је пренета и већина других стилских средстава: персонификација,
поређење, контраст, понављања, епитети. Шевченкова метафора претворена је у
Сибиновићевом преводу у поређење: Горами хвилю підійма – Подиже вале као
горе. У првом стиху имамо одступање од инверзије, која је у оригиналу двострука – и на нивоу синтагме, и на нивоу реченице: Реве та стогне Дніпр широкий –
Широки Дњепар стење, пати. Одустајање од инверзије у преводу проузроковано је померањем тросложног епитета широки на почетак стиха у циљу постизања
јампског метра. Код Шевченка се инверзија среће и у трећем стиху, али ни овде
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није пренета јер је у преводу изостављен епитет високі. Зато неколико стихова
даље у преводу имамо инверзију, а у изворнику – не: Неначе човен в синім морі
/ Као да чун у мору плавом. Иако компензација пропуштене инверзије у преводу
није препоручљива, јер је инверзија средство истицања, овде пермутација служи
постизању риме са претходним унакрсним стихом: …трепераво /…плавом.
На плану садржаја можемо рећи да превод, упркос ситним одступањима на нивоу појединачних речи или њиховог места у стиху, преноси интенцију песничке
поруке. Одступања на плану преношења појединачних лексичких јединица сва су,
с једне стране, у функцији постизања одговарајуће форме – метра и риме и, с друге стране, у оквирима уобичајених преводилачких поступака – конкретизације:
Ще треті півні не співали – Док трећи петли кукурикну, генерализације: Сичі в
гаю перекликались – Сове се само довикују, антонимијског превода: Ніхто нігде
не гомонів – Све замире у муку раном и сл. На два места имамо додавања, ради
постизања риме: Ніхто нігде не гомонів – Све замире у муку раном … Та ясен раз
у раз скрипів – И каткад јасен шкрипне граном, или и риме, и еуфоније: Сердитий
вітер завива – Срдити ветар урла, оре. Сам Сибиновић је о поступку додавања
говорио овако: „Додавања текста због риме, разуме се, нису препоручљива, али
уколико нема другог излаза, она морају ипак остати у приближним границама
одговарајуће песничке слике оригинала“ (Сибиновић 2018: 218), што овде и јесте
случај јер додавања не нарушавају целовитост песничке слике.
У поезији је јединица превођења увек целокупан текст, између текстова оригинала и превода тешко се може успоставити еквиваленција на нивоу
појединачних речи или синтагми, будући да је организација поетског текста
потчињена пре свега ритму, метру и рими. Сибиновићев превод можемо сматрати еквивалентним Шевченковом оригиналу, а еквиваленција је у првом
реду постигнута на функционалном нивоу, односно на нивоу очувања поетске
функције. Грчићев превод исте песме је, што се тиче преношења појединачних
лексема и њиховог распореда, много доследнији изворнику, али то је, као што
смо видели, праћено великим одступањима од форме. У књизи О превођењу
поезије и други огледи Р. Константиновић пише: „Лапидарност песничког израза, збијеност песничке форме, не пружају преводиоцу поезије могућност за
много маневрисања. Више но другде у превођењу поезије дилема – форма или
садржина? – лажна је. У поезији (треба ли то доказати?) нема садржине без
форме. Преводиочев прворазредни задатак најчешће је, дакле, да адекватно
пренесе форму изворника“ (Константиновић 2010: 5). И сам Сибиновић истиче
да „како је у поезији изузетно наглашен естетички значај посебне организације
песничког језика, приликом превођења се, у принципу, мора посвећивати велика пажња еуритмијској, еуфонијској и синтаксичкој структури песничког израза“ (Сибиновић 1979: 150). И. Алексејева свој одељак о поезији као посебном
типу текста завршава констатацијом да су код превођења стихова губици неизбежни и да није случајно да често равноправно постоји неколико варијанти
превода поетског дела од којих свака има своје губитке. Међутим, закључује
она, „поезија је пре свега музикална, зато, како показује историја, у културној
баштини опстају они поетски преводи у којима је очувана поетска форма изворника, иако нису пренели све компоненте садржаја“ (Алексеева 2004: 320).
Управо такав је анализирани Сибиновићев превод, који звучи природно и лако,
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и у коме су, уз незнатна одступања од садржаја, пренете песничке слике и мотиви изворника, очуване стилске и естетске функције, динамично променљив ритам и звучање оригинала. Сигурни смо да ће у културној баштини српске преводне књижевности, заједно са његовим другим мајсторским преводима како из
украјинске, тако и из других словенских књижевности, имати заслужено место.
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Милена Иванович
МИОДРАГ СИБИНОВИЧ КАК ПЕРЕВОДЧИК УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ
Резюме
Статья посвящена вкладу Миодрага Сибиновича в представление украинской литературы в сербской культурной среде через перевод украинской поэзии. За 20 лет, с 1993 по 2013
год, М. Сибинович опубликовал как в периодических изданиях, так и в поэтических антологиях и сборниках, переводы тысяч стихов более сотни авторов, а до 2017 года он также публиковал статьи, посвященные украинской литературе и ее восприятию в Сербии. Однако
его вклад отражается не только в объеме его переводческой работы, но, прежде всего, в качестве перевода поэтических произведений разных эпох и различных выражений. В первой
части статьи кратко перечисляются наиболее значительные достижения M. Сибиновича в
переводе стихов украинских авторов, а во второй части статьи на примере перевода вступительной части баллады T. Шевченко «Помешанная» анализируется переводческое мастерство М. Сибиновича. Этот анализ показывает, что М. Сибинович умело разрешил конфликт
содержания и формы, одно из самых больших препятствий в переводе поэзии. С точки зрения формы, он успешно передал ямбическую тенденцию и эвфонию оригинала, сохранил перекрестную рифмовку, но отказался от мужских рифм, которые иначе в переводе на сербский
язык, в связи с природой ударения, чрезвычайно трудно достичь. Однако энергия ритма несколько компенсирована использованием полных рифм. Большая часть стилистических приемов также успешно передана, а небольшие отклонения в плане отдельных лексем остаются
в рамках поэтического образа.
Ключевые слова: украинская поэзия, перевод, содержание, форма, метр, ритм, рифма, звуковая организация, стилистические средства.
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О ПРОУЧАВАЊУ ПРЕДСТАНДАРДНЕ
СРПСКЕ ПИСМЕНОСТИ
(методолошка запажања)
У раду је представљен вишекомпонентни модел анализе предстандардних словенских
писмених традиција са подручја тзв. Православне Славије. Модел се састоји од три дела –
лингвистичког, текстолошког и екстралингвистичког. Његову теоријску и методолошку основу чине радови Прашког лингвистичког кружока, посвећени специфичностима донационалних писмених језика, концепција Православне Славије и теорија диглосије као језичке
ситуације у њој. Модел је већ био примењен на корпусу текстова на српском језику и источнословенским језицима. Нарочита пажња поклања се завршном периоду старе православне
словенске културе и процесима преласка ка културном моделу Западне Европе у 17–18. веку
(за српско подручје и почетком 19. века). У раду се предлаже типолошки приступ ареалу
Православне Славије, при чему се издвајају два прототипа – матични и eнклавни („острвни”).
Кључне речи: предстандардна писменост, Православна Славија, диглосија, славеносрпски, методолошки поступак моделирања.
The main topic of this paper is the older, pre-national periods of Slavic literature and the methodological aspects of their research. For this purpose a model with three levels and multiple parametres has been developed by the author of this paper. The starting point of the analysis is the text
as a whole. According to that, the analysis includes linguistic as well as textological and extralinguistic features of the text. The model is based on the remarks of the Prague linguists about the
nature of older literature, on the conception of the so-called Slavia Orthodoxa and on the theory
of diglossia as the main language situation of Slavia Orthodoxa. The model has been applied on
Serbian and Eastern Slavic textual corpora, with special consideration of the last period of common Orthodox Slavic literature: 17th – early 19th centuries. For the Serbian area that is the so-called
Slavonic Serbian literature and culture, a subject that has not been adequately researched yet. The
paper also presents a typological approach to Slavia Orthodoxa, with two main types of culture, a
“motherland” type – and an “insular” type.
Keywords: model, older Slavic literatures, Slavia Orthodoxa, diglossia, Slavonic Serbian, methodological aspects.

У центру пажње анализе налазе се истраживања посвећена раздобљу српске
писмености уочи Вукове реформе и формирања савременог српског стандардног језика. Тај период још није довољно истражен. Да би му се адекватно научно приступило од нарочите је важности методолошки апарат, који, међутим,
још не постоји. Зато се у фокусу овог рада налазе методолошки аспекти
проучавања донационалних писмених језика. Већ у радовима Прашког лингвистичког кружока упозорава се на специфичне одлике тих језика. Као њихова
битна обележја наводе се уска социјална база и надетнички карактер. Другим
речима, тим језицима се служио само ограничени круг школоване елите – и
то у више друштава, односно етноса. То су обично истовремено били језици
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цркве и вере (уп. Jedlička 1978: 53). Међутим, историји словенских писмених
традиција се обично приступа у границама савремених, националних језика.
Такав методолошки поступак настао је у културној и научној парадигми у доба
романтизма, које је за више словенских етноса (тада претежно мањина у туђем
окружењу) било и доба културне и језичке еманципације – стога се оно означава и као Словенски (национални) препород. У тадашњем социокултурном контексту такав приступ је био разумљив и донекле сврсисходан, али се он данас
не може сматрати методолошки адекватним.
Савремени стандардни језици не могу се, дакле, узимати као детерминанта у погледу старијих фаза културно-језичке историје (уп. Havránek 1963: 346–
348; Гавранек 1971: 344). Важан корак у напредовању методологије таквих
истраживања представља концепција Православне Славије (Slavia Orthodoxa),
која је била формулисана у радовима Никите Толстоја (Толстой 1961, 1979; уп.
такође Кречмер 1996) и Рикарда Пикија (Picchio 1962, 1991) – на основу битних
обележја, по којима се стара културна парадигма код Православних Словена
разликује од оних у неправославној Славији (тзв. Slavia Latina, односно Slavia
Romana) и у несловенској Европи. За старије епохе у Западној Европи и код неправославног словенства била је, поред регионалне, карактеристична социјална
диференцијација културних модела – истовремено су постојале социјално детерминисане супкултуре двора и племства, града, односно грађанског урбаног становништва, школе (пре свега у односу на више и високо школство –
уп. тзв. школску драму), села итд. За разлику од њих, Православна Славија је
представљала у погледу писмене културе хомогени ареал, готово непромењив у
времену и простору све до новог доба.
Жанровски репертоар писмености Православне Славије био је подређен
сакралној доминанти и њоме одређен – Никита Толстој формулисао је на основу тога строго хијерархијски организован жанровски канон православне словенске писмености који садржи 14 рубрика и то у непосредној зависности од
степена сакралности дотичног жанра (Толстой 1988). Прве четири рубрике,
врх овог хијерахијског модела, чине (наведеним редоследом) литургијска, химнографска, хагиографска (житијна) и панегиричка писменост – док последња
три ранга заузимају световно-правна, административна и свакодневна писменост (Толстой 1988: 168) – тј. утилитарна писменост којом се служило у сврхе
администрације, права и сл. Међутим, она не спада у оно заједничко културно
благо Православне Славије, већ припада области световног живота и показује
битне регионалне разлике и у питању језичке припадности. Тако, на пример,
код Источних Словена старословенски (односно црквенословенски) није успео
да продре у домен те утилитарне писмености, док је код православних Јужних
Словена старословенски, до одређене мере, то успео. Разлози таквих (и других) разлика још нису познати – али и сразмерно ретко представљају предмет
научног истраживања, и свакако захтевају посебан приступ. Сем тога, такви
жанрови – закони, државни уговори, тестаменти и сл. из више разлога треба
да се разматрају одвојено како од заједничког духовног текстуалног наслеђа
православне Славије тако и од усмене фоклорне културе – јер представљају
појаве које се суштински од њих разликују у погледу интенционалности, језика,
структурe и др.
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Од централног је значаја готово искључиво сакрални карактер заједничке
православне писмене словенске културе. Тиме је био одређен и жанровски репертоар, у којем дуго нису (или јесу, али тек маргинално) били заступљени световни жанрови, белетристика. Такве и друге жанрове пружила је регионална
усмена фолклорна култура – која такође није била социјално детерминисана.
Другим речима, православни Словени без обзира на своју социјалну припадност били су корисници углавном бинарног културног модела – један његов саставни део чинила је сакрална писменост, а други – усмена народна култура.
Заједничка писмена култура, присно везана за веру, служила се заједничким
језиком – црквенословенским одговарајућих локалних редакција, док су у
усменој употреби били локални идиоми. Таква ситуација представља посебну врсту билингвизма – диглосију (у схватању Успенског (Успенский 1983)
и Фергусона (Ferguson 1959)). Оба језичка субсистема се при том налазе у
ситуацији комплементарне функционалне дистрибуције, чиме се начелно
искључује њихова коегзистенција у истом функционалном контексту − а
тиме и конкуренција (уп. Толстој 1981, 1998). То чини диглосију стабилном
– за разлику од обичног билингвизма у којем увек долази до доминирања
једног језичког субсистема над другим. Фактор стабилности културног
модела Православне Славије обезбеђивао је и изузетно високи статус и углед
црквенословенског језика као језика вере и цркве. Другим речима, у основи
јединства писмене културе и њеног језика било је јединство вере, чиме су и била
одређена основна дистинктивна обележја те православне писмене културе. Ван
домена црквенословенског језика налазила се световна, пре свега утилитарна,
писменост, углавном развијана на бази локалних идиома.
На основу горепоменутих и других радова (нарочито Живова (Живов
1996), Хитл-Фолтера (Хюттль-Фольтер 1978), Хитл-Ворта (Hüttl-Worth 1978),
Исаченка (Issatschenko 1975, 1980), Лихачова (Лихачев 1963, 1968)) формулисали
смо модел за истраживање предстандардних фаза православне словенске
писмености (уп. Kretschmer1989; Кречмер 1991, 2000, 2013). Таква временска
одредница није случајна – ради се о завршној фази старе православне словенске
културе на тим подручјима и о почетку преласка на културни модел новог доба.
Тај период је изузетно занимљив и изнијансиран – али је, нажалост, сразмерно
слабо проучен. Као почетак прелазне фазе оквирно се може сматрати 17. век,
иако се временске границе (и у погледу краја те фазе) могу битно разилазити у
појединим регионима.
Завршни период поменуте фазе код Срба обично се везује за појам
славеносрпски. Међутим, у србистици јoш увек не постоји консензус ни у
погледу природе те појаве, нити у погледу њених временских, жанровских,
интенционалних, односно језичких обележја (уп. Грицкат 1996, 1987; Толстой
1978, 1879; Кречмер 1990, 2007б; Unbegaun 1935). Консензус постоји, међутим,
у погледу негативног става према славеносрпском − и до данас без знања о томе
шта је тај славеносрпски уствари био. Не осврћући се даље на ово питање,
приказаћемо укратко феномен славеносрпског пре него што се обратимо самом
моделу. Тај појам се употребљава за посебну културну и писмену традицију
коју су формирали и користили Срби након Велике сеобе у свом новом завичају
као поданици Хабзбуршке царевине. Ова традиција постојала је укупно од
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1760-их до 1840-их година и оставила иза себе огроман корпус текстова широког жанровског репертоара. У то доба то је био готово једини извор световне
српске писмене културе, књижевности и образовања – јер је на српским просторима под турском владом ситуација била прилично неповољна за било коју
културну делатност. Стара православна култура овде није нестала, иако је све
више стагнирала, а у 17. веку већ почела да се полако гаси. Срби у Аустрији су,
напротив, успели да формирају ново, урбаније друштво са одређеним слојем
школоване и родољубиве елите.
У наставку бисмо желели укратко да представимо наш модел, са посебним освртом на методолошке постулате. Писмене манифестације језика увек
представљају више од лингвистичке појаве. У анализи треба, дакле, узимати у обзир и њихове ванјезичке особине. Зато свирсисходним сматрамо узети
као непосредан предмет и полазну тачку анализе текст као целину, при чему
би се у анализу укључивале све његове особине. Анализа при томе има начелно дескриптивни, описни, а не евалуативни карактер, бар у почетној својој
фази: систематски се описују све особине дотичног текста. Такав приступ пружа адекватну базу за глобалнији циљ истраживања – реконструкцију језичке и
културне ситуације у прошлости, као и светоназора човека и социјума. Таква
реконструкција, свакако, представља веома захтеван подухват. Али само тако
ћемо моћи да доспемо до поузданих података како о књижевно-језичким парадигмама прошлих векова тако и о сазнању, виђењу и схватању језика, културе
– тиме и живота, завичаја и света у појединим раздобљима и друштвима (уп.
Кречмер 2012). То се може остварити само када се из аналитичког поступка
искључи механистичко и научно неоправдано априорно преношење данашње
језичке ситуације на стање у прошлости.
С обзиром на сложену природу писмених манифестација језика, модел
укључује више параметара и састоји се (у актуелној верзији) од три дела:
1. Лингвистичка анализа;
2. Текстолошка анализа;
3. Ванјезичка анализа (са посебним освртом на социолингвистичке пара
метре).1
Лингвистичка анализа се спроводи на бази што потпуније дескрипције
појединачних језичких нивоа, и то свих – иако су се током истраживања нарочито значајним показале лексика и синтакса.2 Разматра се и атрибуција, односно порекло појединих језичких елемената – али на нивоу дескрипције, тј. без
априорне евалуације.
Током досадашњих истраживања, следећи параметри текстолошке анализе
показали су се као најважнији.
Жанр (врста текста) и његова интенција је параметар од нарочитог значаја
управо за период промене културне парадигме. При томе се проверава да ли
1
Тренутно се разрађује и четврти – етнолингвистички, односно лингвокултуролошки део
анализе.
2
Уп. о предности синтаксе у дијахронијским истраживањима у: Hüttl-Folter 1978; уп. так.
Кречмер 2007а.
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се и како мења жанровски репертоар – обично у размаку од двадесет пет (нпр.
на почетку 18. века – у односу на писменост Срба у Аустрији), односно десет година. Основни параметар анализе текстуалне продукције у прошлости
била је опозиција духовна : световна писменост. Анализа је, бар у односу на
старије доба (у којем доминирају духовни текстови), углавном заснована на
горепоменутом моделу жанровског канона Никите Толстоја (Толстой 1988)
који се емпиријски проверава и модификује на основу добијених резултата.
У погледу световне писмености, битан параметар је интенција, и то у смислу опозиције – текстови са просветном и поучном интенцијом : текстови
без такве интенције (белетристика у ужем смислу). Истовремено се спроводи дескрипција целокупног жанровског репертоара у дотичној фази уз анализу
фреквентности појединих жанрова.
Анализа је бидирекционална и оба њена правца се налазе у дихотомијском
односу:
(а) текстолошка експертиза конкретних текстова – као база за анализу корпуса;
(б) анализа целокупног корпуса тесктова поменутог периода.
У фази промене културне и књижевне парадигме редовно долази до
преузимања страних предложака и то како у облику појединих текстова тако и
жанрова у целини. Такви предлошци, узорци могу да се преузимају путем превода, али и адаптацијом и имитацијом. Овај параметар је стога исто укључен у
анализу, а истражује се и његова динамика – да ли се и колико мења удео превода, адаптација, имитација. Узима се у обзир и корелација између таквих текстова и оригиналне тесктуалне продукције.
Током истраживања се испоставило да Уводи, Предговори различите врсте
и функционално слични делови текста треба да се анализирају засебно – јер у
њима у прелазно доба по правилу долази до изражаја позиција аутора односно
преводиоца.
Још један саставни део текстолошке анализе представља стил текста односно жанра (у погледу последњег – у синхроном и дијахроном аспекту) – при
чему се у анализу укључује и квантитативни, односно фреквенцијски параметар (уп. Кречмер 2004). Ефикасним се показало укључивање параметара текстуалне кохезије и кохеренције, тј. савремене текстовне лингвистике. Такав поступак доприноси објективнијој анализи корпуса, нарочито када је у питању
доба пре кодификације и стандардизације.
Екстралингвистичка компонента модела хетерогенија је него друге две. У
актуелној верзији она се састоји од следећих параметара:
- Временска и локална карактеристика текста;
- Личност аутора (преводиоца, адаптатора) са релевантним социолингивстичким подацима: порекло/породица, школовање, његово стваралаштво (пре
свега жанровски репертоар), став у полемици око стварања новог (српског) писменог језика;3
Процесу непосредног активног формирања нових књижевних језика код православних
Словена по правилу је претходила језичка полемика у којој је једно од централних питања
представљала улога и статус црквенословенског језичког наслеђа у тим новим језицима.
3
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- Намена текста, односно интендирани круг реципијената;
- Фактичка рецепција текста у друштву одговарајућег периода;
Емпиријску базу анализе чине три велика корпуса световне писмености позне Православне Славије. То су, хронолошким редоследом:
- Руска приватна преписка из 17. и са почетка 18. в. (1603–1731. г.) (уп.
Кречмер 2002, 2009, 2018).
- „Славеносрпске хронике” Ђорђа Бранковића (настале током 1690-их и
1700-их г. – њихов аутор се упокојио у децембру 1711. г.) (уп. Кречмер 2005).
- Славеносрпска писменост (око 1760. – око 1840. г.) (уп. Кречмер 1990,
2007б).
Централну ознаку културног модела Православне Славије представља, као
што је већ поменуто, његова хомогеност, сакралност и изражена стабилност у
времену и простору. У поређењу са неправославним старијим словенским културама, као и са западноевропском, Православна Славија заиста наступа као монолит, као јединство. Стога се ова ознака и даље може сматрати као инваријанта
– у општеевропском културном контексту. Међутим, Православна Славија је
поседовала и унутрашњу диференцијацију, нарочито у позним својим епохама
(уп. Кречмер 2015). Таква варијабилност била је детерминисана пре свега околностима конкретног историјског контекста датог региона и доба.
Овде ћемо представити само један аспект ове тематике, специфичности тзв.
енклавних (односно ексклавних, тзв. острвских) култура у поређењу са тзв. матичним културама, у којима се углавном чува стара културна парадигма. У прву
групу спадају културе источних Словена у пољско-литванској држави и Срба у
аустријским земљама а у другу Московска Русија и средњовековна Србија.4 У матичним ареалима су православни Словени представљали већински живаљ у већински
моноконфесионалном и монојезичном окружењу. У енклавним ситуацијама они су
били мањина, стално изложена утицајима и притисцима од стране доминантног
окружења, неретко туђег у етничком, језичком, културном и верском погледу.
Наша истраживања показују да су разлике између та два типа битне, чак
суштинске и у извесном смислу још увек непревазиђене. Оне се манифестују
у више погледа, поред осталог, у погледима на писану културу и њен језик,
на однос између те културе и вере (цркве), у погледу на школу, на жанровски
састав књижевности и писмености, на однос према западној културни и образовном моделу − све до погледа на глобална питања светоназора – схватања
света и себе. Полазна тачка и непосредни објекат истраживања и у погледу
ове тематике представљају конкретни текстови у целини својих језичких и
ванјезичких особина.
Као најважнији резултати досадашњих истраживања варијабилности старе
Православне Славије могу се навести следећи.
Као најконзервативнији тип показује се Московска Русија што је, свакако,
условљено околностима њене историје. Ова, након турских освајања и пада
4
Али већином и српски предели под турском влашћу, јер се матични тип углавном и ту
задржава.
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Цариграда задуго једина независна православна држава, све више се осећа угроженом од стране суседних друштава и држава и то пре свега у верском погледу.
У таквом се контексту почетком 16. века развија доктрина о Москви као трећем
(и последњем) Риму, као ослонцу праве вере (након што су прва два нестала
због њене издаје) и у вези са тиме се уводи политика свесне и усмерене затворености друштва, минимализације контаката са Западом − који се у одређеном
смислу чак сматра већом опасношћу од муслиманских Турака и Татара.
Нешто другачије текао је развој на српским подручјима. Током турских
освајања стара културна парадигма ту није много настрадала − сем што, свакако, није била у прилици ни да се развија. Она и даље постоји, али све више
стагнира. А од 17. века се већ може говорити о њеном опадању − иако не и о
пропадању. У једном погледу постоји ипак сличност између Московске Русије
и Срба под турском влашћу – то је прекид некадашњих контаката са Западном
Европом и Византијом.
Стара културна традиција није нестала ни у енклавним културама, али долази до битних промена јер је словенски живаљ ту био у ситуацији перманентног и вишевековног контакта традиционалне и (доминантне) западноевропске
културе. Као значајни параметар у анализи таквих словенских култура показали
су се школство и просвета у целини. Наиме, приступ образовању за православне Словене у страном окружењу био је могућ само преко западних, претежно
латинских школских установа, а напредак у послу − готово само ван граница православног словенског завичајног живота. Образовани Словени у туђем
окружењу, чувајући свој верски и етнички идентитет, све више су примали
обележја западноевропског културног типа.
Насупрот томе, Московска Русија је свесно и намерно сама себе искључавала
из токова светске политике и историје. Животни контекст био је максимално фокусиран на микросвет у границама шире породице и завичаја. Ни виши
слојеви нису се осећали као политички агенси, као грађани, нити су се уопште
интересовали за политику своје државе, а камоли за шири политички контекст
ван њених граница. Ове разлике се добро виде када се упореди приватна преписка Московске Русије у предпетровско и петровско доба с једне стране, и
„Славеносрпске хронике” Ђорђа Бранковића, савременика већине учесника те
преписке, с друге (уп. Кречмер 2002, 2006, 2009, 2018).
Као резултат реформаторске делатности Петра Великог, руско друштво се током 18. века битно и суштински променило. Као већински живаљ у независној
држави оно се налазило у много бољој социолингвистичкој и социокултурној
ситуацији него Срби, било под аустријском, било под турском влашћу, па је
зато нова руска културна и књижевно-језичка парадигма могла неометано да
се развија, иако под утицајем западноевропског (испрва претежно немачког,
касније француског) модела.
Славеносрпска културна и језичка парадигма показује читав низ подударности са руском истог периода. Да се није појавио Вук Караџић, можда би се
и српски стандардни језик створио по обрасцу блиском руском, тј, као језички
стандард амалгамног типа у којем се пластично претапају и преплићу елементи
више језика и култура (уп. Krečmer 2012).
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Основни циљ и намена овога рада састојали су се у настојању да се покаже
важност приступа историји словенских књижевних и стандардних језика и писмених традиција у ширим границама како целокупног словенског света тако и
целокупне Европе, те једног широко схваћеног филолошког приступа који превазилази како границе појединих националних савремених језичких стандарда
тако и границе саме лингвистике.
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Анна Кречмер

К ИЗУЧЕНИЮ ДОСТАНДАРТНОЙ СЕРБСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
(методологические замечания)
Резюме
В работе предлагается многокомпонентная модель анализа предстандартных письменных
традиций на территории Православной Славии. Как известно, письменность этого ареала
показывает, в сравнении с неправославными славянскими и западно-европейской культурами, ряд принципиальных различий. С учетом особенностей объекта изучения модель включает как собственно языковые, так и текстологические и экстралингвистические данные, а
исходной точкой анализа является конкретный текст. Текстовый корпус представлен светСлавистика XXV/1 (2021)
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ской письменностью заключительного периода существования Православной Славии, т. е.
XVII–XIX вв. в сербском (т. н. славяносербский) и частично восточно-славянском ее ареалах.
Методологический аппарат модели базируется на разработках Пражского лингвистического кружка о специфике донациональных письменных языков, на концепции Православной
Славии как единого в отношении письменной культуры – и принципиально отличного от
неправославных славянских и западно-европейской культур – ареала, а также на концепции диглоссии (в понимании Фергюсона и Успенского) как многовековой языковой ситуации Православной Славии. Последний раздел работы посвящен типологическому подходу
к изучению Православной Славии, особенно в отношении ее внутренней дифференциации
Ключевые слова: достандартная письменость, Православная Славия, диглоссия, славяносербский, методология исследования, моделирование.
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БОЛГАРСКИЙ СПИСОК «ПОУЧЕНИЯ О ПОЛЬЗЕ ДУШЕВНОЙ»
МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО ИЛАРИОНA*
В статье вкратце излагается история исследования «Поучения о пользе душевной» и вопроса о его авторе. Публикуется болгарский список «Поучения», в надписании которого автор обозначен как «Святой Иларион, митрополит Киевского града». Список находится в рукописи собрания Печской патриархии, № 93, датированной первым десятилетием XV века.
К изданию болгарского списка поучения разночтения указаны по изданию, подготовленному
прот. Александром Горским, и по древнерусскому списку конца XIV – начала XV века РГБ,
ТСЛ, № 13. Автор также приводит данные о сербских списках поучения.
Ключевые слова: митрополит Иларион, «Поучение о пользе душевной», Печская патриархия.
This article outlines in brief the research history of The Sermon on Spiritual Benefit and the
question of its writer. The Bulgarian copy of The Sermon is published within it. According to the title of this copy, the writer of the sermon is “Saint Hilarion, Metropolitan of the city of Kiev’s”. The
copy has been preserved in the manuscript in a collection of the Patriarchate of Peć № 93, dated to
the first decade of the 15th century. The published copy has been followed by variant readings from
archpriest Alexander Gorsky’s edition and from the Old Russian copy in Manuscript 13 of the Holy
Trinity-St. Sergius Lavra Collection (the Russian State Library), dated to the late 14th – early 15th
centuries. The author also gives information about Serbian copies of the sermon.
Keywords: Metropolitan Hilarion, Sermon on Spiritual Benefit, the Patriarchate of Peć.

«Поучение о пользе душевной» было введено в научный оборот протоиереем Александром Васильевичем Горским в 1844 году. Ему были известны три
древнерусских списка – в Сборнике полемических, канонических и исторических статей собрания Московской духовной академии (РГБ), № 175, XVI и
XVII вв.1 (лл. 156 об.–158), в одной из рукописей Волоколамской библиотеки
и в «харатейном» сборнике библиотеки М. П. Погодина, в 16 долю, конца XIV
или начала XV века (Горскiй 1844: 218–219, 293).2 Волоколамская рукопись не
установлена (Турилов и др. 2009: 125). Пергаменные сборники собрания М. П.
Погодина – №№ 66, 67, 71б (Гранстрем 1953: 53, 59, 72), согласно их описанию, этого поучения не содержат и по формату не соответствуют упомянутому
Погодинскому сборнику (Творогов, Загребин 1988: 57–58, 61–62).
В списке РГБ, МДА, № 175 надписание поучения гласит: pou;enJe (!)
s(vA)tago ilariona w pol%q&Ze d(ou)[ev(q)nei kx vsym%x& pravoslav(q)nQm(x)
Расширенная версия доклада, прочитанного на 59 cобрании славистов Сербии (Белград,
28–29 января 2021 г.).
*

1 Описание см.: Леонид 1887: 182–200, № 10 (175).
2 В той же статье прот. А. В. Горским были опубликованы и Иларионовы «Слово о законе
и благодати» и «Исповедание веры» (Горскiй 1844: 223–292).
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hristJAnomx (156 об.). Оно, очевидно, и дало ему имя в научной литературе
начиная со статьи прот. А. В. Горского (Горскiй 1844: 219; Турилов и др. 2009:
125;3 Јелесијевић 2012а: 182; Јелесијевић 2012б, I: 206).4 В Волоколамском и
Погодинском списках заглавия иные: «слово святаго Иларiона Митрополиты
Кiевскаго» (Горскiй 1844: 219); «Святаго Иларiона, Митрополита Кiевскаго,
слово» (Горскiй 1844: 293).5
В основу издания поучения (Горскiй 1844: 293–296) прот. А. В. Горским,
судя по всему, был положен Волоколамский список. Им был использован
и Погодинский, по которому подводились разночтения к основному списку (Горскiй 1844: 293, 294, 296). Одно чтение Погодинского списка (два слова), по всей видимости, было включено в основной список, с приведением
к нему разночтения по основному или Волоколамскому (Горскiй 1844: 295).
Академический список нередко отличается от издания. В нем представлена,
на наш взгляд, более поздняя редакция поучения, заслуживающая отдельного
внимания. По нему были указаны только два разночтения. Три были включены в основной список,6 с приведением к ним разночтений по Волоколамскому
и Погодинскому (Горскiй 1844: 294–295, 296). Среди этих чтений – отсутствие двух обращений к инокам («о иноци»), имеющихся в Волоколамском и
Погодинском списках. Издатель исключил их из основного списка, в соответствии с Академическим, потому что, согласно надписанию в последнем, поучение было обращено ко всем православным христианам. К этому объяснению
он добавляет, что по содержанию обличений поучение более подходит мирянам, чем монахам (Горскiй 1844: 294, 296). В другом месте он и прямо говорит,
что это поучение к мирянам, а не наставление иноческое (Горскiй 1844: 219).
Издание сопровождается переводом на русский язык (Горскiй 1844: 297–299).
Пробиваясь сквозь толщу веков, живо и мощно звучат слова пастыря, актуальные пока стоит мир. Он обращается к братьям и сестрам и, заботясь об их
спасении, доходчиво и настоятельно напоминает о необходимости христианского подвига для достижения главной цели – жизни вечной.
Прот. А. В. Горский не сомневался в принадлежности поучения перу митро
полита Илариона: помимо указания на его авторство, в этом его убеждал и «слог
поученiя, по списку Волоколамскому», показывающий «глубокую древность
сочиненiя» (Горскiй 1844: 219–220). Он полагал, что такой атрибуции не препятствует и содержание поучения (Горскiй 1844: 219–220). Его мнение приняли
архиепископ Филарет (Гумилевскiй 1884: 10) и В. М. Ундольский,7 в отличие
3
В этой статье название поучения звучит несколько иначе: «Поучение св. Илариона о
пользе души».
4
Иногда, именуя поучение, исследователи, видимо, исходят из его надписания в конкретном списке или воспроизводят его в переводе на современный язык: «Слово митрополита
Илариона» (Турилов 2011: 16; Турилов 2014: 171–172), «Слово о подвизавању ка Богу укратко» (Јелесијевић 2012а: 182).
5

О митрополите Иларионе см.: Турилов и др. 2009: 122–126.

Одно из них передано неточно: «и инѣми житiя сего дѣлы» (Горскiй 1844: 294) – I inQmi
/ntJA sego dylQ (РГБ, МДА, № 175, л. 157).
6

7

Сообщая о мнении В. М. Ундольского, Н. К. Никольский отсылает к «его Указателю
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от митр. Макария, обосновавшего свою точку зрения несколькими доводами: в
большинстве рукописей поучение приписывается святому Илариону, преподобному Илариону или Илариону Великому, именами которых надписаны многие
поучения в русских рукописях; оно встречается наряду с другими поучениями Илариона Великого; в списках Пролога и в печатном Прологе оно помещено под 21 октября, днем памяти Илариона Великого и Илариона Мегленского,
за сказаниями о том и другом; по слогу, составу и скудости содержания поучение нисколько не похоже на два подлинных сочинения митрополита Илариона
(Булгаков 1995: 179–180, 473).
Н. К. Никольский указал 60 русских списков поучения, восходящих к XIII–
XVIII вв., не включая в их перечень все проложные списки (Никольскiй 1906:
106–110, 513). Согласно этим данным, только в одном из списков, находящемся в пергаменном Сборнике РГБ, ТСЛ, № 13,8 конца XIV – начала XV века9
(лл. 210–212 об.), поучение приписывается митрополиту Киевскому Илариону:
slovo0 s(vA)t(a)go lariona (!) mitropolita kiEvqskogo (л. 210).10 Помимо поучения в виде, представленном списками РГБ, ТСЛ, № 13, Волоколамским и
Погодинским, в русской рукописной традиции имеется и его сокращенная редакция (Буланин (ред.) 2014: 161) или сокращенная проложная версия (Турилов
2011: 17; Турилов 2014: 172, 187). Ее список, с именем святого Илариона в заглавии, в учительной части Пролога РНБ, Соф., № 1324, середины – второй
половины XIII века, свидетельствует о домонгольской датировке поучения
(Турилов и др. 2009: 125).11
По указанию на митрополита Киевского Илариона как автора к спискам РГБ,
ТСЛ, № 13, Волоколамскому и Погодинскому примыкают два сербских списка
пространной редакции поучения – в Сборнике БАН, Тек. пост., № 13, третьей
четверти XIV века12 (лл. 36 об.–38 об.) и Сборнике слов святых отцов НБС, № 26,
также третьей четверти XIV века (Штављанин-Ђорђевић и др. 1986: 45–52) (лл.
106 об.–108). В них Иларион, митрополит Киевский, назван не прямо, а с отсылкой к предшествующему произведению: togo/de ilarJona. slovo. w podvizanJi
kq b(og)ou vq krat'cy (БАН, Тек. пост., № 13, л. 36 об.) (Јелесијевић 2012а: 182;
слав. русск. сочиненiй и переводовъ въ рукописи Ундол. № 1491, подъ именемъ: Иларiонъ
митроп. Кiевскiй» (Никольскiй 1906: 105). В шифре, по-видимому, допущена опечатка –
должно быть 1401. Ныне «Указатель», сохранившийся в автографе В. М. Ундольского, находится в РГБ, ф. 704, к. 12, № 1 (см.: Опись фонда № 704: 2, 20). Предполагаем, что Н. К.
Никольский имел в виду сведения в разделе на букву П, на л. 449. Те же сведения есть и в
другом указателе В. М. Ундольского – «Агиологионе» РГБ, ф. 704, к. 13, № 1, л. 297 об. (старый шифр 1400). См.: Опись фонда № 704: 2, 21.
8

Описание см.: [Иларий, иером. и др.] 1878: 22–23.

9

Датировка приводится по: Турилов 2011: 17; Турилов 2014: 187.

Исследователь задается вопросом, не с этой ли рукописи («въ видѣ fac-simile») сделан
список поучения в рукописи Ундольского № 1411, на лл. 1–3 об. (Никольскiй 1906: 107). Его
догадка оказалась верной. Сегодня этот список, автограф В. М. Ундольского, находится в
РГБ, ф. 704, к. 23, № 28 (см.: Опись фонда № 704: 38).
10

11

Литературу о поучении, включая издания, см.: Буланин (ред.) 2014: 161.

12

Отсылку к литературе о рукописи и ее писце см.: Елесиевич 2014: 223.
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Јелесијевић 2012б, I: 209; Буланин 2014: 574).13 Такое название поучения нам известно только по этим спискам. Им предшествует slovo. ilarJona mitropolita
kiev(q)skago. kq bratou stlqp'nikou (БАН, Тек. пост., № 13,14 л. 18).15
Определение «Киевский» в титуле митрополитов всея Руси впервые встречается в 1347 году, на греческом языке, в акте Константинопольского патриархата, и относится к митрополиту Феогносту (Vetochnikov 2014: 275, 298,
299, 300, 301).16 Оно имеется и в заглавиях посланий митрополита Никифора
I (1104–1121),17 но в поздних списках (кон. XV – нач. XVI в., XVI в., XVII в.)
(Громов и др. (ред.) 2006: 29, 89, 95, 96, 124, 129, 153, 199, 212, 241, 244, 251,
262, 276, 303, 306; Vetochnikov 2014: 291–292, 299). Оказывается, что древнейшие упоминания «митрополита Киевского» как автора, в надписании произведений, до нас дошли в четырех сербских списках «Слова к брату столпнику» и,
опосредованно, в двух сербских списках «Поучения о пользе душевной».
Митрополиту Илариону это поучение приписывается и в болгарском списке Аскетического сборника собрания Печской патриархии, № 93, первого десятилетия XV века.18 А. А. Турилов точнее определяет извод сборника как западноболгарский (Турилов 2011: 16; Турилов 2014: 171, 187). Кодекс открывается
Римским патериком (лл. 1–86), начало которого утрачено (Иванова 2008: 104;
Турилов 2011: 16; Турилов 2014: 171, 187). Содержит и Скитский устав (Мошин
13
Издание списка БАН, Тек. пост., № 13 с разночтениями по НБС, № 26 и РГБ, ТСЛ, №
13 см.: Јелесијевић 2012б, II: 157–159. Есть и сербский список сокращенной редакции (МС
РР I 22, ок. 1696–1705 гг.) и перевод-обработка пространной на сербском языке, выполенный
Гаврилом Стефановичем Венцловичем (САНУ 271, 1732 г.), на который, ссылаясь на Каталог
рукописей «српске кральевске академије», обратил внимание М. П. Петровский (Петровскiй
1909: 130). О них см.: Јелесијевић 2012б, I: 130, 209, 210–21; Јелесијевић 2012а: 182. Издания
см.: Јелесијевић 2012б, II: 160–169.
14

Издание см.: Петровскiй 1865: 13–35; Јелесијевић 2012б, II: 66–99.

«Слово к брату столпнику» только в сербских списках приписывается митрополиту
Киевскому Илариону. Помимо упомянутых, есть еще два сербских списка с таким же заглавием – Хил., № 455 (ок. 1360–1370 гг.) (только начальная часть) и Сав., № 22 (ок. 1418 г.)
(См.: Турилов 2009: 124; Турилов 2014: 146, 159; Елесиевич 2014: 223–230; Буланин 2014:
574, 575, 578, 579–580, 582, 583–584, 586–587, 590). По ним, НБС, № 26 и другим спискам
подведены разночтения в издании списка Тек. пост. 13: Јелесијевић 2012б, II: 66–99 (см.
прим. 14). Издание Савинского списка см.: Јелесијевић 2012б, II: 100–117. В рукописи Хил.,
№ 455 обнаружены две компиляции, состоящие из частей «Слова» со следами редакторской
работы. О них и их издание см.: Елесиевич 2014: 224, 226–229, 230–233. О вопросе об авторстве «Слова» см.: Турилов и др. 2009: 124–125; Јелесијевић 2012а: 177–180; Буланин 2014:
575–577, 579, 583–587).
15

Пользуемся возможностью поблагодарить российскую исследовательницу Елену Вла
димировну Белякову за консультацию и ряд статей по этому вопросу.
16

17

О митр. Никифоре I см.: Веретенников и др. 2018: 621–627.

Описания см.: Мошин 1968–1971: 100–102, № 99; Иванова 2008: 104, № 88. В кратком описании Д. Вуксана поучение не отмечено (Вуксан 1936: 181, № 103). Название рукописи приводится по: Иванова 2008: 104, № 88 («Сборник монашески»). Датировка по:
Гроздановић-Пајић и др. 1991: 52, № 93.
18
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1968–1971: 101; Иванова 2008: 104) (лл. 188а–198 об.).19 А. А. Турилов отмечает, что среди чудес в Житии и чудесах Николая Чудотворца в конце кодекса (лл.
209–228) есть и те, которые относят к древнерусским домонгольским переводам (Турилов 2011: 16–17; Турилов 2014: 171, 187).
«Поучение о пользе душевной» в сборнике Печской патриархии озаглавлено: s(vA)t(a)go ilarJwna0 mitropolita0 kQev'skago grad%a&. slovo (114 об.). По
мнению А. А. Турилова, вопрос об авторстве поучения является предметом
дисскусии, «но существование достаточно раннего (в рамках сохранившейся
совокупной рукописной традиции) южнославянского списка указывает, как минимум, на домонгольскую древность подобного надписания» (Турилов 2011:
17; Турилов 2014: 172). Невольно вспоминается запись самого митрополита
Илариона: <a>zx20 milostJ} ;(e)l(ovy)kol}bivaago b(og)a. mnihx i prozvVÑterx ilariwnx
izvolenJemq ego. wt%x& b(o)go;estivQihx episkwpx s(vA){enx bQhx. i nastolovanx. vx
velicymq i b(o)gohranimymq grady kQevy. ]ko bQti mi vx nemq mitropolit\. pastMh\ /e
i ou;itel}. <...> (Молдован 1984: 7). В древнерусских источниках находим два
аналога наименованию «митрополит Киевскаго града»: + Μωσῆς (μον)αχ(ὸς)
μη(τ)ροπολ[ί]της πόλ[ε]ως Βλαδη[μ(ί)ρ(ου)] (печать, XII в.) (Vetochnikov 2012:
291, 300);21 wt%q& mitropolita postavlenx bXs(tq) ep(i)s(ko)p(o)mq gradu turovu (проложное Житие свт. Кирилла, епископа Туровского22) (Лосева 2009: 351).
Поучение в Печской рукописи находится, по всей видимости, между патериковыми повестями. Поэтому получается, что следующая за ним повесть принадлежит митрополиту Илариону (tx/de ot(q)cq g(lago)l(a)[e, л. 115).
Стоит обратить внимание на гласный у в начале слова ouperimq (л. 115). В
сербском языке вь̭ в начале слова после падения редуцированных перешло в у
(Mладеновић 1971: 421). Такой языковой процесс отмечен в некоторых западноболгарских говорах, но между согласными, после падения следующего за в редуцированного переднего ряда. В восточноболгарских памятниках XVII века встречаются примеры: ouryme, ouratx (Мирчев 1963: 132, 141). В берестяных грамотах
после падения редуцированных вместо предконсонантного в иногда пишется ou
(M, u) (Зализняк 2004: 62, 64, 81). Некоторые отраженные в списке языковые черты, встречающиеся в болгарских рукописях (Мирчев 1963: 99, 100–101, 102, 103,
116–118), характерны для рукописей сербского извода (e < ę; смешение i и Q,
оттого что звук ы исчез, совпав по произношению с и) (Младеновић 1971: 420).
Печский список «Поучения о пользе душевной» и его снимок публикуются в приложении (Прил. 1–2).23 При этом сохраняются орфография и пунктуа19
Издание Скитского устава см.: Белякова 2003: 63–95. О его южнославянских и русских
списках см.: Белякова и др. 2020: 54–57.
20

В рукописи: zx.

Это лицо в других источниках не упоминается. Возможно, это был Владимирский епископ, возведенный в митрополиты императором, а не патриархом (Vetochnikov 2014: 291).
21

22
Время возникновения жития исследователями определяется по-разному: между рубежом XII–XIII вв. и концом XIII – началом XIV вв., во второй половине XIII в., в конце XIV –
начале XV вв., после монголо-татарского нашествия (Јелесијевић, в печати).
23

За снимок благодарим заведующего Музеем Сербской Православной Церкви диакона
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ция оригинала. Выносные буквы вносятся в строку. Буквы, опущенные в сокращениях под титлом, восстанавливаются и заключаются в круглые скобки, без
титла – в квадратные. Надстрочные знаки не воспроизводятся, за исключением ×. При раскрытии сокращений следуем норме «Лексикона» Ф. Миклошича.
Буквы, опущенные в окончаниях склоняемых и спрягаемых слов, а также в суффиксах причастий, восстанавливаются в соответствии со старославянским языком. Такой принцип передачи текста соблюдался нами во всей статье, с той
разницей, что, цитируя текст сербского извода, мы следовали норме словаря
древнесербского языка Дж. Даничича и, в соответствии с сербским изводом,
писали только q. Приводя же древнерусский текст, мы руководствовались нормой словаря древнерусского языка И. И. Срезневского.
К Печскому списку (Печ.) подведены разночтения по Волоколамскому (В),
который положен в основу издания прот. А. В. Горского, и РГБ, ТСЛ, № 175 (Т).
Судя по изданию прот. А. В. Горского, Волоколамский и Погодинский (П) списки почти не отличаются друг от друга. Поэтому под разночтениями В можно
подразумевать и разночтения П, за исключением чтений П, надежных или предположительных (?), отличающихся от В и совпадающих с Печ. (П = Печ.) (см.
разночт. 57–59, 65). Разночтения в Т и В при их совпадении приводятся по Т.
В разночтения не включены языковые различия между изводами. Не принимается во внимание и разница, заключающаяся в отсутствии еров в Т и В и в соотношении A (Печ.) / a (Т, В); \ (Печ.) / x (Т, В); ly (Печ.) / l] (Т), ля (В); na (Печ.) /
n] (Т), ня (В). Не придается значение написанию q вместо e24 в Т, В: mo/ete (Печ.,
л. 115) / mo/etq (Т, В). Во избежание неясности и неверного представления о списках Т и В из них приводим разночтения к g(lago)lA{imq (14), /An\tq (20), Mperimq
(58), pla;A{e (61).
В Печском списке наблюдаются пропуски (см. разночт. 45, 50). Имеются два
обращения к иноком, как в РГБ, ТСЛ, № 13, В и П.
Не раз напрашивалась мысль, что под Волоколамским прот. А. В. Горский
имел в виду список РГБ, ТСЛ, № 13 (см., в частности, разночт. 57–58). Тогда
расхождения между Т и В можно, предположительно, объяснить включением в
основной список, помимо 57 (= МДА, № 175, л. 158)–58, и других чтений П. В
таком случае в следующих разночтениях чтениями В на самом деле могут быть
представлены чтения П: 16, 25 (МДА, № 175: vedM{emM, л. 157), 35, 39, 45, 47 (=
МДА, № 175, л. 157 об.), 54, 56, 70, 76. Тогда в разночт. 17 не должно быть В.
Имя проповедника издатель мог включить в заглавие издания из П (см. 1), а %
(см. 49) – из МДА, № 175 (л. 157 об.). Если Т и В не являются одним и тем же
списком, можно предположить восхождение В к Т.
Результаты этого сопоставления будут учтены при издании сербских списков поучения. Из произведений, для которых есть основания приписать их митрополиту Илариону, на данный момент в болгарской письменности известно
только «Поучение о пользе душевной» по Печскому списку. Существует болгарский список компиляции, состоящей из частей «Слова к брату столпнику», в
Владимира Радовановича и сотрудников Музея.
24

Об этом см.: Живов 2017: 707–710.
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Патерике сводном НБКМ, № 1036, 60–70-х гг. XIV в. (лл. 243–245),25 такой же
как в рукописи Хил., № 45526 (Елесиевич 2014: 224, 228–229, 231–233). Первое
из двух Иларионовых произведений, опубликованных Б. Ангеловым по рукописи болгарского извода Румынской академии наук, № 294, XVI века27 (Ангелов
1958: 227–23528), является на самом деле компиляцией, содержащей два переделанных отрывка «Слова к брату столпнику» (Буланин 2014: 589), такой же,
как в болгарских рукописях НБКМ, № 1036 (лл. 240–243) (Елесиевич 2014: 226,
229; Буланин 2014: 588–59029) и Гильф., № 35 (54 об.–57) (Буланин 2014: 589),
только без конца. Для атрибуции митрополиту Илариону второго произведения30 нет убедительных аргументов.
Список сокращений:
БАН – Библиотека Российской Академии наук (Санкт-Петербург)
Гильф. – Собрание А. Ф. Гильфердинга (ф. 182) (РНБ)
МДА – Собрание Московской духовной академии (ф. 173.I). Фундаментальное (РГБ)
МС – Матица српска (Нови Сад)
НБКМ – Национална библиотека «Св. св. Кирил и Методий» (София)
НБС – Народна библиотека Србије (Београд)
РГБ – Российская государственная библиотека (Москва)
РНБ – Российская национальная библиотека
Сав. – Собрание монастыря Савина (Черногория)
Соф. – Собрание Библиотеки Новгородского Софийского собора (РНБ)
Тек. пост. – Собрание Текущих поступлений (БАН)
ТСЛ – Собрание Троице-Сергиевой лавры (ф. 304.I). Основное (РГБ)
Хил. – Собрание Хиландарского монастыря

25

За указание на этот список благодарим итальянского исследователя Маркo Скарпа.

26

См. прим. 15.

Согласно П. П. Панаитеску, рукопись, вероятно, написана в Молдавии (Panaitescu 1959:
393–394, № 294).
27

28
Сердечно благодарим болгарскую исследовательницу Марию Йовчеву, приславшего
нам работу Боню Ангелова.
29
Исследователь неверно указал листы в НБКМ, 1036 (Буланин 2014: 589), объединив эту
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Литуратуру о нем см.: Буланин 2014: 161 («Поучение о отвержении мира»); Горскiй
1844: 222.
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[Приложение 1]
(114б) s(vA)t(a)go ilarJwna0 mitropolita0 kQev'skago grad%a&. slovo16
1

potx{im' sA bratJe0 i sestrQ0 kx vy;nyi /iz'ni svyt'lyi0 ]/e namx g(ospod)q po
svoei m(i)l(o)sti tMne daetq0 a2 sJA3 vrymen'nQA i skvrxnQA40 ]kQ5 6zmJinQ sih(x)6
]dovitQih(x)7, Mstenq bygaim80 i ne prikasaim'9 sA ei. g(ospod)ou b(og)ou Mgotovlx[M10
n(e)b(e)sa i nas(x) pozvav(x)[U0 to mQ semM tylM gode{e0 sxnomq i pitJemq, i bra['nomq0
i slast'mi gryhovnQmi0 wtri;em11 sA c(a)r(q)stvJa12 n(e)b(e)s(q)nago0 i poz'vav'[ago ni vx
ne0 wn' /e Mgotovalq brakq s(Q)nou svoemM0 rek\ /e c(a)r(q)stvJe0 i posla rabQ svoA z'vati0
rek'[e pror(o)kQ i ap(o)s(to)lQ0 i m(ou);(e)n(i)kQ0 to mQ wtricaem' sA g(lago)l(|){e0
/en\ poAhq0 i ne Mspe\ iti0 i pakQ volQ kMpih(x) i 13id\ iskMsiti ih(x)130 i e{e
g(lago)lA{imq14 selo kMpih(x) i id\15 ego sxgledati0 n(Q)ny16 mQ17 /itJa sego dyly0 wtricaem' sA
vy;nQA /izni0 ne slQ[im' li g(ospod)a g(lago)lav'[a. ne pecyte18 sA w Mtry[nym(q)0 ;to
]ste ;to19 piete. ili vx ;to wbly;ete sA vxz'rite na p'ticA n(e)b(e)s(q)nQA. kako ne sy\tq ni
/An\tq200 ni sxbira\tq vx /itnic\ svo\0 i cvytq21 sel'nQh(x), kako ti rast\tq i22 ne
trM/da\{e sA, ni pek\{e sA ni w ;esom'23 /e0 tw mQ slQ[A{e bratJe0 vxsprenymq d(q)nq24
d(q)nes(q) potx{im' sA0 poidymq ne k\sne{e0 po MskomM p\ti0 vxvode{i25 ni vx c(a)r(q)stvo
n(e)b(e)s(q)noe0 vxdadimq tylesa svoa vx trMdq0 i na potQ0 na26 m(o)l(i)tv\0 na27 vxz'drx/anJe280
i29 na ;estoe poklananJe, c(a)r(q)stvo bo re;(e) n(e)b(e)s(q)noe n\/d%q&no Es(tq)0 i n\de{ee30
sA vxshQta\tq e0 to po;to si ne /alimq w× inoci0 ]ko da31 svoe\ lynostJ\32 i slabostJ\330
dJavolM34 gode{e0 li[aem' sA vy;nQA /iz'ni0 da podvignym' sA bratJe0 i pon\dim' sA, na
semq malymq vycy i krat'cymq0 kaa bo nam(x) pol'za tylwm(q) sim(q) tly\{im(q). tw
a{e 35bQhwm(x) Mbo35 36vx wgni goryli n(Q)ny360 n\37 txkmo do38 sxmrxti0 a wnamo sx
g(o)s(pode)mq39 c(a)r(q)stvovali vx slavy ego40, vx vykQ0 n\ azq ne rek\ da bihom sA vx
wgnq vxvrxgli ne b\di to0 n\ da potrMdim' sA vx isM[enJe tylesq na[ih(x)0 re;(e) bo
g(ospod)q. a{e z'rxno p'[eni;no padq vx41 zemli (115а) ne Mmretq0 to edino prybQvaet(x),
a{e li Mmret(x)0 to plod%x& sxtvorit(x) mnogq0 ]vy sJe re;(e)0 a{e ne Mmrxtvite tylesa va[a.
to ne mo/ete plodq n(e)b(e)s(q)nQi42 tvoriti0 ne l}bei bo43 d(ou)[A svoA44, vx miry sem(q)
pryl}bodyinym(q) i gry[nym(q)0 vx onoi /iz'ni wbry{etq \450 ostav'lx[e sJ\ vrymen'n\A
i mimohodim\\0 g(lago)letq bo pavelq. dobrQ46 podvigq podvig sA, i pro;ee0 a{e li re;(e)[i
ne mog\ podvign\ti sA0 nemo{enq esmq. txkmo podvigni sA po svoei sily0 ]ko/(e) mo/e[i0
i vidyvq g(ospod)q podvigq tvoi poslet' ti, i47 na pro;aa dobraa dyla. tym'/e potrMdim'
sA na sem(q) svyty0 eda48 velikq na[q /ivotq0 ili 0@049 lyt(x). li 00 ili 0r0 to mnogo li
Es(tq) potrMditi sA0 zde bo vx maly potrMdiv'[e sA0 tamo vx vykQ c(a)r(q)stvovati na
n(e)b(e)seh(x) im\t(x). i pakQ, zde vx maly /iv'[e slast'no krxme{e sA i pJ\{e500 tamo
m\;imi b\d%\&tq0 podvignym'51 sA i potecym(x)0 h(risto)s(x) bo zovetq0 pr%ii&d%y&te52
vxsi trM/da\{e53 sA, i wbrymenenQi540 azq55 vQ poko\0 raz'vrxzymq M[i, i oo;i
sr%q&d%q&;%q&nyi560 i sli[imq bratJe gl(a)sq g(lago)l(|){q. ne ;l(ovy)kq n\ c(a)rq c(a)remq0
i g(ospod)q vxsyh(x)0 tym'/e tamo Mmq57 Mperimq580 zde po/iv'[e bl(a)gom\drxno590 postom(q),
m(o)l(i)tvami0 trMdom(q). i60 pynJemq0 pla;A{e61 sA gryh(x) svoih(x)0 pr(i)s(q)no62 im\{e
b(og)a pryd%x& w;ima svoima0 i d(q)nq sxmrxt'nQi, pomQ[lyti630 i ne wslaby\{e0 n\
]ko/e64 po;en[e65 re;(e)66 g(ospod)q0 vx nem' /e te wbre{\ vx tom(q)67 ti s\/d\0 vxn'mymq
vx sr%q&d%q&ci68 svoemq69 sJa70, w× inoci0 egda kx sxmr'ti wslabyemq0 ne vymQ71 bo kogda
prJidetq ;as(x) sxmrxtnQi0 i pohXtitq kogo/do nas(x) d(ou)[\ ne gotov\0 i ws\ditq
\ vx wgnq vy;nQi0 a{e pridet(x)72 ;as(x) i wbre{etq d(ou)[A n(a)[A gotovi0 abJe
c(a)r(q)stvovati imamQ 730 vx bez'kone;nQA vykQ0 w h(ri)s(t)y J(isou)sy 74 g(ospod)i 75
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na[emq0 emM/e pod%o&baet(q) slav(a)0 sx w(tq)cem(q) i sx prys(vA)tQm(q)76 bl(a)gQm(q) i
/ivotvorA{im(q) d(ou)hwm(q) vx bezkone;nQA vykQ aminq6
______________________
1
Т: slovo s(vA)t(a)go lariona mitropolita kiEvqskogo; В: СЛОВО СВЯТАГО ИЛАРIОНА,
МИТРОПОЛИТА («Митрополиты», см.: Горскiй 1844: 219) КIЕВСКАГО; П: Святаго Иларiона,
Митрополита Кiевскаго, слово; 2Т, В: i 3Т, В: seA 4Т, В: skvernenXA 5Т, В: aki 6Т, В: zmiinXhx 7Т, В:
]dovitXhx 8Т, В: bygaEmq 9Т, В: prikasaEmx 10Т, В: ougotovivx[} 11Т, В: wtre;(e)m(q) 12Т, В: c(a)r(q)stva
13
Т, В: iskusiti ihx idu (в Т idu надписано) 14Т, В: g(lago)l}{imx 15Т, В: idohx 16Т: nXnA 17В, П: нет
18
Т, В: pcyte 19Т, В: ili ;to 20Т, В: /nutq 21Т, В: cvytecq 22Т, В: нет 23Т, В: ;emq 24Т, В: нет 25Т: vxvodA{e;
В: въводящему 26Т, В: i 27Т, В: i na 28Т, В: vxzder/ani] 29Т, В: нет 30Т, В: noudA{ei 31Т, В: нет 32Т, В:
lynostq} 33Т, В: sxlabostq} 34Т, В: dqAvolu 35Т: oubo bXhomx; В: убо бѣхомь 36Т, В: nXnA vx og(x)ni goryli
37
Т, В: ne 38Т, В: to do 39В: Господомъ 40Т, В: нет 41Т, В: na 42Т, В: n(e)b(e)s(q)nXhx 43Т, В: bo re;(e) 44Т, В:
svoEA 45Т, В: } se slX[a{e l}bimici0 podvignemq s(A) (В: нет) vo onu /iznq nei/divaEmu} (в Т перед последним словом более темными чернилами написан знак вставки; на верхнем поле такими же
чернилами и почерком, отличающимся от почерка писца поучения, после такого же знака написано: nen;aemU i) 46Т, В: dobrXi 47Т: нет 48Т, В: eda (в Т перед da, в начале строки, по-видимому позже, добавлено e; такое e дважды написано в части текста, дописанной, на наш взгляд, иным почерком вдоль правого поля л. 211) 49В: % (так мы читаем это число в издании прот. А. В. Горского)
50
Т, В: pi}{e /enA{e sA posAga}{e 51Т, В: da podvignemq 52Т, В: pridyte 53Т: tru\a}{ei 54Т: obremennii 55Т,
В: i azx 56Т: s%q&rd%q&;%q&ny 57Т: i mX (первоначально было написано oumX, затем ou было стерто и на
месте u более темными чернилами и, по нашему мнению, иным почерком было написано i; после вмешательств получилось i mX, но так как оставшиеся следы стертого o из ou похожи на s, то
можно прочитать и так: si mX); В: си мы; П (?) = Печ. 58Т, В: vperimq s(A); П (?): вперимь (П = Печ.)
59
Т, В: b(o)gomudreno (в Т первоначально было bl=gomudreno, затем l стерто); П = Печ. 60Т, В: нет 61Т, В:
pla;}{e 62Т, В: i prisno 63после y написано \, затем оно слегка затерто; на правом поле, напротив
этой строки, написано lyti0 64Т, В: ]ko/e i 65В: поченше, тако и скончаемь; Т: po;en[e tako i skon;
(над ; буква E (?) под тилом) (по-видимому, дописано иным почерком; не тем ли, которым написано i на месте стертого u (57)?); П = Печ. 66Т, В: re;(e) bo 67Т, В: tomx /e 68Т, В: s(q)rd(q)ca 69Т, В: svo]
70
В: сея 71Т, В: vymq 72Т, В: priidetq 73Т, В: imamx 74Т: is(ou)sy (is·y) 75Т, В: g(o)s(pod)y 76Т: pres(vA)tQimx
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БУГАРСКИ ПРЕПИС „ПОУКЕ О ДУШЕВНОЈ КОРИСТИ”
МИТРОПОЛИТА КИЈЕВСКОГ ИЛАРИОНА
Резиме
Протојереју Александру В. Горском су била позната два руска преписа ове поуке – Воло
коламски и Погодинов (крај XIV – почетак XV века) – где се у заглављу као писац помиње
„Свети Иларион, митрополит кијевски”. Споменути проучавалац је објавио Волоколамски
препис, уневши у њега три или четири чтенија из преписа РГБ, МДА, бр. 175 (XVI и XVII
век) и, по свој прилици, најмање две речи из Погодиновог. Волоколамски и Погодинов рукопис данас нису познати. Николај К. Никољски је указао на препис поуке у Зборнику РБГ,
ТСЛ 13, датираном крајем XIV – почетком XV века, где се она у заглављу приписује такође
„Светом Лариону, митрополиту кијевском”. Она му се, премда не непосредно, приписује
и у двама српским преписима из треће четвртине XIV века – БАН, Тек. пост. 13 и НБС 26.
Бугарски препис се налази у Монашком зборнику Збирке Пећке патријаршије, датираном
првом деценијом XV века. Уникатан је по именовању аутора – „Свети Иларион, митрополит
Кијевског града“. У прилогу рада је издање тог преписа, са разночтенијима из преписа РГБ,
ТСЛ, бр. 13 и издања протојереја Александра В. Горског.
Кључне речи: митрополит Иларион, „Поука о душевној користи”, Пећка патријаршија.

Болгарский список «Поучения о пользе душевной» митрополита киевского Илариона

Приложение 2. Собрание рукописей Печской патриархии,
№ 93, лл. 114 об.–115
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O ПРАВОПИСУ И ЈЕЗИКУ ПИСАМА
ДЕСПОТА ВУКА ГРГУРЕВИЋА
У раду се истражују најважније правописне и језичке одлике четирију писама деспота
Вука Гргуревића (у народној традицији познатог под именом Змај-Огњени Вук), упућених
турском султану Бајазиту II током 1482. и 1483. године, као и једног писма упућеног 1483. године Бајазитовом војном заповеднику Али-бегу Михалоглуу. Наведена писма значајна су као
сведочанство употребе српског језика у дипломатској преписци која је из Угарске од краја 15.
века вођена са турским султанима и обласним заповедницима. Претежним одсуством одлика ресавског правописа истраживана писма одступају од главнине повеља и писама деспота
Ђурђа Бранковића и његових наследника. С друге стране, употребом српског језика у чијој
се основици препознају особине косовско-ресавског дијалекта 15. века, писма деспота Вука
Гргуревића успостављају континуитет са повељама и писмима Српске деспотовине и писмима из канцеларија турских султана Мехмеда II и Бајазита II упућеним Дубровнику.
Кључне речи: српски језик, дипломатски језик, деспот Вук Гргуревић, Змај-Огњени Вук,
историјска дијалектологија, 15. век.
The paper investigates the most important orthographic and linguistic features of four letters by
Despot Vuk Grgurević addressed to the Turkish Sultan Bayezid II during 1482 and 1483, as well as
a letter sent in 1483 to Bayezid’s military commander Ali Bey Mihalbegović. The aforementioned
letters serve as a significant testimony to the use of the Serbian language in the diplomatic correspondence conducted from Hungary with the Turkish sultans and regional commanders in the late
15th century. Due to the predominant absence of the features of Resavian orthography, the letters in
question deviate from the majority of the charters and letters of Despot Đurađ Branković and his
successors. On the other hand, by using the Serbian language based on the recognizable features of
the Kosovo-Resavian dialect of the 15th century, letters by Despot Vuk Grgurević establish a continuity with charters and letters of the Serbian Despotate, along with the letters from the offices of
the Turkish sultans Mehmed II and Bayezid II.
Keywords: Serbian, language of diplomacy, Despot Vuk Grgurević, historical dialectology, 15th century.

1. Од деспота Вука Гргуревића, сина слепог Гргура Бранковића и унука деспота Ђурђа Бранковића, у народној традицији познатијег под именом ЗмајОгњени Вук, сачувано је до данас пет писама из девете деценије 15. века: 1)
писмо султану Бајазиту о миру и пријатељству (5. јун 1482, Купиник), 2) веровно писмо султану Бајазиту II за његовог слугу Мурата (1482–1483), 3) писмо Али-бегу Михалоглуу којим препоручује свога изасланика Јована (1483), 4)
веровно писмо султану Бајазиту II за његовог изасланика Мурата (27. јун 1483,
Ириг), и 5) писмо султану Бајазиту II о склапању мира (1483).1 Будући да деспоНи у једном од наведених писама у тексту није наведена година настанка. За прва три
писма Никола Радојчић (1953–1954: 351) сматра да су настала 1481. године, а као аргумент
наводи чињеницу да се у првоме писму помиње султан Бајазит II коме деспот Вук Гргуревић
1
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та Вука Гргуревића приказују „не само као истакнутог крајишког заповедника, већ и као вештог дипломату који је активно учествовао у преговорима који
су 1482–1483. вођени у циљу закључења примирја између султана Бајазита II
и краља Матије Корвинаˮ (Митровић 2006: 66), наведена писма представљају
значајно сведочанство о употреби српског као дипломатског језика у преписци
која је из Угарске од краја 15. века вођена са турским султанима и војним и обласним заповедницима,2 те као таква завређују детаљније филолошко и лингвистичко истраживање.
Прва три писма позната су нам на основу издања Николе Радојчићa (1953–
1954: 353–355) које је приређено према фотографијама оригинала (из истанбулског Сараја) добијених од немачког турколога Франца Бабингера (уп. Радојчић
1953–1954: 350).3 Овим фотографијама – које се данас чувају у Архиву САНУ
под сигнатурама 10070–1, 10070–3 и 10070–4 – користили смо се и ми у овоме раду. Четврто и пето писмо познати су нам захваљујући немачком истраживачу Адолфу Дајсману, који их је заједно са другим неисламским рукописима
пронашао у истанбулском Сарају. Он је фотографије писама уступио бугарском историчару Ивану Гошеву који их је први објавио 1932. године (Гошевъ
1932: 262–269) да би наредне године Дајсман донео преводе писама на немачки језик (Deissmann 1933: 102–105). Фотографије су затим преко Ивана Гошева
и Станоја Станојевића дошле до Љубомира Стојановића који је њихове текстове објавио у другој књизи старих српских повеља и писама (Стојановић 1934:
487–489). Фотографија четвртог писма објављена је касније у Ђорђић 19913:
358, док се фотографији последњег писма губи сваки траг. Идући за поменутом Дајсмановом студијом (1933), као и каснијим радовима о словенским рукописима у истанбулском Сарају (Харисијадес 1964–1965), покушали смо да
дођемо до оригинала писама деспота Вука Гргуревића. Међутим, приликом посете Топкапи палати у Истанбулу (у новембру 2019. године) обавештени смо да
изјављује верност као новом турском господару. Катарина Митровић (2006: 73) прихвата мишљење Симе Ћирковића (1981: 387), који настанак првог писма везује за 1482. годину, а онда, сходно томе, претпоставља да би наредно писмо могло бити издато 1482. или
1483. године, а треће 1483. године (в. Митровић 2006: 74–75). За четврто писмо преузели
смо датирање Станоја Станојевића (уп. Deissmann 1932: 102), док за пето писмо Катарина
Митровић (2006: 79) наводи да је настало током лета или почетком јесени 1483. године.
2
Поред наведених писама деспота Вука Гргуревића позната су нам још два српска писма из девете деценије XV века упућена из Угарске: писмо краља Матије Корвина султану
Бајазиту II од 25. јуна 1487. године (уп. издање у Радојчић 1953–1954: 363–364) и писмо
Стефана Баторија, дворског судије и ердељског војводе, Али-бегу Михалоглуу (1482–1489)
(уп. издање у Радојчић 1953–1954: 362–363).

Уколико изузмемо велики број примера за оу на месту ꙋ, у Радојчићевом издању треба
исправити следеће грешке: у првом писму уместо своѥи 6, са те(м) 6, бг 8x2, землѥ 10/11, први
12, ѡ(т)зимлѥ(м) 24/25, тоѥ 26, ниѥдна 27, сь сви(м) 28, долази према нашем читању своѡи 6,
на теⷨ 6, б҃ь 8x2, землю 10/11, прьви 12, ꙋзимлѥⷨ 24/25, тои 26, ниѥдне 27, сь свеⷨ 28; у другом писму уместо го(с)подароу 1, 3, запа(д)ни(м) 3, долази према нашем читању гѡⷭподарꙋ 1, 3, запаⷣниⷨъ
1; у трећем писму уместо храбарствꙋ 2, подꙋна(в)ꙗ 2, своѥи 5, все(х) 8, да и(х) ѡ(д)прави(ш)
10, приѥма(м) 14, нашо(м) 14, 15, ниѥдна 16x2, боса(н)ски(х) 29, долази према нашем читању
храбарьствꙋ 2, подꙋнаⷡю 3, своѡи 5, свеⷯ 8, а ти да иⷯ ѡⷣправиⷲ 10, приимаⷨ 14, моѡⷨ 14/15, ниѥдне 16x2,
босаⷩскеⷯ 29.
3
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се тамо данас налази само турска копија писма Али-бегу Михалоглуу, али не
и српска писма која су предмет овога рада. С обзиром на наведене околности,
наше истраживање засновано је на грађи из прва четири писма, док је грађа из
петог писма узимана селективно само као контролни корпус на основу већ поменутог Стојановићевог издања.4
Писма деспота Вука Гргуревића остала су до данас у целини непроучена са
филолошке и лингвистичке стране. О писмима располажемо само са неколико
узгредних филолошких коментара Николе Радојчића (1953–1954: 352) наведених уз издање текста, као и са неколико палеографских напомена Петра Ђорђића
(19913: 125–127). Тако Радојчић (1953–1954: 352) за прво и треће писмо каже
да су писани „или руком невештом или рукописом нечиткимˮ, „углавном, чистим говорним језикомˮ, док за друго писмо наводи да је писано „китњастим
рукописом од стране вешта писараˮ.5 Уз начела за приређивање текста писама
Радојчић (1953–1954: 352) напомиње како „акцената у писмима има малоˮ, да
су изостављани из издања „пошто су ударани без смисла и неконсеквентноˮ, а
у вези са интерпункцијом примећује како је „тачка уношена у текст мало изнад
линијеˮ. Палеографске напомене Петра Ђорђића (19913: 125–127), засноване
само на фотографији четвртог писма, односе се на морфолошке облике слова з,
м, ꙋ, ч, ж, и и н у контексту развитка српског брзописа у 15. веку након престанка рада државних канцеларија.
Основни циљ нашег рада представља покушај да се сагледају најважније
правописне одлике писама у контексту ресавске правописне школе, као и
најважније језичке одлике у контексту дијалекатске диференцијације српских
говора на територији некадашње Српске деспотовине и јужне Угарске крајем
15. века. Правописне и језичке одлике писама посматране су у ширем оквиру
који нам пружају повеље и писма деспота Ђурђа Бранковића и његових наследника (према Поломац 2012а, 2012б, 2013, 2016, Ивић 1973), употреба српског
језика у дипломатској преписци угарског двора у 15. и 16. веку (према Поломац
2018, 2020), као и употреба српског језика у преписци турских султана 15. и 16.
века са Дубровником (према Лутовац Казновац 2019).
2. Истраживање је показало да су најважније одлике ресавског правописа у
писмима деспота Вука Гргуревића веома слабо одражене. За сва писма карактеристично је одсуство графеме ы, као и доследно обележавање гласовне групе
[ја] помоћу лигатуре ꙗ на рашки начин:6 баꙗзить I/2, IV/2, приꙗтеⷧство I/18, 22,
ꙗа I/24, II/5, V/25, 34, иꙋлїꙗ I/34, баꙗзиⷮ II/2, приꙗтелю III/2/3, ꙗ III/14, V/2, 18,
На основу поређења са фотографијом објављеном у Ђорђић 19913: 358 може се
закључити како је Стојановићево издање четвртог писма верно оригиналу, те да у њему треба поправити само једну грешку: уместо први 12 треба прьви 12. Следствено томе, може се
претпоставити и да Стојановићево издање петог писма такође верно одражава оригинал, те
да се може узети барем за контролни корпус.
4

5
К. Митровић (2006: 78) износи претпоставку да је нека од Вукових писама могао својом
руком саставити поп Јован, његов поклисар, личност несумњиво учена и упућена у тајне
дипломатије.

Примери се наводе тако што се римским бројем означава редни број писма према
хронологији настанка (в. списак писама у претходној тачки), а арапским бројем ред у оригиналу. Примери из петог писма навођени су према реду у издању Љ. Стојановића.
6
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иꙋнїꙗ IV/14, своꙗ V/10, дꙋнаꙗ V/14, 28. Лигатура ꙗ доследно се употребљава и
за означавање група [ља] и [ња]: землꙗⷨ I/2, II/2, волꙗ II/15, 17, 20, кралꙗ III/25,
покланꙗмо II/7, конꙗ IV/9.
Изолованим или малобројним примерима потврђене су графеме ъ и ї, као и
употреба надредних акценатских знакова. Тако би о графеми ъ могло бити речи
само у примеру запаⷣниⷨъ II/1, у коме надредно м и ъ чине лигатуру. Графема ї
употребљава се само у двама примерима, у функцији обележавања /и/ испред
/ј/ у страним називима месеци: иꙋлїꙗ I/34, иꙋнїꙗ IV/14. У првоме писму бележи
се више примера за и у овој позицији: приꙗтеⷧство I/22, ниѥдне I/27, док у кратком
тексту четвртог писма нема других примера за /и/ испред /ј/. У трећем и петом
писму /и/ испред /ј/ бележи се помоћу и и ь: приꙗтелю III/2/3, ниѥдне III/16x2,
приꙗтеⷧство V/4, 32, приꙗтелю V/7, али здравьѥ III/3, весельѥ III/3, знаньѥ V/12,
ладьѥ V/23, 26.7 Посебно стоје примери са надредним словом и титлом: хотеⷩє
I/14, хотеⷩємь I/29, подꙋнаⷡю III/3, знаⷩє V/38, који могу упућивати и на скраћивање.
Запажањима Николе Радојчића (1953–1954: 352) о малобројним примерима
и неконсеквентној употреби акценатских знакова потребно је додати и да се у
писмима нешто већим бројем потврда бележи само двострука варија (кендема). Овај знак најчешће долази уместо очекиваног спирита изнад графеме ѡ,8
ређе изнад є и ю: своѡи I/6, III/5, биѡ порꙋчиѡ I/13, говориѡ I/30, писаѡ III/6, иѡвана
III/12, иѡще III/20, иѡванⷹ III/20; стоєки I/19, твою III/8. Вероватно се на овај начин могу објаснити и примери: цари II/1, порꙋчили II/3, колико II/4/5. У складу
са традицијом пословноправне писмености Српске деспотовине (уп. Поломац
2016: 146–156) двострука варија се употребљава у функцији обележавања квантитета у облицима сложене придевске деклинације: велики I/2, 3, прьви I/12, 20,
вѣлику II/2, честити IV/3, облицима именица и заменица: рѣчи II/3 (ген. мн.), ми
I/5, 14, 19, III/9, IV/11 (ном. мн.), ти III/10 (ном. јд.),9 що I/5, III/17, IV/8, као и
у основинском делу и наставцима глагола: примисмⷪ I/4, зна IV/3 (3. л. јд. през.).
Поред двоструке варије, на квантитет упућује и удвајање вокала у облику ном.
јд. личне заменице 1. л.: ꙗа I/24, II/5, V/25, 34, као и у 3. л. јд. презента: знаа
II/3, даа IV/11, V/8, 10. Од интерпункцијских знакова забележена је само тачка, употребљена „мало изнад линијеˮ, како ју је већ описао Н. Радојчић (1953–
1954: 352).
Највише правописних варијација у писмима бележи се у вези са обележавањем
гласовне групе [је]. Доследном употребом є одликује се само друго писмо: єрѣ
II/3, є II/4. У првом писму бележи се знатно више примера за є него за лигатуру ѥ: порꙋчꙋє I/6, 10, єрѣ I/8, 10, 25, хотеⷩє I/14, стоєки I/19, чꙋє I/2, хотеⷩємь I/29,
верꙋєшь I/30 према ѥ I/8, ниѥдне I/27. У осталим писмима стање је обрнуто –
лигатура ѥ преовлађује над є: здравьѥ III/3, весельѥ III/3, ниѥдне III/16x2, некоѥ
III/20, ѥ III/22 према єрѣ III/9, 15, 20, чꙋє III/22; ѥ IV/5, 8, 9, верꙋѥ IV/8/9, твоѥ
7
Могуће је да се у наведеним примерима са ь огледа утицај Портине српске канцеларије
(уп. Лутовац Казновац 2019: 84–85).
8
Писање двоструке варије изнад графеме ѡ одлика је неколико писама султана Мехмеда
II Дубровнику из осме деценије 15. века (уп. Лутовац Казновац 2019: 107).
9
Аналогијом према облицима номинатива заменица ти и ми долази двострука варија и у
дат. јд.: ми III/6, ти II/2, 3x2, 4x2.
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IV/4 према єрѣ IV/4; своѥ V/6, 25, 26, твоѥ V/7, 9, 13, 16, 19, 25, 33, знаньѥ V/12,
ѥ V/12, 14, 24, некоѥ V/13, стⷪѥ V/22, ладьѥ V/22, 26, стоѥ V/27, своѥⷯ V/29 према
єрѣ V/12, 13, 17, 28, 29, знаⷩє V/38, е V/13, 30, ели V/16, ерѣ V/19, 30, еднꙋ V/31.
С друге стране, приликом обележавања гласовних група [ље], [ње], [ће] и [ђе]
употребљава се само лигатура ѥ: кралѥмь I/12, кралѥве I/24, 26, III/15, V/11, 21,
26, ꙋзимлѥⷨ I/24/25, пошлѥмⷪ III/6, родителѥⷨ IV/12, родитеⷧѥ IV/12/13, кралѥвⷹ V/3,
дошлѥ V/6, дошлѥⷲ V/8, кралѥвеⷨ V/8/9, кралѥва V/12, 14x2, 24, 28/29, кралѥвоⷨ V/18,
западнѥⷨ I/2, нѥга I/4, III/21, нѥговои III/25, нѥговꙋ V/20, нѥгове V/25, сꙋмнѥ V/36,
хокѥⷲ I/10, III/24, хокѥшь I/21, V/17, кѥ I/25, некѥ III/16, V/29, 31, кѥмо III/18/19,
хокѥ V/7, 37, 31, V/20, некѥⷲ V/19, догѥ I/4, погѥ III/7.
На основу наведених правописних одлика може се закључити како писма
деспота Вука Гргуревића одступају од стања које је забележено у главнини
повеља и писама деспота Ђурђа Бранковића и његових наследника. Правопис
писама деспота Вука Гргуревића најсличнији је правопису писма деспота
Стефана Бранковића Дубровнику (1. октобар 1476). У овоме писму изостају
графеме ъ и ї, изостаје а у функцији [ја] (доследно лигатура ꙗ), изостају акценти и спирити и употреба интерпункције, а графеме ы и є (у функцији [је])
потврђене су само једним примером (уп. Поломац 2013: 131). У осталим писмима деспота Лазара и Стефана Бранковића, као и у писмима султаније Маре, одлике ресавског правописа знатно су заступљеније (уп. Поломац 2013: 128–131,
Ивић 1973: 340). Одсуство одлика ресавског правописа у писмима деспота Вука
Гргуревића, као и у случају писма деспота Стефана Бранковића Дубровнику
из 1476. године, може се објаснити њиховим световним карактером, али и
друштвеноисторијским контекстом у коме су настали. Време опште несигурности након смрти деспота Ђурђа Бранковића и пада Српске деспотовине морало је оставити трага и на делатност писара у канцеларијама његових наследника (уп. Поломац 2013: 132). С друге стране, правопис писама деспота Вука
Гргуревића сличан је правопису великог броја писама турских султана Мехмеда
II и Бајазита II упућених Дубровнику (уп. Лутовац Казновац 2019: 293), што
указује на могуће узајамне утицаје писмености из времена Српске деспотовине
(и времена након њеног пада) и писмености Портине српске канцеларије.
3. С обзиром на стање у повељама и писмима деспота Ђурђа Бранковића и
његових наследника (уп. Поломац 2012а: 134–141, 2012б: 343–350), и у писмима деспота Вука Гргуревића очекујемо петочлани вокалски систем: /а/, /е/, /и/,
/о/, /у/, у коме су одржане промена /ě/ > /е/, /ǝ/ у /a/, вокалног /л/ у /у/ и /л/ на
крају слога у /о/.
Графема ѣ пише се на етимолошком месту најчешће у вези са р, у
карактеристичној лигатури:10 прѣвисокоⷨ ⷹ I/1, прѣслаⷡномⷹ I/1, прѣсветлоⷨ ⷹ I/1, рѣчи I/5,
6, 10, II/3, III/11, 20, 21, IV/7, 8, добрѣ I/5, III/19, прѣвисокѡⷨ ⷹ II/1, прѣсветлоⷨ ⷹ II/1,
прѣславноⷨ ⷹ II/1, амирѣ II/2, прѣслаⷡномꙋ IV/1, а знатно ређе и иза других сугласника: вѣровало II/4, тебѣ III/6 (дат. јд.). У истим позицијама долази и примери са
овом графемом на месту етимолошког /*е/: єрѣ I/8, 10, 25, II/3, III/9, 15, 20, IV/4,
рѣкли III/12, Вѣликоⷨ ⷹ II/1, вѣликѡⷨ ⷹ II/2, вѣлику II/2. Поред наведених примера, на
10
Наведена лигатура карактеристична је и за писма турских султана Мехмеда II и Бајазита
II Дубровнику (уп. Лутовац Казновац 2019: 42–43).
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екавизам писама недвосмислено упућују примери писања е на месту етимолошког /*ě/:
I: прѣсветлоⷨ ⷹ 1, истоⷱнеⷨ 2 (дат. мн.), западнѥⷨ 2 (дат. мн.), целивaⷨ 3, разꙋмесмо 5, книге
6 (лок. јд. ж. р.), на теⷨ 6 (лок. јд.), сеѡ си 8, мегю светлеⷨ кралѥмь 12 (инстр. јд.), хотеⷩє
14, докле 17, 20, светь 23, светлоⷭти 24, 26, верꙋ 25, сь свеⷨ 28 (инстр. јд.), хотеⷩємь 29,
верꙋєшь 30.
II: прѣсветлоⷨ ⷹ 1, целиваⷨ 2, по слꙋге 4 (лок. јд.), лета 5.
III: баше 3 (дат. јд.), разꙋмеⷭмо 5, ꙋ книге 5 (лок. јд.), верꙋ 7, свеⷯ 8 (ген. мн.), верꙋи
14, вероⷨ 14, светлоⷭти 15, хотеⷧ 23, вера 24, светлога 25, светлоⷭти 25, босаⷩскеⷯ 25 (ген. мн.).
IV: светлоⷨ ⷹ 1, целивамь 2, ⷭнашемь слꙋгоⷨ иѡваноⷨ 5, верꙋѥ 8/9, на ѡвеⷨ 10 (лок. јд.),
целиваⷨ 11, верно 11, прьвеⷨ цреⷨ 12 (дат. мн.).
V: ѡнем кралѥвеⷨ людеⷨ 8/9 (дат. мн.), по водꙴ 15 (лок. јд.).
Из наведене грађе посебно се издвајају примери екавизма у одређеним морфолошким категоријама значајни као сведочанство процеса формирања косовско-ресавског дијалекта од краја 14. и током 15. века: а) дат. и лок. јд. именица ж. р.: баше III/3 (дат. јд. некадашње палаталне промене), ꙋ книге I/6, III/5, по
слꙋге 4, по водꙴ V/15 (лок. јд. некадашње непалаталне промене);11 б) облици придевских заменица са наставцима некадашње непалаталне промене: сь свеⷨ I/28
(инстр. јд.), свеⷯ III/8 (ген. мн.), ѡнем кралѥвеⷨ людеⷨ V/8 (дат. мн.), аналошки проширени и на друге облике унутар парадигме: мегю светлеⷨ кралѥмь I/12, ⷭнашемь слꙋгоⷨ
иѡваноⷨ IV/5 (инстр. јд.), на теⷨ I/6, на ѡвеⷨ IV/10 (лок. јд.), босаⷩскеⷯ III/25 (ген. мн.),
истоⷱнеⷨ и западнѥⷨ землꙗⷨ I/2, прьвеⷨ цреⷨ IV/12, ѡнем кралѥвеⷨ людеⷨ V/8/9 (дат. мн.).12 И
док се у лок. јд. именица женског рода, као и у инстр. јд. придевских заменица
и придева наставци -е и -ем срећу доследно, у лок. јд. придевских заменица и
ген. и дат. мн. придева наилазимо на колебање: поред на теⷨ I/6, на ѡвеⷨ IV/10 бележи се и на ѡвоⷨ V/35, поред босаⷩскеⷯ III/25, истоⷱнеⷨ и западнѥⷨ землꙗⷨ I/2 бележи се
и босаⷩскиⷯ I/33, II/7, истоⷱниⷨ и запаⷣниⷨъ землꙗⷨ II/1, што би могло упућивати на то да
11
Наведени примери забележени су и у другим пословноправним споменицима од краја
14. и током 15. века: у Струшком препису Душановог законика (уп. Грицкат-Радуловић 1975:
134), повељама и писмима кнеза Лазара и Вука Бранковића (уп. Стијовић 2008: 462, Поломац
2017: 66–67), у повељама и писмима деспота Стефана Лазаревића и деспота Ђурђа Бранковића
(уп. Стијовић 2008: 462, Поломац 2012а: 136, 2016: 167–168), у повељама и писмима деспота
Лазара и Стефана Бранковића (уп. Поломац 2012б: 325–327), у писмима султаније Маре (уп.
Ивић 1973: 338), као и у Рударском законику деспота Стефана Лазаревића (уп. Јовић 1968/1969:
406–407) и писмима турских султана Дубровнику (уп. Лутовац Казновац 2019: 188). За примере овога типа у говорима косовско-ресавског дијалекта уп. само Ивић 1994: 222.

Примери су забележени и у повељама и писмима кнеза Лазара и Вука Бранковића
(уп. Стијовић 2008: 464–466, Поломац 2017: 67), повељама и писмима деспота Стефана
Лазаревића и деспота Ђурђа Бранковића (уп. Поломац 2012а: 136–137, 2012б: 346, 2016:
167–168), писмима султаније Маре (Ивић 1973: 338–339), у Рударском законику деспота
Стефана Лазаревића (уп. Јовић 1968/1969: 417–418, 425–427), као и у писмима турских султана Дубровнику (уп. Лутовац Казновац 2019: 360). За стање у говорима косовско-ресавског
дијалекта уп. само Ивић 1994: 223, 2009: 65.
12
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процес уопштавања косовско-ресавских наставака још увек није био завршен.13
С друге стране, о снази тенденције уопштавања косовско-ресавских наставака
у нашим писмима сведочи чињеница да се примери са -ех и -ем у ген. и дат. мн.
придева пробијају и у формулаичним уводним и завршним деловима писама, у
којима се начелно очекује конзервативније стање.
Иако се морфолошки икавизам бележи у писму деспота Стефана Бранковића
Дубровнику из 1476. године: ни на чиⷨ несьⷨ имаⷧ ꙋ моⷨ ꙋбогоⷨ домꙋ ꙋчиниⷮ тестемеⷩть
(уп. Поломац 2012б: 346, 2016: 168), иако су најмање два писма деспота Вука
Гргуревића настала на територији данашњег Срема (прво у Купинику, четврто у
Иригу), у њима нису потврђени примери икавизама који би могли упућивати на
постанак шумадијско-војвођанског или смедеревско-вршачког дијалекта крајем
15. века.
Изузев четвртог писма у коме нису забележени примери вокала /а/ пореклом
од некадашњег /ǝ/, у свим осталим писмима ова промена је потврђена:14 тадь
I/23, босаⷩскиⷯ I/33, II/7, храбарьствꙋ III/2, посаⷧ III/19, саⷨ порꙋчиⷧ III/20, када III/24,
V/17, 28, босаⷩскеⷯ III/29, сам казаⷧ V/2, нашаⷧ саⷨ V/3, саⷨ нашаⷧ V/4, 5, сада V/16, посаⷧ
V/16, 37, ꙗ самь рѣкаⷧ V/18, би рекаⷧ V/30, таи V/31, ѡваи V/32. На основу наведених потврда разложно је претпоставити да је у примеру льже III/16 (ген. јд.), вокал /а/ обележен на традиционалан начин графемом ь.
Судбина некадашњег вокалног /л/ у писмима деспота Вука Гргуревића може
се пратити само на основу његовога имена у потпису: вꙋкь I/33, III/28, IV/17,
вⷦꙋ III/6.15 Већим бројем потврда посведочена је промена /л/ на крају слога у
/о/: сеѡ си I/8, си биѡ порꙋчиѡ I/13, бⷹде говориѡ I/29/30, си писаѡ III/5/6, нагнꙋѡ
V/5, си порꙋчеваѡ V/33/34, што је такође очекивано у контексту података које
нам пружају повеље и писма деспота Лазара и Стефана Бранковића, у којима
је ова промена „системска одлика језика посведочена неспорним примеримаˮ
(Поломац 2012б: 350).16 Примери у којима је /л/ на крају слога непромењено долазе са надредним словом и титлом на крају речи, те као такви имају првенствено ортографски значај: ѥ б҃ь ꙋчиниⷧ I/8, бꙋде говориⷧ II/4, биⷯ говориⷧ II/5, посаⷧ III/19, саⷨ
порꙋчиⷧ III/20, би хотеⷧ III/23, нашаⷧ саⷨ V/3, 4, 5, посаⷧ V/16, 37, самь рѣкаⷧ V/18, би ꙋчиниⷧ
V/30, саⷨ направиⷧ V/36/37, саⷨ казаⷧ V/2, би рекаⷧ V/30.
Остале важније фонетске и фонолошке одлике језика писама деспота Вука
Гргуревића, забележене и писмима султаније Маре (уп. Ивић 1973: 339–340),
13

На исти закључак упућује и грађа из писама султаније Маре (уп. Ивић 1973: 338–339).

Вокал /а/ пореклом од некадашњег /ǝ/ забележен је и у повељама и писмима деспота
Стефана и Лазара Бранковића (уп. Поломац 2012б: 349, 2016: 171). С друге стране, чување
полугласника претпоставља П. Ивић (1973: 343) за писма султаније Маре Бранковић.
14

15
Потврде ове промене очекиване су с обзиром на стање других споменика пословноправне писмености 15. века из источних штокавских крајева: примери се бележе у Рударском законику деспота Стефана Лазаревића (Јовић 1968/1969: 383), двема повељама деспота Ђурђа
Бранковића из треће деценије 15. века (Поломац 2012а: 139–140) и повељама и писмима деспота Лазара и Стефана Бранковића (Поломац 2012б: 349). У писмима султаније Маре нема
примера за вокално /л/ (Ивић 1973: 339).
16
Промена /л/ на крају слога у /о/ забележена је и у писмима султаније Маре (уп. Ивић
1973: 339).
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нису од значаја за дијалекатску диференцијацију српских говора у другој половини 15. века, али представљају важно сведочанство о превласти српског над
српскословенским језиком у нашим писмима. Иницијално у- пореклом од вьдоследно је одражено у духу српског језика (ꙋ I/6, 9, 16, 34, III/2, 5, IV/14, V/9,
10, 28, ꙋчиниⷧ I/8, ꙋзимлѥⷨ I/24/25, ꙋписасмо IV/7, ꙋзговори IV/8, итд.), као и консонанти /ћ/ и /ђ/ у резултату новог јотовања -јт- и -јд-: доки V/9, догѥ I/4, III/26,
догоше IV/4, догю V/22, нагоⷭмо I/16, погѥ III/7. Поред примера метатезе у заменичком корену вс- (<вьс-) у духу српског језика: свеⷨ I/17, сь свеⷨ I/28, свеⷯ III/8, све III/13,
сваки V/30, забележен је и један српскословенски пример всаке III/1 у уводној
формули писма. Предлог и префикс од редовно се пишу са надредним д: ѡⷣ I/4,
23, 24, 26, II/4, III/7, 13, 15, 16, 18x2, 21, IV/4, V/10, 36, ѡⷣправиⷲ III/10, ѡⷣлꙋчило
V/13, ѥ ѡⷣлꙋчила 14/15. Прелаз /ж/ у /р/ доследно је проведен у везнику єрѣ I/8,
10, 25, II/3, III/9, 15, 20, IV/4, V/12, 13, 17, 28, 29, ерѣ V/19, 30, док очекивано
изостаје у глаголу може I/16. Поред многобројних примера групе (-)шт- пореклом од (-)чьт-: що I/5, 7, 9, 13x2, 26, 29, III/5, 11, 13, 17, 22, IV/5, 8, 9, V/19, 33,
37, щⷪ II/4, нищо V/19, бележи се и традиционално писање у примерима поⷱтенога
I/28, поⷱтене III/1, поⷱтени III/5, поⷱтенога III/10.
4. Поред горенаведених примера дат. и лок. јд. ж. р. непалаталне и палаталне промене са наставком -е, у именичкој деклинацији су од највеће важности
потврде наставка -а у ген. мн. м. р.: свеⷯ башалара III/8, своѥⷯ поклисара V/29 (поред градоⷡ I/33, II/7, III/29 у формули потписа),17 као и примери који би могли
упућивати на процес аналитизације: до смедеревѣ III/27 (ген. јд.), сеѡ си на столꙋ
црⷭтва свога ѡц҃а I/8. Пример до смедеревѣ III/27 може упућивати на мешање генитива и локатива у једнини,18 док други пример може илустровати мешање акузатива и локатива.19 У писмима нису забележени примери који би упућивали на
преструктурирање множинских падежа након губљења двојине: само землꙗⷨ I/2,
II/2 (дат. мн. ж. р.) и цри I/1, II/1, цр҃и III/1 (инстр. мн. м. р.), али у уводним формулама адресације. Посебну пажњу завређују још и двојаки облици инстр. јд. м. р.
некадашњих палаталних основа (кралѥмь I/12, али и цароⷨ V/1) и ном. мн. м. р. по
консонантској промени (родитеⷧѥ IV/12, али и поклисари V/21, 23, 27), као и примери лок. јд. м. и с. р. доследно са наставком -у: ꙋ животꙋ I/9, ꙋ кꙋпиниⷦ ⷹ I/34, по
мꙋратⷹ II/4, IV/7, по иѡванⷹ III/20, ꙋ иригꙋ IV/14/15, ꙋ залогꙋ V/10, по брѣгꙋ V/13/14,
ѡ нишꙋ V/22, ѡ крꙋшевцꙋ V/22/23, ѡ сигидинꙋ V/26, ѡ темиⷲварꙋ V/26, на светꙋ
V/35, ꙋ храбарьствꙋ III/2. Наставак -ем бележи се у дат. мн. м. р. некадашње -ĭ- и
консонантске промене: людеⷨ V/9, родителѥⷨ IV/12, а у акуз. мн. м. р. некадашње
-ĭ- промене долази старији облик люди V/6, 11. Старији наставак -ју у инстр.
јд. именица ж. р. некадашње -ĭ- промене потврђен је у примерима мокью V/13
Потврде наставка -а у ген. мн. именица бележимо у признаници деспота Стефана
Бранковића о пријему дела очеве оставе (12. август 1457. године) (уп. Поломац 2016: 229).
17

Мешање ова два падежа у једнини забележено је у једном примеру и у повељи деспота Ђурђа Бранковића Дубровнику (17. септембар 1445): при ст҃опочившаго кнеза лазара, и при
ст҃опочившаго гнⷣа и родителꙗ ми деспота стефана (уп. Поломац 2012а: 142, 2016: 210).
18

19
Неразликовање ова два падежа бележимо и у признаници деспота Лазара Бранковића
Дубровнику (1457): єре ѥ гн҃ь краⷧ прѣминⷧꙋ сегаи света ꙋ прагь (уп. Поломац 2016: 210). Ипак, на
опрез приликом тумачења примера сеѡ си на столꙋ црⷭтва свога ѡц҃а I/8 упућују примери из RJA
XV: 169, у којима се види да се ради о устаљеном изразу.
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и светлостью V/18. Један српскословенски облик ген. јд. ж. р. долази у уводној
формули адресације: и всаке поⷱтене чⷭти и слави III/1 (уп. у истом писму и српске
облике стране III/15, 18 и ваⷬке III/16).
У категорији заменица и придева – поред горенаведених примера са -ем у
инстр. и лок. јд. и дат. мн. и -ех у ген. мн. – потребно је указати још и: а) на примере личне заменице 1. лица јд. у духу народног језика: ꙗ III/14, V/2, 18, ꙗа I/24,
II/5, V/25, 34, б) на множинске падеже личне заменице 1. и 2. лица: наⷭ II/4, наⷭ
III/13, 16, ваⷭ III/18 (ген.), наⷨ I/4, 5, 10, 13, III/5, 23, IV/5, 6, намь I/7, 9, IV/4 (дат.),
ни IV/9 (дат.), ваⷭ I/23 (акуз.), вами I/18, 19, 22, 27, III/22 (инстр.), в) на акуз. мн. ж.
р. заменице 3. лица: да мꙋ ѥ верꙋѥ црⷭтво ти IV/8/9, г) на употребу општих заменица що годеⷬ III/17, када годеⷬ III/24, д) на употребу партикуле ј:20 таи V/31 (ном.
јд. м. р.), ѡваи V/32 (акуз. јд. м. р.), таи V/16, 37 (акуз. јд. м. р.), тогаи V/15, 36,
37 (ген. јд.), ѡнога V/33 (акуз. јд.), тои I/26 (ном. јд.), тои I/26, II/4, III/8, 12, 13,
IV/6, V/5, 16, 28, 34, тⷪи III/23, V/4 (акуз. јд.), ѡвои V/11 (акуз. јд.), ђ) на примере употребе придева неодређеног вида: ꙋ дꙋгꙋ животꙋ I/9, докла годер те гс҃нь б҃ь
жива дрьжи V/35.
5. У категорији глаголских облика најпре је потребно указати на фреквентне облике презента који ускључиво долазе у духу српског народног језика: а)
целиваⷨ I/3, II/2, IV/11, целивамь IV/2, ꙋзимлѥⷨ I/25, приимаⷨ III/14, молимь III/20/21,
давамь V/11, ꙋставиⷨ V/25, примаⷨ V/34 (1. л. јд.), б) хокѥшь I/21, V/17, хокѥⷲ III/24,
верꙋєшь I/30, знаⷲ III/8, 11x2, ѡⷣправиⷲ III/10, дошлѥⷲ V/8, имаⷲ V//36 (2. л. јд.), в) ꙋмножи
I/9, 30, II/5, IV/13, пише I/6, 7, 10, порꙋчꙋє I/6, 10, зна I/13, III/19, IV/3, V/1, 17,
33, знаа II/3, може I/16, бⷹде I/17, I/20, 27, V/31, бꙋде I/21, 23, III/18, V/4, чꙋє I/22,
III/22, има III/1, 26, погѥ III/7, искаже III/13, каже III/13, догѥ III/26, ꙋзговори IV/8,
верꙋѥ IV/8/9, даа IV/11, V/8, 10, дошлѥ V/6, хокѥ V/7, 20, 37, сврьши V/17, 20, 21,
32, ꙋстави V/25, некѥ V/31, дрьжи V/35 (3. л. јд.), г) покланꙗмо I/7, молимо I/20, 29,
справимо I/26/27, III/17, пошлѥмⷪ III/6, поⷭтавимо III/27, слꙋжимо IV/11 (1. л. мн.), д)
сꙋ IV/8, чине V/13, бꙋдꙋ V/15, догю V/22, стⷪѥ V/22, стоѥ V/26, V/27, ходе V/23, 27,
идꙋ V/24, 26 (3. л. мн.). Међу наведеним примерима презента посебно истицање
заслужују облици по V Белићевој врсти: ꙋзимлѥⷨ I/2521, дошлѥⷲ V/8, дошлѥ V/6,
пошлѥмⷪ III/6.
Поред облика 3. л. јд. и мн. аориста: догѥ I/4, догоше IV/4, казаше IV/5, посебно истицање заслужују облици 1. л. мн. доследно са наставком -смо:22 примисмⷪ
I/4, разꙋмесмо I/5, пꙋстисмо I/14, нагоⷭмо I/16, посласмо I/28, III/9, IV/7, разꙋмеⷭмо III/5,
ꙋписасмо IV/7, порꙋчисмо IV/7/8. Великим бројем примера потврђени су облици
перфекта: саⷨ порꙋчиⷧ III/20, сам казаⷧ V/2, нашаⷧ саⷨ V/3, 4, 5, самь рѣкаⷧ V/18 (1. л. јд.),
сеѡ си I/8, си писаѡ III/5, си порꙋчеваѡ V/33/34 (2. л. јд.), ѥ ꙋчиниⷧ I/8, е ꙋчиниⷧ V/30, є
вѣровало II/4, ѥ порꙋчило III/22, IV/5/6, V/1/2, ѥ послало IV/9/10, е ѡⷣлꙋчило V/13, ѥ
20

Партикула је потврђена и у прилозима: дотлаи I/17, V/23, такои III/18, тꙋи V/27.

Облици овога глагола по V Белићевој врсти забележени су и у повељама деспота Ђурђа
Бранковића (Поломац 2012а: 144), у једном писму султана Бајазита II Дубрoвнику из 1485.
године (Лутовац Казновац 2019: 244), као и у савременим косовско-ресавским говорима (в.
Ивић 2002: 9).
21

22
У писмима султана Мехмеда II Дубровнику срећу се у овом облику и -смо и -хмо, док се
у писмима султана Бајазита II налази само -смо (уп. Лутовац Казновац 2019: 249).
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ꙋзнала V/12, ѥ ѡⷣлꙋчила V/14/15, ѥ ѡⷭтавила V/24 (3. л. јд.), смⷪ порꙋчили II/3, мⷭо писали и на рѣчи порꙋчили III/11/12, смо рѣкли и наꙋчили III/12 (1. л. мн.), сꙋ били I/12,
сꙋ слꙋжили и харⷱе давали I/20, сꙋ слꙋжили IV/11/13 (3. л. мн.), а свега у једном примеру и плусквамперфекта: си биѡ порꙋчиѡ I/13.
Поред очекиваних облика футура I: некѥⷲ чинити V/19 (2. л. јд.), кѥ бити I/25/26,
некѥ биⷮ III/16, некѥ послати V/29 (3. л. јд.), кѥмо справити III/18 (1. л. мн.), бележе се
у 3. л. јд. и примери са енклитиком те (те доки V/9, те ходити V/11), забележеном
и у једном примеру у признаници деспота Лазара Бранковића Дубровнику из
1457. године (уп. Поломац 2016: 300–301),23 а карактеристичном и за савремене
косовско-ресавске и источне призренско-тимочке говоре (уп. Ивић 2009: 170).
Забележени облици футура II и потенцијала не дају повода за шире
опсервације: бⷹде говориѡ I/29/30, бꙋде говориⷧ II/4 (3. л. јд.); биⷯ говориⷧ II/4 (1. л. јд.),
би хотеⷧ III/23, би рекаⷧ V/30, би била I/17, би дошла V/28, би било V/19 (3. л. јд.), бисмо били I/10, бисмо слꙋжили I/19 (1. л. мн.). Поред очекиваних облика императива:
верꙋи III/14, даи V/38, прими III/21, пошли III/24, ꙋстави V/22 (2. л. јд.), посебно
истицање заслужује облик императива у примеру: за тои вигь твоѥ црⷭтво ели врѣме
сада таи посаⷧ чинити V/16/17, настао аналогијом према атематским глаголима, а
потврђен како у старим споменицима (уп. Даничић 1874: 336) тако и у савременим говорима косовско-ресавског и призренско-тимочког дијалекта (уп. Ивић
2009: 168).
О процесу губљења партиципа и настанку глаголских прилога у српском народном језику сведоче примери стоєки I/19 и чꙋвши I/14.
6. С обзиром на садржај и намену писама очекивана је употреба лексике
страног порекла. У категорији оријентализама, поред личних имена Бајазит,
Мурат и Али-бег, долазе владарске титуле султан, амира/амире,24 бег и хан,25
затим термини војног и државног устројства: баша,26 улак27 и харач. Посебно
истицање заслужује лексема армаган „дар, поклонˮ (в. Škaljić 1966: 98): и що ни
ѥ црⷭтво ти армагаⷩ конꙗ послало IV/10, која у RJA I: 110 долази само са потврдама
из народне поезије. Међу осталим речима страног порекла потребно је указати
на романизме каштел и капетан (титула деспота Вука Гргуревића, „заповедник
градаˮ, в. RJA IV: 841), затим на грецизам склав „слуга, робˮ (уп. Vasmer 1944:
134, RJA XV: 241; детаљније о установи склава у ЛССВ: 671–672) и хунгаризам орсаг (мађ. ország, према RJA IX: 175 „држава, земљаˮ, в. и русаг у ЛССВ
634–635).
7. На основу најважнијих језичких одлика писама деспота Вука Гргуревића
може се закључити како је српски језик употребљен у њима изграђен на основи
23
Ови су облици забележени и у двама писмима султана Мехмеда II Дубровнику (уп.
Лутовац Казновац 2019: 258–259).
24

У средњовековним споменицима бележи се амир, амира и амире (уп. RJA I: 81).

25

Према RJA III: 565 најстарије потврде долазе од 16. века.

У нашим писмима у значењу „војни заповедникˮ (уп. ЛССВ: 503). У једном примеру: а
на верꙋ великога гпⷭодара и свеⷯ башалара IV/7/8 долази неадаптирани множински облик.
26

27
У значењу „гласникˮ (Škaljić 1966: 631), према RJA XX: 487 са најстаријим потврдама
из 16. века.
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косовско-ресавског дијалекта с краја 15. века, чије су најважније одлике екавизам у низу морфолошких категорија (дат. и лок. јд. именица ж. р. са наставком
-е, наставак -ем у инстр. и лок. јд. и дат. мн. и -ех у ген. мн. заменица и придева), вокал /а/ пореклом од /ǝ/, вокал /у/ пореклом од вокалног /л/, вокал /о/ пореклом од /л/ на крају слога, облици презента типа узимљем, облици футура I
са енклитиком те и облици императива типа виђ. На основу ових, али и других
забележених језичких одлика, може се пратити континуитет употребе одлика
косовско-ресавског дијалекта у повељама и писмима 14. и 15. века – од повеља
и писама кнеза Лазара и господина Вука Бранковића преко повеља и писама
Српске деспотовине до повеља и писама деспота Лазара и Стефана Бранковића,
писама султаније Маре Бранковић и писама деспота Вука Гргуревића. Пад
Српске деспотовине и померање политичких активности на територију јужне
Угарске нису оставили трага у језику писама деспота Вука Гргуревића насталим на тлу данашњег Срема, будући да њихов језички тип – како смо показали – одражава традиције пословноправне писмености Српске деспотовине.
Поређењем писама деспота Вука Гргуревића са сачуваним српским писмима из
угарских канцеларија 15. и 16. века може се закључити како се највише језичких
подударности налази са писмом дворског судије и ердељског војводе Стефана
Баторија Али-бегу Михалоглуу (1482–1489),28 нешто мање и са писмима краља
Јована Запоље смедеревском санџак-бегу Мехмеду Јахијапашићу и његовом заменику Ферхату из 1537. године,29 док се у основи српског језика писама угарског краља Матије Корвина из 15. века налази други дијалекатски тип.30 Са
друге стране, графијско-правописне и језичке подударности које се уочавају
између писама деспота Вука Гргуревића и писама турских султана Мехмеда II
и Бајазита II Дубровнику,31 упућују нас на путеве могућих узајамних утицаја
писмености из времена Српске деспотовине (и времена након њеног пада) и
писмености Портине српске канцеларије.

Цитирана литература
Гошевъ, Иван. „Две новооткрити писма на „деспот Вукъˮ до султанъ Баязитъ ханъ
28
Детаљна филолошка анализа овога писма биће предмет посебног рада. За сада можемо
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У основи језика писама Портине српске канцеларије налази се народни говор близак
данашњем косовско-ресавском дијалекту (уп. Лутовац Казновац 2019: 360).
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Vladimir R. Polomac
ON THE ORTHOGRAPHY AND LANGUAGE IN LETTERS
BY DESPOT VUK GRGUREVIĆ
Summary
The paper investigates the most important orthographic and linguistic features of four letters
by Despot Vuk Grgurević (known in folk tradition as Zmaj-Ognjeni Vuk (engl. the Dragon-Fire
Wolf)) addressed to the Turkish Sultan Bayezid II during 1482 and 1483, as well as a letter sent in
1483 to Bayezid’s military commander Ali Bey Mihalbegović. The aforementioned letters serve
as a significant testimony to the use of the Serbian language in the diplomatic correspondence
conducted from Hungary with the Turkish sultans and regional commanders in the late 15th century.
Due to the predominant absence of the features of Resavian orthography, the letters in question
deviate from the majority of the charters and letters of Despot Đurađ Branković and his successors.
On the other hand, by using the Serbian language based on the recognizable features of the KosovoResavian dialect of the 15th century: 1) ekavism in a number of morphological categories: dat. and
loc. sg. nouns f. with the suffix -e, the suffix -em in instr. and loc. sg. and dat. pl. and -eh in gen.
pl. of pronouns and adjectives, 2) vowel /a/ originating from /ǝ/, 3) vowel /u/ originating from
vocalic /l/, 4) vowel /o/ originating from /l/ at the end of a syllable, 5) forms of present in the form
of uzimljem, 6) forms of future I with the enclitic te and 7) forms of the imperative of the type
viđ; letters by Despot Vuk Grgurević establish a continuity with charters and letters of the Serbian
Despotate, along with the letters from the offices of the Turkish sultans Mehmed II and Bayezid II.
Keywords: Serbian, language of diplomacy, Despot Vuk Grgurević, historical dialectology, 15th
century.
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ПОХОВАЛЬНІ ПЛАЧІ В ІНТЕРФЕРНТНИХ ЗОНАХ СЕРБІЇ:
ДО ПРОБЛЕМИ ЕТНОКУЛЬТУРИ ПОРУБІЖЖЯ
У статті розглянуто лінгвістичні та екстралінгвістичні особливості традиції поховальної обрядовості в інтерферентних зонах Сербії, позначених процесами етнокультурних контактів. Виходячи із положень етнолінгвістичного аналізу, виокремлюються етнофольклорні
діалекти, що демонструють певні локально-територіальні риси традиції (північний та південний варіанти; північно- та південно-східний, а також західно-сербський варіант), які відповідають мовно-культурному членуванню південнослов’янського діалектного простору.
Ключові слова: Сербія, поховальний текст, інтерферентна зона, фольклористика, етно
культурні контакти.
The paper discusses the linguistic and extralinguistic peculiarities of the funeral ritual tradition in
the interference zones in Serbia marked with the processes of ethno-cultural contacts. Proceed from
the principles of ethnolinguistic analysis the ethnofolklore dialects characterized by certain localterritorial traditional features are revealed (northern and southern variants; north- and southeast, as
well as the western Serbian variant), conforming to the linguistic and cultural division of the South
Slavic dialectal space.
Keywords: Serbia, funeral text, interference zone, folklore studies, ethno-cultural contacts.

У межах проблематики етнокультури порубіжжя серед основних напрямів
аналізу можна виокремити вивчення процесів культурно-мовних контактів та
явищ етнофольклорної інтерференції, зумовлених станом неоднорідності комунікативної спільноти у певних локальних традиціях або окремих регіонах.
Водночас поняття культурного та мовного контакту тісно пов’язане із поняттям кордону. Складовими цього поняття є три взаємозумовлені елементи: географічний, або територіальний, а також мовний та культурний (Непоп 2004: 5).
Кордон, за визначенням лінгвістів, – це явище передусім культурного характеру,
де стикаються елементи настільки відмінні між собою, що вони сприймаються як чужі. Пропонуючи розмежовувати поняття зовнішнього та внутрішнього
кордону, науковці залучають синонімічні терміни – пограниччя, або порубіжжя, які знаходять свій прояв також на рівні категоріального апарату.
Про складність поняття, зокрема і у європейській традиції культурної антропології, свідчить наявність цілої низки термінів (boundary, border, frontier),
які враховують символічні, культурні, географічні, політичні, антропологічні
та ін. аспекти дослідження (Thomassen 1996; Vereni 1996). П. Верені вважає
найбільш антропологічно релевантним і таким, що містить етнічне значення
«межі» (ethnic boundary), саме концепт ‘frontier’, який втілює історико-кульСлавистика XXV/1 (2021)
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турний сенс та пов’язує відношення особи, індивіда та ідентичністі (Vereni
1996: 82). Б. Томассен пропонує розмежовувати терміни і розуміє під терміном
‘boundary’ – ‘межу’, натомість під ‘border’, або ‘borderland’ – певну «зону», де
«етнічні та національні ідентичності стикаються, виявляються, формуються та
змінюються», тому саме «зона» мусить, на його переконання, бути предметом
антропологічного вивчення (Thomassen 1996: 37-39). Значення кордону визначається тим, наголошує автор, що саме «завдяки певній території ми кажемо,
хто ми є», прикладом чого можуть бути, зокрема, намагання німецької меншини у Данії, яка «економічні прагнення пов’язує з тим, аби кордони зникли, проте духовно їх усіляко підкреслює» (Jensen et al. 1974: 35).
Про мовно-культурний кордон переважно йдеться стосовно ізольованих
спільнот (т.зв. «мовні острови»), водночас у більшості ситуацій наявні мовні
та культурні контакти, відтак інтерференція є чинником мовного та культурного пограниччя / порубіжжя. Проблема мовно-культурної інтерференції є надзвичайно актуальною – їй приділено достатньо уваги в лінгвістичних, етнокультурних, фольклористичних дослідженнях. Упроваджений у науковий обіг
У. Вайнрайхом термін мовної інтерференції (Вайнрайх 1979) залучається етнологами і фольклористами на позначення різних типів етнокультурної взаємодії,
при цьому впливу можуть зазнавати обидві контактуючі культури. Це положення цілком відповідає спостереженням лінгвістів, які визначають інтерференцію
як «процес взаємодії систем та елементів цих систем у мовах, що контактують» (Семчинський 1974: 31), а також «проникнення іншомовного елемента до
мовлення сприймаючої мови», у чому полягає «один із типів мовної взаємодії»
(Лазаренко 2001: 47).
Подібно до мовного, дослідження етнокультурного діалекту є одним із
пріоритетних завдань сучасної етнолінгвістики, яка наголошує, що «народна
культура є не менш діалектною і яскравою рисою етносу і етнічних утворень,
ніж мова» (Толстой 1995: 29). Методи етнолінгвістики чимдалі активніше залучаються до фольклористичного аналізу. До проблем розробки діалектології
культури слов’ян неодноразово звертався О. М. Трубачов, вважаючи, що цій
темі у славістиці було приділено надзвичайно мало уваги (Трубачев 2003).
Комплексний етнолінгвістичний підхід, за яким мова і культура є явищами корелятивними, передбачає визначення діалекту у широкому сенсі слова:
«Діалект (також макро- і мікродіалект) становить не виключно лінгвістичну
територіальну одиницю, але водночас і етнографічну, і культурологічну»
(Толстой 1995: 21). На території сучасної Славії діалектність етнокультурного
простору і традиційної культури представлено цілою низкою варіантів у різних
регіонах, зокрема і на території Сербії.
Етнічна мозаїчність південнослов’янського регіону, де дистантні явища майже не фіксуються, знаходить вияв у традиції поховального оплакування. Як
архаїчна зона поясу старобалканської культури з досить яскраво визначеною
інтерференцією слов’янської і романської мовної і фольклорно-етнографічної
культури виділяються Банат та Північно-Східна Сербія (область Хомоля та
Верхньої Ресави, а саме на північ від лінії Парачин – Заєчар), де оплакування
померлих, тісно пов’язане із загальною традицією духовної культури регіону,
представлено речитативним, монотонним, протяжним співом, підпорядкованим
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функціональній обрядовій домінанті. Загальні типологічні риси жанру з певними особливостями локального музично-фольклорного діалекту фіксуються
в південно-східному регіоні Сербії, зокрема у локальній зоні Запланє між
Нишем, Власотинцем і Білою Паланкою, що визначається як окремий музичнофольклорний ідіом Південно-Східної Сербії (Радиновић 1997: 442). Як свідчать
спостереження, плачі цього регіону за своїми характеристиками – мелодичним
та поетичним оформленням, інтонаційною нестабільністю, формальною структурою та вільною будовою вірша, орнаментикою тощо – найбільше тяжіють до
традиції оплакування в середньо-західному регіоні Болгарії, що є одним із переконливих свідчень автохтонності цього регіону (Вукичевић-Закић 1997: 169).
Термінологія плачів у Банаті передає вокальну (запевка, жалопоjка, кукање) і
вербальну (нарицаљка, нарицање, набраjање) сторони тексту; про оплакування
тут кажуть запевати, тужити, нарицати, ређати, набрајати; виконавиць називають нарикаче, запеваље тощо. У більшості місць Срему оплакування майже не побутує: «… кад неко умре… у Србији наричу, а у Срему само говоре…»
(Fracile 1987: 35). Натомість у східній Сербії найдавнішим термінологічним визначенням оплакування вважається завијање / извијање; також кажуть плакање,
кукање, вијење (останній термін зустрічається переважно в селах, що належать
до південноморавського регіону).
Перевага наративних або вокально-музичних рис є чинником розрізнення
типологічних різновидів обрядового оплакування, яке побутує в сербів
Воєводини – набрајање, що звучить переважно вдома і є «розмовою» з
покійним, та запевање як спонтанний вираз жалю, переважно на цвинтарі, що
супроводжується схлипуванням і сльозами, емоційними вигуками тощо, маючи
певний інтонаційно-мелодійний малюнок.
У межах загальних регіональних функціонально-структурних характеристик досить відчутними є інтонаційні й ритмо-метричні особливості плачів, водночас семантична спрямованість текстів, як ізофункціональна обрядовій сфері
і пов’язана з уявленнями про посмертне існування, є цілісною.
Серед ритуальних актів, що характеризують магічну спрямованість традиції
північно-східного регіону, численними є дії з використанням асоціативної
заміни-символу, котрі покликані захистити живих (особливо народжених в один
день або місяць з померлим), аж до діалогічного спілкування з ним, коли померлого заступає в обрядовій дії його одноліток. Текст замовляння подається формулою імперативу з характерними повторами й відповідною ритмікою переліку
дій процедури ритуалу, що є прикладом акціонального корелята вербального
тексту з паралелізмом обряду і словесної формули.
Із запобіжних ритуальних дій відзначимо обряд другого (повторного) поховання, поминки за живими, заміна небіжчика його одягом у випадку смерті далеко від дому, включення до поховального обряду весільних елементів аж до
прямої інсценізації весілля у випадку смерті неодружених тощо (Микитенко
2010: 98).
Загальне оплакування, без спеціального навчання, є обов’язковим на похованні та кожної неділі після нього протягом поминального періоду, на поминках, наприклад, піврічних, річних чи напередодні календарних церковних
Славистика XXV/1 (2021)

Поховальні плачі в інтерферентних зонах Сербії: до проблеми етнокультури...

151

свят, під час інших поховань. Цікаво, що у ряді поселень (Запланє, Лесковацька
Морава) піврічні або річні поминки влаштовують відповідно на шість та дванадцять днів наперед, мотивуючи тим, щоб «покійний встиг на поминальну трапезу». У с. Нижній Стайоваць біля Пчині, а також в інших місцях, узвичаєним
є оплакування надворі, над одягом померлого, що відбувається кожного ранку
протягом сорока днів після поховання. Крім того, у Запланє порядок обрядових
дій упродовж календарних поминальних днів має характер чітко окреслених
традиційно-культурних констант певного магічно-ритуального спрямування,
коли значення має кожна дрібниця обрядової дії – час приходу на цвинтар (до
сходу сонця), прикрашання могили й хреста, поминальна трапеза – совра, коли
страву спочатку мають роздати мертвим «за душу» (да мртви ручају), а також
дотримуються регламентації, щоб розподіляла хліб обов’язково та жінка, в якої
померла перша дитина (Вукичевић-Закић 1997: 154).
Носіями традиції виступають виключно жінки. Традиція не передбачає найманого оплакування, а також одержання плакальницею винагороди. Оплакування
триває протягом усього часу, поки померлий у домі, біля одра, по дорозі на
цвинтар, а особливо, коли труну опускають у могилу. Є свідчення щодо оплакування лише «під відкритим небом» – на отвореном простору, послідовно лише
вдень. Характерною є поза плакальниці, коли вона оплакує на могилі, – нахилившись і обнявши надмогильний хрест або навколішки й опершись на хрест
(у домі також навколішки та опершись на стіл або скриню), схиливши голову на
знак скорботи. Обов’язково схилена голова, судячи з народних свідчень, є виразом великої скорботи, але також пов’язується з віруванням у більшу дієвість
самого акту звернення до покійного. На цвинтарі можуть оплакувати одночасно
кілька жінок – коли одна голосить, до неї підключаються й інші жінки, вони всі
разом починають голосити, найчастіше одна за одною, зрідка дві в один голос
(Златановић 1999: 105); також разом кожна для себе; в інших випадках – одна
закінчує, друга розпочинає свій плач (Fracile 1987: 35). Довше оплакування, як
правило, припиняється словами втіхи, якими присутні намагаються розважити
плакальницю. Кажуть, що жодна плакальниця не перестає оплакувати сама, зазвичай її хтось перерве й допоможе підвестися (Златановић 1999: 105).
Плачів у чоловічому виконанні тут майже не зафіксовано. Водночас, у зоні
Хомолє «чоловіки ніколи не оплакують (запеваjу), а плачуть приховано й тихо,
навіть якщо їм дуже тяжко. Лише батько може вголос оплакувати єдиного сина,
але коротко: «Ох, синку, що ти зробив з нами!» (Ђорђевић 1938: 186). А проте, є свідчення, що подекуди оплакують і чоловіки (Златановић 1999: 105). У
Південній Сербії такий плач зазвичай складається лише з «болісних вигуків»,
напр.: О што ја стар не отидо, него ти!; О Боже, што ми сина узеде!; Што
мене не сабра Господ, него њега!; За тебе ли је, бре синко, тамо!; Сестро, мила
сестро, што нас зацрни! тощо, але від тих, хто має поетичний хист, можна почути й оплакування у віршах. Поодинокі приклади чоловічого оплакування в
регіоні фіксуються наприкінці ХІХ ст., привертають увагу записувачів і пізніше
– після Другої світової війни, а також у наш час. Такі тексти ритмізованої прози вимовляються у десяти- або чотирнадцятискладовому вірші з великим зворушенням (наприклад, діти покинули батьківське вогнище, дружина померла, і чоловік залишився сам у гіркій самоті, як «сухе дерево на полонині»; або
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трагічно загинув чотирнадцятилітній онук чи померла старша сестра, яка завжди піклувалася про нього, тощо) і надзвичайно вражають присутніх – здатні
«розплакати всіх присутніх», «ніхто не може втримати сльози» (Златановић
1999: 106).
У Хомолє кожна з жінок, що приходила «на плач», мусила оплакати померлого, навіть якщо вона не була його родичкою. Зачувши плачі, і старі і молоді
знали, що в селі хтось помер. Плачі (кукање) сповіщали про смерть, якщо
вона сталася вдень (Петровић 1948: 300)1. Вночі, як і в інших традиціях, тут
не оплакували. Плачі (запевке) тривали досить довго, створюючи враження
нескінченних, коли «жінка могла годину оплакувати (нарицати і набрајати),
бо серце її від горя було відкрите» (Милосавлевић 1914: 241).
Уже саме повідомлення про смерть могло ставати певним міні-ритуалом.
Так, у с. Гружа (південна Шумадія) одна з родичок померлого брала трохи землі
з-під порога, кидала її на нього, після чого тягла за вуха всіх домашніх, молодших від небіжчика, повідомляючи їм при цьому сумну звістку: «Пішов Н.
до баби» (покійної), або «Н. заспокоївся» (Петровић 1948: 292). Характерним
є табуювання лексики, пов’язаної з семантичним полем «смерть» та «померти»: «Благо њему кад се одморио, – звичайно казав хто-небудь із старих про
покійного (Миjатовић 1907: 99).
У районі Верхньої Ресави оплакування небіжчика було «дуже поширене». У день поховання померлого оплакують жінки, особливо звичні до цього. Оплакують, як правило, переважно у домі померлого, а також на цвинтарі.
Упродовж сорока днів кожного ранку оплакують перед домом померлого
(Бошковић-Матић 1962: 192). Заборон щодо виконання плачів найближчими
родичками не було зафіксовано.
Змістовий бік плачів зосереджується переважно на вираженні глибокої скорботи і горя родини, друзів та сусідів небіжчика, нерідко навіть згадуються й
домашні тварини. Оплакування померлого має виразні ознаки обов’язкового
комунікативного акту традиційної обрядової практики. Простими і невимушеними словами жінки намагаються передати фізичні, моральні, психічні якості
покійного, вказуючи паралельно на свою самотність, спустошеність і душевний
біль через смерть близької людини. Плакальниці переважно описують чесноти
померлого, відповідно основною складовою частиною плачів є його уславлення, що досягається, зокрема, широким введенням відповідних атрибутів і метафор: добар, убав, судбина, срећа, тужно цвејке тощо (Запланє). Звертаючись
до небіжчика з риторичними питаннями (у формі 2-ої особи однини): Јој, брате мој, чујеш ли ме мало?… або Јој, брате мој, је ли те твој Миша спомиње?
тощо, часто просять передати вітання та розповісти про новини тим, що раніше
пішли «на той світ».
Плачі сербів у Воєводині, як правило, розпочиналися вигуками јаој; jау;
ај, јој; јој, јој тощо, після чого імпровізується текст, який складається з неоднакових мелодичних частин речитативного характеру, що наслідують спонПовідомленням про смерть був великий церковний подзвін – тричі, якщо помирав
чоловік, двічі, якщо жінка, після чого «тягли» усі звони; про смерть хлопчика повідомляв
подзвін (малий дзвін) тричі, дівчинки – двічі (Fracile 1987: 35).
1
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танне усне мовлення. Лише найталановитіші й досвідчені плакальниці здатні
при імпровізації витримувати певну ритмо-метричну структуру тексту, що не
є тут загальною практикою. Для переважної більшості виконавиць допоміжну
функцію виконують вигуки, які дозволяють підготувати виклад наступної частини тексту.
Відповідними рисами характеризується традиція регіону Південної Сербії,
зокрема у Запланє, представлена плачами у вільному вірші з неоднаковою довжиною рядка і різного метричного складу. Відсутність стабільної мелодійної
і поетико-метричної структури під час виключно одноголосного соло-виконання підкреслює важливість текстового компонента й пріоритет стилю збудженої
нарації. Відповідно до цього, а також зважаючи на специфіку обрядового контексту, тужбалиці у Запланє, як і в інших регіонах Сербії, «не вважаються
піснями». На відміну від інших жанрів обрядово-звичаєвої сфери кожний тон
плачового виразу (в інтервалі переважно квінти) підпорядкований інтонаційній
змінності (Вукичевић-Закић 1997: 159‒162).
Серед стабільних елементів текстів регіону, представленого характерними
для Південної Сербії «інтимно-родинними текстами», що «виражають біль і
містять реалії повсякденного життя» (Златановић 1999: 106), найтиповішою є
формула, яка пов’язана з ініціальними рядками оплакування й полягає у поєднанні ламентативних лексичних одиниць і звертання до небіжчика (напр.:
Леле, леле, леле, маjчице!). Така формула може повторюватися у подальшому
викладі, зберігаючи при цьому характер особливо наголошених комунікативних
моментів тексту. До семантичної парадигми текстової реалізації належать
кілька найвагоміших мотивів, серед яких чи не найчастішим є «дорікання», що
висловлюється обов’язково у питальній формі (Што сте куће раскућили? Што
сте жене оставили? Што сте децу раселили?). Цей мотив часто доповнюється
потенціюванням особистої спустошеності, описом тяжких життєвих обставин
(Ја немам одбрану, ја немам договор; Ја сам, другаре, три године сама…).
Екскламативні та інтерогативні конструкції відповідають стилю експресивної
нарації й визначають стилістичний рівень текстової реалізації, підкреслюючи
перевагу вербального компонента порівняно з музичним, а тим самим свідчать
про індивідуальність і неповторність кожної окремої інтерпретації. Це, зокрема, підтверджує вислів, що кожна жалостива има свою арију на коју
завија, хоча в цілому мелодичне оформлення плачів у Запланє відповідає
регіональному музичному діалекту Південно-Східної Сербії, наявному і в
інших обрядових жанрах фольклору, семантична основа яких, за переконанням деяких етномузикознавців, випливає з обрядово-магічної символіки жанру
(Вукичевић-Закић 1997: 163).
Про архаїчну структуру плачів сербів у Банаті свідчить їхня музична форма, що
звичайно складається лише з однієї мелодичної частини, яка варіюється під час виконання; в деяких випадках перша частина відмінна від інших, і маючи функцію
ввідного мелорядка, у тексті більше не повторюється. У мелодичному малюнку виразно відчувається експресивний текстовий акцент, головна ж роль в оплакуванні
належить вербальному складникові (імпровізована проза чи вільний вірш).
Поховальний обряд у регіонах Воєводини та Північно-Східної Сербії представлено характерним локальним варіантом, що відзначається певною архаїчСлавистика XXV/1 (2021)
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ністю синхронного стану традиції, сучасне побутування якої стосовно іншого
локального варіанта може розглядатися вже як реконструкція. Ця особливість
виявляється також на рівні вербального тексту оплакування. Ще в середині
ХХ ст. дослідники звертали увагу на те, що плачі румунів та сербів у північно-східній частині Сербії відрізняються не лише формою, але й змістом; «у
них яскравіше підкреслюється потойбічне існування» (Петровић 1948: 125). Ці
особливості підтверджують і пізніші спостереження, що свідчать про спільні
риси плачів сербської та румунської етнічних спільнот регіону (зокрема, вагомою є стилістична роль екскламативних елементів – серб. jоj, jоj; jао, jао та ін.,
рум. ju, hu, hu; au, au, hî, hî та ін.). Водночас у румунських текстах сильнішим
є наративний складник, із структурного боку вони складаються з віршованих
восьмискладових рядків (4+4) із парною римою, тоді як у сербських текстах,
побудованих за принципом спонтанного мовлення, із нерівномірним фразовим поділом у 5–15 складів, звучать переважно риторичні запитання. Музична
форма сербських плачів як така, що складається з однієї музичної частини і
варіюється протягом виконання, є давнішою порівняно з румунськими плачами, де переважають більш розвинуті музичні форми, що складаються з 2-3-х
частин, які спонтанно комбінуються під час виконання. Цікаво, що записи поховальних плачів, зроблені на території Румунії (м. Олтенія) наводять подібні
до сербських текстів структурні характеристики (Fracile 1987: 114), тоді як
віршовану форму тексту пісень-плачів – тужбалиць (десяти-, восьмискладовий
вірш) представлено переважно у Герцеговині та Чорногорії (Микитенко 1992).
Окремий етнокультурний діалект становить західносербська традиція оплакування, яка має оригінальний і самобутній поетичний потенціал, притаманний регіону, детально розроблений поховально-поминальний обрядовий комплекс, що демонструє своєрідність усіх рівнів обрядової структури виразного
соціально-комунікативного спрямування. Функціональне поле поховального
оплакування цього регіону, яке має своє продовження у чорногорській традиції, зреалізоване різними формами ритуального плачу – чоловічим плачем лелек, речитативним жіночим оплакуванням кукање, нарицање, плачем, що має
допоміжне значення оjкање, срицање, індивідувальним плачем тужење; при
цьому кожна форма оплакування більшою чи меншою мірою зумовлена тією
чи іншою обрядовою дією. Разом з тим в умовах розвиненої традиції загального (жіночого й чоловічого) оплакування та навчання оплакуванню обрядові й
необрядові плачі є взаємопов’язаними й взаємопроникними. Для необрядових
плачів немає заборони щодо часу й місця їх виконання; якщо обрядові плачі мають певні заборони («соромно плакати за хазяїном, за чоловіком») та виключення з числа тих, хто оплакує, певних категорій виконавців, то при необрядовому
плачі ці обмеження знімаються (Микитенко 2010: 102‒103).
Поетична традиція західносербського/чорногорського ареалу, особливістю
якої є епіка, виконання епічних пісень у супроводі гусел чи тамбура, а також
своєрідний спосіб одно- чи двоголосного співу із сильною вібрацією голосу
на складі оj (оjкање, розгање, зерзавање) (Gavazzi 1978: 190‒191), значною
мірою вплинула на творчий процес виконання плачу як в обрядовому контексті,
так і поза ним. У традиційній культурі краю, де «без цих пісень і смерть неможливо собі уявити» (Шаулић 1929: 15), тужбалиці – пісні-плачі стали вияСлавистика XXV/1 (2021)
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вом етнопоетичної специфіки регіону й характеризуються особливою художньо-поетичною виразністю, емоційно-естетичним спрямуванням та яскравістю
патріотичного звучання. Плачі тут складалися в умовах постійної боротьби за
національну незалежність, оспівували героїчну загибель на полях битви і мають
переважно героїко-епічне забарвлення. Тексти з динарських регіонів Чорногорії
та східної частини Герцеговини визначаються як «воєнно-патріархальні»
тужбалиці (Златановић 1999: 106). Мотив «уславлення» (кићење) виступає
незмінним показником традиції, тоді як багатство художньо-змістового плану
текстів дістає пояснення в міжжанрових взаємозв’язках (плачі – епічна поезія)
та в «багатошаровості» вербального компонента обряду, коли обрядовий текст
дістає своє вираження згідно традиції поетичного висловлювання.
Отже, традиційний обрядовий текст (на змістовому та формальному рівнях)
стає релевантним чинником, який враховується при виокремленні певного етнокультурного діалекту та утворює поряд із іншими діалектними (лінгвістичними та екстралінгвістичними) рисами окремий культурно-мовний ареал – у
разі чітко окресленої території явищ, а коли йдеться про ареал із «розмитими»
контурами – зону, територію із «приблизними» межами (Бородина 2002: 137).
Наш матеріал зонального поділу традиційної поховальної обрядовості переконливо свідчить про роль фольклору як чинника певної регіональної та локальної
культурної традиції. Ареальні спостереження поховальної обрядовості можуть
мати продовження завдяки лінгвогеографічному аналізу лексики, що обслуговує відповідну ритуальну сферу (пор.: Плотникова 2004: 177). Водночас розглянутий матеріал підтверджує традиційне членування південнослов’янського діалектного простору за «меридіональним» принципом із півночі на південь (СД:
карта 7), тоді як процеси балканських інновацій пов’язуються із більш наочним
протиставленням захід – схід (Плотникова 2004: 252), що у кінцевому рахунку
надає нового імпульсу для комплексного міждисциплінарного дослідження народної культури як важливого чинника слов’янської ідентичності.
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ПОГРЕБНЕ ТУЖБАЛИЦЕ У ИНТЕРФЕРЕНТНИМ ЗОНАМА СРБИЈЕ:
О ПРОБЛЕМУ ГРАНИЧНЕ ЕТНОКУЛТУРЕ
Резиме
Проблем језичког и културног мешања веома је релевантан ‒ њему се посвећује пуно
пажње у лингвистичким, етнокултурним, фолклористичким истраживањима. Термин језичка
интерференција у научна разматрања увео је В. Вајнрајх а користе га етнолози и фолклористи за означавање различитих врста етнокултурне интеракције које могу утицати на обе контактне културе. Проучавање етнокултурног дијалекта један је од приоритетних задатака савремене етнолингвистике, истовремено се методе етнолингвистике све активније укључују у
фолклористичку анализу. На територији Јужне Славије, дијалект етнокултурног простора и
традицијске културе представља низ могућности у различитим регионима, укључујући ту и
Србију. Етничка мозаичност јужнословенског региона, где дистантних појава готово да и нема,
огледа се у традицији посмртне жалости. Војводина и североисточна Србија истичу се као
архаичне зоне појаса старобалканске културе са прилично одређеним мешањем словенске и
романске језичке и фолклорно-етнографске културе, где је оплакивање мртвих уско повезано
са општом традицијом духовне културе дугог певања, подређеног функционалној ритуалној
доминацији. Погребни обред у регионима Војводине и североисточне Србије представљен је
карактеристичном локалном варијантом коју обележава одређена архаичност синхроног стања
традиције. Опште типолошке одлике жанра са одређеним одликама локалне музике и фолклорног дијалекта забележене су у југоисточном региону Србије, посебно у локалном подручју
Заплања између Ниша, Власотинца и Беле Паланке, које је дефинисано као одвојени музички
и фолклорни идиом. Одвојени етнокултурни дијалекат је западносрпска традиција оплакивања
која има оригиналан и препознатљив песнички потенцијал својствен региону, детаљан погребни и меморијални ритуални комплекс који демонстрира јединственост свих нивоа ритуалне
структуре изражајне социјалне и комуникативне оријентације. Функционално поље погребног оплакивања овог краја, које има свој наставак у црногорској традицији, остварује се разним облицима обредног оплакивања. Преглед зонске поделе традиционалних погребних обреда убедљиво показује улогу фолклора као чиниоца одређене регионалне и локалне културне
традиције, што на крају даје нови замах свеобухватном интердисциплинарном проучавању народне културе као важног фактора словенског идентитета.
Кључне речи: Србија, погребни текст, зона интерференције, фолклор, етнокултурни контакти.
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МОРАНА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СЛАВЯНСКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ МИФОЛОГИИ И НEKOTOРЫХ
СЛАВЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
В истории записи народных верований и ритуалов, мифологических интерпретаций и
академических реконструкций славянской политеистической языческой религии статус богини Мораны (Мора, Моренa, Маренa, Мажана) изменился. Автор приводит записи в старопольских хрониках, в которых ритуальное потопление куклы Мажанны в весеннем ритуале
изгнания зимы связано с Церерой. Показано, как Морана превратилась в богиню смерти в
славянском пантеоне и так утвердилась в мифографических сочинениях XIX века. Автор цитирует произведения некоторых романтиков, модернистов и современных авторов славянской фантастики с образом Мораны.
Ключевые слова: Морана, славянское язычество, ритуалы изгнания зимы, богиня смерти,
литературные образы, мифологические реконструкции.
Historically, the status of the Slavic pagan goddess Morana (Mora, Morena, Marena, Marzana)
hasn’t always been the same. The author cites historical records from Old Polish chronicles, which
describe the ritual immersion of the doll Marzana at winter’s turn into spring, and associate it
with the goddess Ceres. The interpretations of Slavic polytheistic pagan religion, and academic
reconstructions, show how Morana was transformed into the goddess of death in the Slavic pantheon
and established in mythographic reconstructions of the 19th and 20th centuries. The author also cites
Romantic and modernist poetry and contemporary Slavic fiction in which Morana appears.
Keywords: Morana, Slavic paganism, goddess of death, mythology, rituals, literary image.

О богинях в верованиях славян-язычников существует мало достоверных
записей и надежных археологических подтверждений. В киевском пантеоне
Владимира упоминается богиня Мокош, но исследователи не согласны относительно ее происхождения. Ряд авторов, которые старались пополнить пантеон славянских богинь, в кабинете создавал имена, такие как: Девана, Летница,
Лютица, Хлипа, Рожаница, Морена.
Здесь я сосредоточусь на образе Морены, которая появляется под разными именами – Мора, Морена, Мара, Марена, Мажана. В средневековых германских хрониках Титмара, Гельмольдa, Адама Бременского, Сакса и др. нет
потверждений о существовании у балтийских славян культов и святилищ, посвященных Маре либо Морене. Марцаны нет между бронзовыми идолами полабских славян, изготовленных ювелиром Якобом Шпонхольцeм в XVIII веке,
и потому ее нет также в книге Андреаса Готлиба Маша о якобы найденных статуэтках Ретры – прильвицких идолах. В списках кумиров и идолов, которых
уничтожали, согласно летописям восточных славян, нет упоминаний о Море,
Маре или Морене как о богинях, которым поклонялись язычники.
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В исследованиях
Отсутствие свидетельств, подтверждающих поклонение язычников богине Маре/Морене открывает вопрос – когда и где у славян ее имя начинает появляться. Впервые богиня Марзана (Marzana) упомянута в хронике Яна
Длугоша Анналы, или хроники великих королей Польши (Annales seu cronicae
incliti Regni Polonie), написанной в 1460 г., опубликованной в отрывках в 1614
году, а полностью напечатанной в 1711 г. В главе первой книги об основании
Лехом столицы в Гнезно и о богах, которых в те времена почитали поляки,
бывшие ещё язычниками, Ян Длугош Марзану связал с Церерой, древнеримской богиней урожая, плодородия и жатвы. В антические времена греческую
Деметру и римскую Цереру изображали с фруктами. Ее дочку Прозерпину (у
греков Персефону) похищают, и она неплодородную часть года проводит в
подземелье. Длугош в хронике не упоминает, что у поляков Марзана / Мажана
имела дочку. Он описывает, как поляки еще носят великопостное чучело/куклу Дзеванны и Марзаны на санях и потом топят их в близлежащем болоте.
Александр Гейштор в книге Мифология славян, вслед за Путканским, пытается найти «зерно правды о религиозных представлениях» в записях Длугоша
(Гейштор 2015: 32). Йохим Бельский в своей Польской хронике 1597 г. описывает потопление идола из конопли и соломы в озере в сопровождении жалостного пения (Ґейштор 2015: 188–189). Согласно Длугошу, последующие латинисты повторяют за ним отождествление Марцани/Мажаны и Цереры – Мартин
Кромер О происхождении и деяниях поляков (1555, De origine et rebus gestis
Polonorum), Александр Гваньини Описание Европейской Сарматии (1578,
Sarmatiae Evropeae descriptio), Матей Стрыйковский Хроника польская, литовская, жмойтская и всея Руси (1582). Они также Марцану не называют богиней
смерти и не вспоминают о дочери, которая соответствовала бы Прозерпине.
Обычай потопления Мажаны появляется и в известной Истории Адама
Нарушевича в восьмидесятых годах XVIII в. (Naruszewicz Historya 1.1.XIV).
Поляк Михаил Лучиньски считает, что в летописях старопольская форма *marпоявилась как результат заимствованной из старочешского языка формы *mor(Łuczyński 2020: 246–247). Александар Лома и Марта Белетич пишут, что нет
доказательств возможности возведения группы слов mor* и mar* к одному этимону, и предлагают связать воплощение судьбы с элементами культа мертвых
(Белетич, Лома 2013: 63–64, 67). Авторы считают:
Необходимо все-таки допустить, что кажущееся смешение омонимичных
корней в самом деле является отражением древней полисемии. В первобытном мышлении граница между сном, смертью и судьбою является довольно
нечеткой. Сон рассматривается как промежуточное состояние между жизнью и смертью, поскольку умершие продолжают жить во сне их живущих
родственников и знакомых. Такой вид сознания характерен для самой архаичной культуры человечества (Белетич, Лома 2013: 71).
На основе более поздних фольклорных собраний Татьяна Агапкина пишет об уничтожении Марены у словаков, чехов и поляков, не делая вывода об
отождествлении их чучел с богинями (Агапкина 2002: 581, 600–608). Морена
выступает также в славянском пантеоне мифографических произведений авторов, которые пользовались текстами польских латинистов, как, например,
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в списке богов в рукописных хрониках сербского графа Джорджа Бранковича
– „Прочи же свои б(о)гови именоваху ЇЕса, Ладь, или Ладо, Ния, Марзань,
Зизилилия...“ (Бранковић 2008: 192), Истории Йована Раича (Раич, I: 271) или
книгах Милоя Милоевича (Раденковић 2008: 271).
Когда и как добрaя богиня плодородия Морена превратилась в богиню уничтожения и смерти?
Михал Френцел, лютеранский проповедник и переводчик новозаветных
текстов на лужицкий язык Марзану (Marzana) называл суеверием поляков
Силезии и Лужици (Rerum Lusaticаrum 1719: 82). А его сын, филолог Абрахам
Френцель написал трактат об идолах славян (1719, Disertationis historicae tres
de Idolis Slavorum), в котором 29-ая глава носит заглавие „De Marzava, Dea
Morte sseu Mortis“ (Михайлов 2017: 30). Абрахам Френцель, опираясь на польские летописи, называет Марзану богиней смерти (Vocatur autem Mors seu Nex
Dea Slavorum), но он думает, что имя богини польские авторы ошибочно писали с буквой «а», потому что ее звали Morzana, Morzawa (Rerum Lusaticаrum
1719: 223).
В исследованиях русских древностей филолог и поэт Андрей Кайсаров в
книге на немецком (1804, Versuch einer Slavischen Mythologie), а потом и на
руском Мифология славянская и российская (1807, 1810) упоминает Марцану.
Он ссылается на Длугоша и польскую версию имени богини:
Длугос говорит, что поляки усердно чтили Марцану, как богиню жатвы. Френцель напротив того утверждает, что Марцана была богиня смерти. Это мнение доказывает он следующими словами Шнейдера. Славяне (в
Мейсене) по обращении своем в христианскую веру, в четвертое воскресенье поста наткнули на колья изображения Марцаны и Зивонии, с печальным
пением и жалобным голосом носили их торжественно и наконец бросали в
воду предполагая, будто через то самое молодые жены становились плодородными, город очищался, и от жителей в том году отвращалась язва и другие прилипчивые болезни.
Гуагнини же сравнивает нашу богиню с Венерою. С кем согласиться?
(Кайсаров 1810: 126–127).
Кайсаров потом продолжает, упоминает Френцеля и приводит примеры
славян из немецких краев:
Если словопроизводство в сем случае может дать объяснение, то
Френцелево мнение кажется мне всех достовернее. По-русски «морю»
(умерщвляю), по-богемски «мру» (умираю), «мрцавати» (оледенеть, замерзнуть). Пусть это божество и было Венерою славян, как думает Гуагнини, или
Церерою их, по мнению Длугоса; но для чего ж они сопровождали сие торжество печальными песнями, когда мы уже знаем по римской мифологии и
по самому предмету, что обе богини приносили радость? Кумир сего божества вместе с другими был уничтожен в 965 году Мстиславом, обратившимся в христианскую веру. (Кайсаров 1810: 128–129).
Кайсаров соглашается с Френцелем из Лаузица (Лужицы), что Марзана богиня смерти. Он ошибочно указывает 1638 год публикации Френцеля и имеет в
виду Миха(и)ла Френцеля младшего, который в Виттенбергском университете
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опубликовал короткое рассуждение о славянских богах Об идолах славян (1691,
De idolis Slavorum). Восьмая глава третьей части там имеет заглавие „Marzana“
(Михайлов 2017: 25–26). Николай Михайлов замечает его недостаточно достоверные этимологии теонимов (Михайлов 2017: 27). Брат Михала Френцеля,
филолог – Абрахам, которого Кайсаров в обзоре предыдущих исследований
хвалит как более знающего, пишет о Марцане как о богине смерти. Кайсаров
добавдяет свои любительские, уже русские этимологии.
На Вацлава Ганку могли повлиять книги Френцеля или Кайсарова, когда делал подделку богини смерти в якобы чешских древностях. Подделка Ганки удалась и быстро прославила его в славистике эпохи романтизма. Об открытии
старой рукописи в церковной башне городка Двур Кралове над Лабем Ганка объявил в 1817 году, а первое издание Краледворской рукописи напечатано в 1819
году. Потом печатались издания на чешском в 1829, 1835, 1843, а одновременно начали появляться многочисленные комментарии и переводы на славянские
языки (Некрасов 1872). Морена появляется в 4-ой песне Краледворской рукописи, в которой описывается бой воеводы Честмира и Власлава – врага пражского князя Неклана. Смерть Власлава описывается так: Vlaslau strasno po zemi sie
koti / i w bok i w zad wstati nemozese / morena iei sipase w noc czrnu / kipiese krew
ze silna Vlaslaua / po zelenie trawie w siru zemiu tecie (4, стихи 215–219; Некрасов
1872: 185, 351). Поэт-создатель и его соавтор Йозеф Линда в 217 стихе связали смерть, Морену и ночь. В сопроваждающих словарях отмечено, что Морена,
Марана – богиня смерти. В Краледворской рукописи и в 6-ой песне „Забой,
Славой и Лудьек“ (Záboj, Slavoj i Ludiek) появляется якобы языческая богиня,
тут уже в форме морана. В этой песне представлена борьба язычников Забоя и
Славоя против насильственной христианизации. Поддельщики здесь связали в
оппозиции Весну и Морану po puti wsiei y uesni po moranu (6, стих 40; Некрасов
1872: 88). Эти божества якобы олицетворяют молодость и смерть, и именно такая и подобные оппозиции в будущем будут сильно укрепляться. Но вклад Ганки
в утверждение Мораны как богини чехов-язычников тут не заканчивается.
Средневековая энциклопедическая рукопись на латинском языке была
пoдарена в 1818 году библиотеке чешского Народного музея. В рукописи существовали глоссы древнечешского языка, но к ним Вацлав Ганка добавил несколько сотень подделанных чешских глосс якобы монаха Вацерада и опубликовал под заглавием Mater Verborum в 1833 году. В списках древнечешских слов
были и имена богинь Děvana, Lětnica, Lada, Lutica, Morana, Hlipa (Ајдачић
2016: 41, 124). Отсутствие критических оценок ведущих чешских славистов,
включая Павла Шафарика, которых тогда очень уважали, закрепило старые и
новые якобы открытия библиотекаря, поэта и филолога. Во второй половине
XIX века патриотические фантазии Ганки были разоблачены и филологическими и химическими доказательствами. Очевидно, что в Ганкиных подделках
польская форма Марцана, Мажана уступает место названиям Мора, Морана.
В русских исследованиях славянской мифологии идеи Ганки влиятельно закрепились. Историк Михаил Касторский пребывал в Германии и у Шафарика
в Праге познакомился с тогда новейшими взглядами о славянских древностях.
В конце тридцатых и в начале сороковых годов он в Санкт-Петербургском университете читал лекции по славянской филологии. В 1841 году опубликовал
Славистика XXV/1 (2021)

Морана в представлениях славянских исследователей мифологии и некоторых писателей

163

Начертание славянской мифологии. Десять страниц раздела „Боги племенные“ этой книги посвященно Морене, которую в подзаглавии автор называет –
Мурена (Касторский 1841: 111–120). Касторский сразу приводит все Ганкины
подделки: дает русский перевод из 4-ой песни Краледворской рукописи –
„Морена сыпала в ночь черную“, оппозицию Морены и Весны из 6-ой песни
и глоссы из Mater verborum – „Вацерад переводит именем Морены Римскую
Гекату. Ее имя и поныне живет в устах Словаков, Чехов, Лужичан и Поляков“
(Касторский 1841: 111). Автор позже, опираясь на противопоставление смерти
природы и ее оживления, приводит примеры вынесения фигуры Морены или
дидка из уже онемеченных краев, свидетельства пастора Куниеля первой половины XVIII века о поклонении Морене, а также, что о Троице „каждый вечер простой народ, каждый вечер отправлялся на Маранину гору“ (Касторский
1841: 113). Касторский набрасывает ряд данных, связанных со смертью, считая
что и без аргументации понятно, что они потверждают существование богини
Марены. Он указывает, что возле Грюнвальда найден женский кумир из глины
с лицом покойника. Переходя на польские края, автор связывает фрагмент их
хроники Кромера о бросании идолов Марзании и Зевонии на четвертой неделе поста в болота (Касторский 1841: 113). В поиске подобных представлений
у восточных славян, автор ссылается на изгнание смерти девушками в
орловской губернии и неубедительно добавляет разнородный этнографический
материал о посещении родительских могил с едой (радуница), сжигании чучел
Морены в слободско-украинской губернии, и верованиях о летающей душе,
о дзядах, тризне. Наивное совмещение природного цикла с мифологической
персонализацией видно из изречения „Наконец, мало по малу Морена переходит
в Весну“ (Касторский 1841: 120).
Измаил Срезневский, который лично знал и уважал Ганку, в книге Святилища
и обряды языческого богослужения древних славян по свидетельствам современным и преданиям (1848) приводит глоссы из Mater verborum по изданию
Ф. Палацкого и П. Шафарика, включая название богини Мораны (Срезневский
1848: 6).
В книге о славянской мифологии относительно забытого историка, этнографа и археолога Дмитрия Шеппинга (1849) одна глава посвящена богиням жизни
и смерти – Живе и Море. Имена Живы – Дзева, Дева, Дидолада, Дидилия – автор необоснованно считает подлинными и толкует как плодородную силу молодости, любви и брака, развития растительной силы природы, созревания плодов. Имя Жива подтверждает славянская хроника миссионера средины XII века
Гельмольда из Босау на латинском языке Chronica Slavorum. Упоминание Живы
из верований полабских славян потом повторяли многие компиляторы. Дмитрий
Шеппинг пишет, что Мору называют Хорст, Хора, Морена, Кродо и что она олицетворяет бесплодие, болезнь, дряхлость и конец жизни. Автор пишет:
Корень мор, смрд, мрж, мрз находим мы во многих славянских словах: мор
– в значении смерть, морить, умора, мароз, мрак, мерзость, маркотно и пр.,
также и в нaзваниях богов Морена, Мардзана, Пизамара, Смаргла (Семаргла),
Радамаскла или Радамаргла, Рарашки или Марашки, Мерот, Моревит, Мара,
Мора, Кикимора, Мура, Мурашки, Маросы, Маркоты, Дамора и Давора. Этот
корень мор сохранился и в иностранных названиях смерти на латинском,
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французском и на прочих романских языках, исключая немецкий язык, в котором этот корень удержался только в словах mord, morder. В прусско-славянском мифе мы встречаем Мароса, или Мара, в литовско-прусском – Маркоттов
и Маркополов, которых Гануш находит у славян под именем Маркотов. В
древней римской теогонии встречаем мы богиню mors или Морту (богиню
смерти) и брата ее Морфея, бога снов. Наконец персидский Мортихорас – бог
зла и эманация Аримана, как будто соединяющий в своем имени оба корня
мор и хор, может служить нам намеком на их восточное происхождение.
[…] Имя Моры, как окончательный момент развития растительной жизни
в плоде, является относительно самого растения в значении богини старости и временной смерти его; относительно же человека она является богинею осенних плодов, почему и переходит от злого значения богини смерти
к значению доброй богини плодородия. То же самое двойственное значение
получает она под именем Марцаны, как богиня смерти животных. В этом отношении она, доставляя человеку богатые плоды звероловства, уподобляется благодетельной Диане. Однако же Морена как богиня осени и зимы, удержала свое первоначальное значение временной смерти природы, что ясно
видно из уцелевших еще обычаев хоронить изображение Моры при наступлении весны, олицетворяя в этой церемонии не только окончание зимних
холодов, но и смерть прошедшего года.
Александр Афанасьев в трехтомной книге Поэтические воззрения славян на
природу (1865–1869: 556) упоминает поджигание чучела на масленицу, с интерпретацией что вместо имени забытой богини используется название народного
праздника. Этнолингвист Анатолий Журавлев в исчерпывающем анализе верований и заблуждений Афанасьева пишет об отличиях чучел западных славян –
чехов (Марена, Маржена, Морана), словаков (Морена), поляков (Мажена), которых как олицетворение смерти сжигали либо топили, в обычаях, связанных с
куклой масленица [Журавлев 2005]. Обрядовое уничтожение чучел (которое у
западных славян может носить имена с корнями мар- или мор-) описанo этнографами и фольклористами и представляет собой отбрасывание и прощание с
зимой как неплодородной частью года.
Украинский историк и фольклорист Николай Костомаров в тексте „Несколько
слов о славяно-русской мифологии в языческом периоде, преимущественно в
связи с народною поэзиею“ писал о купальском чучеле:
также делают чучело, одевают в женское платье и называют Мореною
или Купалою; в заключение это чучело повергают в воду, как семицкую березку…. В песнях, относящихся к купальскому празднеству, постоянно упоминается вода, поется о какой-то девице, утонувшей (или же бросившейся
в воду) в воде, девица эта называется то Мореной, то … То же женское существо, которое под именем Морены или Купалы является в песнях, изображается и сценическим действом; и чучело, составляющее, как мы сказали,
принадлежность этого празднества с тем же именем, по всем соображениям
представляет олицетворение чествуемой воды: это Морена – Моряна – морская царица, или морская богиня; она в воображении язычников, вероятно,
представлялась возлюбленною солнца, а в одной старинной сказке названа
прекрасною морскою царевною Анастасиею;
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У западных славян Морена – богиня смерти, и не удивительно, что, знаменуя воду, она была вместе богинею зимы и смерти. Вода, как мы уже замечали, есть стихия и благодетельная, и убийственная; она оживляет, освежает, поддерживает бытие и прекращает его; и дает плодородие, и разрушает
его; сообразно этому двойственному характеру в природе и в поэтической
символике народа вода имеет как светлое, веселое, так равно и мрачное, печальное значение. Близость моря и смерти заметна во многих чертах народной поэзии (Костомаров 1994: 270).
Труды восточнославянских мифологов, которые очень любили общеславянские обобщения, распространялись между славянофилами в средине и конце
XIX века. Уже в конце века существующие более критические тексты Сумцова,
А. Веселовского, Н. Нодила еще не получили огласки в тени менее критических
предшественников.
В художественной литературе
На переломе XIX и XX веков, на волне возвращения мифологии славянского
язычества в стиле модернизма-сецесcии, в разных точках Австро-Венгерской
монархии, в стихах некоторых поэтов встречаются Славянские боги. Хорватский
поэт Владимир Назор и украинец Василь Пачовский в свои поэтические циклы
включают и богиню Морану. Назор в своей первой книге Славянские легенды
(Slavenske legende) 1900 г. связывает силы природы с языческими богами славян. Песню „Диди Ладо“ он создал на протипоставлении жизни смерти, сил роста силам уничтожения, противопоставляя Ладу с Яровитом богине Моране.
Морана пугает и угрожает девушкам, которые вступают во взрослую жизнь, а
Лада, как их защитница, требует от них, чтобы любовь, которой они предадутся, принесла плод, рождение новой жизни. Украинский поэт Пачовский в заглавии поэтической книги о любви прямо посвящает свои стихи – Ладі і Марені
: терновий огонь мій (1912). Лада и Марена противоставляются как любовь
и смерть. Хотя имена богинь появляются в заглавии, в самом сборнике они
выступают только в стихотворении «Заспів». Василь Левицкий в критике 1913
г. написал:
Заголовок книжки також фантастичний: нїчим не вяже ся зміст із заголовком: Ладо: – в прочім бог семейного щастя, яке для Пачовського не все
було сьвятим; Марена, менше в нас ще звісне божнище смерти, не дуже буде
тїшити ся терновим огнем. (Левицкий 1913).
В прозе Поляка Владислава Оркана Drzewiej мир природы переплетается с
любовью героев и существами низшей и высшей славянской мифологии, олицетворяющих психологические состояния и желания. Появление Мажы не связывается со смертью, а с неуверенностью в материальности существования
– Jedynie święta Marza pozostała... Czy to Przywida zjawy? / czy Marzy sługi wysłanne? Czy krwi oczu bolesnych.
Мару в прозе Посолонь Алексей Ремизов называет Мара-Марена:
Идет по луговьям, по ниве Мара-Марена, кукует тихо и грустно, кукует,
изнемает тоскою дорогу; Идет Мара-Марена; Взглянет Мара-Марена; МараМарена – в одной руке серп, в другой зеленый венок. Она сердце иссушит,
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подкосит вековое, разорвет неразрывное, вздует ветры, засыпет сыпучим
снегом теплое солнце, размахает крепкие дубы.
Мара-Марена в сказочном Посолонье является символом преодоления смерти.
Перемены в мировоззрении славян после упадка коммунистического атеизма усилились в конце XX и в начале XXI века и отразились в возвращении к
забытому славянскому язычеству. Возобновляются старые критические и некритические издания о мифологии, широко распространяется Книга Велеса,
усиленно публикуются литературные тексты с образами богов, энциклопедии
и сайты, пропагандирующие неоязычество. Особенное объединение тех двух
типов текстов использует польский писатель и сценарист Чеслав Бялчиньский.
Его книга Славянская мифология – Книга тура (Mitologia Słowiańska – Księga
tura) является компиляцией текстов с критическими и некритическими исследованиями, с выдумками поддельщиков и фантазиями и реконструкциями самого автора. Бялчиньский склонен к заполнению многочисленных пробелов в
знаниях о славянских богах и созданию масштабной систематизации мифологического мира. Он вводит порядок в поколения богов, объединет высшую и
низшую мифологии, добавляет новые существа, опирается на якобы этимологию, связывает разных персонажей с легендами, их отношениями, пространством, символами. Каждый из разделов содержит в начале повествование о
существах и событиях, а потом комментарии источников с ссылками на обоснования верований или культ, связаный с ними. Некоторые из эпизодов являются интересными компиляциями, как напр. участие Мора в создании, а потом и уничтожении Святогора. По Книге тура после Черноглава и Бялобоги
от праотца и праматери являлися сначала поколения одноголовых и Стихий, а
потом и 12 близнецов – 12 сил, к котором принадлежат и близнецы брат и сестра – Мор и Мора (Мажаны), одновремено являющиеся и любовной парой в
своей стране Моров (Białczyński 2000: 141–142). У Мажаны и Мора есть дочка, слабее их, – Змора. Мор – это бог Заразы и Уничтожений. Автор их называет Морами и их представляют сливы и щелковицы, ящерицы и мыши, зяблики
и черные дрозды, шипы (Białczyński 2000: 85). По Бялчиньскому с Морами –
связаны реки от Мажаны – Маруша, а от Мора – Морава (Białczyński 2000: 54),
они помогли Велесу создать 9 черных источников, чья вода течет в Мртвицу, а
Мраморное море также с ними связано. Таким способом компилятор-поэт не
исключет ни речную, ни морскую природу Моров. В графическом представлении всей мифологической системы Моры находятся в пятом кольце, они обозначены серым цветом, их месяц – февраль, а знак гороскопа – Рыбы.
В романе Обратная сторона света (2012) (Зворотній бік світла) украинская писательница Дара Корний рассказывает о плоде любви темного бога
Стрыба, сына Морока из Мира Бесконечной ночи и светлой бессмертной Птицы
– госпожи совершенство из Яроворота. Мара как защитница Птицы скрывает
от неверного отца Стрыба рождение дочки, и в одной бездетной семье людей из
города Львова, на их радость, прячет девочку Мальву. На первый взгляд обыкновенная девочка, Мара в романе Корний обладает вечной мудростью, а также тайной рождения и смерти. Книга насыщена славянской неоязыческой мифологией с многочисленными мирами. Роман открывает эпиграф из Велесовой
книги, а ряд мотивов из нее прямо заимствован (Ајдачић 2016: 164–165). Но авСлавистика XXV/1 (2021)
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тор отступает от образа, закрепленного в мифологческих подделках, – ее Мара
называется Повелительницей смерти, но Корний пишет, что она отошла от темных и начала давать бессмертие и смертным. С этим даже темные в конце концов согласились, чтобы их потомки не потеряли, разозлив Мару – возможность
жить вечно. Почетное посвящение в бессмертные сопроваждается вручением
Марой-Повелительницей смерти Переменника, который она передает и для девушки Мальвы, дочки Птахи и Стрыба. Мара таким образом получает большую
силу, чем она имела, а ее решения влияют и на судьбу смертных, которым она
дает Переменник, т.е. бессмертие.
Зазвичай вигравала та сторона, яка першою дізнавалася про позначення
безсмертного серед смертних. Цього разу світлі випереджали темних, тобто
Птаха всіх випереджала. Тому, очевидно, темні і скаженіють. Мало того, що
забрала у володаря темного Світу Морока його єдиного сина, так ще й чисту
безсмертну тепер намагається схилити на світлий бік.
Девушка Мальва узнает, что стала бессмертной и начинает искать свою судьбу между светлыми и темными силами. Об этих поисках и рассказывают две
книги Д. Корний: Обратная сторона света и Обратная сторона тьмы.
В романе сербского писателя Ивана Срдановича Около верха (Око врха) главной героиней является Морана, влюбленная в малоодаренного писаку, который
начинает понимать, что может для себя употребить силы женщины-богини,
влюбленной в него.
В романе украинца Олега Говды Кінь Перуна. Правдива історія Захара
Беркута (2001), с мотивами романа Франко о монгольском нашествии в 13
веке и элементами эпической фантастики, рассказывается история o молодом
Захаре, который застрелил орлицу, в которую превратилась богиня Морана.
Теряя жизненные силы, она уже в форме очаровательной красавицы требует
у Захара вытащить стрелу, а когда восстанавливает свои силы, представляется
как Морана: „Я – Морена. Або Церера, Геката… У мене багато імен Морена!
Давня Володарка Часу і Долі!“ Захар с трепетом думает:
Давня Володарка Часу і Долі! Богиня, могутнішою за яку були хіба що
Перун та Велес… Хоча й вони, мабуть, остеріглися б ставати їй поперек дороги. Ім’я Морени у їхній громаді якщо й вимовляли, то лише пошепки і з острахом. Та й як не остерігатися тої, в чиїх руках сукалася нитка людської долі.
Писатель описывает женские чары Мораны, а ее замок среди скал описывает
как место щедрых удовольствий. Морана запрещает Захару заходить в секретную комнату в замке, но он не слушает ее – и обнаруживает там лошадь Перуна,
которую освобожадет. Как и в народных сказках, герой нарушает запрет, и это
приносит беды.
*
Сегодняшние неоязычники Мару (Мору) либо Марану (Морену) считают
славянской богиней смерти, древнего праарийского происхождения. Некоторые
утверждают, что Германцы и Скандинавы именно от славян заимствовали своих богинь смерти. Они приукрашивают Мару многими символами, родственниками, свойствами, настолько разнообразными, что образ иногда рассыпается. Но четко отличаются два образа: ледяная молодая красавица и уродливая
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старуха. История возникновения образа и его расширения связана с подделками славянской мифологии от Длугоша до Ганки и от Ганки до Велесовой книги и новейших подделок. Названия „богини“ со свойствами возродительницы
природы Марзана – Мажана встречются от Длугоша до XIX века. Имена Мара,
Марена, Мора, Морена распространяются начиня с романтических подделок.
Литературная судьба Мары Морены, хотя и опирается на выдумки подделок,
перерастает свои источники и перерастает в новые образы и их символику.
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Дејан Ајдачић
МОРАНА У ПРЕДСТАВАМА СЛОВЕНСКИХ ИСТРАЖИВАЧА
МИТОЛОГИЈЕ И ПИСАЦА
Резиме
У историји бележења народних веровања и ритуала, име Марзане као богиње се први
пут појављује у рукописној хроници пољског летописца Јана Длугоша Annales seu cronicae
incliti Regni Polonie (1460), а затим у списима латиниста Јоахима Бељског, Мартина Кро
мера, Александра Гвањинија, Маћеја Стријковског и др. у којима се она повезује са Цереом
и уништавањем лутке у обредном изгону зиме. Наводе се савремене етимолошке интерпре
тације етимона mor* и mar* у текстовима М. Лучињског, А. Ломе и М. Бјелетић. Историја
митолошких тумачења и академских реконструкција словенске политеистичке незнабожачке религије указује на промене својстава и имена богиње Моране (Мора, Морена, Марена,
Мажана). Аутор истиче важност списа Лужичана Абрахама и Михала Френцела и њихов
утицај на спис Андреја Кајсарова у коме статус богиње смрти већ утврђен. Приказано је
како се Морана као богиња смрти појављује у митографским делима 19. века и стиховима и псеудоакадемским мистификацијама Вацлава Ханке. Аутор цитира дела модерниста
(Владимир Назор, Васиљ Пачовски, Алексеј Ремизов). Указује се на место Моране у делу
Пољака Чеслава Бјелчињског, те у прози епске фантастике (fantasy) савремених словенских
аутора Даре Корниј, Олега Говде, Ивана Срдановића.
Кључне речи: Морана, словенски паганизам, ритуали протеривања зиме, богиња смрти,
књижевна слика, митолошке реконструкције, књижевне обраде.
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FANTASTIKA REALNOG U DOKUMENTARISTIČKOJ PROZI
SVETLANE ALEKSIJEVIČ U POREĐENJU S UMETNIČKIM
POSTUPKOM FJODORA DOSTOJEVSKOG
U radu se ispituju moguće dodirne tačke dokumentarističke proze Svetlane Aleksijevič s
književnim postupkom Fjodora Dostojevskog. Osnovna hipoteza rada zasniva se na tvrdnji Svetlane
Aleksijevič da je za njeno stvaralaštvo Dostojevski imao prvorazredni značaj, kao i na konstataciji
da su za Svetlanu Aleksijevič, jednako kao i za Dostojevskog, važne činjenice života. Svetlana
Aleksijevič u postupku neposrednog posmatranja i posredne interpretаcije činjenica života usvaja
etički princip „neokretanja glave od stvarnosti“, koji je u svojim delima proklamovao i promovisao
Dostojevski. Pogled posmatrača fokusiran na predmet pruža iskustvo prelaska duha u materiju.
Ovakav odnos prema stvarnosti daje realizmu Dostojevskog i nefikcionalnoj prozi Svetlane
Aleksijevič intonaciju fantastičnog, što i jeste predmet našeg rada, koji smo teorijski potkrepili
stavovima o fantastičnoj prozi Cvetana Todorova.
Ključne reči: Aleksijevič, Dostojevski, činjenica života, pogled, fantastika.
Starting from Svetlana Alexievich’s thesis that Fyodor Dostoevski had a great influence on her
work, the paper examines the possible similarities of her documentary prose with Dostoevsky’s
literary process. The main hypothesis is based on the idea that for Alexievich, as well as for
Dostoevsky, the facts of life are as important as the view of the observer who realizes the experience
of the transition of spirit into substance. This attitude towards reality gives Dostoevsky’s realism
and Alexievich’s non-fictional literature a dose of fantasy, which is the subject of our work, which
we have theoretically supported with Tzvetan Todorov’s teachings on fantastic prose.
Key words: Alexievich, Dostoevsky, fact of life, view, fiction.

Već sam naslov ovog rada zvuči kao oksimoron i ne samo zbog toga što se
njime povezuju suprotni pojmovi „fantastično“ i „realno“, već i zato što je ovde reč
upravo o dokumentarističkoj prozi Svetlane Aleksijevič. Kao što je poznato, dodela
Nobelove nagrade ovoj književnici izazvala je burne reakcije koje su podelile
kritičku javnost i izvan granica ruskog jezičkog područja. Kao osnovni razlog
osporavanja navodi se estetika žanra dela Svetlane Aleksijevič, kojom se dovodi
u pitanje sama književnost kao takva. Da to nije književnost i da je Nobelova
nagrada više politička nego književna stvar – tvrdili su mnogi i politički i literarni
neistomišljenici Svetlane Aleksijevič.
Što se tiče žanra u kojem ova autorka piše – reč je o prozi, odnosno „romanu
glasova“, zasnovanom na autentičnim iskazima sagovornika, učesnika i očevidaca
krupnih istorijskih događaja. Dakle „poetika“ dela Svetlane Aleksijevič temelji se
na istinitosti događaja i činjenica koji su u funkciji dekonstrukcije velikih istorijskih
i socioloških narativa. Ako uzmemo u obzir provereni teorijski stav da „sva
književnost – izuzev poezije – izmiče kategorijama istinitog i lažnog“ onda nam se
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stavovi kritičara Svetlane Aleksijevič mogu učiniti umesnim. Ipak, sama autorka
insistira na tome da je njeno delo književno i da je plod umetničke transformacije,
koja se u ovom slučaju sastoji u „prevođenju“ usmenog, „običnog“ govora na
„konvencionalni jezik književnosti“, odnosno umetničku jezičku strukturu. To
nas opet vraća u začarani krug, jer se radi o jeziku u kojem je dokazivanje istine
nemoguće, s obzirom da je „istina odnos između reči i stvari koje te reči određuju,
a u književnosti, međutim, te stvari ne postoje“ (Todorov 2010 79–80). Ipak,
Cvetan Todorov koji je sedamdesetih godina zastupao ova načela, u tekstu „Pojam
književnosti“ govori da je danas u savremenoj nauci o književnosti „nemoguće
podvući granicu između onoga što jeste i što nije književnost“ (Todorov 1975: 355),
te da su struktura i funkcionalnost književnog dela međusobno uslovljene. No, ako
se ovim putem može dokazati da dokumentaristička proza Svetlane Aleksijevič
jeste književnost, ostaje pitanje kako ta književnost, koja se proglašava izričito
ne-fikcionalnom (non-fiction), može imati veze s pojmom „fantastično“, kada
znamo da je „fantastično uvek vezano za fikciju i doslovnost“ (Todorov 2010: 73).
U daljem izlaganju pokušaćemo da objasnimo tezu, iznetu u naslovu rada, koju
ćemo ovde kratko definistati tvrdnjom da „fantastično“ kod Svetlane Aleksijevič
nastaje iz viška, odnosno produžetka doslovnosti zasnovane na višku, iskustvom
proverenih, činjenica. U tom smislu ćemo Svetlanu Aleksijevič dovesti u vezu s
Dostojevskim i pojmom fantastični realizam, odnosno realizam u višem smislu.1
Ovakvo povezivanje nam na prvi pogled može izgledati čudno i iznenađujuće, kao
što je iznenađujući iskaz Svetlane Aleksijevič da bez Dostojevskog verovatno ne
bi bilo ni njenih romana, o čemu svedoči u jednom od svojih intervjua: „Jednom u
prošlosti bila sam poražena rečima Dostojevskog, koje me i dalje vode kroz život,
o tome kako se trudio da shvati ’koliko ima čoveka u čoveku’. Upravo u tome, u
skupljanju čoveka – i ja vidim smisao rada jednog pisca“ (Алексиевич 2016).
Kao što je poznato, savremena kritika je isključivala Dostojevskog iz sfere
realizma, a on je, s druge strane, odgovarajući na primedbe oponenata, definisao svoj
stvaralački metod na sledeći način:
Ja imam potpuno drugačije shvatanje o stvarnosti i realizmu, od naših realista
i kritičara. Moj idealizam je realniji od njhovog. Gospode! Ispričati sve, šta
smo mi, Rusi, za poslednjih 10 godina preživeli u našem duhovnom razvoju
– pa zar neće realisti povikati, to je fantazija! A međutim to je iskonski,
pravi realizam! To upravo i jeste realizam, samo dublji, dok oni plivaju u
plićaku.˂...˃ Dubok im je taj realizam – nema šta! Njihovim realizmom
ne može se objasniti ni stoti deo od realnih činjenica koje su se desile u
1
O pojmu fantastični realizam, odnosno realizam u višem smislu, postoji opširna literatura,
među kojom treba istaći sledeće studije: Joves, Malkom V. Dostoevsky after Bakhtin: Reading in
Dostoevsky’s fantastic realism. Camridge University Press. Cambridge; Nev York Port Chester.
Melbourne; Sydney, 1990; Захаров В. Н. «Концепция фантастического в эстетике Ф. М.
Достоевского», Художественный образ и историческое сознание. Петрозаводск, 1974, 98–
125; Захаров Н. В. Фантастическое в эстетике и творчестве Ф. М, Достоевского: Автореф.
дис…канд.филол.наук.Петрозаводск, 1975). Mi se u datom radu ne bavimo predstavljanjem, kritikom ili polemikom s definicijama pojma u navedenim studijama, već, nadovezujući se na njegovo
akademski prihvaćeno značenje (Русские писатели 1800–1917, библиографический словарь),
dajemo svoj pristup i primere.

Славистика XXV/1 (2021)

Fantastika realnog u dokumentarnoj prozi Svetlane Aleksijević...

173

stvarnosti. A mi smo našim idealizmom predviđali čak i činjenice (kurziv –
E. U.) Dešavalo se! (Достоевский 1974: 239).
Iz ovoga vidimo da je i za Dostojevskog, kao i za Svetlanu Aleksijevič realna
činjenica, – dakle nešto što se desilo u stvarnosti — osnovna jedinica u stvaranju
književnog teksta. Poznato je da je Dostojevski bio strastveni „kolekcionar“ primera
ljudskih patnji i stradanja, koje je pronalazio u novinskim člancima, sudskim
hronikama ili ispovestima sagovornika iz različitih društvenih slojeva. Svetlana
Aleksijevič je u potrazi za stvarnim stanjem stvari obilazila gradove i sela, od vrata
do vrata, razgovarajući s ljudima koji su učestvovali u Drugom svetskom ratu,
Černobiljskoj katastrofi, Avganistanskom ratu – kako bi dobila „fotografski“ snimak
onog što se stvarno s čovekom zbilo.
Princip „fotografisanja“2 stvarnosti kod Dostojevskog uočio je jedan drugi
umetnik, koji je naizgled veoma udaljen od realističkog metoda. Radi se o simbolisti
Mihailu Vrubelju, za čija platna bismo teško mogli reći da imaju veze s fotografijom.
Ipak mnoga od njih su nastala upravo po fotografijama, čije je oblike umetnik
„razlagao“ na kristale, probijajući granice realnog i otkrivajući fantastično, koje bi
se prema simbolističkom postulatu moglo nazvati realnošću „realnijom od realnog“:
Usavršavanje životne tehnike – evo pravoga pulsa; on mora da postoji i u
umetnosti. Nijedna ruka, nijedno oko, nikakvo strpljenje ne može biti tako
objektivno, kao što je foto-aparat – na umetniku je da kroz svoju duševnu
prizmu propusti sav taj živi i istiniti materijal (Федоров-Давыдов 1962: 146).
Vrubelj je upravo ovom postupku nalazio pandan u stvaralačkom metodu
Dostojevskog, koji je iskazao u savetima mladom umetniku:
Mili mladiću, dođi kod mene da učiš, ti si na opasnom putu. Video sam tvoju
sliku. Ona je čipkasta, a to je opasno. Ja ću te naučiti da vidiš u realnom
fantastično, kao na fotografiji, kao kod Dostojevskog (Федоров-Давыдов
1962, 152).
Šta je to što u prikazivanjima činjenica života kod Dostojevskog pomera granice
realnog? Navedimo kao primer priču o stradalom dečaku iz kolekcije „sličica“ o
patnjama dece Ivana Karamazova, tj. priču o osmogodišnjem dečaku, kojeg su po
naredbi bogatog feudalca, na očigled njegove majke, rastrgli lovački psi. Ivan, koji
ovom pričom iskušava monaštvo brata Alekseja kako bi istakao njenu dokumentarnost,
odnosno verodostojnost navodi da ju je pročitao u nekom od periodičnih izdanja ‒
Arhivu ili Starini. Zapravo, kako je istražio L. P. Grosman, priča o dečaku je objavljena
u Ruskom vesniku, u rubrici „Sećanja jednog kmeta“. Evo kako je ona zabeležena iz
perspektive očevica:
... kod jednog vlastelina neki seoski dečak je iz svog nestašluka pogodio
kamenom u nogu gazdinog hrta. Gazda je to primetio i sluge su bile prinuđene da
kažu ime krivca. Sledećeg dana gazda naredi da se ide u lov. Doveli su na mesto
lova i dečaka. Naređeno mu je da se svuče i trči tako nag, a za njim su pustili
2 Princip „fotografisanja” stvarnosti ne treba izjednačavati s kritikom „fotografske doslovnosti”,
koja se odnosi na fotografiju portreta iz vremena Dostojevskog, i koja je, po njemu, ubistvena
za umetnost: „Realizam, fotografija. Fotografija koja na sebe ne liči” (Достоевский 1983: 228).
Vrubelj je imao u vidu, pre svega, panoramske fotografije i moć fotoaparata da zabeleži sve
pojedinosti, koje inače mogu izmaći oku prirodnog posmatrača.
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pse iz svih štenara, to jest da ga love. Ali hrtovi dojuriše do njega, omirisaše ga
i ostaviše... Dotrčala mu je i majka, obišla je oko šume i zagrlila svoje detence.
Uhvatili su je i oterali u selo i opet pustili pse! Majka je poludela i trećeg dana
umrla“ – Русский вестник. 1877. № 9. 43–44. (Ветловская 2007: 492)
I evo kako je isti događaj opisan kod Dostojevskog, propušten kroz prizmu
njegovog junaka – Ivana Karamazova:
Tu je štenara sa stotinu pasa, i maltene stotina psara, svi uniformisani, svi na
konjima. Kad jednog dana, jedan dečko među njihovim slugama, svega od osam
godinica, baci se nekako u igri kamenom, i povredi nogu omiljenog generalovog
lovačkog psa. „A što moj najmili pas hramlje?“ Saopštavaju mu da se, vele,
eto onaj dečko bacio kamenom na njega i nogu mu povredio. „A, ti si to!“,
odmeri ga general, „drž’te ga!“ Uzeše ga, uzeše od matere, svu noć ga zadržaše
u hapsu. Izjutra, tek što dan osvanu, polazi general u punoj paradi u lov. Uzjaha
konja, oko njega čankolizi, psi, psari, lovci, svi na konjima. Unaokolo skupljena
dvorska čeljad, zarad jače pouke, a spred sviju mati malog krivca. Izvode dečaka
iz zatvora. Turoban, hladan, maglovit jesenji dan, vanredan za lov. General
zapoveda da dete svuku; detence svlače do gole kože, ono drhti, obeznanilo
se od straha, ne sme glasa da pusti... „Teraj ga!“, komanduje general. „Trči,
trči!“ viču mu psari. Dete trči... Drži ga! ne daj!“, dere se general i napujda na
njega čitav čopor hrtova... Gonio ga je kao divljač na majčine oči, dok ga psi ne
rastrgoše ne komade!“ (Dostojevski 2009: 341–342).
Dostojevski je, kao što vidimo, poput slikara Vrubelja, priču kristalizovao i
produbio fotografski preciznim detaljima: „stotine pasa“, „stotine psara“, „uniforme“,
„konji“, „čankolizi“, „haps“, „turoban, hladan, maglovit, jesenji dan“ i tako dalje.
Pored ovoga on je uneo i izmene u siže priče, koje, međutim, nisu umanjile njenu
verodostojnost, već su joj pridodale istinitost višeg reda. Po kmetovom kazivanju
psi nisu odmah rastrgli dečaka, ali pošto je spahija naredio da se slučaj ponovi, može
se pretpostaviti da je egzekucija izvedena do kraja. Za Dostojevskog nema sumnje
da je dečak stradao, jer, čak i da je preživeo zahvaljujući „milosti“ pasa, neoboriva
je istina surovo spahijino iživljavanje. Takođe, majka koja je u kmetovoj priči bila
odstranjena s mesta događaja, kod Dostojevskog je sve vreme nemi posmatrač
stradanja svoga sina, kao na ikonama Raspeća. Tatjana Kasatkina, autorka radova o
ikoničnom čitanju Dostojevskog, govori da njegovo delo teži „ontološkoj realnosti“,
i da je za Dostojevskog karakteristično „stalno prisustvo metaistorije u istoriji, stalno
pojavljivanje, prikazivanje jevanđelskih pralikova u istorijskim likovima ljudske
svakodnevice, spuštanje večnosti u vreme“ (Касаткина 2004: 308).
Shodno ovome i Aleksijevič traga za istorijskim činjenicima kroz koje će se
„prelomiti vreme“ i „uloviti duh“:
...književnost se guši u svojim okvirima... Kopiranjem i činjenicama se može
izraziti samo ono što se vidi okom, a kome je potreban detaljan izveštaj o zbivanjima? Potrebno je nešto drugo... Da se uhvati trenutak, istrgnut iz života
˂...˃ Kako je moguće istovremeno proživljavati istoriju i pisati o njoj? Ne
može se svaki komad života, svakakva egzistencijalna „prljavština“ zgrabiti za kragnu i ubaciti u knjigu. U istoriju. Treba „prelomiti vreme“ i „uloviti
duh“ (Алексиевич 2015).
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Jedan od junaka knjige Černobiljska molitva izgovara misao koju Svetlana
Aleksijevič beleži i njome naslovljava monolog svog sagovornika, tj. fotografa
Viktora Latuna. On kaže, da se život ne može shvatiti ako mu se nešto ne doda. Na šta
tačno misli kada ovo kaže očevidac černobiljske katastrofe? Mi bismo rekli da misli na
„iskustvene činjenice“, koje su višak u običnom životu, kao što je višak natprirodno,
fantastično iskustvo. Latun je ispričao kako je fotograf postao u Černobilju i da je
fotografisao očima duše: „Nisam mogao da se oslobodim novih osećanja koja sam
proživeo, to je bila čitava priča moje duše. Promenio sam se... Ugledao sam svet
drugim očima“ (Aleksijevič 2016: 135). Dok je to govorio ređao je svoje fotografije:
dečja kolica u dvorištu kuće, prozori zatvoreni zakucanim daskama i sl. Drugi
sagovornik, snimatelj Sergej Gurin, ispričao je, kako je Černobilj promenio njegov
način snimateljskog rada, zadat normativnim standardima zvanične, mejnstrim,
dokumentaristike:
Posle snimanja vodi me veterinarski tehničar do džinovskog rova, tamo
zakopavaju krave, buldožerima. Nije mi palo na pamet da snimim. Okrenuo
sam leđa rovu i snimio epizodu u najboljoj tradiciji domaće filmske
dokumentaristike: na buldožerima radnici čitaju novine, Pravdu, naslov –
ogromnim slovima: „Domovina vas neće napustiti u nesreći“. Čak sam imao
i sreće: gledam – roda sleće na polje. Simbol! Ma kakva da nas je snašla
nesreća – pobedićemo! Život teče dalje (Aleksijevič 2016: 136–137).
Snimatelj Gurin je osetio krivicu što je okrenuo leđa istini, odnosno razrovanoj
zemlji u koju su buldožerima zakopavane krave, a snimio konstruisanu, optimističnu
sliku stvarnosti. Kod Dostojevskog se govori o grehu „negledanja“, zatvaranju
očiju pred činjenicama koje su suviše užasne za gledanje. U Zlim dusima Stepan
Trofimovič ironiše na račun Turgenjeva (u liku pisca S. J. Karmazinova), koji je
zažmurio pred užasnim prizorom „davljenice s mrtvim detetom na mrtvim rukama“ –
jer nije mogao tako nešto da podnese (Достоевский 1974: 70). Kako piše Kasatkina,
Dostojevski, uvodeći priču o stradalom dečaku u tekst Ivana Karamazova, primorava
svoje likove, kao i samog čitaoca, da gledaju i da ne okreću glavu, pošto samo tako
mogu otkriti istinski smisao onoga što se stvarno desilo, jer „istina nije skrivena ni
od koga, nije skrivena čak ni od onih koji se protiv nje bune“ (Касаткина 2004:
423). Slično prozrenje desilo se i černobiljskom snimatelju, koji se nije slučajno setio
Dostojevskog na kraju svog monologa, kao i još jednog strašnog slučaja iz njegove
galerije činjenica života. „Sećate li se..., — kaže Gurin, — kod Dostojevskog...
Kako je čovek šibao konja po krotkim očima. Bezumni čovek! Ne po sapima,
već po krotkim očima“ (Aleksijevič 2016: 145). Ipak i Dostojevski je znao da je
malo onih koji gledaju. Pesnik Vladimir Majakovski, koji je s Dostojevskim imao
poseban komunikacijski kod, protiveći se ljudskoj ravnodušnosti, izgovara naizgled
blasfemični stih: „Ja volim da gledam kako umiru deca“. Kod Aleksijevič ima
dosta slika o stradanju dece. I tu se njeni sagovornici bore s istim pitanjima koje je
postavio Dostojevski, gledati ili skrenuti pogled, priznati sopstvenu krivicu i udeo
u tome što se dešava i što se desilo, osuditi ili oprostiti onima koji su za to krivi i
odgovorni. U najdubljem smislu prizor koji je u Černobiljskoj molitvi opisala Zoja
Bruk, inspektorka za zaštitu prirode, – možda i prevazilazi priču Dostojevskog o
stradalom dečaku, premda slika uopšte ne izgleda tako jezivo. Ekipa ovlašćenih
lica dolazi u kontaminirano selo. Svi u belim zaštitnim odelima, dubokim čizmama,
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rukavicama. A tamo sunce sija, rascvetalo cveće, trava, meki pesak u kojem se igraju
goluždrava dečica. Inspekcija ćutke uzima uzorke kontaminiranog zemljišta i odlazi:
nisu bili ovlašćeni da stupaju u kontakt s lokalnim stanovništvom. U drugoj priči,
seoski bolničar Bogdankevič, neguje obolelu decu, možda baš tu istu koja su se igrala
u kontaminiranom pesku prilikom posete Zoje Bruk. On samo beleži stepen njhove
ozračenosti: jedno ima 570 rema, drugo ‒ 785 i tako dalje, a na pitanje da ispriča o
svom iskustvu bolničar odgovara:
Ne želim da trgujem njihovom nesrećom. Da filozofiram. Morao bih da
gledam u stranu. A ja ne mogu... Svaki dan slušam o čemu pričaju... Kako se
žale, kako plaču... Dobri ljudi... Hoćete li da znate istinu? Sedite pored mene
i zapisujte... Ali tu knjigu niko neće hteti da čita... (Aleksijevič 2016: 146).
Pored onih što kritikukuju Svetlanu Aleksijevič zato što se „prodala“ Zapadu, što
je dobila književnu nagradu za nešto, što i nije književnost, ima i mnogo onih koji je
ne kritikuju, ali ne mogu da čitaju to o čemu ona piše, baš kao što je prorekao seoski
bolničr Bogdankevič. Ipak, čitali to ili ne, bunili se protiv toga ili ne, kako kaže
Kasatkina vezano za priču o dečaku kod Dostojevskog, istina će uvek biti tu, svima
dostupna. U skladu sa ovim Konstantin Baršt ispravno tvrdi da osnovu umetničkog
metoda Dostojevskog predstavlja „etički savršen (a to znači „fantastični“) pogled na
stvarnost, kojim se rasvetljava tačno, dokumentarističko predstavljanje svakodnevne
realnosti, viđene ili percepirane iz najrazličitijih izvora“ (Baršt 1917:169).
No, vratimo se na kraju onome zbog čega smo i započeli ovo izlaganje, tj. elementu
fantastičnog u realizmu Dostojevskog i, rekli bismo, hiper-realizmu Svetlane
Aleksijevič. Rekli smo, takođe, da se fikcionalno razvija na račun viška doslovnosti,
viška „iskustvenih činjenica“, na čemu, koristeći arhivsko-sudske i novinske fakte,
insistira Dostojevski. Upravo su ti viškovi, nagomilavanje podrobnosti ono što
Dostojevski u realizmu smatra fantastičnim, a što fantastiku čini realističnom. U
tom smislu, Dostojevski piše da se pisac fantastične proze Edgar Alan Po, ne može
u direktnom, već samo formalno spoljašnjem smislu nazvati fantastičnim i da je
savršeno odan stvarnosti: „On skoro uvek uzima isključivu stvarnost, postavlja
svog junaka u krajnju spoljašnju i psihološku poziciju i s poražavajućom tačnošću
priča o stanju duše tog čoveka“. Prema Dostojevskom, Po se u književnosti ističe
po moći imaginacije, ali ono što ga čini apsolutno različitim od svih drugih pisaca
je „moć podrobnosti“. U njegovim pripovetkama se „do tog stepena jasno vide sve
podrobnosti predstavljanog lika ili događaja da nas na kraju uverava u mogućnost
stvarnosti događaja, koji ili je nemoguć ili se uopšte nije ni desio“. Po je, na primer,
dao neobično verodostojan opis preletanja balona preko okena iz Evrope u Ameriku,
„tako podrobno, tako tačno ispunjen neočekivanim, slučajnim činjenicama da je
dobio stvaran oblik, u koji su svi poverovali“ (Достоевский 1979: 88).
Za Svetlanu Aleksijevič prikupljanje iskustvenih činjenica od neposrednih
učesnika događaja je deo stvaralačkog metoda. U oba slučaja „višak“ „činjenica“
nadilazi okvire običnog, normalnog i normativnog, života otvarajući vrata
fantastičnom ‒ nenormalnom i nenormativnom. Činjenice su tako neobične da, kao
i u slučaju natprirodnog, izazivaju nevericu u njihovu realnost kako kod učesnika
događaja tako i kod njihovih posmatrača. Ovde ne mislimo samo na događaje koji
su se zbili ili nisu zbili, kao što je slučaj pogibije vojnika u Avganistanskom ratu, ili
slučaj nekog „poremećenog“ studenta koji je ubio staru zelenašicu – u tome nema
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ničeg fantastičnog. Međutim, ti događaji su fantastični u smislu nagomilavanja
opažaja stvari što proširuje granice realnog. Slučaj ubistva Raskoljnikova nam je
svima dobro poznat sa svim ključnim signalima koji su dosad već dobili status
simbola ‒ stepenice, brava, sekira, ušice od sekire, petlja, ključ na šnuru, minđuše,
kofa, tabakera. Slično „nagomilavanje“ opažaja srećemo i u opisima očevidaca užasa
rata.Navešćemo primer iz Limenih dečaka:
Jednom kad vidiš kako se spaljena koža savija u rolnu... Kao kad pukne najlon čarapa... I ščepa te... Grozno je kad ubijaju životinje... Streljali su karavan, prevozio je oružje. Ljude su streljali posebno, i magarce posebno. Oni
na isti način ćute i čekaju smrt. Ranjeni magarac zavija kao kad stružeš po
metalu nečim metalnim. Škripi (Aleksijevič 2017: 73);
ili još jedan primer:
Čovek uopšte ne umire onako kako je to prikazano na filmu. Ne umire čovek po
Stanislavskom. Pogodi ga metak u glavu – zamahne rukom i padne. Ustvari: pogodi ga metak u glavu, mozak se razleti, a on juri za njim, može tako da trči pola
kilometra i da juri mozak. Zvuči apsurdno. Ustvari, trči dok ne nastupi fiziološka
smrt (Aleksijevič 2017: 112).
Koliko su prizori iz knjiga Svetlane Alekijevič bliski Dostojevskom, tj. njegovom
„fantastičnom realizmu“, svedoči i izjava jednog od njenih „avganistanskih“
sagovornika. On kaže kako tamo nije mogao da čita svog omiljenog Dostojevskog,
već je čitao naučnu fantastiku s elementima horora, koja ima mnogo više veze
s fikcijom nego s realnošću: „Tamo nisam mogao da čitam svog omiljenog
Dostojevskog. Mračno je. Vukao sam Bredberija. Fantastiku. Ko želi da živi večno?
Niko“ (Aleksijevič 2017).
Dostojevski svakako nije pisac koji može da pruži utočište u bekstvu od realnosti,
ali on, može da pruži iskustvo prelaska „duha u materiju“ (Todorov 2010: 111). Zato
njegova književnost, iako ostaje u sferi realnog, ima dodirne tačke s fantastičnim,
upravo tim prožimanjem telesnih i duhovnih svetova, dovođenjem u pitanje granica
između duha i tvari. Premda Dostojevski nije pisac „čudesnog“, junaci njegovih
romana, u specifičnim „superlativnim“ stanjima doživljavaju „iskustvo granice“ u
kojem se otkriva veza s natprirodnim (Isto: 122).
Jedno takvo, sa stanovišta racionalne logike, neopisivo iskustvo imaju i knez
Miškin i Parfen Rogožin u noći ubistva Nastasije Filipovne, kada sasvim jasno čuju
kako je ona „ustala“ i hoda u susednoj sobi:
- To je, to je, to je – diže se najednom knez strašno uzbuđen. – To, to ja znam, to
sam čitao... To se zove unutrašnji izliv. Dešava se, pa ni kapi ne bude. To biva kad se
pogodi pravo u srce...
- Stani... Čuješ li? – naglo ga prekide Rogožin, pa uplašeno sede na svom ležištu
– čuješ li?
- Ne! – isto tako brzo i uplašeno izgovori knez zagledavši se u Rogožina.
- Ide! Čuješ li? U sali...
Obojica počeše da osluškuju.
- Čujem – pouzdano prošaputa i knez.
Славистика XXV/1 (2021)

178

Enisa Uspenski

- Je li ide?
- Ide.
- Da zatvorim vrata ili ne?
- Zatvori...
Zatvoriše vrata, pa opet obojica legoše. Dugo su ćutali.
(Dostojevski, 1966: 785)
Kroz slično iskustvo prolazi i majka poginulog avganistanskog vojnika, kada na
groblju, kao da prelazi granicu tvari, ostvaruje susret s duhom mrtvog sina:
Prvih dana tamo sam i noćila... I nisam se plašila... Sada razumem značenje
ptičjeg leta, lelujanje trave. U proleće čekam cvet da izraste iz zemlje.
Posadila sam visibabe... Da što pre dobijem pozdrav od sina. One se odande
probijaju k meni... od njega...
Sedim tu do večeri. Do noći. Ponekad jaučem i ne čujem sebe dok ptice
ne polete. Grakću vrane. Kruže nada mnom, udaraju krilima, tek se onda
prenem. Prestanem da jaučem. Sve četiri godine, svaki dan dolazim. Ili
ujutru ili uveče. Kad sam dobila infarkt, bila sam jedanaest dana bez svesti,
nisu mi dali da ustanem. A kad sam ustala, dođem tiho do toaleta... Znači i do
sina ću stići, ako padnem, pašću na njegov grob. Pobegla sam u bolničkom
mantilu...
Pre toga sanjam. Pojavljuje se Valjera...
- Mamice, nemoj sutra da dolaziš na groblje. Ne treba.
Dotrčim: tiho je, tako tiho, kao da on nije tamo. Moje srce oseća — nema
ga. Vrane sede na spomeniku, na ogradi i ne beže, ne kriju se od mene kao
obično. Ustanem s klupe, a vrane lete preda mnom, smiruju me. Ne daju mi
da odem. Šta je to? Šta hoće time da mi kažu? Odjednom se ptice smire,
popnu se na drveće. I mene nešto povuče ka grobu, i tako mi bude lako na
duši, prođe me nemir. To se njegov duh vratio. „Hvala vam moje ptičice,
što ste me sprečile, niste mi dale da odem. Evo, dočekala sam sinčića...“
(Aleksijevič 2017: 255).
Može se reći, zajednički imenitelj ovih dveju tema „vaskrsavanja“ i
pandeterminizma jeste ukidanje granice između tvari i duha. Upravo elementi
fantastične književnosti i kod Dostojevskog i kod Svetlane Aleksijevič učinili su da ta
stroga razdvojenost postane neizvesna.... Kako piše Todorov, jedna od karakteristika
fantastične književnosti je posmatranje predmeta, prilikom čega se gube graninice
između predmeta, s njihovim oblicima i bojama, i posmatrača, odnosno razlika
između objekta i subjekta, što svojim iskustvom potvrđuje i Teofil Gotje: „Nekim
čudnim čudom, posle nekoliko minuta posmatranja počeh da se stapam s pažljivo
gledanim predmetom i sam postadoh taj predmet [...] Nisam više osećao svoje telo;
spone između tvari i duha bile su raskinute” (Todorov 2010: 111, 112).
U zaključku možemo reći, da je stvaralački metod dokumentarističke proze
Svetlane Aleksijevič, zasnovan na prikupljanju iskustvenih činjenica, blizak
umetničkom postupku Dostojevskog, koji su i pisac i brojni potonji kritičari i
teoretičari nazvali fantastični realizam. Objasnili smo da se fantastično u realizmu
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Dostojevskog, koji inače ne prelazi granice racionalno objašnjivog, postiže pomoću
„pojedinosti“, koje predstavljaju višak ili „produžetak“ u retorici opisa posmatranog
događaja, lika ili predmeta. Sličan postupak otkrivamo i u opisima neposrednog,
realnog iskustva likova iz romana Svetlane Aleksijevič. Dokazali smo da se višak
opažajnih pojedinosti postiže, prema teorijskom okviru Cvetana Todorova, u
situacijama „superlativnih stanja“, u kojima se, kao kod Dostojevskog, po pravilu,
nalaze likovi Svetlane Aleksijevič. U takvim stanjima, koje je Dostojevski nazvao
„krajnosti spoljašnjih i psiholoških pozicija“, dolazi do pojačane pažnje, udubljivanja
u predmet posmatranja. Reč je o etičkom principu „neokretanja glave od stvarnosti“,
koji je Svetlana Aleksijevič usvojila od Dostojevskog. Takvo etičko-estesko iskustvo
se može nazvati „čudom realizma“3, koje vodi ka „ukidanju granica između tvari
i duha“, što prema Cvetanu Todorovu, predstavlja jednu od bitnih karakteristika
fantastične književnosti.
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Энисса Успенски
ФАНТАСТИКА РЕАЛЬНОГО В ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЕ СВЕТЛАНЫ
АЛЕКСИЕВИЧ В СРАВНЕНИИ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРИЕМОМ
ФЕДОРА ДОСТОЕВСКОГО
Резюме
Исходя из того, что для творчества Светланы Алексиевич Достоевский имеет первостепенное значение, в статье исследуем возможные точки соприкосновения ее документальной литературы с фантaстическим реализмом Достоевского. Мы пришли к выводу, что для
Светланы Алексиевич, как и для Достоевского, главным является наблюдение и объяснение
„реальных, случившихся фактов“. У обоих авторов обнаруживаем углубленный взгляд на
предмет наблюдения, которым они, не закрывая глаз даже перед самыми страшными проявлениями действительности, сумели, (соответсвенно с теоретическими рассуждениями
Цветана Тодорова), размыть границы между «материей и духом», показать возможность
проникновения «субъекта в объект». Благодаря данному приему документальная проза
Алексиевич, вслед за реализмом Достоевского, подступила к жанру фантастической прозы.

Славистика XXV/1 (2021)

Неда Андрић
Универзитет Црне Горе
Филолошки факултет
nedaandric@ucg.ac.me

УДК 821.161.1.09"18"(497.11)
https://doi.org/10.18485/slavistika.2021.25.1.14
Прегледни рад
примљено 28.04.2021.
прихваћено за штампу17.06.2021.

ТЕАНТРОПОЛОГИЈА ДОСТОЈЕВСКОГ. РЕЦЕПЦИЈА
СТВАРАЛАШТВА Ф. М. ДОСТОЈЕВСКОГ У КРИТИЦИ
МИТРОПОЛИТА АМФИЛОХИЈА (РАДОВИЋА)
И ЕПИСКОПА АТАНАСИЈА (ЈЕВТИЋА)
У нашем раду бавићемо се рецепцијом стваралаштва Фјодора Михајловича Достојевског
у критици митрополита Амфилохија (Радовића) и епископа (Атанасија) Јевтића кроз призму
теантропологије. „Тајна човјека“ и „човјек као тајна“ постају предмет промишљања митрополита Амфилохија и епископа Атанасија јер им се карактер пишчевог дјела открива као антропоцентричан, или, да будемо прецизнији, као теантропоцентричан. Оба аутора у својим
радовима запажају да је кључни проблем којим се бави Достојевски у свом књижевном опусу
заправо „очовјечење човјека“ и да писац полази од личног искуства приликом откривања различитих димензија човјека. Да би уопште био започет пут очовјечења, неопходно је пронаћи
истинског човјека, а ово је могуће једино ако осим вјере у Бога, постоји још и вјера у човјека.
Из тога произилази да човјекова мјера једино може бити Богочовјек – Личност која несливено и нераздељиво спаја и повезује двије природе – људску и божанску. Као једина права мјера
човјека се тако открива Христос. Митрополит Амфилохије у животном искуству Фјодора
Михајловича Достојевског истиче екстатичну љубав према Христу, док епископ Атанасије,
између осталог, првенствено наглашава чежњу и стремљење ка Христу.
Кључне ријечи: Фјодор Достојевски, теантропологија, човјек, Богочовјек, Христос, митрополит Амфилохије (Радовић), епископ Атанасије (Јевтић).
In our paper, we deal with the reception of the work of Fyodor Dostoevsky by Metropolitan
Amfilohije (Radović) and Bishop Atanasije (Jevtić). Although there is a huge amount of studies
dedicated to Dostoevsky’s work, there are only a few that manage to see the fundamental problems
that this writer dealt with in an integrative way. The anthropocentric character of Dostoevsky’s
work was noticed in the early 20th century by Russian religious thinkers such as Nikolai Berdyaev,
Dmitry Merezhkovsky, Vasily Rozanov, and others. «The Secret of Man» and «Man as a Secret»
became the subject of reflection of Metropolitan Amfilohije and Bishop Atanasije. Both authors
reveal that the key problem in Dostoevsky’s literary work is man, more precisely, the «humanization
of man» and that the writer starts from his personal experience to discover different dimensions of
man. To begin the path of humanization, it is necessary to find the true man, therefore, to believe
not only in God but also in man. And the measure of man can only be the God-man – one hypostasis
with two natures – human and divine. Christ is thus revealed as the only true measure of man. In the
life of Fyodor Dostoevsky, Metropolitan Amfilohije reveals an ecstatic love for Christ, and Bishop
Atanasije, among other things, longing and striving for Christ.
Keywords: Fyodor Dostoevsky, theanthropology, man, God-man, Christ, Metropolitan
Amfilohije (Radović), Bishop Atanasije (Jevtić).

Николај Берђајев је међу првима примијетио кључну разлику између стваралаштва Достојевског и стваралаштва његових великих претходника из минулих епоха у свјетлу теме којом ћемо се овдје бавити. Човјек Достојевског је у
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потпуности другачији у односу на човјека Дантеовог или у односу на човјека
Шекспировог. Код Дантеа „човек је органски део објективног васионског
уређења, божанског космоса. Он је члан хијерархијског поретка који је човјеку
дат од споља“ (Берђајев 1981: 235). У Шекспировом дјелу се открива душевни свијет човјека: „Дантеовог неба, Дантеовог пакла у Шекспировом стваралаштву нема. Код Шекспира, положај човјека одређује хуманистички поглед на
свет“ (Берђајев 1981: 235). Шекспиров човјек осјећа слободу од споља наметнуте хијерархије. За Берђајева је човјек Достојевског човјек једне сасвим друге
епохе и другачије схваћене антропологије. То је човјек који израста из подземног свијета и пред нама се отвара подземни свијет у ком је присутна иманентна духовност (а не само душевност): „И тај духовни свет требало је да у почетку остави утисак спуштања у пакао. Тамо ће се човјеку отворити и Бог и небо,
а не само ђаво и пакао, али не као објективни поредак дат човјеку споља, већ
као сусрет са свом дубином људског духа, као реалности које се отварају изнутра“ (Берђајев 1981: 236). Ослањајући се добрим дијелом на ово запажање
Берђајева, управо од те црте духовне иманентности карактеристичне за човјека
Достојевског и креће тумачење са посебним акцентом на антропологију и
теантропологију митрополита Амфилохија и епископа Атанасија.
Владимир Николајевич Захаров наглашава једну од основних карактери
стика стваралаштва Достојевског: „Достојевски је био један од оних који
је у свом стваралаштву органски сјединио религиозно и умјетничко. Већина
његових претходника и савременика су живјели у паралелним свјетовима. Богу
– Божије, цару – царево“ (Захаров 2005: 15). Са друге стране, Захаров са правом потенцира да „тражити догму у умјетничким дјелима је погрешна замисао са било које тачке гледишта: то једноставно значи не разумијевати природу умјетничког стваралаштва“ (Захаров 2005: 15). Епископ Атанасије (Јевтић)
и митрополит Амфилохије (Радовић) указујући на начин осмишљавања и
конципирања суштине човјека и хришћанске (трансисторијске) слике свијета у
дјелима Достојевског истичу присутност хришћанске традиције и хришћанског
кода који доприноси вишеслојности и дубини јунака Достојевског. Бавећи се
проблемом теантропологије код Достојевског поменути аутори наглашавају
стваралачку суштину хришћанске културне традиције која је присутна у генези
сваког великог дјела које припада тој традицији. Митрополит Амфилохије приступа дјелу Фјодора Достојевског на један специфичан начин који не подсјећа
на уобичајене поступке већине књижевних критичара: он дјело сагледава
цјеловито, онако као што се сагледава „живи живот“. Године 1983, у вријеме
одржавања трибине „Достојевски – наш савременик“, митрополит објављује
„Пневматолошки метод“ – текст посвећен стваралаштву Достојевског а инспирисан излагањима и дискусијама на овој трибини (Радовић 1983). У то вријеме
наши књижевни критичари, као и они са простора совјетске Русије, када се
баве анализом појединих романа Достојевског, углавном не узимају у обзир
цјелокупан контекст у ком су настали, због чега не успијевају да их у потпуности разумију и сагледају пишчев значај у оквирима свјетске књижевности.
Инспирисан начином на који Николај Берђајев приступа ткиву романа
Достојевског, митрополит Амфилохије тежи коришћењу пневматолошког метода приликом анализе стваралаштва Фјодора Михајловича Достојевског. Сам
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пневматолошки метод омогућава ономе ко га користи да избјегне учитавање
сопственог смисла приликом анализе јер се у духу писца тумачи његово дјело.
Шта значи у том кључу тумачити дјело? Првенствено, бити упознат не само
са књижевним опусом, већ и публицистиком, преписком, а кроз њих наслутити духовна трагања, душевне ломове и психичка стања – освијетлити све
оно што се може објединити под појмом „чистилиште (огањ) сумње“ (горнило сомнений) да би се на крају дошло до личног сусрета са Богом. Митрополит
Амфилохије (Радовић) понавља ријечи свог духовног оца, Јустина Поповића
да му је током живота Достојевски у исто вријеме био и „учитељ и мучитељ“
(мит. Амфилохије 2012: 447). Још од студентских дана овај писац заузима посебно мјесто у његовом сазријевању, а вјероватно, под утицајем свог духовног учитеља и митрополит Амфилохије, као и епископ Атанасије (још један
од ученика Јустина Поповића) потпуно су свјесни огромног распона личности
Достојевског и многодимензионалности његовог дјела, због чега су се и један и
други током цијелог живота бавили темом званом Достојевски.
Генијалност Достојевског као писца огледа се, између осталог, и у способности стварања нових свјетова, чиме се писац приближава свом Творцу. Ти
нови, романескни свјетови Достојевског засновани су на отварању могућности
перспективе сагледавања човјека у онтолошкој равни. Пошто се у средишту
цјелокупне творевине налази човјек, спознаја творевине као тајне најбоље се
остварује кроз спознају круне стварања – због чега и основна карактеристика дјела Достојевског јесте антропоцентричност. Човјек Достојевског се разоткрива у својој духовној равни као веза између творевине и Творца, док на душевном плану он остварује релациони однос са другим јунацима романа. Такав
човјек, када крене путем самоспознаје, прво у себи, а онда и у свима другима
открива боголикост, или прецизније – христоликост. На тај начин се остварује
веза уједно и са Другим и са другима.
Још у периоду ране младости Достојевски постаје свјестан колико је за њега
тема – човјек значајна. Тако он 1839. године, у познатом писму пише брату
Михаилу Михајловичу Достојевском: „Човјек је тајна, ако је будеш одгонетао
цијелог свог живота, немој мислити да си живио узалуд. Ја се бавим том тајном
јер хоћу да будем човјек“ (Достоевский 1985: 63).
Да стваралаштво Достојевског, првенствено, има филозофско-антрополошки
карактер запазили су руски религиозни мислиоци почетком 20. вијека: Владимир
Соловјов, Дмитриј Мерешковски, Николај Берђајев, Василиј Розанов, Лав
Шестов, Вјачеслав Иванов, Георгије Флоровски. Напоредо и на трагу руске религиозне мисли посебан допринос у освјетљавању „хришћанског кода“ у стваралаштву Достојевског су дали и наши теолози, прије свега, Јустин Поповић,
Атанасије Јевтић и Амфилохије Радовић. Да би Достојевски могао уопште сагледавати човјека као највишу тајну омогућава му његов однос, његова љубав
према Христу. У писму Фонвизиној из Омска (јануар – фебруар 1854. године),
убрзо након изласка из логора (23. јануара) он наводи исповиједање онога у шта
вјерује и како вјерује, то јесте, свој символ вјере:
О себи ћу рећи да сам jа дијете вијека, дијете невјеровања и сумње све
до овог тренутка, па чак (ја то знам) и до мртвачког сандука. Колико ме
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је само ужасних мука коштала и још кошта толика жеђ за вјеровањем
која бива тим јача што је више разлога против. Па ипак, Бог ми понекад
шаље тренутке у којима сам потпуно миран; у тим тренуцима ја волим и
откривам да ме други воле, и управо у тим тренуцима сам саставио символ вјере у коме ми је све јасно и свето. Тај символ је врло једноставан
и ево га: вјеровати да нема ничег љепшег, дубљег, симпатичнијег,
разумнијег, храбријег и савршенијег од Христа, и не само да нема, већ
и ревњивом љубављу кажем да не може ни бити. Чак и када би ми неко
доказао да је Христос ван истине, и када би стварно истина била ван
Христа, ја бих радије желио да останем са Христом, него са истином
(Достоевский 1985: 176).1
Митрополит Амфилохије истиче да Достојевски својом вјером, која јесте
примљена свјетлост Христова, осветљава и своје јунаке, без обзира на њихову
оријентацију ка добру или злу, без обзира да ли су религиозни, или се крећу
другачијим путевима потраге за смислом. И што су више његови јунаци
раздвојени између добра и зла они више чезну за цјеловитошћу и пуноћом (савршени лик човјеков у човјеку) која се открива као свечовјечна богочовјечност,
Христов Лик. По ријечима самог Достојевског знамо да му је вјера била распета, али и да је спасена: возгласом „осана“ он слободно прихвата Христа као
Спаситеља, чиме дозвољава да свјетлост Христовог Лика обасја дубине његове
душе. У том духу митрополит Амфилохије новозавјетним стихом свеобухватно
сагледава живот и стваралаштво Достојевског. Тај стих је: „И свјетлост свијетли
у тами, и тама је не обузе“ (Јн 1, 5). У религиозној и духовној проблематици којом
се бавио Достојевски у својим дјелима митрополит Амфилохије препознаје и
суштинске проблеме савременог човјека. Ова проблематика у нашој култури
није била актуелизована у периоду модерне историје, због чега не би требало да
чуди судбина религије током друге половине 20. вијека. Међутим, и у 21. вијеку
Достојевски не губи на својој актуелности: све значајнија постају питања везана за идентитет човјека, шта то човјека чини човјеком у времену идеја трансхуманизма и постхуманизма.
У умјетничком свијету Достојевског тема човјека се разоткрива у својој
вишедимензијалности. Уочавајући овако сложен и истанчан пишчев приступ теми човјека, епископ Атанасије (Јевтић) у својој књизи посвећеној
Достојевском истиче да димензија човјека јесте, с једне стране – личност, али
са друге и заједница, иако би се на први поглед чинило да ове двије ствари једна
другу искључују (еп. Атанасије 2020: 31). Овоме се може додати и још једна
димензија – човјек као саборна личност, свечовјек (мит. Амфилохије 2012: 454).
У том контексту се открива релациони однос човјека – онај који захваљујући
свом повезивању излази из себе и креће ка другоме, отвара се за другог и друге и надвладавајући свој егоизам, уједињује се и гради саборну личност, то
1 Достојевски ће касније још једном писати о односу Христа и истине у роману Зли дуси
када се Шатов обраћа Ставрогину ријечима: „Да ли сте ми ви оно говорили (...) да ако би
вам се математички доказало да је истина ван Христа, да бисте прије жељели да останете са
Христом, него са истином“ (Достоевский 1974: 198).
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јесте свечовјека. Човјек – остварена личност као аутентична човјечност се
код Достојевског открива истовремено и као слобода и као љубав. Остварена
личност је и слободна и слободно воли и твори дјела љубави. Напомињемо, да
у дјелима Достојевског љубав можемо пронаћи и у оном облику који постоји
у хришћанском Предању. Ријеч је о њеном созерцавању и делању (дјелатна
љубав) код Иринеја Лионског (Ириней Лионский 2008: 294) или Максима
Исповједника (Максим Исповедник 1993: 98). За њих љубав није осјећање или
емотивно стање, већ много важније: једина могућа веза између Бога и човјека
као и међу људима, она која повезује, обједињава и уједињује, а да се при томе
не угрожава други, његова личност и слобода. То једино бива могуће ако се
Бог открива као Љубав (1 Јн 4, 16) као Слово које Оваплоћењем прима људску
природу и исцјељује је. Отуд у тенатропологији мјера свега постојећег није ни
Бог ни човјек, већ Богочовјек у коме је слободно и несливено присутан и Бог и
човјек са цјелокупном творевином.
Велики инквизитор замјера Христу зато што вјерује у слободног човјека,
а људи су насупрот томе – створени неслободни.2 Такав човјек, дакле, човјек
као личност је непотребан свима онима који желе да уређују свијет по својој
вољи. Мисао која се открива из дијалога Великог инквизитора и Христа јесте
да они који желе да уређују свијет, уопште не поступају по својој вољи, већ
по вољи страшног духа из пустиње, кушача, кнеза овога свијета. Занимљива
је чињеница да човјека у кога вјерује Христос, описује управо Велики инквизитор: то је човјек чије се срце слободно одазива љубављу на слободну љубав Христову. Човјек потребан Христу, открива Достојевски у роману
Браћа Карамазови, јесте човјек у кога вјерује Христос, човјек који може да се
уподоби Христу као унутрашњи Христос. И такав лик се у последњем роману Достојевског разоткрива кроз старца Зосиму. То је пуни и савршени лик у
човјеку – богочовјечански Лик Христов. Свечовјечна богочовјечност човјека
откривена кроз круну стваралаштва Достојевског и јесте једна од црта пишчеве теантропологије.
Међутим, човјек је створен као слободно биће, због чега може да крене и
сасвим супротним путем, а то је пут онечовјечења. Епископ Атанасије у свим
сегментима људског дјеловања наглашава да постоји опасност од статичности,
окамењивања, претварања у систем који се доживљава као окамењена истина
зато што у људској природи има склоности ка идолатрији. Тако, на примјер,
вјера у човјека (хуманистичка) претвара се у идолопоклонство јер се вјерује,
заправо, у силе, стихије и системе који обезличавају човјека, лишавају га
лица, индивидуалних црта, због чега се изводи закључак да га у великој мјери
онечовјечују. Међутим, иде се и даље од тога: може постојати и стање у коме
се чак и Бог може претворити у систем. То је случај са Великим инквизитором
јер он својом мишљу, умом који у срцу не пребива, ствара од Бога систем. И
увијек када је угрожена слобода човјекова у позадини се може открити систем.
Једино је „живи живот“ оно што је у стању да надвлада сваки систем, да про2 О томе у датом контексту пише и Максим Исповједник када појашњава у каквог човјека
вјерује Бог по Апостолу Павлу (1 Кор 8, 3): у онога који бивајући слободан, слободно воли
(Максим Исповедник 1993: 266).
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расте кроз окошталост система. Човјекова жеља да се побиједи такав систем понекад носи са собом могућност да се живот доживи као трагичан, то јесте, да се
живот прихвата као пакао на земљи. Гесло човјека из подземља је: пакао то сам
ја. Разлоге због којих се долази у овакво стање епископ Атанасије види у недостатку љубави. Без љубави човјек се затвара у мало „ја“, у свој егоизам, и осјећа
да га свако други угрожава. За њега је околина, друштво – „сви други“ који стоје
наспрам њега, који пријете да угрозе његову слободу поништавајући га као личност. На питање фарисеја шта је највећа Божија заповијест, Христос одговара да
је ријеч о љубави: љубави према Богу, а онда и свом ближњем, то јесте, сваком
другом човјеку (Мт 22, 37–39). Дух јеванђеља не види љубав као тјелесни нагон или емотивно стање, већ као дјелатност („дјелатна љубав“ коју проповиједа
старац Зосима), као подвиг, то јесте – као жртву. Жртвовање свог егоизма и јесте
излазак из себе, надвладавање себе, давање себе и Богу и ближњем. Излазак из
себе је истовремено и откривање интелигибилног „Ја“. Жртвена љубав у ономе за кога се човјек жртвује открива боголикост. Преко овог мотива митрополит Амфилохије и епископ Атанасије у дјелима Достојевског сагледавају
богочовјечански карактер и основу људског бића, а то је човјек и као личност и
као заједница. Тентропологија и претпоставља „доживљај, осећај, веру у Бога и
човека“ (еп. Атанасије 2020: 119). Под тим условима настаје заједница: када се
у себи и у другоме открива, истински човјек – жива слика Живог Бога.
Јустин Поповић је у Достојевском препознао „словенског апостола Лика
Христовог“ (Поповић 1940). И тај Лик је и личност и заједница уједно.
Оваплоћени Логос, божанска природа која се облачи у тијело, Бог који постаје
Човјек како би га жртвеном, крсном љубављу спасао, а не поништио. Божанска
природа узвисује човјекову природу до боголикости. Сусрет пролазног лика везаног за земљу и све што је осуђено на нестанак (јер ће бити по Откривењу
ново небо и нова земља), прецизније: препображај старе природе, сусреће се са
вјечним, непролазним, Божанским Ликом. Ове сусрете у дјелима Достојевског
истичу и митрополит Амфилохије и епископ Атанасије, препознајући их
наговијештене, на примјер, у сјећањима старца Зосиме на читање старозавјетне
приче о Јову, али своје пуно остварење сусрет има у Христу. Ријеч је о
теантропологији, вјери у Бога и човјека.
Епископ Атанасије наводи да је следећа истина била позната захваљујући
Светом Теoфилу Антиохијском још у раном хришћанству, у периоду другог
вијека после Христа: прво би требало потражити „у себи истинског човека“,
да би се на тај начин дошло до Бога (еп. Атанасије 2020: 120). Исти тај пут, по
његовом мишљењу, пролази и сам Достојевски. Прави пут је пут Христов у
спајању људске и божанске природе, преображењу те људске природе и њеним
васкрсавањем путем Христовог Васкрсења из мртвих. У овоме се открива
„тајна“ и човјека о којој пише Достојевски, али и шире – тајна читаве творевине и њеног Творца (еп. Атанасије 2020: 171).
Митрополит Амфилохије истиче да је чежња и туга за свјетлошћу Христовог
лика наглашено присутна код оних јунака који инсистирајући искључиво на
људској природи остају слијепи за Христов Лик и божански лик у човјеку. То
су јунаци за које је такође човјек прелазно биће али не ка Богочовјеку, већ ка
Човјекобогу. Јунаци попут Кирилова, Ставрогина, Ивана Карамазова афирмишу
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„пуког човјека“ и долазе до анархизма, нихилизма, и таквог погледа на свијет
који почиње са онечовјечењем човјека, афирмацијом човјека-бога, а завршава се са проглашењем човјека-звијери. Па ипак, у њима митрополит открива
апофатичку жеђ управо за оним шта поричу, од чега бјеже. И у сваком лику
Достојевског гдје се и не говори директно о Христу, „али гдје се пројављује
жеђ за слободом, за истином и светошћу, добротом и љубављу“, открива се
стремљење ка Христовом Лику (мит. Амфилохије 2012: 453), као нетварнoj,
нестворенoј и незалазећoј свјетлости која чини топлину бића. Одсуство те
топлине и јесте пакао као граница између бића и небића – „невидјелица“,
„мртвобитије“ (мит. Амфилохије 2012: 455). Код Достојевског природни развој
надчовјека прати његово онечовјечивање, то јесте, човјек се превазилази тако
што настаје општи човјек у коме се укида личносно начело, а тиме и слобода. Насупрот њему, код Достојевског у роману Браћа Карамазови стоји човјек
који своје пуно остварење проналази у заједници (као примјер може послужити догађај стварања заједнице на Иљушином гробу која се заснива на љубави
према њему) у осјећању повезаности са читавом творевином (поглед на свијет
Маркела и старца Зосиме) и човјек који се спасава као заједница (басна о главици лука).
Заједница у романима Достојевског не представља однос његових јунака
(од човјека из подземља па све до Великог инквизитора) према сагледавању
проблема човјека у социјалној равни (човјек – друштво у смислу социјума),
већ је ријеч о онтолошкој, егзистенцијалној равни (однос личност – заједница).
Личност и заједница представљају код Достојевског заједницу Личности, а та
заједница има коријене у Ипостаси Христа Богочовјека (теантропологија) и
даље, у Светој Тројици. Та заједница чини да је свако од Свете Тројице првенствено Личност.
Онтолошка слика по којој је човјек створен (по лику и подобију, да својом
слободном вољом и сарадњом са божанском благодаћу постане Бог) на овај
начин чини заједницу, или како каже Свети Василије Велики да је човјек „од
Бога створено биће које је добило заповест да постане Бог“ (Григорий Богослов
2000: 730–795; Василий Великий 1891). У Сабраним дјелима Владимира
Соловјова постоји свједочанство да је Фјодор Достојевски у разговору, који
се одвијао током пута за манастир Оптину 1878. године, нагласио да је централна идеја романа Браћа Карамазови „Црква као позитивни друштвени идеал“ (Соловьев 1912: 197). Соловјов истиче да је Достојевски овом приликом
под друштвеним идеалом подразумијевао духовно братство које би било у потпуности супротно друштвеним односима успостављеним у роману Зли дуси.
Црква се у православној хришћанској философији схвата као Сабор (саборност), као богочовјечанско сабрање (веза и повезаност, уједињеност) Бога и
људи и цјелокупне Божије творевине. Такво виђење Цркве и постоји у Браћи
Карамазовима у поглављу Кана Галилејска.
На који начин почиње пут обожења, теозиса? Тако што личност ступа на
Христов пут активне, дјелатне љубави која јесте Голгота, пут жртвовања за
заједницу. Та жртва мора бити у слободи и љубави остварена, јер су „слобода
и љубав бићетворни елементи човјека“ (еп. Атанасије 2020: 32). Једина могућа
заједница не укида личност јер се човјек спасава унутар заједнице, прецизније
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речено – као заједница, а таква заједница и чини Цркву. Зато што је Црква
заједница Личности. Током цијелог романа Браћа Карамазови препознаје се
идеја да се човјек не може спасити самостално, већ једино у оквиру заједнице,
јер „наше је биће заједничарско“ (еп. Атанасије 2020: 31). У том погледу за
Достојевског је нарочито сликовито већ помињано поглавље Кана Галилејска и
басна о главици лука. Ријеч је о својеврсној метафори спасења и након смрти ако
се човјек не огради и изолује у своју себичност. У есхатолошкој равни спасење
се открива као заједница, Царство Небеско. Када митрополит Амфилохије тумачи мото романа Браћа Карамазови, он то чини наглашавајући управо овај
аспекат: „То умирање човјекове самости, његовог ега, његовог самољубља,
једини је начин за рашчињавање себе самољубивога и давање себе самога –
цјеловито давање другима, а наметање себе и своје истине, власти другима“
(мит. Амфилохије 2012: 458). Карактеристичан представник онога који намеће
своју власт другима, онај који представља извитоперен дух цркве која постаје
идолатријска и која од Бога ствара систем јесте – Велики инквизитор. Он укида
слободу узимајући чудо, тајну и ауторитет у своју надлежност како би наметнуо
власт друштву, социјуму. Иако проглашава да човјечанство води путем спасења,
он му одузима слободу (у чему митрополит види паганску, римску и инквизиторску идеју), намећући му своју власт и свој избор оних искушења која су у
јеванђељима описана као кушања ђавола у пустињи (Мт 4, 1).
Сагледавајући религиозну димензију Достојевског, митрополит запажа да је
битна карактеристика његове вјере екстатична љубав према Христу. Оно што
је многе проучаваоце Достојевског збуњивало на први поглед јесте изјава да
и када би којим случајем могло да се догоди да истина буде ван Христа, он би
ипак више волио да остане са Христом (Достоевский 1985: 176). Христос је
тај који се у Новом Завјету открива као, како истиче митрополит Амфилохије,
„Онај Који постаје пшенично зрно које се рашчињује и које изнутра даје нови
живот“ (митр. Амфилохије 2012: 458). Ово жртвовање себе јесте христолики
начин постојања и он, насупрот духу небића кога прихвата Велики инквизитор,
једини омогућује дух Богочовјечанства. Као што Достојевски још у младости
упознаје дух присилног заједничког живота, друштва без слободе и описује га у
Записима из мртвог дома, тако у зрелим годинама описује другачији вид друштва без слободе у Поеми о Великом инквизитору. Једини начин надвладавања
оваквог друштва је жива Црква Христова као заједница живих, заједница слободних личности, Црква као свечовечанско саборно Тијело Христово.
Антропоцентрични карактер најзначајнијих дјела Достојевског оба аутора
откривају као Христоцентрични. Христос као оваплоћена Ријеч постаје Човјек
и тим чином спасава човјека. Истовремено Христос оваплоћењем улази у
свијет, у људску историју и даје јој пуни смисао. Христос не само као Бог и не
само као човјек, а још мање као свијет постаје мјера свих ствари јер је у Њему
несливено присутан и Бог и човјек са тварним свијетом. На тај начин оба аутора у животу и стваралаштву Достојевског као централну тему откривају истинску философију – теантропологију која чини посебним његово дјело и даје му
нову димензију.
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МИТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЙ (РАДОВИЧ) И ЕПИСКОП АФАНАСИЙ
(ЕВТИЧ): ТЕАНТРОПОЛОГИЯ ДОСТОЕВСКОГО
Резюмe
Настоящая работа посвящена рецепции творчества Федора Михайловича Достоевского
в критической литературе митрополита Черногорско-приморского Амфилохия (Радовича) и
епископа Афанасия (Евтича) через призму теантропологии. «Тайна человека» и «человек как
тайна» становятся предметом исследования митрополита Амфилохия и епископа Афанасия.
У обоих авторов подчеркнута мысль, что ключевая проблема в творчестве Достоевского –
человек, а именно «очеловечивание человека», и что писатель всегда исходит из своего личного опыта при размышлении о различных измерениях человека. Чтобы вообще начать путь
очеловечивания, необходимо обнаружить истинного человека, а именно, верить не только в
Бога, но и в человека. Мерой же человека может быть только Богочеловек – Личность, которая соединяет две природы – человеческую и божественную. Тогда раскрывается истинная
мера человека – Христос. В этом содержится теантропология Достоевского: не только человеку нужен Бог, но и Богу нужен человек для спасения своего творения. Вот почему в домостроительстве спасения особую роль играет боговоплощение Логоса – искупление греха
возможно только через Крестную смерть Сына Божия и Сына Человеческого. Митрополит
Амфилохий узнает экстатическую любовь ко Христу в жизненном пути Федора Михайловича
Достоевского, к тому же епископ Афанасий – жажду по Христу и стремление к Нему.
Ключевые слова: Федор Достоевский, теантропология, человек, Богочеловек, Христос,
митрополит Амфилохий (Радович), епископ Афанасий (Евтич).
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FILMSKA REPREZENTACIJA RUSKE EMIGRACIJE
NAKON DOBA PERESTROJKE
Cilj ovog rada je da na primeru tri filma autora ruskog porekla ispita identitet postsovjetskih
emigranata u dijaspori, ali i ruske nacije u vremenu nakon sociopolitičkih i kulturnih promena.
S reformama perestrojke i otvaranjem granica stvaraju se internacionalne koprodukcije i postaju
vidljiviji oni autori koji su u nekadašnjem političkom režimu bili skrajnuti ili koji su i sami
emigrirali. U tom smislu, primetno je da protagonisti ovih filmova reflektuju različite stavove
autora spram novog sistema i talasa emigracija koji je usledio posle perestrojke. Kroz kategorije
nostalgije i asimilacije, ovaj rad će pokušati da pokaže da identitet dijaspore nije u potpunosti
uniforman i zasnovan na mitskom žalu za otadžbinom, već da se neprestano pregovara između
odrednica tamo i ovde, te da je nestabilan baš kao što je takav identitet i same postsovjetske Rusije.
Ključne reči: postsovjetska kinematografija, ruska emigracija, doba perestrojke, akcentovani film.
The aim of this paper is to examine on a sample of three films the identity of the Russian nation
and of its diaspora after the period of perestroika. The opening of borders lead to the formation of
international coproductions and a growing recognition of authors who had been marginalized by
the former regime, as well as of those who had been emigrants themselves. It is apparent that the
protagonists of these films reflect diverse attitudes of their authors towards the new regime and
the Russian emigration. Through categories of nostalgia and assimilation, this paper will attempt
to show that the identity of the diaspora in times of change lacks uniformity and is not rooted in
the mythical longing for the homeland, but is rather incessantly being negotiated between here and
there and is as unstable as the identity of post-Soviet Russia in the period of perestroika.
Keywords: post-Soviet cinema, Russian emigration, period of perestroika, accented cinema.

U predgovoru svoje knjige European Cinema in Motion Danijela Bergan i Klaudija
Sternberg navode da je prethodnih trideset godina evropski film doživeo transformaciju
usled sve veće vidljivosti autora koji se bave migracijama, kao i interesovanja za dinamiku
postmodernog multikulturalizma (Berghahn et al. 2010: 2). Migracije u Rusiji su kroz
ceo XX vek menjale svoje tokove – od intra- ka intermigracionom kretanju, sa istoka ka
zapadu. Sovjetski Savez, iako su u njemu živeli predstavnici različitih nacionalnosti i
različitog etničkog porekla, nije širio svoje multikulturalno društvo van granica države.
Prema rečima Bridžit Bojmers, mobilnost je bilo moguće ostvariti unutar Sovjetskog
Saveza, kretanjem iz sela u grad ili, kao što su činili tražioci političkog azila, odlaskom
na zapad (Beumers 2010: 97). Bojmersova u ovom kontekstu navodi da se termin
migracija odnosi na kretanja unutar države, dok se svojevoljna ili nasilna napuštanja
Sovjetskog Saveza označavaju terminom izgnanstvo – изгнание (Beumers 2010: 98).
Pa ipak, kao što navode Danijela Bergan i Klaudija Sternberg, s padom Berlinskog zida
i otvaranjem granica 1989. godine, do tada razdvojene sfere Istoka i Zapada bivaju
rekonfigurisane, te se postavlja pitanje kakva je priroda nacionalnih identiteta, kao i da
li i oni postaju redefinisani brisanjem granica.
Славистика XXV/1 (2021)

192

Tijana Marković

Promene koje su usledile kao posledica raspada Sovjetskog Saveza i otvaranja
njegovih granica, svoju reprezentaciju dobijaju u filmovima brojnih autora.
Međutim, identitetski status emigranta ili izgnanika – kao filmskog protagoniste ili
autora – možda je najkompleksniji. Slika postsovjetske Rusije ogleda se u dijaspori
i njenim pripadnicima, koji, prema rečima Hamida Nafisija, svojevoljno napuštaju
zemlju porekla, s kojom održavaju ambivalentne veze – iako ostaju u tuđini, imaju
snažnu želju za povratkom, koja je centralna nit „akcentovanog filma” (Naficy 2001:
12). Hodajući na granici između ovde i tamo, onda i sada, emigrantski identitet se
obrazuje u liminalnom prostoru, a kategorije jezika i nostalgije su stožeri u okviru
kojih se identitet određuje.
Ovaj rad će se stoga baviti filmovima čija je centralna tema život ruskih emigranata
u postsovjetskom dobu, koje dolazi nakon ,,glasnosti” i ,,perestrojke”. Filmovi
Prozor u Pariz (Окно в Париж, 1993, Jurij Mamin), Interdevojka (Интердевочка,
1989, Petar Todorovski) i Janini prijatelji (Ha-Chaverim Shel Yana, 1999, Arik
Kaplun)1 bave se životom ruskih emigranata u razvijenim zemljama Zapadne Evrope
i Izraelu. Kroz guste slojeve različitih kultura, istorija, religija, statusa, polova,
seksualnosti i, naposletku jezika, oni pokušavaju da pronađu svoje mesto u društvu.
Stoga, ovaj rad će pokušati da ilustruje kako se portret emigranta konstruiše kroz
kategorije nostalgije za otadžbinom i procesa asimilacije u novu sredinu. U tom
smislu, u trenutku kada autori dobijaju veće slobode u nacionalnim produkcijama, a
internacionalne koprodukcije bivaju omogućene otvaranjem granica, ovi filmovi prvi
put predstavljaju viziju onih autora čiji se glasovi do tada nisu čuli, ali i daju uvid u
to kako Rusija izgleda iz ugla onih koji je posmatraju sa strane.
Ruski autori i kulturna reforma perestrojke
Izraelska teoretičarka filma Olga Geršenson navodi da je stereotipni portret
ruskih emigranata počeo da se menja onog trenutka kada su filmski autori koji su
i sami emigrirali počeli da stvaraju. Prema njenim rečima, baš su oni bacili novo
svetlo na autentičnu reprezentaciju zemlje porekla svojim „akcentovnim” jezikom
(Gershenson 2011: 33). S druge strane, različita viđenja Rusije manifestovana kroz
film omogućena su i otvaranjem tržišta, kao i sve većim brojem međunarodnih
koprodukcija u kojima filmski radnici različitih nacionalnosti sagledavaju savremenu
Rusiju iz svojih identitetskih polja. Ali, i jednima i drugima je zajedničko ispredanje
narativa i otvaranje tema koje do tada nije bilo moguće ni zamisliti u sovjetskoj
kinematografiji.
Kinematografija za vreme perestrojke i posle njega ‒ sasvim sigurno ‒ ima
značajno mesto u istoriji ruskog i sovjetskog filma. Horton i Brašinski navode da
termin perestrojka označava stanje promene i rekonstrukcije, pri čemu promene
u politici, kulturi i filmu koje počinju 1985. godine treba posmatrati kao proces, a
ne kao rezultat (Horton, Brashinsky 1992: 4). Prema njihovom tumačenju, ruska
kinematografija s kraja osamdesetih godina XX veka doživljava oštar zaokret kada
u korpus filmova ujedinjenih totalitarnom socijalističkom ideologijom probija novi
1 Iako snimljeni za vreme (Interdevojka) i nakon perestrojke (Prozor u Pariz i Janini prijatelji),
ovi filmovi spadaju u istu grupu filmova, koji usled kulturne reforme, bivaju oslobođeni starih
tabua, te otvaraju nove do tada skrajnute teme.
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talas ruskog filma koji upravo teži suprotnom – polifoniji neretko suprotstavljenih
glasova. Sovjetski umetnici, do tada izolovani od svetskog kulturnog mejnstrima,
sada dobijaju mogućnost da svoje ideje plasiraju na stranim platnima, te se kao jasno
pitanje postavlja: da li ostati u zemlji koju Horton i Brašinski u dovitljivoj sintagmi
nazivaju „sedamdesetogodišnjim novorođenčetom koje je potrebno regenerisati”, ili
otići u „slobodu”, koja je toliko dugo čekala iza zatvorenih vrata (Horton Brashinsky
1992: 5).
U filmovima Jurija Mamina, Petra Todorovskog i Arika Kapluna prepoznaju se
različiti pristupi temi odlaska i ostanka s kojom se autori suočavaju. Jurij Mamin
je primer autora koji zbog svoje antikomunističke ideologije počinje svoju filmsku
karijeru tek po uspostavljanju perestrojke i dolaskom Mihaila Gorbačova na vlast.
Kao što je i očekivano, Maminovi likovi većinom i jesu građani koji se bore za
socijalnu pravdu, čije patnje izaziva upravo trulost sistema – socijalističkog, a kasnije
i kapitalističkog. Jurij Mamin, uprkos otporu koji je, nakon Gorbačova, vlast ponovo
imala prema njemu, pripada autorima koji su ostali da stvaraju u Rusiji, koristeći
otvaranje granica za uspostavljanje međunarodnih koprodukcija. Film Prozor u Pariz
rezultat je upravo rusko-francuske koprodukcije, koja je omogućila distribuciju filma
u SAD, ali i plasman na festivale među kojima je i Berlinski filmski festival.
Nasuprot njemu, Petar Todorovski je uživao veliku popularnost u Sovjetskom Savezu
i pre perestrojke, pa Ana Loton zaslugu za to vidi u nepretencioznom tonu duhovitih
melodrama s kojima je Todorovski počeo svoju filmsku karijeru (Lawton 2002: 70).
Todorovski, kao režiser koji je ceo radni vek proveo u Rusiji, ne spada ni u kategoriju
emigranta, ni izgnanika, pa je uprkos tome film o emigrantkinji Tanji zaokret u njegovoj
karijeri. Prostitucija kao centralna tema nije bila česta u sovjetskoj kinematografiji,
kao ni sporedne teme poput crnog tržišta, alkoholizma i suicida (Lawton 2002: 279).
Iako Todorovski ostaje u ključu pseudorealistične melodrame, vidan je uticaj novih
tendencija ka tabu temama koje se javljaju kao rezultat politike glasnosti. Za razliku
od Mamina, koji kroz svoj film provlači snažnu poruku o važnosti ostanka u Rusiji
uprkos trulom socioekonomskom i političkom stanju, ali i o saradnji s „komšijama”,
Todorovski kroz lik Tanje u potpunosti odbacuje Zapad i njegove vrednosti birajući
povratak ,,majci Rusiji”, koja i pored svih problema ostaje superiorna.
Na kraju, Arik Kaplun predstavlja kategoriju autora ,,akcentovanog filma”
koji su svoj rad nastavili van ruskih granica. Kaplun, režiser jevrejskog porekla,
nakon završene filmske škole u Izraelu snima film Janini prijatelji u izraelskoj
produkciji, s ruskom glumicom Evelinom Kaplun. Interesantno je i da postsovjetski,
i izraelski film devedesetih godina teže izgradnji jedinstvenog identiteta nacije kroz
filmsku reprezentaciju. U slučaju ruskog filma, Bridžit Bojmers navodi da nakon
raspada Sovjetskog Saveza, a početkom devedesetih godina, nastaje potreba za
reafirmisanjem identiteta Rusije kao svetske sile kroz nostalgiju – oživljavanjem
zlatnog doba šezdesetih i sedamdesetih godina, ali i vraćanjem predrevolucionarnom
dobu (Beumers 2010: 99). Slično tome, izraelska kinematografija je od šezdesetih
godina usmerena ka izgradnji homogenog nacionalnog identiteta, pri čemu je na
filmskom platnu primetna potpuna asimilacija emigranata (Gershenson 2011).
Međutim, Kaplunov film ne pripada ni jednoj ni drugoj ideološkoj strani, već
se može svrstati u kategoriju „etničkog” filma, koji dovodi u pitanje sam pojam
identiteta (Naficy 2001: 15). Za razliku od filmova Todorovskog i Mamina, u kojima
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su nacionalne pripadnosti i osećanja spram njih jasno definisana, Kaplun identitetsko
pitanje anulira kroz besmisao rata i savremene probleme koji se javljaju uvek i svuda
bez obzira na granice.
Emigranti i nostalgija
Svetlana Bojm definiše pojam nostalgija kao čežnju za domom koji više ne postoji
ili čak nikada nije ni postojao – nostalgija je osećanje gubitka i nepripadanja (Boym
2001: 13). Ona navodi da nostalgija u biti nije čežnja za prostorom kao takvim, već za
vremenom mladosti pojedinca, te u tom smislu nostalgija briše istoriju i pretvara je u
ličnu ili kolektivnu mitologiju (Boym 2001). U filmovima izabranim za ovu analizu
nostalgično osećanje povezano je sa specifičnim trenutkom u kojem se našla Rusija,
te u svakom portretu emigranta možemo pronaći čežnju za prošlim vremenom pre
nego za konkretnim mestom (Beumers 2010: 96).
Maminov film Prozor u Pariz govori o liminalnom prostoru između jedne
mansarde i grada, između starog i novog sistema, Sankt Peterburga i Pariza,
ostajanja i odlaženja, svakodnevnog života i sna. Protagonista Kolja, nastavnik
muzičkog vaspitanja u osnovnoj školi, muzikom i umetnošću hipnotiše decu
ograničenu sistemom savremenog obrazovanja svedenog na biznis-proračune.
Prozor u svet umetnosti ostvaruje vizuelnu reprezentaciju kroz otkrivanje pravog,
do tada zapečaćenog prozora, čijim otvaranjem stanovnici starog komunalnog stana
mogu da zakorače u Pariz. Sagledavanjem oba grada i oba sistema Kolja uviđa da
su sve mane nove Rusije – kapitalistički sistem i sve veće duhovno i materijalno
siromaštvo ‒ učinile da fantazam nekadašnje ruske imperije u mislima stanovnika
Sankt Peterburga postane utočište od trenutnih nedaća. Uprkos tome što Kolja kroz
film prkosi sistemu, ne pristajući da se povinuje poništavanju svih vrednosti zarad
pukog preživljavanja, kraj filma šalje neočekivanu poruku koja reflektuje stavove i
karijeru samog Jurija Mamina. Iako je „prozor” otvoren, Kolja ‒ razočaran onim što
predstavlja današnji Zapad, odlučuje da ostane u svom gradu. U govoru koji održi
svojim učenicima nakon njihovog insistiranja da ostanu u Parizu, nalazimo primer
supkategorije nostalgije koju Svetlana Bojm naziva restorativna nostalgija. Ova vrsta
utopističke nostalgije odnosi se na ideju o tome da će dijaspora ponovo izgraditi
izgubljeni dom (Boym 2001: 41‒55), pri čemu dijasporu na primeru filma čine
deca kao predstavnici nove generacije okupljene oko Kolje. Kao i Kolja, i Mamin,
uprkos zabranama i ideološkim neslaganjima, ostaje u Rusiji, gde tri decenije gradi
svoju karijeru. Pa ipak, interesantan je i suprotan primer nostalgije koju Bojmova
naziva reflektivnom nostalgijom i koja se odnosi na sećanje i čežnju za idealnom
otadžbinom (Boym 2001: 41). Jedan od Koljinih ruskih poznanika, dobrostojeći
pijanista u Parizu, nakon tugaljivih vapaja za Rusijom, komunalnim stanom i
Nevskim prospektom, za koji bi „dao sve ono što je stekao”, našavši se na istom tom
Nevskom prospektu, bez razmišljanja „daje sve” ne bi li se opet vratio u surovi Pariz.
Iz ova dva primera može se zaključiti da je povratak, odnosno odlazak, veoma težak
i da je nemogućnost promene trenutnog stanja uslovljena nekim vidom nostalgije. U
tom kontekstu Danijela Bergan naglašava da su mit o „slavnom povratku” i njegova
različita interpretacija neke od distinktivnih odlika migrantskog filma (Berghan
2013: 58).
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Sličnu rastrzanost između tamo i ovde vidimo i u liku Tanje, protagonistkinje
filma Interdevojka. Endru Horton zapaža da je Tanja „polifonija kontradikcija” –
ona je dobra devojka danju, a loša noću, nju luksuz privlači, ali istovremeno i odbija
(Horton, Brashinsky 1992: 119), pa kao i pijanista iz filma Prozor u Pariz, u trenutku
kada ode na Zapad, u duhu reflektivne nostalgije, počinje da čezne za Istokom.
Tanjino napredovanje na društvenoj lestvici, koje prividno otvara mogućnost
povratka, istovremeno je i sve više koči, što i jeste u skladu s tumačenjem Klaudije
Bergan ‒ prva generacija emigranata nikada ne skida kofer sa ormana, koji stoji
spreman da se jednoga dana s njime vrate (Berghahn 2013: 58). Tanjin nestabilni
identitet pronalazi mir u projekciji stabilnog seta vrednosti na figuru „majke” kojoj
želi da se vrati, pre svega u trenucima dosade, neuklapanja u zapadnjački način
života i krajnje usamljenosti. Uloga mitoloških predstava u kreiranju identiteta
nije nešto što primećujemo samo na ličnom već u velikoj meri i na nacionalnom
planu, pre svega u teškim vremenima. U vreme raspada Sovjetskog Saveza, kada
je „sovjetski identitet nestao, a ruski je trebalo izgraditi” (Beumers 2010: 99), i
teškog ekonomskog stanja, ruska kinematografija pribegava promovisanju snažnih
nacionalnih vrednosti kojima se, prema rečima Bridžit Bojmers, evociraju slavna
sovjetska imperija i predrevolucionarna epoha (Beumers 2010: 100) kako bi se
publici pružilo prividno olakšanje.
U ruskim filmovima migrantske tematike nostalgija vrlo često ima simboličku
reprezentaciju u narodnim pesmama, poeziji ili predmetima koje emigranti nose sa
sobom. I Tanjin i Koljin identitet ima uporište u muzici. Kroz ceo film Prozor u
Pariz provlači se simbol klavira i klasične muzike. Suočen sa susedima, koji igrom
slučaja rade upravo u fabrici klavira, a prema instrumentima i visokoj kulturi se
odnose krajnje nezainteresovano, Kolja muzikom i umetnošću pokušava da dopre do
dece koja polako postaju roboti surovog sistema. Sa druge strane, scena napuštanja
Rusije, kao i finalni trenutak filma Interdevojka, uobličeni su u nostalgičnoj ruskoj
narodnoj pesmi o lutalici koji prelazi Bajkalsko jezero da bi video svoju majku. Dok
pevuši, pošto saznaje za smrt svoje majke, Tanja doživljava saobraćajnu nesreću,
čime nemogućnost povratka kući postaje konačna.
Arik Kaplun vidi nostalgiju na drugačiji način. Cilj ruskih emigranata u Izraelu
jeste snalaženje, osiguravanje finansijske sigurnosti i prevazilaženje dnevnih
peripetija. U tom duhu nostalgija je samo sredstvo dolaženja do lakog novca, kao
što je slučaj u priči o bračnom paru koji u Izrael dovodi starog vojnog veterana, čija
su uniforma i ratna odlikovanja isključivo u funkciji prošenja na ulici. U obračunu
između Alika, koji rukovodi idejom ovakve vrste zarade, i ruskog harmonikaša, koji
ne želi da deli profit s novim stanovnikom trotoara, vidimo dvojicu ruskih emigranata
koji ni u jednom trenutku ne pokazuju nostalgiju za otadžbinom niti razvijaju duh
ujedinjene dijaspore koja potvrđuje identitet kroz zajednička patriotska osećanja.
Kada shvate da u Izraelu neće zaraditi veliki novac, članovi ove porodice odlučuju da
krenu u Ameriku, s novom parolom na prosjačkom šeširu: Pomozite ratnom heroju
da se vrati u Rusiju. U tom smislu sva predanja i simbolika koja prati mit o „majci
Rusiji” reprezentovana kroz narodne pesme harmonikaša ili ordenje starog čoveka,
postaju univerzalna karta igranja na patriotska osećanja publike širom sveta. Vrlo je
interesantno da u filmu u čijem su središtu Rusija i Izrael, dve države sa izraženim
nacionalnim diskursom, ideologija biva izostavljena, a u prvi plan se stavlja globalno
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stanje nemira i ratova, kao i lakonična poruka da je za srećan život presudna
identifikacija sa srodnom dušom, a ne nacijom.
(Ne)mogućnost asimilacije
Nakon raspada Sovjetskog Saveza dolazi do masovnih emigracija iz Rusije,
naročito u Nemačku, Izrael i SAD (Heleniak 2001: 535). U tom smislu masovne
migracije i stvaranje novih dijaspora menjali su kulturu i umetnost zemalja domaćina.
Olga Geršenson daje primer ruske dijaspore u Izraelu, koja je devedesetih godina
postala vrlo česta tema u izraelskoj kinematografiji, između ostalog i zbog ruskoizraelskih filmskih koprodukcija (Gershenson 2011). Zato je vrlo važno ispitati stepen
asimilacije emigranata u novu sredinu, jer došavši u novu zemlju, oni transformišu ne
samo kulturu oko sebe već i sami sebe.
U razmatranju asimilacije vrlo značajnu ulogu ima i jezik. Kao prva odrednica
identiteta, jezik učestvuje u karakterizaciji likova, ali njegov izbor daje i informaciju
o stavovima autora prema identitetskim pitanjima emigranata. Olga Geršenson
navodi primer ruskih filmova u kojima je hebrejski dominantan jezik, čak i kada su
protagonisti ruskog porekla, što je strategija primenjivana zarad pridobijanja većeg
broja izraelskih mejnstrim gledalaca, ali i zarad osnaživanja jedinstvenog hebrejskog
identiteta kroz apsolutnu asimilaciju (Gershenson 2011: 31). Međutim, u filmu
Janini prijatelji, u čijem su središtu likovi ruskog porekla, ovakav jezički model
ne postoji, te je sam narativ oslobođen reduktivnog principa potpune asimilacije.
Odnos hebrejskog i ruskog vrlo je realistično prikazan – u svakodnevnim situacijama
likovi u svojim nacionalnim grupama komuniciraju na svom maternjem jeziku.
Do preključivanja kodova dolazi samo kada to nalažu odnosi moći – odnos Jane i
gazdarice stana koji iznajmljuje podrazumeva da je jezik komunikacije hebrejski,
što primećujemo i u odnosu sa Elijem, budući da je hebrejski jedini zajednički kod.
Lik Jane u potpunosti odgovara standardu reprezentovanja ruske emigrantkinje u
Izraelu – lepa, mlada, bespomoćna žena sa izrazito slovenskim crtama lica, do čije
asimilacije, prema rečima Olge Geršenson, dolazi isključivo kroz romantičnu vezu sa
Izraelcem (Gershenson 2011: 32). Međutim, Arik Kaplun subverzivno pristupa ovom
stereotipu, time što je i sâm Eli na određeni način otuđen od izraelske zajednice. On
provodi vreme u svetu video-snimaka ljudi i događaja koje beleži na traci, dok sanja
da ode u Ameriku i upiše filmsku režiju. Ovakav nedostatak patriotskih osećanja
automatski pozicionira Elija i Janu izvan standardnog narativa ljubavnog odnosa
u funkciji kreiranja ideologija. U liku Elija možemo prepoznati biografiju samog
autora koji napušta Rusiju i odlazi u Izrael, gde završava filmsku školu, ali u svojim
filmovima zadržava rusku tematiku, što ukazuje na to da do potpune asimilacije
njegovog filmskog stvaralaštva nije došlo. Stoga, i Eli i Jana jesu primer savremenih
mladih ljudi koji migriraju iz države u državu, učeći jezik, poštujući običaje države u
koju dolaze, ali zauvek izmičući jasnoj nacionalnoj identifikaciji.
S druge strane, filmovi Prozor u Pariz i Interdevojka prikazuju potpunu nemo
gućnost asimilacije. Nakon otkrivanja „prozora”, Koljine komšije odlaze u Pariz
i izvodeći ruske nacionalne igre, ali i obmanjujući publiku, pokušavaju da zarade
novac. Iako u Parizu nailaze na izobilje i raskoš na koje u Sovjetskom Savezu
nisu navikli, oni se tome ne pokoravaju, uz opaske da su Rusi „200 godina branili
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Francuze i oplodili francusku kulturu”. Ruski sociolog Lav Gutkov ovo definiše
kroz kompleks žrtve kojom nacija dokazuje svoju superiornost, ujedno se štiteći od
bilo kakvog delovanja i preuzimanja odgovornosti (Gudkov 2004). Gutkov navodi
da je status žrtve karakterističan za ruske filmske likove, koji njime opravdavaju
svoju pasivnost (Gudkov 2004: 108). S druge strane, Francuskinja Nikol koja živi u
susednom stanu biva zaprepašćena bedom i siromaštvom kada se igrom slučaja nađe
u Sankt Peterburgu – tada postaje jasno da je asimilacija za obe strane nemoguća. U
sukobima izbeđu Rusa i Francuskinje, svaka strana govori svoj jezik, a intenzitet tona
raste zajedno s međusobnim sociokulturnim nerazumevanjem. Jedino u liku Kolje
vidimo napor da se prevaziđu barijere – on pokušava da se sporazume s Nikol učeći
par reči francuskog, tražeći posao u Parizu, i uživajući u francuskoj kulturi. Međutim,
odabravši da se ipak vrati u svoj grad, ali i da nakon zatvaranja starog probije novi
prozor u Pariz zarad obnavljanja ljubavi s Nikol, Koljina asimilacija postaje ono što
Olga Geršenson naziva nepotpunom asimilacijom u kojoj pojedinac vaga između
dva nacionalna identiteta kroz kompleksne i često teške procese (Gershenson 2009:
22). Kolja je duboko razočaran u oba sistema, ali istovremeno nastoji da prevaziđe
teškoće i unapredi međuljudske odnose.
Konačno, lik Tanje u filmu Interdevojka spada u kategoriju junakinja kojima se
iskazuje da je i nakon prelaska granice kulturni jaz nemoguće premostiti jer emigrant
ne pronalazi svoje mesto ni ovde ‒ ni tamo. Tanja je stereotip ruske emigrantkinje
– ona je noću prostitutka, a danju medicinska sestra koja sanja o boljem životu na
Zapadu. Međutim, kada konačno ode u Švedsku, uz pomoć klijenta koji postaje njen
muž, glorifikaciju Zapada zamenjuje glorifikacija Rusije. Materijalna stabilnost
nije dovoljan faktor koji bi Tanji obezebedio mesto u švedskom visokom društvu,
te je asimilacija konstantno sabotirana njenom prošlošću, jezičkom barijerom, ali i
kulturološkim razlikama, na kojima, kada shvati da nikada neće postati deo društva,
Tanja još više insistira. Olga Geršenson navodi primer da se ruski emigranti, vrlo
često pripadnici marginalizovanih društvenih grupa, okreću mitu o velikoj Rusiji
iz prošlosti, te njihovu nostalguju opisuje kao romantično fantaziranje o naciji
(Gershenson 2009: 33). Tanjin lik takođe otvara i pitanje uloge roda u procesu
asimilacije. U tom kontekstu, Dafina Lemiš navodi da se emigrantkinje suočavaju s
dvostrukom stigmatizacijom jer su istovremeno i žene i migranti (Lemish 200: 334).
Za ručkom koji njen suprug priređuje za svoje kolege, Tanja je stavljena u poziciju
seksualnog objekta – muškarci, ali i neke žene, komentarišu njen izgled i neposrednost
isključivo kao refleksiju njene prošlosti i ruske nacionalnosti. To kulminira scenom
u kojoj jedan od gostiju seksualno napastvuje Tanju u njenoj sobi, posle čega ga ona
u samoodbrani udara puškom i zamalo da ga ubija, što je jedan od retkih trenutaka
u filmu u kojem se odnosi moći menjaju, a Tanja fizičkim nasiljem ruši stigmu da
je bespomoćna prostitutka. Pa ipak, nesrećan kraj filma govori da je pred ruskim
emigrantima dug put prevazilaženja predrasuda i potpune (svojevoljne) asimilacije.
Zaključna razmatranja
U ovom radu analizirana su tri filma u kojima se razmatra pozicija Rusije krajem
osamdesetih i početkom devedesetih godina XX veka kroz položaj ruskih emigranata
u dijaspori. U filmovima Prozor u Pariz, Interdevojka i Janini prijatelji protagonisti
dobijaju šansu da odu na Zapad, o kojem su uvek maštali. Iako svi doživljavaju
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razočaranje u novoj sredini, ono što ih razlikuje je razrešenje odnosa s prošlošću.
U filmu Prozor u Pariz autor Jurij Mamin kroz lik Kolje iznosi ideju da je prošlost,
baš kao i sadašnjost, daleko od one idealizovane koja izaziva emigrantsku nostalgiju.
Rečima ,,ranije ste stvarali graditelje komunizma, a sada kapitalizma”, Kolja naglašava
da je ideja velike Rusije iluzija, a da jedini progres leži u obrazovanju nacije i obnovi
kulture i umetnosti kao vrhovnih vrednosti, što je zadatak koji ruska dijaspora treba
da sprovede u delo. Sa druge strane, u filmu Interdevojka asimilacija u novo društvo
nije moguća zbog kulturnih barijera, ali isto tako nije moguć ni povratak, te stoga ovaj
film migrantsko putovanje vidi kao unapred osuđeno na propast. Bojmersova navodi
da su emigranti često prikazani na filmu kao usamljene, otuđene figure, žrtve društva
koje im ostaje nedostupno, bilo zbog toga što ne žele da mu se prilagode, bilo zbog
toga što bivaju marginalizovani (Beumers 2010: 111). Na kraju, film Janini prijatelji
nosi potpuno drugačiju poruku: dijaspora više nije stožer jedinstvanog identiteta – u
kolu globalizacije, država odabrana za život jeste ona u kojoj su finansijske prilike
najbolje ili u kojoj se ostvaruje ljubavni odnos. Ukoliko je nešto od ovih prioriteta
narušeno, emigranti nastavljaju dalje da tragaju za novim mestom, pri čemu identitet
biva zamagljen različitim granicama, jezicima i nacionalnostima.
Ono što je pak zajedničko ovim filmovima, ali i ono što provejava u ruskoj kine
matografiji pre i posle promene političkih režima, jeste portret ruskog emigranta kao
usamljenika koji pati. Međutim, razlozi ove patnje su raznoliki; patnja može biti za
izgubljenom zemljom, vrednostima, ljubavlju ili vremenom. Činjenica da s novim
vremenom dolaze i novi problemi s kojima se emigranti susreću, te da reprezentacija
nostalgije nije više u potpunosti okrenuta ka čežnji za „velikom Rusijom” i „ruskom
dušom”, ukazuje na to da celokupan savremeni ruski identitet nije jednostavno
smestiti u poznate kategorije prisutne u kinematografiji. U tom smislu, istraživanje
stavova pripadnika sadašnje ruske dijaspore, ali i filmova autora koji su i sami
iseljenici, predstavlja početnu tačku za redefinisanje odnosa spram pojma „bivanje
Rusom” u današnjoj kinematografiji.
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Tijana Marković
THE CINEMATIC REPRESENTATION OF RUSSIAN EMIGRATON
AFTER THE PERIOD OF PERESTROIKA
Summary
The transitional period of perestroika (1985–1991) brought about significant socio-political and
cultural changes, and therefore a transformation of Russian cinema. This paper reflects on the newlyformed national identity through characters of emigrants, who struggle to balance between cultural
patterns of the East and the West, between the old and the new homeland. Fleeing the system or
rebuilding it – what were the consequences of the newly gained liberties? The authors of the films
Окно в Париж (Y. Mamin, 1993), Интердевочка (P. Todorovsky, 1989) and Ha-Chaverim Shel
Yana (A. Kaplun, 1999) analysed in this paper have opposing views on this question. Regarding
the category of assimilation, both Mamin and Todorovsky conclude that it is quite difficult if not
completely impossible for Russians to become part of the new society, while Kaplun sees postSoviet emigrants as free citizens of the world who are not led by nostalgia, but by love and financial
interests. Finally, it is important to note that these films are directly reflective of the authors’ careers
as well as their attitudes towards identity – the plurality of their voices offering a new perspective
on the topics of (alie)nation, unity and what it means to be a Russian in the new era of history.
Keywords: post-Soviet cinema, period of perestroika, accented cinema, Russian emigration.
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ЈЕДАН ЕЛИОТОВ КВАРТЕТ У ПРЕВОДУ: „БЕРНТ НОРТОН“
У раду се анализира српски превод првог од Четири квартета Т.С. Елиота, „Бернт Нор
тон“, који је урадио Светозар Бркић 1966. године, и прва половина се односи на слој звучања,
а друга на слој значења. Пошто је Елиот у оригиналу користио углавном акценатски стих,
и то циљано полиметричан, приказују се примјери са прозодијским карактеристикама у оба
језика, и на основу истраженог корпуса, види се задржавање истог броја акцената у већини
српских стихова, као и нужно повећање броја слогова. Лексика у преводу је углавном прецизно нијансирана у зависности од атмосфере дате секције и расположења лирског субјекта,
а синтагме и реченични обрти звуче врло природно у циљном језику. Рад пружа и неке
примјере могућих побољшања на одређеним мјестима у којима се налазе неодговарајући
преводилачки еквиваленти.
Кључне ријечи: Томас Стернс Елиот, „Бернт Нортон“, Светозар Бркић, акценатски стих,
прозодија, полиметрија, дистрибуирани акценат, преводни еквивалент, вокабулар, динамични превод.
The paper analyses the Serbian translation of the first of T.S. Eliot’s Four Quartets, “Burnt
Norton”, rendered by Svetozar Brkić in 1966, its first half concerning the layer of sound, and the
second treating the layer of meaning. Since Eliot mostly employed accentual verse in the original,
with polymetry in mind, examples are given with prosodic features in both languages, and based on
the researched corpus, it is evident that the translation retains the same number of accents in most
lines, and that it also necessarily increases the number of syllables. The lexis in translation is predominantly nuanced in an accurate way, depending on the atmosphere of the given sections and the
lyrical subject’s mood, and the phrases and sentence turns sound highly natural in the target language. The paper also offers some examples of possible improvements at certain places where there
are inadequate translation equivalents.
Keywords: Thomas Stearns Eliot, “Burnt Norton”, Svetozar Brkić, accentual verse, prosody,
polymetry, hovering accent, translation equivalent, vocabulary, dynamic translation.

1. Увод
Томас Стернс Елиот (Thomas Stearns Eliot) оставио је недвосмислен самокритички суд, настао на основу година промишљања, да су Четири квартета (Four Quartets) најбоље дјело које је написао (Eliot 1959: 63). Када се узме
у обзир да је од објављивања првог до посљедњег прошло чак шест година,
а до интервјуа са Дејвидом Холом (David Hall) још деценија и по, не можемо говорити о пренагљеном закључку или краткотрајном усхићењу писца над
тек одштампаним текстом. У сржи овог пјесничког подухвата лежи напор да се
људски живот представи као визија која се отима непосредном искуству, да се
проникне у суштину ствари кроз ефемерни доживљај, а и сам наслов упућује
на неке музичке аналогије (Кољевић 2002: 185). Четири пјесме имају упадљиве
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структурне сличности, пошто се свака састоји од пет дијелова, а унутар њих
постоје секције, с тим да се четврти дио сваке састоји само од једне секције.
Први дио, условно речено, има три секције, као сонатна форма у уводним ставовима класичне музике; други варира од лирских строфа до „прозаичне“ секције,
као у „Литл Гидингу“ (“Little Gidding”, 1942), четвртом квартету; трећи је дискурзивно истраживање изложене теме; четврти је лирске природе и обично у
строфама, и његове теме су најчешће експлицитно хришћанске; пети дио – по
себи аномалан у класичним квартетима, осим код Бетовена – састоји се из двије
секције и чини рекапитулацију цјелине (Kermode and Hollander 1973: 2003).
Иако Четири квартета чине јединствен низ, сваки је написан одвојено и
може се читати као засебна пјесма. Сви су названи по неком мјесту, па први,
„Бернт Нортон“ (“Burnt Norton”, 1936), носи име по ненастањеној сеоској кући
у Глостерширу коју је Елиот посјетио заједно са пријатељицом Емили Хејл
(Emily Hale) у љето 1934. године. Ист Коукер (“East Coker”, 1940) је село у
Самерсету из кога је Елиотов предак Ендру емигрирао у Америку у XVII вијеку,
Драј Салвејџиз (“Dry Salvages”, 1941) група је црних гранитних стијена код
обале Масачусетса, а Литл Гидинг је село у Хантигдонширу у коме је у првој
половини XVII вијека основана мала англиканска заједница, касније укинута
у грађанском рату. На помало алузиван начин Елиот је покушао да опише и
путању своје породичне историје и духовну линију коју из Енглеске баштине
многи Американци.
Сваки квартет се бави неким видом односа времена и вјечности, значењем
историје и постизањем тренутка безвременог увида у суштину људског
постојања. Поред овога, подстакнут Хераклитовим фрагментима, Елиот медитира и о мировању и кретању, прошлости, садашњости и будућности, док
прошарава текст повременим сликама плеса. Уза све наведене слојеве значења
у квартетима, сваким доминирају мотиви одређеног годишњег доба, као и четири елемента предсократовске филозофије – управо по реду појављивања у
дјелима: ваздуха, земље, воде и ватре. Имајући у виду густину значењског слоја
у Четири квартета, као и акумулацију Елиотовог знања и прије и током година писања пјесама, сваки стих изискује велик опрез чак и при нормалном
читању, а неупоредиво више при превођењу овог остварења на страни језик.
Превод интегралног текста урадио је Светозар Бркић 1966. године, а објавила
београдска „Просвета“ као прву књигу у едицији „Савремена светска поезија“.
Не тако чест издавачки поступак штампе напоредног текста оригинала и превода омогућава изузетно лако праћење преводиочевог рада и провјеру квалитета у
сваком тренутку који одговара читаоцу, а због велике дужине сва четири квартета укупно, овај рад ће се бавити анализом превода првог квартета, прво по
особинама версификације, а затим по елементима значења, углавном лексике у
синтаксичком контексту стихова на циљном језику.
Ради лакшег схватања какав је задатак стајао пред преводиоцем, даћемо мало
детаљнији опис дијелова „Бернт Нортона“ и њихових секција, јер се унутар
мањих цјелина често јављају различите дужине стиха, што изискује другачију
реализацију превода, а нипошто уједначавање као у случају превода бланкверса или александринца. Први дио састоји се од 46 неримованих стихова, а уколико се може говорити о трима секцијама, оне захватају 14 и по стихова, 2 стиха
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„прелаза“ и 29 и по стихова у посљедњој. Други дио броји 43 стиха, од којих се
првих петнаест римује по схеми abaccbdcbbdeeec, затим слиједи секција од 20 и
по стихова без риме, и на њу се надовезује такође неримована секција од 7 и по
стихова. Трећи дио захвата 37 неримованих стихова, прва секција има 24 стиха,
а друга 13, незнатно краћих по броју слогова. Четврти дио сложен је од 10 стихова промјењиве дужине са схемом риме aabacdecde, а пети има двије секције неримованих стихова – 22 и 18 понаособ, од којих су стихови у првој секцији дужи
од стихова у другој. У пјесми од укупно 175 стихова налази се довољно различитих стиховних средстава да је назовемо полиметричном, као што је и за ауторову
Пусту земљу (The Waste Land, 1922) врло проницљиво примијећено (Duffell 2012:
55–56). Стихови ће бити нумерисани, а и додатно означени страницом из Четири
квартета (ЧК) на којој се налазе у „Просветином“ издању дјела.
2. Анализа слоја звучања
Први дио има стихове неједнаке дужине који у просјеку захватају 10.2 слога, што би одговарало бланкверсу када би стихови имали доминантно 10 слогова и понегдје 11, али је метрика далеко непредвидљивија, са готово константна
4 акцента и разноликим бројем слогова. Пошто се не ради о силабичко-тонској
версификацији, не треба да тражимо релативну прозодијску проминентност
која би била еквивалентна наглашености слога (Којен 1996: 33), него да означавамо тзв. тачке проминенције, акценатске контуре чија је природна функција
концентрација на значење (Gates 1990: 575). Наглашени слог биће означен симболом „x“, а ненаглашени цртом, „–“ :
x
x –
– x
x
Time present and time past
– x
– –
x –
– x
x –
Are both perhaps present in time future,
– x
x – –
–
– x x
And time future contained in time past. (1–3, ЧК 10)

Због сложеније морфологије српског језика, као и одсуства дифтонга,
стихови у преводу нужно су дужи, и износе у просјеку 12.9 слогова:
x – x – – – x – x –
Време садашње и време прошло
– x– x –
x – – – x – – x – –
Су оба можда присутна у времену будућем,
– x – x – –x – – – – x – – x –
А време будуће садржано у времену прошлом. (ЧК 11)
Ови фактори утичу на то да трећи стих на српском врло лако добија додатни акценат, на глаголском придјеву трпном садржано, чији је број слогоСлавистика XXV/1 (2021)
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ва двоструко већи него код оригиналног еквивалента. Преводилац се сусрео са
тешким задатком да акценатски (тонски) стих који је релативно присутан у енглеском преобликује на одговарајући израз на српском, у коме овакав стих није
непостојећи, али се појављује знатно рјеђе. Неки од примјера су поједине пјесме
из Бећковићеве збирке Тако је говорио Матија (1965), као „Доста је било“:
„Доста је било римованих песама! / Упрљајмо се речима као деца трешњама. /
Разговарајмо о свему, а о свему једино и умем говорити“ (Бећковић 1999: 93). С
друге стране, неке пјесме Стевана Раичковића граде се од јако кратких стихова,
а опет акценатских по карактеристикама, као што је сонет „О врати се“, са три
акцента и разним бројем слогова (Петров 2010: 45).
У првој секцији другог дијела јављају се римовани осмерци претежно
јампског метра, а као својеврстан контрапункт, у другој секцији се налазе нај
дужи стихови у пјесми, од по 12.8 слогова, да би у трећој достизали у просјеку
10.7 слогова. Ово је почетак римоване формације:
Garlic and sapphires in the mud
Clot the bedded axle-tree.
The trilling wire in the blood
Sings below inveterate scars
Appeasing long forgotten wars. (47–51, ЧК 14)
У фрагменту са схемом римовања abacc други и четврти стих су са каталектичким трохејским завршецима, док се остали окончавају јампским стопама;
додатни проблем ствара непотпуна рима, видљива у паровима mud – blood и
scars – wars, које у преводу нема:
У блату сафири и лук
О осовину се лепе.
Дрхтава жица у крви
Пева под скорелом раном
Давнашњи смирујући рат. (ЧК 15)
Успјех преводиоца свакако се види у уједначеном броју од 8 слогова у
стиховима, иако њихове стопе варирају од чистог јамба у првом до дактила,
којима почињу трећи, четврти и пети стих. На тај начин се губи могућност
успостављања трохеја, али дикција остаје у равни Елиотове разуђене лексике
(дрхтава, давнашњи). Одличан превод у метричком и римовном смислу јавља
се мало ниже, у стиховима 58 и 59; тако је “And hear upon the sodden floor /
Below, the boarhound and the boar” преведено као: „И чујемо по влажном тлу
/ Где вепар и пас, гонич му“ (ЧК 15). Први стих је правилан јампски тетраметар, док други почиње и завршава се јампском стопом, а између се налази
комбинација пириха и спондеја, позната и као јонска стопа.
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У сљедећој секцији јављају се најдужи стихови читавог „Бернт Нортона“, и
представљају видну супротност претходној дионици, како по слоговним, тако
и по акценатским и римовним карактеристикама. У традицији енглеског језика
оваквом формом вјешто се служио Волт Витмен у збирци Влати траве (Walt
Whitman, Leaves of Grass), чији је текст прошириван од 1855. до 1892. године. У
Витменовим стиховима веће дужине, који не подлијежу предодређеном метру,
понекад се јавља једна акценатска цјелина на више ријечи у низу, а чак и лексичке ријечи губе свој примарни акценат:
x
– –
x
–
– x – x
Which of the young men does she like the best?
– – x – –
x
– x – –
x .
Ah the homeliest of them is beautiful to her. (Whitman 1855, нав. у
Bradley 1939: 445)
У Елиотовом четвороакцентском стиху, барем у овој секцији II дијела, долази до сличних прозодијских појава, када се и именичке и глаголске синтагме доводе под један дистрибуирани акценат:1
– x –
– –
x
– –
x
– –
x
At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless;
– –
x – – x
– –
x
–
–
x –
Neither from nor towards; at the still point, there the dance is,
– – – – x – x
–
–
x
x––
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity, (62–64, ЧК 14)
Прегнантност енглеске морфологије и недостатак флективних наставака
немају еквиваленте у српском језику, чија бујнија морфологија не дозвољава ни
мањи број слогова ни дистрибуирани акценат као у оригиналу:
– x – – – x– – – – x –
– – x – – – x – –
У мирној тачки света који се креће. Нити месо нити не-месо:
– – x – – x – x – – – x – x
Нити од нити ка; у мирној тачки, ту је плес,
– – x – – – x – – – – x –– – x – – –
– –
Нити застој нити кретање. И не називајмо учвршћеношћу то... (ЧК 15)
Синтагма “turning world” звучала би неприродно да је преведена као „окре
ћући свет“, па је употребљена релативна клауза са адјективалном функцијом,
а двосложна синтагма “still point” у преводу постаје „мирна тачка“ – сасвим
одговарајуће рјешење, иако прозодијски не потпада под дистрибуирани акценат
као оригинална. Иначе, просјек слогова ове секције у преводу износи 16.15 по
1
Аутор користи прилику да се захвали др Горану Станићу и др Андреју Бјелаковићу на
стручној помоћи из домена енглеске фонетике. Одговорност за евентуалне грешке сноси аутор.
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стиху, и уз честе велике варијације у дужини, сама каденца не прати довољно
Елиотов равномјернији метрички израз. На неким мјестима се види и један акценат више у преводу, што је посљедица наведених морфолошких карактеристика српског језика. Један примјер биће довољан за илустрацију:
x
– x – x – – – – – x
And I cannot say how long, for that is to place it in time. (69)
– – – – x– – x – – x– –
– x – – – – x –
И не умем рећи, колико, јер значило би сместити то у време. (ЧК 17)
Оригиналних 15 слогова постало је 21 у преводу, који је семантички изразито прецизан, међутим, инхерентно компликована флексија у српском
језику за резултат има већу дужину реченичних чланова; поред тога, показна
замјеница that преведена је као „значило би“, да у самом стиху буде јасно да
се односи на субјектову немогућност да просторно и временски одреди гдје
се претходно налазио.
Трећи дио доноси краћи метар, у просјеку 9.88 слогова у првој и 9.38 слогова у другој секцији. Главна карактеристика овог дијела види се у томе што прва
секција располаже већим бројем четвороакценатских стихова, а у другој свакако доминирају троакценатски. Осмотрићемо узорак из прве:
x – – – x –
x
– –
x
.
Men and bits of paper, whirled by the cold wind
–
–
– x –
x –x
That blows before and after time,
– x – x – –
x –
x
Wind in and out of unwholesome lungs
x – x – x x –
Time before and time after. (104–107, ЧК 18)
У преводу се број акцената врло досљедно чува, осим што на крају стиха
104 не налазимо једну акценатску цјелину, него усљед дужих ријечи у синтагми, читамо двије:
x –– – x – – x – – – – x –
x –
Људи и папирићи, усковитлани хладним ветром
– – – x – x – x – –
Што дува пре и после времена,
x – – – – x – – – – x – –
x–
Удахнутим и издахнутим из болесних плућа
x – x – x – x –
Време пре и време после. (ЧК 19)
У другој секцији, чији су стихови мало краћи, налазе се чести примјери
постојања свега три лексичке ријечи по стиху, тако да нема неког мјеста арСлавистика XXV/1 (2021)
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битрарном одређивању четвртог акцента, али то не значи да сви њени стихови
садрже тачно три представника такозваних „отворених“ врста ријечи (у првом
стиху и детерминатор all има акценат):
And destitution of all property,
Desiccation of the world of sense,
Evacuation of the world of fancy,
Inoperancy of the world of spirit; (118–121, ЧК 20)
Паралелизми из посљедња три стиха графички су далеко видљивији у оригиналу него у преводу, управо због разлике у аналитичком и синтетичком
изражавању падешких односа у два језика, а акценти су распоређени на исте
лексичке јединице у стиховима, и то условљава да је 12 од 13 ријечи у доњем
цитату носилац акцента (све осим везника и):
И одсуство сваке својине,
Пресахлост света чула,
Испражњеност света маште,
Неделовање света духа; (ЧК 21)
Четврти дио својеврстан је кратки прелаз између два дужа и метрички
равномјернија, и у њему дужина стиха варира од једног до четрнаест слогова;
сходно томе, број акцената износи од један до шест:
– – x –
x – x – –
x – –
Will the sunflower turn to us, will the clematis
–
x
x – x x – – x
Stray down, bend to us; tendril and spray
x
– x
Clutch and cling? (129–131, ЧК 20)
У преводу први стих садржи – ако се можемо послужити инструментима
силабичко-тонске версификације – дактило-трохејски једанаестерац, само му
именица павит, која га продужава на 13 слогова и прави опкорачење са наредним стихом, донекле ремети равнотежу започету цезуром иза шестог слога.
Измјена мјеста предлошке синтагме и глагола савит онемогућује правилнији
метар као „Пригнути и савит к нама“, што би од цијелог стиха 130 направило трохејски четрнаестерац. Трећи стих (131) има два акцента као и оригинал,
а сам глагол држати не би био довољан еквивалент координираној синтагми
“clutch and cling”:
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– –
– x – – x ––
x – x –
Хоће л’ се сунцокрет нагнути к нама, павит
x – –
x– x –
x –– – x –
Пригнути к нама, савит; стржаја и грана
x – – x –
Држати сама? (ЧК 21)
Пети дио пјесме у првој секцији ствара готово истовјетну слику метра из
првог дијела „Бернт Нортона“, са просјечном дужином од 10.1 слога по стиху
и врло регуларном дистрибуцијом четири акцента, и понегдје три, ако су стихови краћи. Друга секција исписана је најкраћим метром у читавој пјесми, са
просјечно 7.38 слогова по стиху, и једини лични глаголи унутар ње су be и rise:
– x – x – x
–
Desire itself is movement
– – – x – x––
Not in itself desirable;
x – – x – x –
Love is itself unmoving, (161–163, ЧК 22)
Превод готово да не одступа по броју слогова, а сви акценти налазе се на
српским еквивалентима као и у изворнику:
x– x – – x –
Сама жеља је покрет
– – – x– x – –
Не сам по себи пожељан;
x – x– – x – –
Љубав сама не покреће, (ЧК 23)
Мање присуство глагола у личном облику чини исказе криптичнијим
и безвременијим, као својеврсну шару, чест симбол у квартету, а једна од
посљедица је и нужно скраћење стихова због обиља неличних синтаксичких конструкција, као на самом крају пјесме: “Quick now, here, now, always – /
Ridiculous the waste sad time / Stretching before and after” (173–175, ЧК 24).
3. Анализа слоја значења
Домен значења пред преводиоца поставља проблем првенствено у нијансама
које ријечи исијавају у одговарајућем контексту; Елиот готово никада није
раздвајао своју индивидуалну религиозност и вјерску праксу од општих истина
које баштини читав људски род, а он их узима за теме у поезији. Изгледало би чак
и неприродно да је овај пјесник писао поезију која се може искључиво схватати
као утјеловљење формулаичних савјета који долазе из знаних и незнаних извора
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од источне до западне традиције кроз неколико миленијума стварања. Критичар
Дејвид Муди (David Moody) сматра да је суштина Четири квартета у томе да
положе ријечи на плећа. Њихов главни план је да тако употребљавају ријечи да би
значиле нешто што је с ону страну ријечи, или да тако преобразе схватање свијета
који се налази у њиховим ријечима да ће бити опажени као божанска Ријеч на
дјелу (Moody 2005: 147). Тема покоравања времена кроз тренутке пројављивања
вјечних истина и тема надвладавања ријечи у квартету су изведене заједно, пошто кроз ријечи ум задобија свијест која може трансцендовати вријеме, и наоко једноставне лексичке јединице често поред денотативног значења имају и
дубље конотативно, углавном из религијског регистра. Тако се послије стиха 4,
„Ако је читаво време вечно присутно“, наредни стих, “All time is unredeemable”,
преводи као „Читаво време је неискупиво“, пошто је у ранијем стиху разријешен
Августинов временски парадокс; поред тога, и жртва Исуса Христа фигурира
као мотив у читавом даљем тексту. Сложеница rose garden (14) звучи природно
и језгровито у српском деривираном облику ружичњак, без прибјегавања непотребним синтагмама као нпр. врт/башта са ружама. Замјеница they из стихова 23 и 30 односи се на присутности које се физички у башти не виде, него се
могу наслутити по томе што их је природна околина свјесна (Blamires 1969: 11).
Пошто је превод настао прије студије Харија Бламајреса (Harry Blamires) Word
Unheard: A Guide through Eliot’s Four Quartets, а и пошто се у српском непознати
појам у множини означава чешће са они него оне, ово мјесто није било лак задатак за превод. Можда би конструкцију “There they were” било ефикасније превести као „Тамо они беху“, а не „Они тамо беху“, али то је мањи камен спотицања
него одређивање рода ових непознатих ентитета.
Када се и посјетиоци имања и метафизичке појавности крећу, они то раде “in
a formal pattern” (31), што је на српском изведено као: „по нацрту тла“; субјект
је сада свјестан тих појавности, које прихватају њега и он њих, док именица pattern значи и образац и нацрт и план, са све видљивијим конотацијама
вјечног у временском током Елиотове медитације. Превод нацрт тла звучи
врло природно, као и круг зимзелена за box circle (32), с тим да енглеска синтагма открива вјештачку оивиченост круга, а оба геометријска лика имају исто
средиште, у које долазе и човјек и неопипљиве присутности, па му се дешава
откровење када то најмање очекује (Blamires 1969: 13). Када се деси тренутак
присуства оностраних појавности, “the pool was filled with water out of sunlight”
(35), иако у стварности воде нема; превод именице sunlight гласи прихватљиво:
сунце, међутим, у пјесми се light у значењу и физичке и божанске свјетлости
јавља на свакој страници.
Позабавићемо се даље неким примјерима у преводу који показују прецизно
нијансирано значење, и можемо их сматрати успјелима, управо зато што преводилац није механички наметао еквиваленте из исте врсте ријечи или класе унутар врсте. Тако је “The trilling wire in the blood / Sings below inveterate scars” (49–
50) превео као „Дрхтава жица у крви / Пева под скорелом раном“, и видимо
да би адјективал дрхтећа и множина ожиљци били мање природни у циљном
језику. Сложеница boarhound (59) преведена је као пас гонич, што у недостатку
дословног слагања ових морфема јасно означава функцију животиње из стиха.
Већ у стиху 60 поново се јавља вишезначна именица pattern, коју Бркић знаСлавистика XXV/1 (2021)
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лачки преводи као стаза – у контексту лова на вепрове, тешко је наћи ишта
пунозначније а тачније. У сљедећој секцији јавља се неколико безглаголских
стихова, да би изоморфно образовало „мирну тачку“ која се не креће, па у стиху
64 читамо: “But neither arrest nor movement”; превод гласи: „Нити застој нити
кретање“, чиме се избјегава глаголска именица стајање и њена конотација процеса који ће се у неком тренутку завршити. Близак паралелизам из стиха 66
“Neither ascent nor decline” преводи се као „Нити успон нити пад“, са антонимима који су фразеолошки прирођени српском језику, иако ascent овдје има и
конотацију вазнесења. У стиху 71 синтагма “release from action and suffering”
гласи „ослобођеност од делања и трпљења“, и одлично илуструје примарни задатак такозваног Пута афирмације у циљу потпуне спознаје (Blamires 1969: 14);
ова именица користи се често и у преводима енглеских ренесансних писаца на
српски, а јавља се на мноштву мјеста у српској књижевности XIX вијека. На
ову конструкцију се наставља “release from the inner / And the outer compulsion”
(71–72), што Бркић преводи као „ослобођеност од унутарње / И спољне принуде“ – док субјект медитира о успону и силаску на духовном путу, пожељно је да
се темељне категорије искуства преводе изведеницама од основа које постоје
колико и српски језик. На том фону налази се и еквивалент управног члана синтагме у стиху 78, “The resolution of its partial horror”: тако читамо древну глаголску именицу са религијским конотацијама: „У разрешењу њеног делимичног ужаса“.
У трећем дијелу опет се јавља варијација на тему времена, са сложеним
квалификацијама у наредној конструкцији: “Time before and time after / In a dim
light: neither daylight / Investing form with lucid stillness” (91–93), а вокабулар у
преводу одаје вјештину налажења природног склада између придјева и именица у синтагмама: „Време пре и време после / У мутној светлости: нит у
дневној светлости / Која заодева облик јасним мировањем.“ Придјеви нејасан
и бистар/провидан не би се тако уклопили са именицама у контексту, а глагол
заодевати поред физичке денотације садржи и конотацију спуштања божанске милости у виду давања чина особи. У стиху 99 види се антитеза пронађена
можда прецизније него у самом оригиналу, “Neither plenitude nor vacancy. Only
a flicker”, а превод гласи: „Ни пуноћа ни празнина. Само пламињање.“ Бркићево
познавање вокабулара погодног за Елиотов пјеснички регистар јасно се види
по глаголској именици пламињање, која и у контексту секције имплицира
дуготрајније стање. У случају стиха 109, себи је дозволио проширење поимениченог придјева у именичку синтагму, што олакшава схватање овог компликованог текста: “the torpid / Driven on the wind”, а превод гласи: „равнодушни створови / Терани ветром“ – наравно, оваква продужавања стихова дешавају се само
спорадично, у случајевима преке потребе. У сљедећој секцији налазе се већ
наведене акценатски успјеле синтагме (стихови 119–121), а ништа мање нису
прецизне ни у лексичком смислу: “Desiccation of the world of sense, / Evacuation
of the world of fancy, / Inoperancy of the world of spirit.” У преводу читамо:
„Пресахлост света чула, / Испражњеност света маште, / Неделовање света
духа“; чак и наставци за апстрактне именице -ion и -cy имају еквиваленте у морфемама -ост и -ње (у случају глаголске именице), а можда најадекватније звучи
пресахлост, веома у складу са темом исушеног духа трагаоца за суштином жиСлавистика XXV/1 (2021)
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вота. У четвртом дијелу постоји неколико упечатљиво конкретних и не тако честих израза за појаве из природе: clematis је павит, tendril је стржаја, spray је
грана, a yew је у преводу туја; сам одломак је кратко али темељно размишљање
о томе како се елементи флоре односе према људима који почивају у земљи.
Посљедњи дио „Бернт Нортона“ не обилује вокабуларом чије примјере већ
нисмо срели, али мјестимично се његова густина повећава, као у стиховима
149–151: “Words strain, / Crack and sometimes break, under the burden, / Under the
tension, slip, slide, perish.” На српски је вјерно пренесена нелагодност субјекта
што нема контролу над оним што жели да изрази, када долази до флуктуације
између мишљења и језика: „Речи се растежу, / Прскају и ломе се понекад, под
теретом, / Под затегнутости, промаше, склизну, губе се.“ Умјешност преводиоца се види и у употреби личног глаголског облика тамо гдје је природнији као
еквивалент за енглески партицип садашњи; тако за оригинал “Shrieking voices /
Scolding, mocking, or merely chattering” (153–154) читамо превод: „Гласови што
вриште, / Грде, ругају се или просто чаврљају“, док у непосредној близини
“crying shadow” (157) постаје „плачна сенка“. Промишљен превод видимо и у
парадоксу: “Desire itself is movement / Not in itself desirable” (161–162); основа и
њен изведени облик без грешке су сачувани и у српском: „Сама жеља је покрет
/ Не сам по себи пожељан“.
На крају ћемо скренути пажњу на одређена преводилачка рјешења гдје су се
омакла погрешна или неодговарајућа значења, што је посљедица сложености
текста и недостатка критичких извора у времену превођења, а о сваком детаљу
никад се не може водити довољно рачуна. Нека од мјеста су напросто наведена да би се видјела двосмисленост оригиналног значења, за које одговарајући
превод нијанси оба значења не постоји. Тако стих 9 и половина стиха 10 гласе:
“What might have been and what has been / Point to one end”, а у преводу стоји:
„Што је могло да буде и што је било / Показује један крај“ – у енглеском језику
именица end може значити и циљ, сврху, чешће него што се то налази у српском.
Религијски тонови очитују се у Елиотовом оригиналу: “shall we follow / The
deception of the thrush?” (21–22); српски превод: „хоћемо ли за / Опсеном дрозда?“ звучи прегнантно без главног глагола, али се конотација сљедбеништва
не види. Можемо се питати да ли је pool из стиха 34 и даље адекватно преведен као рибњак, јер се налази у господској башти, а с друге стране, алтернатива
језерце можда не дочарава неку бетонирану увалу мањих димензија. Озбиљнија
грешка налази се у стиховима 40 и 41: “for the leaves were full of children, /
Hidden excitedly, containing laughter.” Умјесто рјешења „јер лишће беше пуно
деце, / Узбудљиво скривене, и пуне смеха“, требало би да стоји: „Узбуђено скривене, како задржавају/обуздавају смех.“ Тешко је схватљиво, осим као превид
усљед умора, зашто је Бркић превео lymph у стиху 53 као крв, када је то лимфа.
Могуће је да га је занијела именица крв која се јавља нетом раније, у стиху 49.
У стиху 79 јавља се “enchainment of past and future”, а у преводу стоји: „повезаност прошлости и будућности“, што је прихватљиво, само што у туробном контексту проласка душе кроз мучна стања (принуду, ужас и слично) прикладније
звучи увезаност, која имплицира непријатну и детерминисану сталну везу тих
временских димензија. Имајући у виду да се простор у III дијелу односи на
лондонски метро (Kermode and Hollander 1973: 2002), чија атмосфера није ни
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пријатна ни природна, именица из стиха 90 – “Here is a place of disaffection”
(„Ово је место отпадништва“) – боље би се уклапала у контекст када би гласила незадовољство. Мало даље, стих 98 за affection наводи љубав, која нема изведеницу у горњем стиху, па ни превод ни предлог не постижу однос као affection/
disaffection. У слици која личи на гужву преко мостова Лондона из Пусте земље,
види се “Eructation of unhealthy souls” (108), преведено као „Подригивање нездравих душа“. Ове душе, односно измождене људе у безумној трци за зарадом, изригава огромни град у изблиједјели ваздух, и боље је то превести као
избљувавање. У стиху 113, синтагма “in this twittering world” на српском је срочена „у овом узврпољеном свету“, док ти гласови који ремете тишину треба да
буду брбљави, ћурликави или цвркутави, ближи изворном значењу. На самом
крају овог дијела (124–125), јавља се двојако значење свјетских путева – “while
the world moves / In appetency, on its metalled ways” у преводу гласи „док се свет
креће / Са жудњом, насутим путевима“. Слика дочарава погрешну вјеру у линеарни напредак у материјалном смислу, а осим ауто-путева, конотирају се и
пруге, на којима човјек нема слободу ни да скреће (Blamires 1969: 30–31). У
посљедњем дијелу квартета можемо издвојити двије именичке синтагме које
на српском не одговарају сасвим првобитним појмовима: прва је “Chinese jar”
(142), на српском „кинески крчаг“, мада би ближе стварности било „кинески
ћуп“, а друга је “in the figure of the ten stairs” (160). Превод гласи: „у фигури десет степеништа“. Ово је у ствари алузија на теологију Светог Јована од Крста,
који користи слику успињања по десет степеника да би објаснио дисциплину
медитације (Blamires 1969: 40). Парадокс индивидуалног кретања које се завршава општим некретањем карактерише цијели квартет, тако да не чуди што се
ова референца налази при самом завршетку Елиотове поеме.
Укратко, Светозар Бркић је врло успјешно обавио тежак задатак превода
„Бернт Нортона“ и у версификацијском и у лексичком смислу: број акцената из
стиха који није прирођен српском језику успио је да задржи у огромној већини
стихова, а и тамо гдје има силабичких елемената био је вјеран оригиналу. Овај
текст у преводу красе течан, неискварен језик и кретање кроз разне регистре, а
ако медитативни субјект пролази кроз високе или ниске сфере духовног искуства, преводилац сходно томе употребљава лепршавији или тмурнији вокабулар, и уз евентуална побољшања риме и неке значењске исправке, број замјерки
које би му се могле упутити свакако није висок.
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Sergej Macura
A T.S. ELIOT QUARTET IN TRANSLATION: “BURNT NORTON”
Summary
The paper features an analysis of the Serbian translation of T.S. Eliot’s quartet “Burnt Norton”,
the first poem published in the series (1936). This demanding text was translated by Svetozar Brkić
and printed by the Prosveta Publishing Company in Belgrade in 1966. The first level of analysis
concentrates on the aspects of sound and gives comparisons between the elements of English and
Serbian versification and prosody: the major task that the translator had to accomplish consisted in
following Eliot’s accentual verse, much more frequent in English than in Serbian poetry. In addition, Eliot’s polymetric variations necessitated shifts from the dominant four-accent lines to those
with three accents, and there were two brief sections with elaborate rhyming schemes. Brkić tried
to keep up with the demanding compression of English phonetics and morphology, extending the
shortest lines by one or two syllables, and extending the longer ones by as many as four or five. He
retained almost all the accented words in the poem, and due to the inherently lengthier construcСлавистика XXV/1 (2021)
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tions in Serbian, some lines contain one accent too many, and the hovering English accent enables
the original to make one unit of two lexical words, which is not the case with the Serbian equivalents. The second level of analysis discusses the meanings of numerous words or phrases in this
complex text: since the lyrical subject meditates on the soul’s ascent and descent, time and eternity, those different moods were translated with carefully nuanced words from diverse registers. The
translator also formed phrases and sentences with much skill, and certain places sound like genuine Serbian poetry of the time, enhancing the fullness of the reading experience. The paper ends by
suggesting several corrections in the translation, where the Serbian equivalents were chosen with
a lower precision.
Keywords: Thomas Stearns Eliot, “Burnt Norton”, Svetozar Brkić, accentual verse, prosody,
polymetry, hovering accent, translation equivalent, vocabulary, dynamic translation.
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ЗВЕЗДА ДАНИЦА КАО ОДРЕДИШТЕ КУЛТУРНОГ
ИДЕНТИТЕТА У ПОЕЗИЈИ РИЧАРДА БЕРЕНГАРТЕНА
Овај рад има за циљ да кроз мотив звезде Данице, присутне у свим географским и културним поднебљима, покаже блискост Ричарда Беренгартена са словенском традицијом која је у
првом реду песников избор, али и плод фасцинације и посвећености. Непосредност у начину на који је звезда Даница описана и лакоћа интертекстуалног усмерења ка савременој култури у овом случају превазилази песничку инспирацију и јавља се као елемент дескрипције
који одговара низу доследности у ауторовом тумачењу словенске традиције, што ће овде
бити предмет изучавања. Ради илустрације Беренгартеновог виђења мотива звезде Данице
и препознавања њеног значаја у српској традицији, у раду ће се указати на песникову везу
са српским песницима и њихову интерпретацију овог мотива као и на значај мотива звезде
Данице у народној поезији.
Кључне речи: Ричард Беренгартен, словенско наслеђе, традиција, звезда Даница.
This paper aims to analyse the motif of Venus (Danica the star), present in all geographical and
cultural regions, in relation to the poetics of Richard Berengarten. The motif of the star Danica
in Berengarten’s poetry reveals the author’s intimacy with Slavic tradition, not only as the poet’s
choice, but also as the consequence of fascination and commitment. The ease of intertextual orientation towards contemporary culture in Berengarten’s poetics transcends poetic inspiration and appears as an element of description corresponding to a series of consistencies in the author’s perception of Slavic tradition. This paper analyses Berengarten’s view on the motif of the Venus (Danica)
and explores the author’s relationship with some Serbian poets, focusing on the significance of this
motif in Serbian tradition.
Keywords: Richard Berengarten, Slavic heritage, Slavic tradition, Venus (Danica).

Ричард Беренгартен је британски песник, рођен 1943. године у Лондону.
Први пут је дошао у Југославију 1982. године да би присуствовао Београдском
међународном сусрету писаца. Исте године издао је у Кембриџу збирку
Црна светлост (Black Light) посвећену успомени на грчког песника Јоргоса
Сефериса, чије целокупно дело прожима тема односа таме у светлости, и британског историчара Питера Менсфилда (Peter Mansfield), чије су књиге и новински чланци, будући да је шездесетих година био дописник Сандеј тајмса,
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заинтересовале Беренгартена за Блиски исток. У наредним годинама, доласци
су постали чешћи а од 1987. до 1990. године, Беренгартен је живео у Београду
обилазећи неуморно југословенски регион. Повремени доласци су настављени
до данас. Његов превод изабраних песама Тина Ујевића изашао је 2013. године у Британији (Ujević 2013). Са културним наслеђем Балкана, Беренгартен
се упoзнавао слојевито, почев од менталитета појединаца и етничких група,
до заједничких карактеристика народа и њиховог предања. Инспирисан словенским наслеђем, написао је у периоду од 2006. до 2008. године ,,Балканску
трилогију”, конципирану као поетско-историјски запис о обичајима и људима
југословенске регије. Прва збирка У време суше кроз песме додола усмерена је ка предању и миту. Друга збирка трилогије Плави лептир посвећена је
људима, холокаусту, смрти и животу. Под балканским светлом (Under Balkan
Light),1 трећа збирка песама, представља врхунац песникове перцепције народа
на југословенском простору. Присуство снажне емпатије у песмама посвећеним
страдалим крагујевачким ђацима, појавиће се и у овој збирци. Она, осим тога,
обилује именима, посветама, цитатима и интертекстом како према савременицима тако и према специфичним, од стране песника усвојеним, словенским
обичајима. С обзиром да аутор потиче из сасвим другачијег географског и културног поднебља, запажа се како у поступку тако и код одабира мотива специфичан приступ у тумачењу словенске традиције и културне баштине.
Најсложенију симболичку, наративну и композициону улогу код Беренгартена
има мотив звезде. Плурално виђење звезде које имамо у његовој поезији одговара њеној представи у митологији и предању Jужних Словена. Колико је она
блиска онтолошкој пројекцији космоса Старих Словена, видимо у податку да се
у словенској митологији од небеских тела само звезде (и небо) везују за представу космоса док Сунце и Месец имају божанске атрибуте.2 Звезде су традиционално везане за судбине људи, могу да утичу на њих и да их мењају. Посебан
значај придаван је најсјајнијој звезди, која се није узимала као једна звезда, већ
у зависности од тога да ли се појављује ноћу или дању, на северу или истоку,
била је Јутарња или Вечерња звезда, Зорњача, Даница или Северњача.
Супротно традицији, у песми „До виђења Данице“ аутор даје сложену слику
југословенског микрокосмоса у коме судбина мења Даницу. Иако је она у овој
песми превасходно представљена као жена, атрибути звезде чине важан сегмент у композицији песме. У песми је груписан скуп симбола који прате звезду Даницу и који се са њом доводе у везу. Лирски субјекат се њој, међутим,
1 Две збирке песама које чине Балканску трилогију објављене су у преводу Вере В.
Радојевић. У време суше објављена је 2004. године; Плави лептир 2007. године. Збрика Под
Балканским светлом (Under Balkan Light), у којој се налази песма „До виђења Данице“, није
преведена на српски језик. Песма је, међутим, двојезично објављена у оригиналном писму
и са преводом Вере В. Радојевић у издању Српске књижевне задруге, 2011. године. У овом
раду користе се цитати издања Српске књижевне задруге.
2 „Задатак нашег речника јесте најсажетији опис модела света грађеног на митолошким
основама. (…) У избору одредница пошло се од структуре традиционалног модела света
који се може разложити на неколико саставних елемената или категорјалних целина. (…)
Одреднице које описују простор могу се разврстати у следеће групе: 1. Космос – дрво света,
исток-запад, звезде, Воласиње – Влашћи, земља, небо” (Толстој, Раденковић 2001: 10).
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обраћа искључиво као жени. Истовремено је као слика жене у времену послератне Југославије, метафора за земљу која пропада. Иако се на паралелу са
Југославијом ни на једном месту не указује отворено, Беренгартен је у овој песми створио снажну слику Југославије и омогућио да лепота народног предања,
обичаја, навика и живота траје и након формалног краја Југославије коју је он познавао. Мноштво Даница са истим животима и различитим судбинама се у овој
песми стапа у једну бесмртну и безвремену жену, представљену као прамајку,
сестру, љубавницу, земљу и звезду. Она је стога бљесак вечности, тренутак када
читалац постаје свестан постојања нераскидивог поретка који почиње и завршава се на небу. Слику Даничиног живота песник ставља у небески рам како
би потврдио њен однос са звездом. У овом сегменту најуочљивије је присуство
звезде. Песма почиње и завршава се на небу. Симболично, на почетку од звезде постаје жена да би се на крају жена претворила у звезду. Распрострањено
веровање да свако има своју звезду која се пали у часу рођења и гаси у часу
смрти (уп: Кулишић и др. 1970: 73, 113; Толстој, Раденковић 2001: 191–192),
измењено је наглашеном вечношћу звезде Данице. Звезда која симболизује почетак живота, јавља се и у другим песмама код Беренгартена, на пример у „Отац
детету“ (Father to small child), где се као траг људског живота на небу стварају
отисци звезда (imprints of star; Berengarten 2008: 57). Као симбол живота након
смрти она је звезда која сија на грудима стрељаних Јевреја у Јасеновцу у песми
„Спомен плоча за принудне раднике“ (Memorial tablet for a slave labourer; Исто
2008: 45).
У наведеним песмама, Беренгартен није случајно од свих небеских тела одабрао звезду. Њена симболика присутна је у свакодневном животу и чини, поготово у случају звезде Данице, опште место. Песник је препознао њен значај, односно колико је важна као посредник међу небеским телима али и између људи
и небеских тела. Стога је његово виђење звезде Данице идентично представи у
народној поезији. У песми „Женидба сјајнога месеца“ звезда Даница, месечева
сестра, женику бира младу и сватове.
Фалила се звиjезда даница:
„Оженићу сjаjнога мjесеца,
Испросићу муњу од облака,
Окумићy Бога jединога” (Караџић 1975: 176).
Њена повезаност са људима, иако се не дефинише у песми, препознаје се у
завршним стиховима, где невеста дарује сватове. Осим што су дарови намењени
људима, тј. они ће од њих имати користи (и штете), уједно се тумаче природне
појаве и именују њихови божански узрочници:
Стаде муња даре диjелити:
Даде Богу небесне висине,
Светом Петру Петровске врyћине,
А Jовану леда и сниjега,
А Николи на води слободу,
А Илиjи муње и стриjеле (Исто).
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Тројство небеског, еротског и колективног у песми „До виђења Данице“
представљено је звездом која је у предању једног државотворног народа одувек
имала улогу и оностраног и световног. Док су остала небеска тела чврсто везана за своје појавне облике, звезда Даница садржи спектар категорија и значења.
Премда су сва небеска тела у словенској митологији персонификована, само се
код звезде Данице спекулише о земаљском пореклу. Словенско предање бележи да је звезда Даница настала пошто се на небо узнела прерано умрла девојка
(уп.: Кулишић и др. 1970: 73, 113; Толстој, Раденковић 2001: 192), што је људима
чини још ближом и приснијом. У поезији је присутна као невеста и сестра,
најчешће у односу на друга небеска тела, пре свега Сунце и Месец. Чињеница
да је њено име Даница (јер се и по дану може видети на небу), исто код свих
словенских народа, указује на значајно место које је имала у њиховом животу.
Звезда Даница је истовремено блиска и далека, наклоњена и сунчевом и месечевом принципу, њена лепота је заводљива и заштитничка. Народна поезија се
ослања на предање где се најсјајнијој звезди даје више имена, па се отуда зове
још и Преодница – када се на небу појави пре Сунца, и симболично му показује
пут.3 Пример који следи, доноси дијалог Преоднице и Данице:
Преодница Даници беседи:
„Ој Данице, лена лежавкињо,
Ти прележа од вечер` до света,
Ја обиђо земљу и градове (Караџић 1974: 275).
Беренгартеновна звезда такође обилази ‘земљу и градове’. Она се, међутим,
на том путу креће ретроактивно, тражећи по прошлости места која се могу наћи
само у сећању.
Осим у народним лирским песама, где су небеска тела носиоци сижеа песме, њихово присуство видљиво је у великом броју епских песама где служи
као оквир радње и у извесном смислу верификација поетски схваћене истине. Овај поступак показује још једну развојну етапу у процесу сједињења мита
и традиције на коју указује Сретен Петровић у књизи Српска митологија: Да
би народ, у овом случају Срби, „створили митолошки систем богова као своју
персонификовану верзију божанства, таква митологија у националном кључу
захтевала је специфичан социјални контекст (…), да се етнички бесадржајна
основа конкретизује сопственим историјским ликовима” (Петровић 1999: 9).
У народној епској песми „Диоба Јакшића“ која започиње дијалогом Месеца и
звезде Данице у свадљивом тону, слика небеских тела представља увод у епски
приказ односа браће Јакшић, српских властелина. Небеска тела сведоче о ономе
што се догодило, звезда Даница је наиме „дангубила”
Гледајући чуда великога,
Ђе дијеле браћа очевину,
Јакшић Дмитар и Јакшић Богдане (Караџић 1988: 448).

3 Исто.
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Како се песма односи на интерпретацију историјских личности, небеска тела
се у песми више не спомињу. Спомињање на почетку песме показује њихово
присуство у културној традицији.4 У формалном смислу, Беренгартенов однос према звезди у „До виђења Данице“ је најсличнији народној песми „Диоба
Јакшића“. Испевани стихови имали би и код њега и код народног певача исто
значење и без Данице. Са њом, међутим, добијају небеску нит ка свевидећем
сведоку непомућеног кредибилитета.
Почетни стихови песме „До виђења Данице“ показују перспективу звезде:
ВОЖДОВАЦ
Данице, са својим горким црним трешњама и небеским
јоргованима који се раскошно шире по обронцима
(…)
ЗЛАТИБОР
Данице, жалосних врба и липа,
Данице сова и врабаца
Данице храстова и букава (Беренгартен 2011: 31).
Даница се код Беренгартена симболично спушта са неба и постаје жена. Овај
процес одвија се градацијски, тако да стихове њеног појављивања као младе несташне девојчице на улицама Задра, Трогира и Сарајева прате стихови у којима
је и даље присутна перспектива звезде изнад Дубровника и Солина:

ЗАДАР, ТРОГИР
Данице, која се вереш преко опасних стеновитих испупчења
испираних пеном;
САРАЈЕВО
Данице, сувише има супротних ветрова који мрсе твоју косу
да би то било добро за твој властити мир,
безбедност и сигурност;
(…)
РАГУЗА
Данице живахних трговачких градова и
збрканих занемарених периферија
4 Велики број епских песама почиње сликом небеских тела, углавном, да би се успоставио временски оквир где се зора и свитање везују за почетак радње а залазак сунца, појава
Вечерњаче и Месеца за окончавање епске приче. Осим горњег примера овај поступак дат је у
песми „Чавић Мустај бег и Кара-Ђорђије“: „Још зорица не забијелила, / Ни даница помолила лица,/ И од дана ни спомена нема,/ Док покликта са Јавора вила“ (Караџић IV 1986: 408).
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СОЛИН
где остаци амфитеатара,
обрасли бршљаном и ладолежом
надгледају мореузе (Беренгартен 2011: 32, 33).
Постепена метаморфоза звезде у жену најављује Даничино свевидеће и
свемогуће биће, каквим ће се у песми показати. Осим што је свеприсутна, она
је и неустрашива и несавладива попут звезде у народном предању. У песми
„Сунчева сестра и паша тиранин“, девојка сунчева сестрица, мјесечева првобратунчеда, Даничина Богом посестрима без по муке савладава пашу и сватове тако да „не утече ока за свједока / Ни да каже како погибоше“ (Караџић 1975:
177). Изазови које има звезда (жена код Беренгартена) другачијег су метафоричког порекла. Они потичу из стварног живота и усмерени су ка свакодневици, на
овом месту са ироничном дистанцом лирског субјекта:
ПАЛИЛУЛА
Данице која два дана, од јутра до вечери,
припремаш јела за своју Славу;
ДЕДИЊЕ
Данице, која переш и чистиш када оду гости,
празниш пепељаре
пуне просутог вина, бришеш,
гланцаш, штиркаш, пеглаш,
поново одлажеш своју девојачку спрему у чисти
свилени папир (Беренгартен 2011: 37, 38).
Географска перспектива Вождовца, одакле се на Београд, главни град свих
Југославија, гледа са брда, као што га још нерођена Даница гледа са неба, узета
је за почетак песме јер се управо ту, изнад Вождовачког брда појављује Даница,
одакле се може видети и ујутру и увече. Песма, која се мора сврстати у фанопеју,
овом сликом добија још једну наративну димензију коју ствара, тачније, склапа
читалац и која је богатија, што је његова блискост са описаним мотивима јача.
Подједнако паундовски алузивна је и песма „Ламент над Београдом“ Милоша
Црњанског са сликом Зорњаче изнад Београда, која такође позива читаоца да
оживи сопствени низ слика.
Ти, међутим, растеш, уз Зорњачу јасну,
са Авалом плавом, у даљини, као брег.
Ти трепериш, и кад овде звезде гасну,
и топиш, ко Сунце, и лед суза, и лањски снег (Црњански 1983: 263).
Веза између интерпретације звезде Црњанског и Беренгартена овде се не
узима у циљу показивања интертекстуалног односа једне песме према другој,
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већ као још један показатељ Беренгартеновог проницања у културно наслеђе
Срба, тј. Словена. На примеру звезде (Данице) уочавамо паралеле између
Беренгартена и српских песника, односно, идентичан интерпретативни модел
овог мотива. Вечити сјај звезде у релацији са изгубљеном земљом (са отетим
Косовом), чест је мотив код Алека Вукадиновића. У песмама „Ласта скривалица“ и „Вејте пахуље најцрњег снега“, дом је мистична и ирационална категорија,
дата најчешће у сновиђењу кроз метафору звезде.
На млечној стази, без крова и ушћа
Расла ми роса крај звездане леје.
(…)
Светлости благе, умируће
Најтишег краја благи двори
Тишина – потоња звезда куће
Спрема се врата да затвори (Вукадиновић 2007: 36, 38).
Црњански, Вукадиновић и Беренгартен деле слику отетог, односно
изгубљеног дома. Док га Црњански препознаје у најразличитијим местима
света, Беренгартен дом проналази и губи у Југославији. Вукадиновићев дом
чини се одувек обележен ратом и издајом. Зато космос у његовој поезији чине
„скупови црних једначина, мрклинâ, маглинâ“… (Вукадиновић 2007). Као
и код Беренгартена и Црњанског, ни име Вукадиновићевог изгубљеног дома
се не спомиње у песми. За њега, међутим, „Дечани стоје као звезда на стражи цивилизације и културе“ (Вукадиновић 2012). У разговору са новинарком Новости он ће поновити да су ,,Дечани најдивнија и најболнија тачка
његове животне историје” (Вукадиновић 2019). Беренгартен ће слично рећи о
Југославији: „Био сам веома тужан што се Југославија распала, а тема је дошла
из тог осећања. И моје остале балканске књиге, посебно У време суше, говоре
о распаду Југославије. Она више не постоји, морао сам да одем и отуд наслов
‘До виђења Данице’. Много сам везан за ту земљу и све што се десило тешко
сам поднео“ (Б. Ђ. 2012).
Поезија Јове Илића је у смислу односа према звезди, земљи и жени такође
блиска Беренгартеновој перцепцији. И његове песме се у великој мери ослањају
на фолклор и наслеђе. У сонетима је Србија, на пример, „Даница међу звездама
/ Најдивнија од свих земаља“ (Илић 2018).
Милорад Павић песму „Симонида“ Милана Ракића и угашене звезде чију
светлост још увек видимо, узима као антипод стиховима Огиста Доршена
(Auguste Dorchain) и Силија Придома (Sully Prudhomme) који певају о угаслим
звездама, поредећи их са зеницама које се гасе (песма „Очи“ Силија Придома),
односно са звездама које су тек настале и чија светлост још није дошла до наших очију, док светлост која стиже до нас потиче од угаслих звезда (Доршен у
песми „Идеал“). Павић истиче и Готфрида Келера (Gottfried Keller) и његову
песму „Видиш ону звезду“ (Siehst du den Stern), где се светлост угашене звезде пореди са неузвраћеном љубављу. Отуда, поред метафоре Симонидиних ископаних очију, Павић у Ракићевој песми, у сјају угашених звезда, види љубав
која је ишчезла. „Међутим, ни Келер, ни Придом, ни Доршен, нису имали нигде
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на поприштима својих отаџбина ону оскрнављену цркву са нeугаслим бојама
једне несрећне фреске, да њиховим стиховима и звездама позајме од своје вечите лепоте, као што Симонида дели своју лепоту са Ракићевом песмом и даје
од светлости својих очију, светлост угашеним звездама нашег песника” (Павић
1976: 410–415). У Беренгартеновој „Песми за Анђелку“ стихови „на твом небу
нема више места ни за једну звезду“ (No space left in your sky for any more star)
(Berengarten 2008: 79), алузија су блиске смрти, односно споменутог веровања
о звезди као небеском знаку живота. Песма је посвећена стрељаној ратној
заробљеници.
Ниједна Беренгартенова звезда не одлази на небо да би се удала за Сунце
или Месец. Даница не одлази ни да би се тамо, на небу, њен сјај угасио. Она
одлази да би вечно сијала. Песник је изузетним сензибилитетом за фолклор
српског народа, препознао њено трајање. Беренгартен зато са нама дели ону
малу цркву о којој Павић говори и у њој фреску младе српске краљице из
Ракићеве песме, којој варвари и дан- данас копају очи. Блискост коју је аутор
Балканске трилогије остварио са, за њега новом, традицијом учинила је да се
порекло колективног мита народа Балкана у његовој поезији означи као део
његове подсвести. Он је на Балкану открио народ који живи свој колективни
мит, боравећи у Југославији, он је и сам живео тај мит. За разлику од оних који
се са тим митом рађају, он је могао да га посматра са дистанце и да формира
нова, другачија искуства.
Туђем културном наслеђу се може приступити посредно, енциклопедијски,
при чему се полази од интересовања за један културни или традиционални
сегмент, што доводи до ширег интересовања за културу, традицију и мит,
тако да се изучавањем тих самих категорија опажа њихово присуство у савременом животу, односно стваралаштву. Наш песник, међутим, бира непосредни, егзистенцијални, приступ, где се интересовање за културно наслеђе
једног народа јавља из непосредног живота у тој култури, односно доживљаја
његове интерпретације у савременом животу. Он није упознао само наше
наслеђе већ је доживео његово присуство у савременом свету. Његов приступ
словенском наслеђу одвијао се уназад (аналогно кретању планете коју зовемо звездом Даницом).
Стечена блискост учинила је његову поезију својеврсним сведочанством народа Балкана. У раду су показана места где се митско и традиционално спаја са
свакодневницом. „Текст тако постаје сведоком контекста, писано дело пак сапутником усмене комуникације” (Сувајџић 2010: 243).
Такође, указано је на одлике Беренгартеновог виђења словенског наслеђа,
где његова песничка имагинација чини да древни симболи оживе и отпочну
трагање за новим идентитетом, поставши тако метафора песника у потрази за
смислом, што истовремено указује на везу са српским песницима чију је филозофску мисао Ричард Беренгартен препознао као сопствену.
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Zorica Mladenović
Ana Radović Firat
VENUS (DANICA) AS THE ORIGIN OF CULTURAL IDENTIY
IN THE POETRY OF RICHARD BERENGARTEN
Summary
The Balkan Trilogy, written by Richard Berengarten, presents a poetico-historical testimony
on the mythological heritage, culture, and folk customs related to the ex-Yugoslavia regions.
By exploiting the general principles of myth and history, and trivial and poetical existence,
Berengarten’s poetic discourse embodies the myth and life of the Slavic people in the Balkans.
Given that the author’s origin, in geographical and cultural terms, is different from the culture
he depicts, it is evident that the author carefully and very specifically approaches the interpretation
of Slavic culture.
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Despite the fact that the motif of the Venus (Danica) is present worldwide, in Berengarten’s
poetry it reveals the author’s intimacy with Slavic tradition, not only as the poet’s choice, but also
as the consequence of fascination and commitment. The ease of intertextual orientation towards
contemporary culture in Berengarten’s poetics transcends poetic inspiration and appears as an
element of description corresponding to a series of consistencies in the author’s perception of
Slavic tradition. At the hermeneutical level, in Berengarten’s text tradition emerges as an archetype.
Nevertheless, viewed from the aspect of narration it is intertextually directed towards reality. A
number of motifs (rainmaker, butterfly, cherry tree, bees, lilacs, lone oak…) convey their original
meaning from Slavic tradition and gradually bring about the Balkan collective myth emerging in
Berengarten’s poetics as an integral part of his unconscious self.
This paper analyses Berengarten’s view on the motif of the Venus (Danica) and explores the
author’s relationship with some Serbian poets, focusing on the significance of this motif in Serbian
tradition.
Keywords: Richard Berengarten, Slavic heritage, Slavic tradition, Venus (Danica).
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EXPATOVSKÉ PRÓZY ZUSKY KEPPLOVEJ*1
V príspevku analyzujem prózy Buchty švabachom, 57 km od Taškentu a Reflux od slovenskej
spisovateľky strednej generácie Zusky Kepplovej. Interpretačný dôraz v štúdii je na spôsobe, akým
sa tieto prózy zapájajú do dominujúcich tendencií v slovenskej literatúre prvých dvoch desaťročí
21. storočia. Z tematického hľadiska možno Kepplovej knihy označiť ako expatovské, lebo autorka
vo väčšine kratších alebo dlhších príbehov zobrazuje osud mladých ľudí, ktorí po páde totalitných
východoeurópskych režimov v 90. rokoch 20. storočia dočasne opúšťajú svoje rodisko a odchádzajú študovať alebo pracovať do štátov západnej Európy a Ameriky. Kompozícia Kepplovej próz je
mozaikovitá, t. j. jednotlivé príbehy a postavy, aj keď často navzájom priamo nesúvisia, predsa len
tvoria kompaktný a sugestívny obraz života súčasných mladých expatov, poznačený začiatočným
oduševnením politickou slobodou a sľubmi o ničím neobmedzených možnostiach neoliberálnej
spoločnosti, no končiaci sa dezilúziou a spravidla aj ich aktívnou angažovanosťou sa v politickej,
ale najmä sociálnej sfére spoločenského života.
Kľúčové slová: slovenská próza, Zuska Kepplová, expatovské príbehy, mozaika, ilúzia/dezilúzia, angažovanosť, sociálna tematika.
The paper analyzes the prose Buchty švabachom, 57 km od Taškentu and Reflux by the Slovak
writer of middle generation Zuska Kepplová. The interpretational accent in the paper is put on
the manner in which this prose joins the dominant prose tendencies in the Slovak literature of the
21st century. Thematically, the prose of Zuska Kepplová can be defined as ex-patriotic because
most of the tales speak of the destiny of young people who, after the fall of the totalitarian Eastern
European regimes in the 1990’s temporarily left their homeland and went to study or work in
Western European countries or America. The composition of Zuska Kepplová’s prose work is like
a mosaic, which means that individual stories and their protagonists are most often not connected
directly through the story, but as a whole they construct a compact and suggestive image of the
life of contemporary young migrants, who are characterized by the initial thrill at their political
freedoms and promises of unlimited possibilities of a neoliberal society, but later get disappointed
by the realistic situation in the “promised land” and the final active engagement in the political and
social sphere of life.
Key words: Slovak prose, Zuska Kepplová, ex-patriotic stories, mosaic, illusion – disillusion,
engagement, social theme.

Svoju prvú knižne publikovanú prózu Buchty švabachom (2011) rozdelila slovenská prozaička strednej generácie Zuska Kepplová, vlastným menom Zuzana Kepplová
(1982), formálne do dvoch častí, Môžeš sa nebáť a Trianon – Delta, utvorených zo
šiestich poviedok. Sú to hlavne príbehy mladých vysťahovalcov zo Slovenska žijúcich expatovský život v Paríži, Londýne, Helsinkách a Budapešti, ale prostredníc1Príspevok vznikol v rámci projektu číslo 178017 Diskurzy menšinových jazykov, literatúr
a kultúr v juhovýchodnej a strednej Európe, ktorý financuje Ministerstvo osvety, vedy a tehnologického rozvoja Republiky Srbsko.
*
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tvom niektorých vedľajších postáv spisovateľka do poviedok zapája aj „doplňujúce“ mini-príbehy expatov z Turecka, Grécka, Rumunska, Anglicka, Francúzska atď.
Migrácie prozaických postáv v tejto knihe sa teda nekonajú len z východu na západ,
ale aj opačne, zo západu na východ, ba i smerom východ – východ. Inšpiráciu pre
tieto prózy Kepplová nachádzala vo vlastných expatovských zážitkoch, ale aj v skúsenostiach jej generačne blízkych ľudí. Podobne zobrazené životné príbehy, pocity
a postoje voči skutočnosti súčasných nomádov sú hlavnou témou aj neskoršej prozaickej tvorby tejto spisovateľky, zatiaľ publikovanej v knihách 57 km od Taškentu
(2013) a Reflux (2015). O „trendovosti“ takejto témy svedčí predovšetkým pozitívna čitateľská a kritická recepcia hlavne prvej Kepplovej knihy, ale dokladom jej aktuálnosti sú aj podobne koncipované prózy niektorých iných slovenských spisovateľov (Peter Macsovszky, Maroš Krajňak, Ivana Dobrakovová, Svetlana Žuchová,
Michaela Rosová, Mária Modrovich a i.), ktorí sa vo svojich prózach taktiež pokúsili
zachytiť komplikovaný proces prispôsobovania sa cudziemu priestoru či spoločnosti mladých expatov hlavne z východnej Európy. Títo sa po páde tzv. železnej opony
a rozpade ideologicky bipolárne usporiadaného sveta, prilákaní sľubmi o ničím neobmedzovanej politicko-spoločenskej slobode a ekonomickom blahobyte (neo)liberálneho sveta, húfne rozpŕchli hlavne po Západnej Európe a Severnej Amerike. Aj
podľa autorov monografie Hľadanie súčasnosti takýto zvýšený záujem mladej slovenskej prózy o expatovskú problematiku a tematiku teda „súvisí nielen s vnútroliterárnymi procesmi, ale najmä so širším sociálno-politickým kontextom, v ktorom sa
slovenská spoločnosť a kultúra nachádzajú“ (Passia a i. 2014: 61) .
Spisovateľka Zuska Kepplová, ako aj väčšina postáv v knihe Buchty švabachom,
ale aj v jej neskorších prózach, patrí do tzv. Generácie Y1, ktorej slovenskí príslušníci sú narodení hlavne začiatkom 80. rokov 20. storočia a na obdobie totality si spomínajú buď priamo prostredníctvom vlastných hmlistých spomienok na rané detstvo, alebo častejšie iba cez rozprávanie svojich rodičov, respektíve starších generácií
účastníkov danej doby. To, čo je pre túto generáciu na Slovensku, ale aj v iných východoeurópskych krajinách najpríznačnejšie je, že jej príslušníci v najväčšej možnej miere využili posttotalitnú demokraciu či slobodu, a to ani nie prostredníctvom
vlastného, teraz už ničím neobmedzeného politického angažovania sa v rodisku, ale
skôr svojráznym „útekom“ od slobody, akú im núkala nová demokraticky usporiadaná spoločnosť a hľadanie seba či vlastného šťastia v predtým rokmi idealizovaných krajinách „ničím neobmedzených slobôd a možností pre človeka“.
Začiatočnú eufóriu týchto mladých ľudí spôsobenú predovšetkým ich nenáročnosťou v očakávaní z „nového sveta“ („Nemám plány. Hádam som lepšia ako mnoho iných, takže o pracovnej budúcnosti neuvažujem s panikou z krízy. Aspoň sa snažím nerobiť to. Budem improvizovať“ (Kepplová 2011: 143)), no tiež ich vierou, že
svojím odchodom z rodiska len legitímne využívajú núkajúce sa životné príležitosti
(„Nezbalili sme si kufor uprostred noci, neplávali sme cez Dunaj a nepreliezali ostnaté drôty. Proste sme robili to, o čom všetci hovorili: ´Dnes môžete cestovať, chodiť do
dobrých škôl, spoznávať ľudí a hovoriť s nimi cudzou rečou...´ Chceli sme sa zapo1 Autori monografie Hľadanie súčasnosti (Passia a i. 2014: 59) „slovenskú vetvu“ tejto globálne sa formujúcej tzv. Generácie Y označujú ako „Husákove deti“, čiže ako generáciu, ktorej príslušníci boli narodení v období tzv. konsolidácie a normalizácie, čiže v 70. rokoch a na začiatku 80.
rokov 20. storočia.
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jiť, zúčastňovať sa na svete. Naberať ho veľkou lyžicou“ (Kepplová 2011: 155)), postupne vystrieda vytriezvenie a neraz i sklamanie. Spôsobili to predovšetkým spoločensko-kultúrne odlišnosti, ale najmä sociálne podmienky života v novom prostredí,
lebo väčšina mladých expatov, hlavných postáv Kepplovej próz, žije v podpriemerných životných podmienkach, spravidla v horších ako doma (hostel, spoločné, často pivničné izby bez okien na periférii mesta, najlacnejšia strava na rýchlu prípravu,
doplnková práca v povolaniach, o ktoré domáci občania nemajú záujem a podobne) a
trpí aj pre znevažovanie, nacionálnu diskrimináciu a neraz i nenávisť „domorodcov“,
ktorí „prišelcov“ často vnímajú ako niečo cudzie, ohrozujúce či znečisťujúce. Tento
nepríjemný pocit nemajú ani tak pri starousadlíkoch (t. j. Francúzoch, Angličanoch
či Fínoch), ale najmä pri iných prisťahovalcoch (Afričanoch, Turkoch a i.), ktorí
sa však už stačili čiastočne adaptovať na nové prostredie. Názorne to ilustruje príbeh Bratislavčana Michala (poviedka „Mika, Helsinki“), ktorý si po príchode za prácou do Helsínk zmení meno na Mika, aby svojím menom nepripomínal Rusov, voči
ktorým domáci obyvatelia väčšinou prejavovali pohŕdanie, ba i nenávisť.
Postupné vytriezvenie protagonistov a následne i vzrast ich kritickosti voči „vysnívanej“ novej spoločnosti a jej usporiadaniu v knihe Buchty švabachom sa zväčša
neprejavuje priamo, ale skôr prostredníctvom niektorých vedľajších postáv, s ktorými kritickými postrehmi sa Kepplovej hrdinovia síce nestotožňujú úplne, ale predsa
len majú pre ne pochopenie. V prvom príbehu (Petra, Paríž) v knihe Buchty švabachom je to napríklad mama hlavnej postavy Petry, ktorá si s nostalgiou spomína na
staré, dobré (totalitné) časy a hromží na nové (demokratické) spoločenské pomery:
„Uvaria nás ako tú žabu v hrnci! Pomaličky, postupne, však si nič nevšimneme. Ako
keby sme boli sprostí! A ešte nám budú drzo každý večer hovoriť, že sa máme lepšie,
len si to nechceme pripustiť“ (Kepplová 2011: 9). Taká je aj Petrina stará mama, ktorá vnučku „do sveta“ vyprevadí slovami: „Inteligentní mladí ľudia! Aj vás chápem,
že chcete mať svoje peniažky a chcete sa osamostatniť, ale za takú cenu utierať zadky
v Rakúsku?“ (Kepplová 2011: 13).
Okrem prvotnej nenáročnosti v očakávaní mladých expatov majú amortizujúcu funkciu voči deziluzívnemu pôsobeniu novej spoločnosti aj spomienky. V tomto
zmysle iste nie náhodou aj knihu Buchty švabachom spisovateľka začína práve motívom nostalgických spomienok jednej zo svojich postáv: „Uvedomila si, že zbúraním
Centrálu sa stáva pamätníčkou. Odteraz môže otravovať mladších ľudí podrobným
opisom vecí, aké boli a aké už nikdy nebudú“ (Kepplová 2011: 8). Ide tu o mladé
dievča Petru zo Slovenska, ktorá chce študovať v Paríži, privyrába si ako upratovačka v hoteli, no pritom sa zrejme nemôže celkom zbaviť silnej zviazanosti s rodiskom,
čo vyúsťuje do svojrázneho fetišizmu voči niektorým priam kultovým javom a produktom z jej detstva. V konkrétnom príbehu má takúto funkciu napríklad zbúraný
bratislavský bazén Centrál, potom i „národný keksík“, „Horalky“, ktoré Petre mama
pravidelne raz za mesiac posiela z Bratislavy do Paríža, ale také je aj slovo „buchty“,
ktoré si Anka, postava z ďalšieho Kepplovej príbehu (Anka, Londýn), dá vytetovať
na vlastnom tele.
Nevyhnutné sklamanie spôsobené nepomerom medzi očakávaným a reálnym životom, no predovšetkým rýchle nasýtenie sa prvoplánových materialistickým lákadiel novej spoločnosti, najmä v podobe priam kultových značkových produktov (Ikea,
McDonald´s a i.) a bolestné, „živé“ uvedomovanie si limitov „neobmedzených možСлавистика XXV/1 (2021)
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ností“ uplatnenia sa a realizovania ambícií spôsobilo, že títo zo začiatku apolitickí mladí ľudia sa postupne stávajú politicky čoraz uvedomelejší a po návrate do rodiska i
spoločensky angažovaní, predovšetkým v sociálnej sfére života v posttotalitnej spoločnosti. Angažovanosť týchto mladých ľudí sa teda primárne nerealizuje v ich zapájaní sa do politických strán a inštitúcií, ale funguje skôr prostredníctvom rozličných alternatívnych akcií zameraných na vyriešenie len navonok spoločensky marginálnych
problémov: „Pošli SMS za Haiti! Prines konzervy pre útulok! Prispej na LGBT práva! Pozri si dokument o znásilnení! Rozdávaj nálepky! Separuj a recykluj!“ (Kepplová
2011: 129). Takýto spôsob spoločenského angažovania sa je výrazný zvlášť v druhej
časti knihy Buchty švabachom, v príbehu s politicky silne konotovaným pomenovaním
Trianon – Delta, kde sa napríklad hlavná postava, Slovenka študujúca v Budapešti, vracia do Bratislavy s jediným cieľom, a to aby „odvolila Rómsku iniciatívu“ (Kepplová
2011: 148). Na druhej strane má tá istá Kepplovej postava voči študentským protestom vo Viedni, do ktorých sa neskôr aj sama zapája, už výrazne skeptický, až cynický postoj, lebo neverí v ciele a spôsoby tohto študentského boja. Takúto nedôslednosť
v spoločenskej angažovanosti možno vnímať predovšetkým ako prirodzené „hľadačstvo“ mladých ľudí, ale niekedy aj ako spisovateľkin nedostatočný prehľad v súdobej
politicko-ideologickej problematike. Vidno to podľa mňa zvlášť pri modelovaní motívu „Trianon“, ktorý v súčasnosti spravidla evokuje význam maďarskej frustrácie z vyriešenia ich národnej otázky po skončení prvej svetovej vojny, takže spôsob, akým ho
spisovateľka vo svojej próze aktualizuje, ale najmä ľúbostný kontext, do ktorého ho posúva, je prinajmenšom zľahčujúci, ba až naivný.
V Kepplovej debute je problematické aj spisovateľkino zasadzovanie sa za politickú korektnosť, ktoré však nie je vždy dôsledné. Napríklad hlavnej postave v poviedke Trianon – Delta prekáža šovinizmus francúzskeho priateľa („Jean-Jacques
mal rád Budapešť, kde v metre sedeli len bieli ľudia. ´Ako v Paríži, keď bol môj otec
mladý´“ (Kepplová 2011: 92)), no pritom ona sama svojho priateľa či milenca zo
Sarajeva vníma prinajmenšom stereotypne, ak nie aj politicky nekorektne: „Znovu
si všimla tú zlatú retiazku, horný gombík raz rozopnutý, hneď zase zapnutý. Akoby
váhal, či Balkán, alebo EÚ“ (Kepplová 2011: 143). Takúto celkovú nedôslednosť
a nevyhranenosť Kepplových postáv, týkajúcu sa ich postojov k národno-politickým
otázkam, možno vnímať v lepšom prípade ako idealizmus a naivitu, ale v horšom
aj ako nerozhľadenosť a povrchnosť mladých ľudí a ich (prozaickej) tvorkyne. Veď
ako inak pochopiť nasledujúci výrok postavy z poviedky „Trianon – Delta“: „Želala
som si zbaviť sa rodnej reči a ako s vodou z vaničky vyhodiť z hlavy aj jeho, moje
bejby. Budem sa musieť nanovo vymyslieť. Trebárs ako židovka hovoriaca po anglicky s neidentifikovateľným východoeurópskym prízvukom. Alebo budem biela Cigánka“ (Kepplová 2011: 149). Podobne nepresvedčivo vyznieva aj motivácia
vzťahu hlavnej hrdinky k priateľovi zo Sarajeva, čo by malo byť časťou ilustrácie hrdinkinej emocionálnej, predovšetkým bisexuálnej „rozpoltenosti“, avšak vzniká dojem, že do tohto vzťahu, miestami vykonštruovanému a stereotypnému, spisovateľka
akoby nasilu vnášala aj nevhodnú politickú konotáciu: „Vyspím sa so satanom, aby
som z neho vytriasla to tajomstvo. Potrebujem vedieť, čo robil tie štyri roky, keď obliehali Sarajevo“ (Kepplová 2011: 147).
Na rozdiel od nedostatočnej presvedčivosti a dôslednosti v zobrazení spoločensko-politického a sociálneho kontextu príbehov Kepplovej próz v knihe Buchty
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švabachom, kreuje autorka medziľudské vzťahy, najmä ľúbostné, sugestívne a dokáže presvedčivo zobraziť emocionálno-myšlienkové procesy svojich postáv. To je spôsobené iste aj silným efektom zážitkovosti či autoštylizácie v spisovateľkinom budovaní prozaického sveta, v čom však zároveň možno vidieť aj jej jednoznačný odklon
od postmodernej „štylizácie“, aká dominovala v slovenskej próze v 90. rokoch 20.
storočia. Slabé echo postmodernej poetiky síce vidno aj u Kepplovej, napríklad v (pre
jej prózy netypických) sebareflexívnych vsuvkách typu: „Poslala správu, že sa k ním
mám pripojiť, dať si s nimi pivo. Ani náhodou, povedala som si. No potom som si
spomenula, že som predsa rozprávačkou tohto príbehu. Cítila som zodpovednosť.
Akoby som mohla nechať rozprávačku posrať sa a zostať doma? Čo sa stane s príbehom, keď nepôjdem na pivo?“ (Kepplová 2011: 125).
O prevahe autentickosti nad štylizáciou Kepplovej próz svedčí však aj svojrázna modelovosť postáv, ktorá je zrejme autobiografickej proveniencie: postavy sú
spravidla mladé dievčatá pohybujúce sa medzi domovom a svetom a emocionálne
medzi ľúbostnými partnermi, už či v heterosexuálnych, bisexuálnych alebo homosexuálnych vzťahoch, zväčša utvárajúce ľúbostné trojuholníky, štvoruholníky či päťuholníky. Napríklad hlavná postava v poviedke „Trianon – Delta“ rieši (najmenej) štyri emocionálno-ľúbostné vzťahy: rozchod s ex-milencom z Bratislavy, komplikovaný
ľúbostný trojuholník s milenkou z Rumunska a jej milencom z Maďarska a vzťah
s kolegom milencom zo Sarajeva. Možno však konštatovať, že autorke sa zobrazením len navonok obyčajných udalostí, rozhovorov či drobných nedorozumení podarilo veľmi presvedčivo evokovať prinajmenšom netradičné a komplikované emocionálne procesy a stavy tejto postavy. Súbežne s týmito emocionálno-ľúbostnými
vzťahmi riešia Kepplovej (anti)hrdinky aj základné existenčné problémy, týkajúce sa
budúceho života. Rozličné možnosti či núkajúce sa rozchádzajúce sa (životné) cestičky spisovateľka naznačuje otvorenosťou či neuzavretosťou vyrozprávaných príbehov. Neprítomnosť klasickej katarzie, čiže vyriešenie nastolených konfliktov i vytvoreného napätia, však týmto príbehom neuberá na sile, skôr naopak, zvýrazňuje efekt
ich autentickosti, životnosti.
Druhú Kepplovej publikovanú prozaickú knihu 57 km od Taškentu tvoria dve novely: „Slo_oda“ a „57 km od Taškentu“. Expatovskou tematikou týchto próz spisovateľka nadväzuje na poviedky zo zbierky Buchty švabachom, ale na problém dočasného pobytu v cudzej krajine pozerá Kepplová už aj z iných perspektív ako vo
svojom debute. Platí to zvlášť pre novelu „Slo_oda“, v ktorej je vyrozprávaný príbeh
mladých Američanov, manželov Very a Henryka, ktorý sa po páde Berlínskeho múra
presťahovali z New Yorku do Bratislavy s príliš idealistickým predsavzatím „udať
trendy, vytýčiť kontúry nového systému“ (Kepplová 2013: 28). Do ich tematicko-významového okruhu patrí aj vedľajšia postava v novele, mladý Američan Mika, ktorý prichádza do posttotalitného Slovenska učiť angličtinu. Zrejmé však je, že tieto tri
postavy sčasti vznikli z modifikovaného a dôkladnejšie rozpracovaného príbehu rodiny Kosowski, prisťahovalcov na Slovensko z Ameriky, načrtnutých už v poviedke
„Mika, Helsinki“ z Kepplovej debutu. Takáto nadväznosť a prestupovanie jednotlivých tém, motívov a modelových postáv je jedným zo základných znakov Kepplovej
naratívnej stratégie v prvých dvoch publikovaných knihách. Okrem prvoradej významotvornej funkcie, teda zdôrazňovaní určitých relevantných motívov a významov, má daná stratégia aj sekundárny, sceľujúci efekt, spôsobujúci žánrový posun
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z východiskovej poviedkovo-novelistickej k románovej štruktúre. Niektoré motívy
z prvých dvoch Kepplovej próz síce prestupujú aj do tretej prozaickej knihy autorky, Reflux, no už nemajú takýto dostredivý efekt, lebo daná próza je už jednoznačne
koncipovaná ako román.
Okrem neobvyklého migrantského pohybu zo západu na východ, konkrétne
z Ameriky na Slovensko, nóvum v novele Slo_oda predstavuje aj motív slovenskej
politickej emigrácie z obdobia komunistickej totality. Je to príbeh slovenského maliara, v novele označovaného slovom majster, a jeho manželky, ktorí sa tesne pred
Nežnou revolúciou z politických dôvodov vysťahovali do Berlína. Maliar, sklamaný
aj novou spoločnosťou, sa hneď po páde komunistického režimu vracia do rodiska,
zatiaľ čo jeho manželka zostáva žiť v Nemecku. Téma politickej emigrácie je netypická a zriedkavá v literatúre mladších slovenských spisovateľov a vzniká dojem, že
aj Zuske Kepplovej nie je veľmi blízka. Dôvody takejto dištancie možno hľadať predovšetkým v „neautentickosti“ témy, lebo na rozdiel od väčšiny ostatných príbehov,
ktorých základnou inšpiráciou je spisovateľkina osobná skúsenosť alebo empíria jej
generačne blízkych mladých ľudí, táto „exilová“ téma je úplne získaná z „druhej
ruky“, takže aj jej transpozícia do prozaického textu nie je najpresvedčivejšia.
Osudy dvoch expatovských rodín, slovenskej a americkej, obývajúcich susedné
byty v bratislavskom paneláku sa v novele „Slo_oda“ skrížia najprv len priateľským
a neskôr aj (pravdepodobne) mileneckým vzťahom medzi zostarnutým slovenským
maliarom a mladou Američankou Verou. Vedľajšou postavou v tomto ústrednom
dvoj-príbehu je aj Slovenka Majka, študentka, ktorá si privyrába ako upratovačka
u Very a Henryka. Príbeh novely vyúsťuje do nedopovedaného a dostatočne nemotivovaného priateľsko-eroticko-„anomálneho“2 vzťahu medzi Verou a Majkou.
Podobne ako vo svojom debute, aj v novele „Slo_oda“ Kepplová najväčší významový dôraz kladie na emocionálne, najmä ľúbostné vzťahy, ktoré aj tu kolíšu medzi hetero- a bisexualitou. Na rozdiel od próz zo zbierky Buchty švabachom,
v ktorých autorka tieto motívy len naznačuje, v novele „Slo_oda“ vyznievajú priateľsko-ľúbostné vzťahy medzi jednotlivými postavami príliš vykonštruovane. Platí
to tiež o povahokresbe, najmä mužských postáv (Henryk, majster či Mike), ktorých
správanie a konanie je nedostatočne motivované. Najpresvedčivejšie je v tejto novele
koncipovaná postava Very. Hraničnú existenčnú situáciu poznačenú Verinou sťaženou adaptáciou sa na nové prostredie i nedostatočnou sebarealizáciou, kulmináciou
manželskej krízy a napokon tiež hľadaním náhradného vzťahu so zostarnutým slovenským maliarom či neskôr so študentkou Majkou však autorka viac-menej úspešne a sugestívne zachytila.
Z kompozičného hľadiska je novela „Slo_oda“ usporiadaná do neúplných dialógov, v ktorých si jednotlivé postavy rozprávajú svoje životné príbehy či o svojich
problémoch. Najpresvedčivejšie sú tie dialógy – monológy, v ktorých postavy hovoria o svojom vnútornom svete, teda o emóciách, alebo všeobecne o svojich existenčných problémoch. Menej presvedčivé sú časti dotýkajúce sa spoločensko-poli2 Na rozdiel od niektorých iných sexuálnych motívov v Kepplovej prózach, akými sú povedzme
„mierna“ nymfománia alebo lesbizmus v debute, ktoré môžeme vnímať aj ako určitú detabuizáciu,
erotická fetišizácia cudzieho odevu v tejto novele už nemá závažnejšiu významotvornú funkciu
a vnímame ju len ako „ozvláštňovanie“ v podstate nezáživného príbehu.
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tickej problematiky nazerané z expatovskej pozície, či už Američanov (Vera, Henryk
a Mika) na život na Slovensku, alebo Slovákov (maliar, jeho manželka) na situáciu
v Nemecku. Najmä Slovensko odpozorované z perspektívy Američanov vyznieva
v tejto novele príliš stereotypne a miestami až predpojato, čo si všimla aj literárna
kritika, ktorá písala o Kepplovej próze: „Napriek subjektivite priamej narácie, teda aj
nároku rozprávačsky na zjednodušený názor či hyperbolu, pôsobí daná generalizácia
nepresvedčivo a svedči o zjednodušenom až stereotypnom konkretizovaní ľudí i krajiny v období bezprostredne po revolúcii.“ (Součková 2015: 136). Skutočnosť „ponovembrového“ Slovenska je v novele zobrazená spravidla v šedých farbách. Ľudia
sa tu správajú prinajmenšom čudne („vulgárne si potriasali rukami a mračili sa na
verejnosti“ (Kepplová 2013: 22)), pritom sú takí plachí, že pred susedmi utekajú do
výťahu, spravidla majú „paradentózne predné zuby“ (Kepplová 2013: 34), ale najmä
„otrockú morálku“ (Kepplová 2013: 25). Autorka sa pravdepodobne nemohla s perspektívou cudzincov osobne stotožniť, takže i zmýšľanie a nazeranie na skutočnosť
týchto ľudí „vykonštruovala“, nie však vždy i presvedčivo.
Kritiku spoločnosti, najmä jej politicko-ideologického usporiadania, sa však
Kepplová usilovala podať nezaujato, kritizujúc prostredníctvom svojich postáv jednak minulú totalitnú (príbeh maliara a jeho manželky), ale aj súdobú neoliberálnu spoločnosť. V tomto smere je dôležité dvojité rozčarovanie slovenského maliara, najskôr
z komunistickej, neskôr z neoliberálnej spoločnosti. Nositeľom radikálnej, priam marxistickej kritiky neoliberálnej ideológie a súčasnej globalizácie je Američan Mika, ale
táto kritickosť je prítomná aj v príbehu Henryho, v jeho utopisticko-filantropickom presadzovaní neoliberalizmu do bývalých komunistických krajín.
V novele „57 km od Taškentu“ je hlavná postava študentka antropológie zo Srbska,
oslovovaná v próze ako bejby. Bejby je na študijnom pobyte v Budapešti, kde sa
zoznamuje s Billom (Bélom) z New Yorku a Zolim z Budapešti. Je to zrejme typický
príklad ženskej erotickej fantázie („Pri pokladni kina vytiahla hotovosť a povedala,
že zaplatí. Na ten večer si ich kúpila oboch: Zoliho ruka na ľavom a Billova na pravom kolene, kým bejby zabárala ruky do vedra s pukancami“ (Kepplová 2013: 119)),
čiže kľučkovanie ženy medzi dvomi zamilovanými mužmi, ktorí navyše „milujú jednu ženu, ale napokon dokážu byť priatelia“ (Kepplová 2013: 105). Tento priam lajtmotív Kepplovej próz, teda ľúbostný troj- či viacuholník je síce aj v tejto novele situovaný do expatovského kontextu, no najviac zdôraznená je tu ľúbostná rozpoltenosť,
či skôr nedostatočná emocionálna vyhranenosť hlavnej ženskej postavy.
Takto tematicky komponovaná novela „57 km od Taškentu“ jednoznačne a organicky patrí do kontextu zbierky poviedok Buchty švabachom. Odlišná je tu však národná príslušnosť postáv (Srbka a dvaja Maďari), protagonistkina migrácia z východu
(Srbsko) na východ (Maďarsko), respektíve dvojsmerná migrácia mužských postav;
primárna politická emigrácia na Západ (Billa do Ameriky a Zoliho do Švajčiarska)
a sekundárna, ekonomická, návrat späť do rodiska: Billa, ktorý sa po finančnom krachu v Amerike vracia do Budapešti a Zoliho, ktorý v rámci globalizačnej migrácie
kapitálu, konkrétne švajčiarskej továrne čokolády, prichádza pracovať do hlavného
mesta Maďarska.
Podobne ako väčšina poviedok v zbierke Buchty švabachom, ani tento Kepplovej
príbeh nekončí happy endom: Zoli odchádza pracovať do fabriky čokolády v Taškente,
hlavnom meste Uzbekistanu, Billy sa zamestná v banke v Astane, hlavnom meste
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Kazachstanu a bejby sa vracia domov do Srbska, s nie veľmi ružovou perspektívou
práce v parfumérii v Belehrade. Aj napriek (fyzickému) rozchodu však príbeh troch
mladých expatov zostáva otvorený, nedopovedaný, s možnosťou jeho pokračovania
v jednom z mnohých ponúkajúcich sa smerov. Takéto ukončenie novely súvisí predovšetkým s mladým vekom týchto Kepplovej postáv, ktoré sú na začiatku životnej
cesty a ešte stále sa im núkajú rozličné možnosti či životné cesty. Otvorený koniec
príbehu však signalizuje aj jednoznačný, no príliš transparentný spisovateľkin ideologicko-politický postoj, lebo je úplne v súlade so systémom súčasného globalizovaného sveta, „neobmedzených“ možností pre človeka – pravdaže, hlavne pre tých
mladých, schopných a vynaliezavých. Tí, ktorí sa však vzpierajú pravidlám hry takto
usporiadaného sveta, alebo tí, ktorí sú inertní a neprispôsobiví, musia počítať s permanentnými existenčnými frustráciami a problémami a iste i s postupnou spoločenskou marginalizáciou.
Tretia publikovaná prozaická kniha Zusky Kepplovej Reflux3 má už všetky znaky
románového žánru a formálne je zostavená z troch častí: Milan, Hanusová a Hlavné
mesto. Hlavná dejová línia v románe sleduje príbeh Slovenky Evy Strapkovej, ktorá
sa vracia do rodiska zo študijného pobytu v Amerike. Eva preruší štúdium africkej
literatúry, aby pomáhala mame opatrovať Alzheimerovou chorobou postihnutú starú
mamu, pričom sa dočasne zamestnáva ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry v základnej škole v rodisku, aby neskôr pokračovala v štúdiu v Prahe. Najväčší
významový dôraz v románe je na Evinom vnútornom svete, predovšetkým na jej
intímnom, ľúbostnom živote: rozchode s milencom, Indom Kumarom v Amerike,
neúspešnom pokuse o nadviazanie ľúbostného vzťahu s Rómom Milanom hneď po
návrate do rodiska, i aktualizovaní nostalgickej spomienky na prvú lásku zo základnej školy Erika Trnavského a napokon nájdení vzťahu v Prahe, k českému študentovi Petrovi.
Na rozdiel od ľúbostných vzťahov, problémov a konfliktov, ktoré sa spisovateľke podarilo na relatívne malom naratívnom priestore čitateľovi viac-menej presvedčivo evokovať, Evine pomery k ostatným vedľajším postavám v románe sú len
načrtnuté a často nedostatočne rozpracované. Okrem priam archetypálne komplikovaného vzťahu s matkou, ktorý sa spisovateľke prostredníctvom niekoľkých mini-príbehov podarilo v hlavných črtách v románe zachytiť, už Evine vzťahy s bratom Ferom, sestrou Kristínou, starou mamou, otcom žijúcim v Prahe, profesorom
z Ameriky a priateľkami Idou a Petrou sú podané torzovito a väčšinou vyznievajú
neživotne, vykonštruovane. Súvisí to zrejme s nedostatočnou povahokresbou týchto vedľajších postáv, ktorých načrtnuté životné príbehy, či skôr výseky zo života, sa
prelínajú s hlavnou dejovou líniou, no pritom akoby zostávali mimo jej významovej konotácie. Platí to možno najviac pre príbeh Evinho brata Fera, reprezentujúceho typického manažéra, uprednostňujúceho kariéru pred rodinným životom, ktorému spisovateľka venuje značnú naratívnu pozornosť, no nedarí sa jej však prehĺbiť
jeho prvoplánovú ilustratívnu funkciu. Podobne je zobrazený, teda i dostatočne nerozpracovaný, aj príbeh Evinej rozvedenej sestry Kristíny, ktorá lavíruje medzi po3 Slovo reflux súvisí so schopnosťou hlavnej postavy Evy vrátiť zjedenú potravu do pažeráka
a ešte raz si ju „vychutnávať”. Je v tom pravdepodobne aj určitá symbolika, povedzme v zmysle
nostalgického vychutnávania už raz prežitého, minulosti, spomienok... Daný motív však vyznieva
prinajmenšom bizarne, až nechutne, čo pravdepodobne nebol spisovateľkin zámer.
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citmi osamelosti, prázdnoty a apatie a hľadaním alternatívnych spôsobov sebarealizácie. Do tohto kontextu možno pridať aj mini-príbeh Evinej priateľky Idy, ktorá
sa prostredníctvom spoločenských sietí usiluje nájsť ľúbostného partnera, do čoho
je bizarne zapojená aj hlavná hrdinka románu. Tieto vedľajšie postavy a ich životné
osudy majú zrejme v narácii primárnu ilustratívnu a doplňujúcu funkciu, no spravidla vyznievajú schematicky a vykonštruovane a významovo veľmi málo obohacujú
základnú dejovú líniu.
Intímna, teda rodinná a ľúbostná tematika sa podobne ako v predošlých Kepplovej
knihách prelína či kombinuje so sociálno-kritickou tematikou. Takúto naratívnu stratégiu cítiť už od začiatku románového príbehu, najviac v Evinom priam vystatovačnom úsilí o politickú korektnosť, najprv vo vzťahu k „rómskemu problému“
(„ľúbostná“ epizóda s Milanom, Rómom, podľa ktorého je aj pomenovaná prvá časť
románu), neskôr v aktívnom zapájaní sa, vskutku neúspešnom, do riešenia sociálneho prípadu dievčaťa Ivany Hanusovej, podľa ktorej spisovateľka pomenoval druhú
časť románu (Hanusová). Ivana je žiačka 8. triedy, má záľubu vo fotografovaní, no
pritom už porodila dve deti, ktoré vychováva stará mama, zatiaľ čo Ivana odchádza
žiť do Prahy. Román sa končí deprimujúcim obrazom života bezdomovcov, medzi
ktorými je i Ivana: „Okolo ohňa sedeli obvyklí podozriví – predčasní starci so zamuchlanými bradami, červenotváre ženské s uhorkovitými nosmi, pankáči vyzlečení do
pol tela a ukazujúci bledé rebrá a napokon slnkom ohorená Hanusová vyzlečená do
podprsenky, takže Eva mohla na jej zriasenom bruchu zahliadnuť orlicu s rozprestretými krídlami. Sedí tam opretá lakťami na kolenách a hlavou vystrčenou pred seba,
oči vyvalené a díva sa priezorom v zeleni priamo pred seba. Okolo krku má obojok
s kovovými ostňami ukončený kúskom reťaze. Díva sa“ (Kepplová 2015: 251–252).
Kepplovej románový príbeh Ivany Hanusovej pripomína niektoré najpresvedčivejšie časti zo „sociálnych“ próz Moniky Kompaníkovej. Na rozdiel od Kompaníkovej
próz, v ktorých sú takéto motívy hlavnou významotvornou zložkou prozaickej témy,
v Kepplovej tvorbe zostávajú mimo hlavnej naratívnej línie a tejto spisovateľke sa
vcelku nedarí ich kompozično-významová integrácia do celkovej štruktúry románu,
takže v konečnom dôsledku síce vyznievajú ako atraktívny, no predsa viac-menej
nesúrodý apendix.
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Adam Svetlik
EKSPATOVSKE PROZE ZUSKE KEPPLOVE
Rezime
U radu analiziram proze Buchty švabachom, 57 km od Taškentu i Reflux slovačke spisateljice
srednje generacije Zuske Kepplove. Interpretacijski akcenat u studiji je na načinu na koji se ove
proze uključuju u dominantne prozne tendencije u slovačkoj književnosti 21. veka. Iz tematskog
aspekta proze Zuske Kepplove mogu se definisati kao „expatovske“, zato što većina u njima
ispričanih priča govori o sudbini mladih ljudi koji posle pada totalitarnih istočnoevropskih režima,
devedesetih godina 20. veka, privremeno napuštaju svoju domovinu i odlaze da studiraju ili rade
u zemlje Zapadne Evrope i Ameriku. Kompozicija proznih ostvarenja Zuske Kepplove je poput
mozaika, što znači da pojedinačne priče i njihovi akteri najčešće nisu radnjom direktno povezani,
ali ipak kao celina izgrađuju jednu kompaktnu i sugestivnu sliku života savremenih mladih
migranata, koje karakteriše početno oduševljenje političkim slobodama i obećanjima neograničenih
mogućnosti neoliberalnog društva, no kasnije razočaranih realnom situacijom u „obećanoj zemlji“
i, konačno, aktivni angažman u političkoj, ali još više socijalnoj, sferi društvenog života.
Ključne reči: slovačka proza, Zuska Kepplova, ekspatovske priče, mozaik, iluzija-deziluzija,
angažovanost, socijalna tematika.
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POSTAVA V PRÓZE MÁRIE KOTVÁŠOVEJ-JONÁŠOVEJ
Literárnu postavu v próze pre deti a mládež slovenskej vojvodinskej autorky Márie KotvášovejJonášovej vnímame predovšetkým cez niekoľko dôležitých problémových okruhov ako sú detský
aspekt, otázka mimetizácie a referenčného odkazu na mimotextovú realitu, respektíve cez vzťah
autenticity a štylizovanosti v umeleckom texte. Kategóriu postavy si všímame aj vo vzťahu
k detskému čitateľovi, v zmysle detského stotožnenia sa s literárnymi vzormi, ktoré mu pomáhajú
v kognitívnom a duševnom procese dozrievania. Na kreovanie detskej postavy majú dosah i zvolené
rozprávačské postupy a stratégie či žánrové súvislosti.
Kľúčové slová: Mária Kotvášová-Jonášová, literárna postava, detský aspekt, autentickosť,
štylizovanosť, detský čitateľ.
Literary characters in fiction for children and youth written by Mária Kotvášová-Jonášová,
a Vojvodinian-Slovak author, are primarily observed through several important aspects. These aspects are that of a child, the issue of mimesis and the reference to reality outside the text, observing
the relation of authenticity and stylization in a literary text. The category of the character is also perceived through their relation towards a child reader, in the sense of a child’s identification with literary models helping the child to mature both cognitively and spiritually. The chosen manners and
strategies of storytelling, as well as generic contexts, also influence the creation of a child character.
Keywords: Mária Kotvášová-Jonášová, literary character, aspect of a child, authenticity, stylization, a child reader

Literárna postava1 je popri kategórii rozprávača kľúčová v štruktúrovaní a aj ontológii epického textu, resp. narácie. Kým rozprávač viacej prislúcha naratívnej rovine, postava je tesnejšie zviazaná s rovinou príbehu. Literárnu postavu môžeme definovať ako osobu, ktorá vystupuje v literárnom diele a je nositeľom nejakej udalosti,
čo má korene ešte vo formalizme a štrukturalizme (Kubíček a kol. 2013: 41). Ak niet
deja bez jeho nositeľa – postavy, platí aj opačne, postava či subjekt si vyžaduje nejakú akciu. V poetike a predovšetkým v naratológii sa vykryštalizovali dve protichodné návrhy na uchopenie a analýzu kategórie literárnej postavy. Prvý sa odvíja od chápania textu ako napodobneniny skutočného sveta a o postavách sa hovorí na základe
posudzovania podľa správania a konania skutočných osôb. Na druhom póle tohto,
zjednodušene povedané, mimetického chápania postavy je semiotický či štrukturalistický prístup, kde je postava znak, resp. konštrukt a kde postava neodkazuje k niečomu mimo textu, ale je funkčnou súčasťou rozprávaného sveta (tamže: 59). Ako to už
býva, extrémnosť anuluje otvorenosť a ústretovosť voči inakším názorom; aj ohľa1 Namiesto termínu literárna postava sa v závislosti od teoretickej koncepcie používajú aj ďalšie
ako sú subjekt, figúra, entita, resp. fikčná jednotlivina v teórii fikčných svetov L. Doležela. D.
Hodrová napríklad hovorí o postavách definíciách a postavách hypotézach. Detailnejší prehľad
k vývinu a výskumu kategórie literárnej postavy pozri vo Fořt 2008.
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dom tejto problematiky sa javí stredná cesta, na čo upozorňuje napr. teória literárnej
komunikácie a kognitívna naratológia. Postavy sa v rétoricky zameranej naratológii
vnímajú ako estetické kategórie, určené na angažovanie čitateľa k určitému postoju,
ako textom riadená recepcia (tamže: 62). Ale i vtedy si treba uvedomiť, že vnímanie a následné interpretovanie postavy závisí od konkrétneho literárneho textu, raz
literárny text viacej inklinuje k empirickému zažitiu, inokedy je viacej funkciou alebo znakom, ale nikdy nesmieme prekročiť ontologickú hranicu a postavu pokladať
za skutočného človeka. „Patrí teda do sveta rozprávania, z ktorého nemôže vystúpiť
a konať mimo konkrétnych súvislostí konkrétneho naratívneho sveta.“ (Harpáň 1994:
210) A naopak, literárnu postavu nemôžeme nevzťahovať ku aktuálnemu ľudskému
svetu, aj vtedy keď z jej reprezentatívnej funkcie nič nezostáva. Literárna postava
stále bude patriť iba do fikčného sveta, je literárne/textovo sprostredkovaná a preto
nikdy nemôže byť skutočná, ale „[z]ůstáva v postavě tedy určité jádro reprezentativnosti, typovosti odvozované od naši zkušenosti s lidskou existencí v aktuálním světe“
(Bílek 2003: 161). Ako epická kategória, úzko a neoddeliteľne je spojená s ostatnými
kategóriami ako sú rozprávač, udalosti a dej, čas a priestor.
Pre nás, vzhľadom na predmet skúmania a tým je próza pre deti a mládež súčasnej
slovenskej spisovateľky Márie Kotvášovej-Jonášovej (1957), je produktívne vnímanie literárnej postavy z tematického, mimetického a reprezentačného vzťahu k mimoliterárnej skutočnosti, predovšetkým z aspektu detského príjemcu. Aj keď je každá postava vytvorená jazykom – predstavu o postave si čitateľ vytvára na základe
rozprávačovej (priamej a nepriamej) charakterizácie a prehovoru postáv (dialógu,
monológu, priamej a nepriamej reči) a jej konania, pričom najčastejším modelom pri
stvárňovaní literárnej postavy je človek (Harpáň 1994: 210).2 Na rozdiel od diskurzívneho (skúseného, poučeného, dospelého) príjemcu, ktorý si uvedomuje textom
riadenú recepciu postavy (teda to, ako je modelovaná) dieťa postavu vníma oveľa
bližšie a bezprostrednejšie ‒ inklinuje k naivnému čitateľovi. K tomu dieťa menej
racionalizuje recepciu diela, viacej sa „vžíva“ a prežíva to, čo sa stáva detskému hrdinovi.3 Detská postava nie je len kľúčovým prvkom v sujetovej výstavbe textu, ale
má významné miesto v realizácii základných funkcií intencionálne zameranej tvorby pre deti (predovšetkým tej primárnej estetickej funkcie, ale i výchovnej, poznávacej, etickej, zábavnej). Práve prostredníctvom literárneho hrdinu sa môže realizovať silná identifikačná väzba detského čitateľa s detským hrdinom.4 Keď sa literárny
2 Je až banálne pripomenúť, že postava môže byť aj zviera, predmet, stroj či iná entita, ale
s ohľadom na poetické a intencionálne špecifikum literatúry pre deti aj toto si treba uvedomiť. Aj
nami skúmaná autorka má ojedinelé prózy inklinujúce k žánru autorskej rozprávky, kde sa vyskytujú animálne a predmetové postavy.
3 V našom príspevku budeme termíny literárna postava, literárny hrdina a občas i detský protagonista používať v rovnakom význame a striedavo predovšetkým zo štylistických dôvodov. Aj keď
existuje tendencia termín hrdina používať v zmysle jeho kladných charakteristík, napr. v opozícii
s antihrdinom, kým termín literárna postava je v tomto zmysle neutrálnejšia. Spravidla sa v štúdiách
o literatúre pre deti používa termín detský hrdina a detský protagonista.
4 Od sedemdesiatych rokov sa v českej literárnej vede, najviac pričinením O. Chaloupku a V.
Neskusila presadilo (z genologického hľadiska) nadbytočné terminologické pomenovanie „príbehová próza zo života detí s referenčným hrdinom“, ktorý mal mať predovšetkým formujúcu funkciu na adresáta.
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teoretik a pedagóg Radoslav Rusňák zamýšľa nad otázkou: Kto je literárny hrdina?
prichádza k poznaniu, že ide o dôležitú komponentu detského duševného dozrievania „lebo všetko, čo (dieťa ‒ poz. Z. Č.) robí, je svojím spôsobom integrované a takto
sa dieťa podieľa na tvorení vlastnej osobnosti“ (Rusňák 2017: 55). Aj keď je jasné,
že ani celkom malé dieťa postavu nevníma vyslovene ako živú bytosť z aktuálneho
sveta (v duchu svojich skúseností napr. aj s folklórnymi žánrami), ale psychologicky a mentálne je menej schopné príbeh racionalizovať a viacej ho percipuje emočne
a intuitívne, t. j. zážitkovo. V príbehovej próze sa dieťa cez postavu ako konajúceho
subjektu vovádza do rozprávaného sveta a postava mu umožňuje, aby ten fiktívny
svet posudzoval a hodnotil v rámci svojich psychických, mentálnych a poznávacích
možností. Detský čitateľ si postavu dotvára podľa svojho psychického ustrojenia,
ktoré sa v detskom veku výrazne a dynamicky mení, ako zdôrazňuje aj Peter Zajac:
„Literárny text prijíma dieťa spočiatku zástupne za skutočnosť; postupne vníma literárny text zástupne za literatúru, neskôr za literárny druh a žáner a až nakoniec si uvedomuje celú diferencovanú hierarchiu od literárneho textu cez literárny žáner a druh
k autorskej a textovej jedinečnosti“ (Zajac 1993: 81).
Spisovateľka Kotvášová-Jonášová sa vyprofilovala predovšetkým v žánrovom
okruhu príbehovej prózy, resp. spoločenskej prózy pre deti a mládež. Základnou
látkou jej umeleckého sveta tvorí žitý svet detí predškolského a školského veku.
Transpozícia látky (skutočné udalosti a zážitky alebo „objektovú skutočnosť ako
materiálový podklad, zásobáreň témy“; Rakús 1999: 17) na tému a problém, teda
na poetologickú kategóriu umeleckého diela sa koná pod silným vplyvom detského
aspektu, s poznaním vývinových etáp detstva a s rešpektovaním recepčných možností detského čitateľa. Tvorivá metóda tzv. reálnej fikcie, keď „je literárne dielo vytvorené napodobňovaním (mimetizáciou) reálneho života“ (Stanislavová 1996: 11) prispieva k možnosti príbeh detských hrdinov vnímať ako súčasť/výsek zo skutočného
sveta. V reálnej fikcii je postava stvárňovaná ako možný jednotlivec, jej konanie čitateľ posudzuje na základe svojich vlastných skúseností a hodnôt. Príbehy pre vekovo
mladších čitateľov, respektíve dlhšie a kompozične zložitejšie prózy pre starších čitateľov autorka buduje na nosných konfliktných situáciách, ktoré v tenzívno-detenzívnom oblúku a dynamickom spáde rezultujú prekvapivou pointou. Rozpoznateľným
znakom jej naratívneho sveta sú práve detské postavy spravidla ako aktéri stvárnených udalostí. Svojrázna „životnosť“ a „vierohodnosť“ jej detských postáv je úzko
spätá s príbehom. V krátkych žánrových formách sú postavy nositelia dynamického
deja, kým na širšej ploche románu pre dospievajúcich ide o postavy charakterovo individualizované, ale sčasti i typovo modelované, ako na to ukážeme nižšie. Cez tematizovanie určitého životného problému najčastejšie vo vzťahu dieťa-dospelý sa aj
postava problematizuje v zmysle jej vierohodného stvárnenia. To nie sú kladní hrdinovia „šuštiaci papierom“, ale detské postavy v mnohom podobné s „reálnym“ nezbedným dieťaťom, čo predstavuje priestor identifikácie sa detského čitateľa s detskou postavou.
Spôsob výstavby a funkciu postáv v Kotvášovej-Jonášovej próze si ilustrujeme na
dvoch rozsiahlejších prozaických textoch, kritikou pomenovaných ako romány: Mať
pätnásť je také ťažké alebo Striptíz (2007) a Višňový lekvár (2013), ktoré záberom,
rozsahom a tematizovaným problémom dovoľujú komplexnejšie kreovanie postáv.
K nim priradíme aj dve poviedky „Danka“ a „Damjan“ z knihy Sú to vážne veci
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(2010), kde sa už v názve odkazuje na detského protagonistu, okolo ktorého sa príbeh
odvíja. Úvodné kreovanie postavy je u tejto autorky často hlavným prostriedkom
vstupu do rozprávania. Protagonistka Dora v románe o dospievaní Mať pätnásť... je
zároveň i rozprávačkou príbehu. Postava sa „rodí“ a „žije“ svojím rozprávaním.
V narácii sa zjavuje na scéne svojím výpovedným aktom o sebe a zároveň iniciuje
komunikáciu s čitateľom: „V poslednom období som veľmi, veľmi nešťastná osôbka.
Najnešťastnejšia na svete. Neviete si ani predstaviť, ako veľmi trpím. Tuším moje dospievanie nie je normálne.“ (Kotvášová-Jonášová 2007: 5). Pripomína to Stanzelovho
rozprávača „ja s telom“ (Stanzel 1988: 50), telesná zakotvenosť postavy v diele sa
často (najčastejšie vnútorným monológom) pripomína popisom telesných pocitov a
príznakov: „Všetko je také popletené. Také ťažké. V žalúdku ma začalo hriať, páliť,
vrieť. Kolená sa mi podlomili. V očiach sa zatmelo“ (tamže: 72). Aj úvodná sebacharakteristika ukazuje na introvertný typ postavy, tu charakterizovaný predovšetkým
jazykovo-štylistickými prostriedkami. Najmä časti, kde hovorí o sebe sú hyperbolizované a nadnesené, vyjadrené expresívnou lexikou a syntaxou: „Je to príšera.
Hotová katastrofa. Cítim sa hrozne. Už pár dní ma moria rozličné duševné nálady.
Som zmätená, rozpoltená a strašne, strašne rozcitlivená. Stále plačem, rumádzgam.
Ja som jedna usmrkaná potvorka“ (tamže: 5). Dorina výpoveď je v súlade s revoltujúcim gestom dospievajúcej hrdinky, ktorá sa ponosuje na „ťažké“ obdobie vo svojom
živote. Zohľadnením vekového aspektu dospievajúcej dievčiny (jazykom, horizontom skúsenostného a vedomostného poznania, ťažkým procesom nadobúdania osobnostnej integrity a následne i identity) sa autorka v sujetovom spracovaní dopracovala k autentickému obrazu dospievania. Podľa Zuzany Stanislavovej „autentická
literatúra pre deti a mládež je teda taká, ktorá prináša dobovým detským čitateľom
aktuálnu, presvedčivú správu o svete, kódovanú prostredníctvom dešifrovateľnej poetiky.“ (Stanislavová 1999: 138) Nastolená otázka autentickosti a štylizovanosti,
v duchu zistení P. Zajaca (1999) a Z. Stanislavovej (1999) nevnímame tu za protikladné javy a ani ako výlučné kritérium hodnotenia, hoci ono má v súvislosti s intencionálnou literatúrou pre deti a mládež špecifické postavenie. V tvorbe pre deti autor
musí vziať do úvahy detský vek a ontogenetické schopnosti svojho potenciálneho
príjemcu, čo nevyhnutne vyžaduje určitú štylizáciu alebo inak povedané „pojem autenticita v jeho ontologickom rozmere vo vzťahu k detskému aspektu možno však
vykladať ako taký výber dospelostného poznania, empatického ponoru, cítenia a taký
spôsob ich transformácie, ktorý je adekvátny poznávacím a pocitovým možnostiam
a potrebám detského sveta na určitom stupni ontogenetického a psychofyzického vývinu.“ (Stanislavová 1999: 138) Stanislav Rakús hovorí o „produkčnej náročnosti“
(Rakús 1999: 20) literatúry pre mládež v zmysle naliehavosti utvoriť esteticky a recepčne náročnú výpoveď a zároveň i príťažlivú a oslovujúcu pre mladého čitateľa.
Pred autorkou teda vyvstával celý rad textotvorných operácii na tvarovaní umeleckého textu, aby výsledok naplnil obidve, Rakúsom načrtnuté, požiadavky. Pri voľbe
priameho rozprávania (dosť frekventovaného v dielach pre dospievajúcich) sa zameriava na takú výpoveď, čo bude blízka pocitovému svetu dospievajúceho čitateľa, mienime však, že ten priestor vyhradený pre arteficiálnosť a umeleckosť nevyužila naplno, predovšetkým pre dominantné prvoplánové podanie príbehu. Prostredníctvom
protagonistky sa sústreďuje na symptomatický časový úsek jej života (posledný ročník základnej školy) a problémový výsek ‒ prvá láska a prvý bozk, medziľudské
vzťahy medzi vrstovníkmi, dospievajúcimi a dospelými a problémy či odklony, ako
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sú krádež, nehoda s alkoholom, roztržka s priateľkou a pod. Hrdinkin pocit nepochopenia v rodine sa projektuje do hľadania náhradného sociálneho prestoru vrstovníkov, aby sa po „iniciačnej“ životnej skúsenosti k nej navrátila. Aj napriek tejto relatívne stereotypnej látke (spracovanej v slovenskej literatúre pre mládež v dielach
viacerých autoriek ako sú K. Jarunková, J. Šrámková, E. Gašparová, J. Blažková a i.)
autorka dokázala postavu Dory modelovať v smere výraznej individualizácie.
Svojrázna subjektivizácia či individualizácia postavy, podmienená aj priamym rozprávaním, prispieva k bezprostrednejšiemu zážitkovému osvojeniu si zo strany percipienta. Presvedčivá je najmä tam, kde popisuje svoje myšlienky a pocity neistoty,
roztržitosti, stiesnenosti, bezvýchodiskovosti, na začiatku príbehu aj malodušnosti:
„Čím som sa previnila? Čo je to so mnou? Akoby sa všetko zlo tohto sveta rútilo
na mňa. Som odporná, hnusná. Nula. Veľká nula. Vôkol mňa začína víriť čierňava.
Nič sa mi nedarí. V mojom živote sa strieda malér za malérom. Všetci mnou opovrhujú.“ (Kotvášová-Jonášová 2007: 34) Najvýraznejšie sa postava nepriamo charakterizuje vo vnútornom monológu: „Cítila som sa bezmocne, mizerne, nanič. Vo mne
a vôkol mňa – sama prázdnota. Občas rozmýšľam, že sú veci, ktoré môj rozum nezvláda. Mám pocit, že som celkom zlyhala. Celý život mi je príšerne trápny. A taký
ťažký. (---) Je život strata času? Je? Nie je? Tuším, so mnou sa niekto zahráva. Ako
keby som bola marioneta na nitkách. (---) Bože, čo mi je? Bláznim?“ (tamže: 104)
Proces individualizácie prebieha cez autocharakteristiku, konanie a vo vzťahu k iným
postavám. Od reflektovania situácie v úvodnej kapitole (personalizácie vo vnútornom monológu) narácia smeruje k rozprávaniu rozličných epizodických udalostí, čo
tiež vnímame ako vedomú autorskú stratégiu v smere ústretovosti recepčným schopnostiam predpokladaného čitateľa. Pri Dore sa čitateľské konkretizácie v mnohom
môžu opierať o ich vlastné životné skúsenosti (správanie a konanie, citová labilnosť,
nadužívanie problémov a pod.). Na druhej strane pri tejto postave cítiť tendenciu približovania sa k postave typu ‒ reprezentuje dospievajúceho tínedžera, čo je naznačené už titulom románu. Ako relatívne časté sujetové prvky v tomto type prózy evidujeme napríklad konflikt s rodičmi, snaha patriť do nejakej neformálnej sociálnej
skupiny, skúsenosť s alkoholom a pod., čo prispieva k typizácii respektíve reprezentatívnosti pubertiačky v kratšom krízovom období svojho dozrievania. Dora je typická v tom zápase o svoju individualitu a postupne sa proces sebapoznávania v smere
nadobúdania integrity a osobnostnej identity, najmä osobným zápasom o stabilizáciu
vnútorných protirečivých pocitov, dostáva do uspokojivého štádia. Takýto hrdina
detského čitateľa obohacuje nielen v smere jeho dozrievania, ale i smere poznávacom
(pre fungovanie vlastnej psychiky a zmätenosti v zásadných otázkach, aj erotickej
iniciácie). Dokonca môže byť pre čitateľa skutočnejší ako reálne osoby, lebo dostávajú dojem, že poznajú aj hrdinov vnútorný život, dovidia aj na skryté starosti a túžby, napr. tajná Dorina túžba po prvom bozku.5 Dora verbalizuje aj tie pocity a vnútorné stavy, ktoré dospievajúci často nevie pomenovať; pritom preferuje priame
a esteticky menej pôsobivé vyjadrenia, napr. pri stretnutí s chlapcom: „Trochu mnou
myklo, ale nebolo to neviem aké zvláštne. Len potom, cestou, keď ma chytil za ruku,
aby som sa mu v tme nestratila, čo bolo veľmi romantické, roztriaslo ma na celom
tele. Žalúdok, ba celé telo mi stuhlo a srdce sa rozbúrilo. Krátko nato som pocítila ná5 Ako to podotýka E. M. Forster v knihe Aspekty románu (Forster 1971), že ľuďom v románe
môžeme porozumieť lepšie než naším najbližším priateľom.
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val tepla, malátnosť či závrat, vyrazilo mi dych, stratila som vládu nad svojím telom,
zapotácala som sa, ani neviem ako, ale cítila som sa v jeho silnom objatí, cítila som
jeho dych...“ (Kotvášová-Jonášová 2007: 108) alebo po pokuse o samovraždu priateľky Eny: „Prežívala som pocit viny. Videla som, že sa vyžíva v myšlienke na smrť.
Mala som jej v tom zabrániť. Mala som volať jej mame. Mohla som si myslieť, že ten
jej problém nezmizne sám od seba.“ (tamže: 95) V sujetovom pláne prostredníctvom
jednotlivých udalostí protagonistka nadobudne vlastnosti empatickej a slušnej dievčiny; pomôže sociálne znevýhodnenej spolužiačke, prejavuje pochopenie k nešťastnej priateľke Ene, s rodičmi sa nakoniec udobrí. Tento typ postáv inklinuje k pozitívnemu hodnotovému pólu. Dávid Dziak hovorí, že „prosociálny literárny vzor je
postava, ktorá asertívnym spôsobom prekonáva problémy počas príbehu, pričom sa
vyznačuje humánnosťou, je priateľská a empatická voči ostatným postavám, pomáha
druhým a stará sa o nich, delí sa a spolupracuje s ostatnými a má úctu k sebe, ale aj
k druhým.“ (Dziak 2019: 55) Pri Dore je to postupný proces vyhraňovania sa, čitateľ
k nej môže zaujať aktívny postoj – akceptovať, prijať a rešpektovať ju aj s nedostatkami a morálnymi pokleskami, teda v človekovej mnohorozmernej podstate.
Pri výstavbe hlavnej postavy a rozprávačky Tomášky Tomášovej vo Višňovom
lekvári autorka v úvodnom krátkom textovom predstavovaní skonštruuje túto postavu samotným prehovorom a tým najpodstatnejším vlastným menom a priezviskom. Čitateľ dostáva základné koordináty jej vnímania, percipovania a hodnotenia.
Od tejto prvotnej textovej stratégie cez jazykovú manifestáciu sa potom postupne
v slede epizodických príhod Tomáška stáva postavou reprezentujúcou jedenásťročné, charakterovo dosť vyhranené dievča. Znakového charakteru je napríklad prvotné
oslovenie čitateľa (a to hneď v trojnásobnom opakovaní) a predstavenie sa menom
a priezviskom: „Nazdar. Ahoj. Čao. Chcem sa vám predstaviť. Prečo? Neviem presne prečo, ale asi len tak. Volám sa Tomáška Tomášová.“ (Kotvášová-Jonášová 2013:
7). Oslovenie a apostrofovanie odkazuje von z textu (do jeho referenčného rámca,
k čitateľovi) a dovnútra textu. (Zajac 1999: 26) K označujúcim údajom autorka pridá
„ešte niekoľko slov“ o tom, v ktorej je triede a koho má v rodine. Znakovej podstaty
je aj jej reč a príliš explicitné poukázanie na jej charakterovú črtu a to je pochabosť
a vtipnosť „Tonička ‒ výmyselníčka“ (Kotvášová-Jonášová 2013: 7), od ktorej sa
budú odvíjať viaceré príbehy. Tým, že ju autorka označí za blázonku a výmyselníčku
dopredu ju ohodnotí a klasifikuje, čím naznačí, čo čitateľ od knihy môže očakávať.
Tento atribút výrazne ovplyvňuje ďalšiu recepciu textu a bude sa už iba nepatrne modifikovať. Do konca knihy na úvodnú charakteristiku sa navrstvujú ďalšie, ale v podstate veľmi podobné vlastnosti kulminujúce záverečnou prózou tematizujúcou krádež
peňazí starým rodičom na vytúžený dotykový mobil. Takto „konštruovaná“ postava
a rozprávačka môže potom „vykročiť“ do sveta svojich malých každodenných dobrodružstiev. Úvodná kapitolka má integrujúcu a kompozičnú funkciu – predstavovanie postavy a rozprávačky tvorí rámec jednotlivých poviedok spojených do knižného celku.6 Postava je tu akoby médium, cez ktoré sa bude sprostredkovať všetko čo
nasleduje (príbehy a udalosti, hodnotenie vedľajších postáv, rodinného a školského
6 Domnievame sa, že autorka tento úvod a rozprávačku dodatočne skonštruovala, aby kompozične a sujetovo scelila jednotlivé krátke prózy do rozsiahlejšieho žánrového celku, v čom nás
ubezpečuje aj skutočnosť, že niektoré prózy boli predtým uverejnené časopisecky a meno rozprávačky sa tam neuvádza.
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prostredia). Čitateľovi sa ponúka možnosť identifikovať sa a akceptovať zvolený
uhol pohľadu. Tomáška, v zhode so svojím vekovým a skúsenostným limitom, viacej opisuje to, čo sa jej stáva(lo), ako čo dianie hodnotí: „- Cvok, - cvokne kľučka,
dverce sa roztvoria a ja stojím zoči-voči dedkovi. Čo teraz, Čo teraz?! Bezmocne stojím. Kútikom oka si všímam vedro v dedkových rukách. Keď ním ovalí, zabije ma!
Ujdi! Hovorím si. Bež! Nohy kamene. To vedro sa zrazu zdvihne... a čľap. Zaleje ma
more vody.“ (tamže: 52). Autorka pritom občas porušuje optiku ja rozprávania; priamy rozprávač (Tomáška) o sebe vypovedá z pozície objektívneho rozprávača, predovšetkým v dialógoch: „- Mama, tvoju Toničku bolí noha.“ (tamže: 11) alebo „- A čo
kúpite Maši?“ (tamže: 13). Takéto scudzovanie sa hrdinky tu vnímame ako jazykovú
hru, čo odkazuje na ranné vývinové fázy dieťaťa. Aj na iných miestach dostávame
predstavu hrdinkinej (prehnanej?) infantilnosti, napr. v opise spolužiaka Andreja:
„Zdalo sa mi, že sa nafukuje ako moriak. Ten strýkov. Strýko ma štyri morky a jedného moriaka. Morky sú trochu väčšie sliepky a moriak je ešte väčší a nafúka sa stále, keď mu strýko zaspieva: Sopeľ moriak, / nafúkaj sa / a ty Tonka / nehnevaj sa, /
blu, blu, blulu. Na to strýkovo blu, blu, blu si tiež zabubluje – blu, blu, blu - a nafúka
sa. Ako balón. Velikánsky. Andrejovi sa ani spievať nemuselo a bol nafúkaný ako
moriak. Strýkov.“ (tamže: 61). Prevaha príbehovej akčnosti nad psychologickou introspekciou (akú sme postrehli pri postave dospievajúcej Dory) ovplyvňuje aj podobu
epického textu. Tomáška, aj keď vystupuje ako jedna z postáv zdieľaných príbehov,
spravidla sa prezentuje ako ja rozprávajúce a nie aj ja prežívajúce, resp. reflektujúce
svoje vnútro. Napríklad, v kapitole Narodeniny sa v sujetovej línii sústreďuje na prípravu narodeninovej oslavy a cez dramatický dialóg s matkou aj na temporálny moment čakania. Neúspešnú oslavu narodenín psychicky neprežíva: „Poberiem sa do
izby. Z dverí sa hodím na posteľ. Veď som bola dobrá, správala som sa múdre. Celý
deň. A nikto neprišiel. Zaspať. Zabudnúť.“ (tamže: 30). Esteticky účinne pôsobí podanie prvých fyzických zmien u dievčat (prvé chĺpky v podpazuší, prvá menštruácia)
autorskou stratégiu okľuky a tajomstva. Využíva na to predovšetkým náznakovosť,
typografické zvýraznenie a jazykovú hru:
„‒ Ja som dospievajúce dievča, ‒ vyhlásila som spolužiačkam, keď som vystrčila
nos z kúpeľne. Čakali predo dvermi. ‒ A TO sa má aj vám stať.
‒ Čo? ‒ nechápali.
‒ TO, ‒ vravím im. ‒ TO, čo sa stalo mne, čo nevidieť sa stane aj vám. Aj vy budete krvácať.
‒ Tu? Teraz? Prečo?
‒ Jáj, či ste hlúpučké, pretože to tak v živote žien chodí, ‒ tvárila som sa veľmi
učenlivo a vlastne som iba opakovala učiteľkine slová.
‒ Jáj, teraz viem, ‒ vztýčila ukazovák nad hlavu Patrícia. ‒ Keď som odchádzala,
mama mi rozprávala, že sa mi niečo môže stať na výlete. Vraj môžem dostať memštru...či monštru...? Uf, ako sa to aj volá? ‒ capla sa dlaňou po čele, len tak zadunelo.
‒ Viem, je to monštrum.“ (tamže: 37) Čitateľská recepcia Višňového lekváru ukázala,
že tematizácia a spracovanie týchto tabuizovaných tém má aj vzdelávaciu funkciu.
Iný typ výstavby postavy predstavujú postavy z rovnomenných próz „Danka“ a
„Damjan“, ktoré v sebe okrem tematického horizontu majú aj silný didaktický rozmer. Postava Danky odkazuje na samoľúbu a bezočivú dievčinu, ktorá sa tak správa
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najmä voči vlastnej matke. Z rozprávačských postupov autorka siahla po objektívnom
rozprávačovi a predovšetkým využíva dramatický dialóg medzi matkou a Dankou.
Nadužívanie dialógu kompenzuje malú dramatickosť príbehu – matkin odvoz meškajúcej dcéry na dohodnuté stretnutie. Danka je charakterizovaná polemickým a drzým
prehovorom, vybočujúcim z konvenčnej a očakávanej konverzácie dvoch blízkych,
aj vzťahovo nerovnocenných osôb. Danka diriguje, rozkazuje, posmieva sa matke,
ktorá je ústretová a veľmi zhovievavá: „‒ Dobre, mama, prestaň mi stále dohovárať.
Ideme, ideme, poskoč, ty môj šaško, poskoč, ‒ pohŕdavo ju pobádala.
‒ Dana, Dana, - krútila mama hlavou.“ (---)
‒ Aká vtipná! Hodíš sa do cirkusu. Ozajstný šašo. Bazén nemá nohy! Ha, ha.
Smejte sa ľudia! Bazén nemá nohy! Svetská hlúposť, radšej čuš! – skríkla.
Mama sa zarazila“ (Kotvášová-Jonášová 2010: 57).
Výchovná funkcia je zašifrovaná v netextovom priestore; čitateľ si ju dešifruje ako
poučku o tom, ako sa netreba správať k svojim rodičom. Silný odkaz má predovšetkým
poukázanie na elementárne veci akou je aj prejav vďaky za pomoc svojim najbližším:
„‒ Z čoho si ju vysmiala?
‒ Z najhlúpejšej hlúpej hlúposti.
‒ Zavolaj jej! Povedz, že ľutuješ. Ospravedlň sa jej!
‒ Mame sa mám ospravedlniť?
‒ No.
‒ To je len mama! (tamže: 62).
Cez postavu Danky sa ukazuje ako sa niektoré samozrejmé veci stávajú elementárnymi a vo vzťahoch i esenciálnymi. Danka si na konci uvedomuje ako sa k mame
správala, ale hranicu neprekročí. Postava Danky je príkladom na kreovanie detskej
postavy jej prehovorom a bez priamej charakteristiky.
Jednou z významovo najzaťaženejších postav je chlapčenský hrdina Damjan z rovnomennej poviedky pretože sa prostredníctvom nej tematizuje inakosť a hendikep, čo
je v kontexte autorkinej tvorby ojedinelým príkladom. Deficitnosť Damjanovho sveta je podmienená jeho sociálnou situáciou, pochádza z neúplnej rodiny ‒ žije s otcom,
ktorý sa znovu ožení a prvotná Damjanova nádej, že „nová mama“ stabilizuje jeho
život sa nenaplní (macocha ho psychicky a fyzicky týra). Príbeh je podaný striedaním personálneho rozprávača či rozprávača svedka a dialogických častí – rozhovoru Damjana so spolužiakmi a triednym učiteľom. Vedľajšie postavy sú stratifikované
na pomocníkov (spolužiak Milan a triedny učiteľ) a záškodníkov (spolužiačka Mirka)
a ich protikladné rozloženie zvýrazňuje ich sujetovú funkciu. V ich modelovaní autorka použila protiklad empatického, ústretového a bezohľadného, egoistického prístupu
k znevýhodnenej postave. Postava Damjana je predovšetkým objektom rozprávania;
hlbšia psychologická sonda do jeho vnútorného sveta by postave pridala na presvedčivosti, ale mienime, že aj takto predstavená (z vonkajšej perspektívy) môže zapôsobiť
na detského príjemcu. Postava so znevýhodnením môže detského čitateľa viesť k etickým hodnotám (k pocitom ako sú empatia, súcit a solidarita s tým druhým).
Na vybraných textoch z tvorby Márie Kotvášovej-Jonášovej vidieť preferované autorské stratégie v kreovaní detských postáv a čiastočne i v štylizácii literárneСлавистика XXV/1 (2021)

Postava v próze Márie Kotlášovej-Jonaášovej

243

ho textu, kde preferuje autenticitu reálnosti. Pri modelovaní postáv sa autentickosť
prejavuje cez zohľadnenie detského aspektu ako kľúčového princípu tvorby pre deti
a mládež. Pri postave tínedžerky Dory aj napriek určitej typizácii inklinuje k jej individuálnemu tvarovaniu; epické dianie sa hodnotí z jej vnútornej perspektívy a v popredí je introspekcia. Rešpektujúc vekové limity druhej skúmanej postavy Tomášky
autorka ju intenčne, už pred vstupom do epického diania charakterovo modeluje
a potom jej profil iba dotvára. Priame rozprávanie by sa tu bez veľkých zásahov
mohlo nahradiť personálnym, resp. autorským rozprávaním, čo ukazuje predovšetkým na jej rozprávačskú funkciu. Obidve postavy sú zaujímavé uplatnením detského aspektu, respektíve riešením otázky autentickosti a štylizovanosti, čo nevyhnutne
v tvorbe pre deti súvisí aj s modelovaním detských postáv. Tým, že spisovateľka tematizuje opakujúce sa premeny a fázy životného cyklu (detstva, puberty) kreovanie
postáv je poplatné určitým univerzálnym zákonitostiam danej vývinovej fázy, čo vedie k typizácii postáv. Ako sme naznačili, typizácia však v konkrétnych vnútrotextových reláciách nevylučuje individualistický obraz postavy (jazyk, detský pohľad,
detské infantilné reagovanie a pod.). Aj keď autorka v celom svojom prozaickom
opuse preferuje priame rozprávanie s ilúziou bezprostrednosti, v próze „Danka“ je
hrdinka charakterizovaná len nepriamo – svojim prehovorom a konaním. V próze
„Damjan” striedaním viacerých perspektív a formou dialógu sa detský čitateľ s postavou dospievajúceho a sociálne hendikepovaného chlapca môže empaticky a ústretovo stotožniť (tematická a etická dimenzia postavy). Aj dve románové dievčenské
postavy, napriek svojím charakterovým nedostatkom (nie sú ani dobré ani zlé) môžu
u čitateľa vyvolať aktívny postoj k rozprávanému – s nimi sa adresát ľahko identifikuje. S postavou Danky také stotožnenie je nežiaduce, hrdinka je príkladom tematického a funkčného kreovania postavy (s výchovnou tendenciou).
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Zuzana Čižikova
KNJIŽEVNI LIK U PROZI MARIJE KOTVAŠOVE JONAŠOVE
Rezime
Savremena slovačka spisateljica za decu i mlade, Marija Kotvašova Jonašova (1957), u svom
stvaralaštvu se tematski fokusira na savremeni život dece i tinejdžera, žanrovski preferira pripovetku i roman sa nizom epizoda koje spaja protagonista, a poetski na tzv. dečji aspekat – pripovedanje
i viđenje sveta iz dečje perspektive. U skladu s tim gradi i svoje dečje likove. Odabirom narativnih postupaka, načinom pripovedanja, načinom oblikovanja likova putem unutrašnjeg monologa i
dramskog dijaloga (celokupnom stilizacijom teksta), autorka poštuje dečje viđenje sveta u skladu
sa njegovom ontogenezom, ali i sa pretpostavljenim čitaocem, koji se u velikoj meri može identifikovati sa likom i prikazanim svetom. U romanu Mať pätnásť je také ťažké alebo Striptíz (Imati
petnaest je tako teško ili Striptiz) lik tinejdžerke sadrži elemente tipizacije, ali dosledan uvid u njen
psihički život doprinosi njenoj individualizaciji. Junakinja i pripovedač u knjizi Višňový lekvár
(Pekmez od višanja) predstavlja karakterno određen lik luckaste devojčice, koji se u toku pripovedanja praktično ne menja, ali je njena karakterna osobina osnova svih prikazanih tenzija i konflikata. Oba ova ženska lika u velikoj meri evociraju „realno“ nestašno dete sa kojim se dete-čitalac
može poistovetiti u značajnoj meri. Dečji lik sa hendikepom, Damjan, u istoimenoj prozi može takođe pozitivno uticati na primaoca, pre svega proizvođenjem poželjnih reakcija (empatija, solidarnost, humanost). U prozi „Danka“ junakinja se oblikuje samo indirektno – svojim delovanjem i govorom. Predstavlja lik kojim se ilustruje nepoželjni model ponašanja (lik ima tematsku i vaspitnu
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funkciju). Način oblikovanja književnih likova kod ove autorke preferira autentičnost realnosti;
pre svega uz pomoć dečjeg aspekta (poštovanjem dečjeg načina razmišljanja i percipiranjem sebe
i sveta oko sebe u skladu sa dečjim uzrastom), koji posmatramo kao stilsku figuru (stilizacija teksta)
i kao ključni poetološki princip intencionalnog stvaralaštva za decu i mlade, gde se u obzir uzima
dete-čitalac.
Ključne reči: Marija Kotvašova Jonašova, književni lik, dečji aspekat, autentičnost, stilizovanost, dete-čitalac.
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ДО ПИТАННЯ ПРО (ДЕ)ГРАДАЦІЮ
В ПОЕЗІЇ ТОВАРИША СЕМЕНКА
У даній роботі зроблено спробу осмислити творчість Семенка радянського періоду в
контексті запропонованої ним та його однодумцями теорії панфутуризму, яка охоплювала такі стадії перебудови мистецтва, як деструкція і конструкція, а також екструкцію та
функціоналізм, що становили перехідну, компромісну фазу в цьому процесі. У дослідженні
представлено загальні особливості збірок поезії, написаної Семенком у 1928–1931 рр., які
вказують на те, що футуризм Семенка був явищем концептуальним: Семенко-митець певною
мірою «наздоганяв» настанови та прогнози Семенка-теоретика.
Ключові слова: Михайль Семенко, поезія 1928–1931 рр., теорія панфутуризму, екструкція,
функціоналізм.
This text represents the attempt at showing the work of Mikhail Semenko from the Soviet period in the context of the theory of Panfuturism which was suggested by the poet and his followers.
The theory includes stages of art renewal such as deconstruction, extruction, functionalism and construction. The text supplies the general characteristics of Semenko’s poetry collections published
in the period between the years 1928 and 1936 which indicate that Semenko’s futurism was a conceptual phenomenon: it could be said that Semenko as an artist “caught up” with Semenko’s prediction as a theorist.
Keywords: Mikhail Semenko, poetry of 1928–1931, theory of Panfuturism, extruction, functionalism.

Вступні зауваги
Яскраві сторінки українського футуризму, як і інших авангардних «-ізмів»
тривалий час були заборонені, табуйовані, стерті, тож лише з 90-х рр. ХХ ст.
почався процес реконструкції історії цього надзвичайно цікавого літературного
явища. Неоднозначною виступає постать поета і публіциста, засновника і першого теоретика, ідеолога й одного з найвизначніших представників українського футуристичного руху Михайля Семенка на тлі як критичних розвідок його
сучасників, так і досліджень останнього чвертьстоліття. У дискурсі 10-30-х рр.
минулого століття навколо цієї постаті часто кружляли негативні мітки критиків: «дегенерат», «прокажений», «харциз», «літературне страховисько», «поганий хлопчисько» в українській літературі1. Сучасне літературознавство, зважаючи на часову дистанцію, досить захоплено сприймає й інтерпретує сторінки
його поезії та публіцистики, присвячуючи більше уваги початковим футуристичним експериментам над формою і змістом у творчості цього автора та епатажності його перших маніфестів.
Об’єктом нашого дослідження стала менш популярна серед літературознавців пізня творчість М. Семенка, зокрема поезія, написана протягом 1928–
1

Див. Ільницький 2003: 29–32.
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1931 рр. й уміщена в збірках Сучасні вірші (Харків, Київ, 1931) та З радянського
щоденника. Поезії 1930-1931 (Харків, 1932), яка сучасному реципієнту, котрий
має змогу споглядати всі особливості літературного процесу в Україні останніх ста років, може видатися своєрідною поетичною деградацією у напрямку
до соцреалістичної практики. Така неувага або ж ігнорування2 пояснюється як
тривалою відсутністю чи ускладненням доступу до друкованої спадщини «забороненого футуриста», так і фактом «віжчуження від сумнівної спадщини «лівих» експериментів у все ще логоцентричному суспільстві посколоніального
періоду», за словами відомої дослідниці українського літературного аванґарду
А. Білої (Біла 2006: 175). Маючи на меті дослідити ідейно-тематичні й жанрові
пріоритети, а також поетико-стильові домінанти поезії М. Семенка 1928‒1931
рр. у контексті запропонованої ним та його однодумцями теорії панфутуризму,
звертаємося до теоретичної її платформи, тобто до Семенкових маніфестів та
програмних статей, а також послуговуємося дослідженнями семенкознавців і
науковців, котрі займалися вивченням літературного процесу та культурфілософської думки в Україні 1920-30-х рр., – О. Ільницького, А. Білої, С. Павличко,
Л. Якимчук, Г. Скляренко, Ю. Стахівської, О. Коцарева, Г. Вдовиченка.
Відповідно, доцільним тут буде застосування контекстуально-інтерпретаційного, типологічного методів та деконструкції.
Від теорії
Маніфестографія є важливим чинником у осмисленні авангардного мистецтва, оскільки його новації складалися поступово, спочатку в теоретичних деклараціях. Т. Коваленко українські літературні маніфести 1920-х рр. порівнює
із завданням реклами, оскільки вони «анонсують, привертають увагу та надають інформацію, заохочують публіку до споживання певної літературної продукції» (Коваленко 2015: 72). Історія українського футуризму також починається з епатуючих маніфестів та максималістських програм. Творча діяльність у
напрямку від теорії до практики стає легітимізованою. Відтак і опрацювання
заявленої нами теми передбачає звернення до засадничих ідей, представлених
у науково-публіцистичній спадщині головного теоретика футуристичного руху
в Україні.
Г. Вдовиченко, який зосереджується на філософському прочитанні історії українського футуризму, виокремлює три основні умовні етапи еволюції
ідейно-теоретичних пошуків М. Семенка: 1) етап розробки «кверофутуризму» і «лімітивного футуризму» (як «кверофутуризму у філософії»), 1913–
1919; 2) етап розробки «пролетарського футуризму – панфутуризму», 1919–
1925; 3) етап розвитку та популяризації панфутуристичного вчення, друга
половина 1920-х рр. (Вдовиченко 2009: 25). Дискурси кверофутуризму та
2
Наприклад, досить популярний підручник для студентів навчальних закладів Історія
української літератури ХХ – поч. ХХІ ст. за редакцією В.І. Кузьменка видано 2013 р., коли
вже вийшло декілька ґрунтовних монографій про український авангард, а також футуризм
і творчість М. Семенка зокрема, але у ньому ознайомлення із Семенковою творчою спадщиною обмежене 1921 роком, а пізніший період не висвітлено навіть у загальних рисах
(Кузьменко 2013: 117–130).
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панфутуризму суттєво відрізняються і кількісно3, і якісно. Зокрема, перший – ігровий, з ефектом виклику, скандалу і боротьби, а другий – просякнутий ідеологією, прагненням абсорбувати партійну риторику; перший несе
ідею ствердження індивідуалізму4, нехтування національним, намагання деканонізувати будь-який авторитет, другий – констатацію лояльності панфутуристів до влади та доведення відповідності їхньої діяльності принципам
будівництва нової держави. Фетишизацію новизни і пошуку в кверофутуризмі на етапі панфутуризму заступає «злиття естетичного і політичного радикалізму» (Павличко 1999: 185), фактично «оптимістичний апокаліпсис»
(Біла 2006: 34).
Для формування дискурсу панфутуризму5 найбільш визначальними є такі
публікації М. Семенка: Мистецтво переходової доби (1919), Постановка
питання в теорії мистецтва переходової доби (Панфутуристичний маніфест) (1922), Що таке деструкція? (1922), Мистецтво як культ (1924),
До постановки питання про застосування ленінізму на 3-му фронті (1924).
Зосередимося на деяких ідейно-теоретичних положеннях, котрі виступатимуть своєрідним фоном, на якому буде представлено основні зміни поетичного слова лідера футуристів.
Щоб проілюструвати основні тези цього дискурсу, пропонуємо такі цитатні блоки.
1. М. Семенко проголошував футуризм передуючою соціалістичній революції «аналогічною революцією в мистецтві», зокрема зауважуючи, що ця течія «не є щось певне й окреслене», а лиш «акція», «напружений розмах, без
суцільности й однородности», і що саме вона «характеризує собою мисте3 М. Семенко кверофутуризм (з лат. querer – шукати, досліджувати) «відрекомендував»
лише маніфестом Сам у збірці Дерзання (8 сторінок) й передмовою (як своєрідним продовженням зазначеного маніфесту) до збірки Кверо-футурізм (24 сторінки). Проте різні фрагменти цих коротких текстів часто цитовані (зокрема скандально-символічне речення «Я
палю свій „Кобзар“»), вони «випливають» щойно заходить мова про український футуризм
або його лідера. Новий етап українського футуризму припав на драматичні події революційного часу, відтак у М. Семенка з’являються «ліві» симпатії і мотиви. У своїх дослідженнях Г. Вдовиченко складає ґрунтовний список Семенкових публіцистичних праць, у яких
розробляється теорія панфутуризму, а також подає супроводжуючий фактаж щодо організаторської діяльності її автора (див. Вдовиченко 2009: 25–27). Цей список починається програмною статею М. Семенка Мистецтво переходової доби (1919) і продовжується ще двома
десятками програмних документів цього ж автора, поряд із оригінальними розвідками з історії та теорії панфутуризму Ґ. Шкурупія, О. Полторацького, Л. Скрипника та П. Мельника, що
свідчить про тенденцію щодо нарощування ідей в теорії панфутуризму, про намагання розширити, поглибити і закріпити цей дискурс у тогочасному літературному процесі.
4 Індивідуалізм виявляється і на рівні авторства футуристичної теорії. Дослідники наголошують на такій прикметній подібності української моделі футуризму до італійської: всі
етапи руху, його ідеологія та поступ були спрямовані волею однієї людини, зокрема в Італії –
Ф. Т. Марінетті, а в Україні – М. Семенка (Скляренко 2017: 76).
5 А. Біла стисло визначає основні культурфілософські його джерела: «Панфутуризм М. Семен
ка постає для свого часу оригінальним синтезом економічної концепції марксизму, культурології
Шпенглера – під оболонкою дарвіністської метафорики» (Біла 2006: 144). Філософ Г. Вдовиченко
надто деталізує цей ряд (див. Вдовиченко 2009: 24‒25).
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цтво переходової доби» до комунізму, мистецтво «динамічне», «революційне»
(Мертвопетлюйко 1919: 34).
2. Суть і перспективи футуризму окреслено так: «Надзвичайне напруженнє
індівідуалізма – ось перший згусток футуризма, його перший етап. І після футуристичного індівідуалізма – слідуючий і найближчий крок – комунізм, комуна духа, запереченнє «я», футуркомуна. Так послідовно й льогічно. Футуризм
переходової доби в розвитку мистецтва як такого – боротьба індівідуалізма з
комунізмом. Змаганнє при цікавих обставинах: 1) Свідомість комунального неминучого (сучасний футурист). 2) Атавізми попереднього егоїзму (сучасний
футурист). Процес одночасовий і характеризує мистецтво переходової доби
– доби революції – доби зміни побутів: капіталістичного й соціялістичного»
(Мертвопетлюйко 1919: 34). Отже, М. Семенко окреслює еволюцію футуризму:
якщо на першому етапі футуризм несе у собі «напруження індивідуалізму», то
наступний його крок веде у комунізм, комуну, заперечення «я».
3. Колосальні амбіції М. Семенка та його прибічників виявилися у проголошенні панфутуризму як пролетарського футуризму, як «останнього деструктивно-конструктивного, революційно-будівничого етапу мистецтва».
М. Семенко так визначає ідейний запит на панфутуристичне вчення з позицій
комуністичної культурної установки: «Час, коли теорія приходить на допомогу практиці, наспів. Тов. Ленін колись сказав, що без солідного філософічного обґрунтування пролетарського руху нам не витримати боротьби з навалою
буржуазних ідей. Відсутність солідного філософічного обґрунтування революційного марксизму в галузі культури й особливо мистецтва – ось первопричини того, що тут панує жахлива розбіжність думок, і відсутність комуністичної політики в мистецтві дає значні негативні наслідки. В нашу мистецьку
дійсність вливається могутній потік буржуазних, дрібнобуржуазних і анархічних ухилів, що під маркою пролетаріяту, користуючись невиразністю становища, різними засобами пролазять у пролетарське молоде тіло й труять його.
Ось чому ми гадаємо, що можна викинути гасло: ми перебуваємо час, коли теорія нас урятує» (Семенко 1924б: 222).
4. При цьому М. Семенко відкидає проблему форми і змісту (що часто слугувала предметом дискусій 1920-х рр.), виводячи такі засадничі категорії нового
вчення, як «ідеологія» та «фактура»: «Сучасне мистецтво переросло деякі застарілі канони естетики й теоретичні означення. До них відноситься й такий розподіл єства мистецтва, як форма й зміст. Форма й зміст – це атрибути академічні й класичні, а сучасна проблема мистецтва – футуристична й революційна з
обов’язковим приматом ідеологічним. <…> Мистецький процес, процес творчости, має дуалістичний характер: він складається із сути зовнішньої (означимо
її хоч фактурою) і сути внутрішньої (це буде ідеологія). Ідеологія є корективний
і вольовий момент у мистецтві, ідентичний з філософією доби. <…> Поняття
фактури синтезоване: фактура є матеріял плюс форма плюс зміст. Кожний з елементів фактури є поняття виведене, відносне, а не абсолютне. І зміст, і матеріял,
і форма є атрибути відносні. Абсолютне є синтезоване поняття «фактури», і фактура разом з ідеологією створюють те, що ми називаємо мистецтвом, а для переходової доби це й буде пролетарський футуризм – панфутуризм» (Семенко 1928:
103–104). Відповідно, ідеологія виступає організаційним чинником мистецтва.
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5. М. Семенко розширює панфутуризм «теорією культів». Тут він уживав
слово «культ» у значенні «система»6. Відповідно до неї, культура як «система
систем» містить такі культи: релігія, мистецтво, політика, філософія, право, наука, техніка. Кожен з них – викликаний «біо-соціяльною потребою», «тимчасовий ... утилітарний чинник людського соціяльного існування». Культи динамічні, мають свій процес розвитку, але і підлягають взаємодії та впливам один
на одного. Вони можуть зазнавати і радикальних трансформацій, навіть втрачаючи свою вихідну ідентичність. У цій теорії представлено аналогію між розвитком історичних формацій та культів, що мають своє «коло завершення» (зародження, розквіт і смерть). Культи є суб’єктом діалектичного закону, закону
конструкції та деструкції, дія якого здійснюється так: «Кожна хвиля конструкції відсуває у минуле ті сили і речі, що на цей момент занепали, здеструктували, виконавши своє конструктивне завдання в попередній відрізок історії.
Кожна хвиля конструкції спадає, деструктує відносно нової хвилі, яка піднімається, при чому концентрація конструктивних елементів відбувається в деструктивній обстановці» (Семенко 1924б: 224). Розгалужений і подрібнений
на течії мистецький процес кінця ХІХ – початку ХХ ст. свідчив про кризу одного з «культів» – мистецтва. М. Семенко назвав період перед кризою часом
Великого Мистецтва (або «буржуазного мистецтва»). Внаслідок деструкції елементи, які утворювали стару систему, не зникали, а ставали будівельним матеріалом для нової системи зв’язків та функцій. Відповідно, після остаточної деструкції Великого Мистецтва його елементи мають стати «цеглинами» нового,
конструктивного культу.
6. Провідний панфутурист стверджує, що комуністична культура мусить бути
у цілому «конструктивна», тож з огляду на це він убачає основне завдання ідеологічної боротьби у перехідну до комунізму добу в остаточному подоланні всіх
деструктивних культів, зокрема таких, як релігія та мистецтво7. Прогнозуючи
смерть Великого Мистецтва, він зазначає, що нова система спиратиметься на
раціональні, наукові принципи: «наукотехніка являє собою той культ-гегемон,
що надасть відповідної тональности <...>. Наукотехніка стає віссю культурного фронту, яка пронизує весь стовбур суспільного існування» (Семенко 1924а:
185). Таким чином, деструктивний процес Великого Мистецтва (як суміші естетизму й патріотизму) кінцевою метою має конструкцію – нову форму творчості, організовану за принципами науки і техніки. Нова раціональна й наукова система як «основне ядро комуністичної культури» названа М. Семенком Велика
Техніка. Перехідний період до неї представлений «метамистецтвом», тобто є
«кустарницьким етапом Великої Техніки», і означає «органічне входження деформованого мистецтва в атмосферу науки, техніки, спорту» (Трирог 1922: 2).
Це була так звана «програма-максимум» панфутуристів.
8. Панфутуристи вбачали у мистецтві безпосереднього учасника перетворення суспільства. На думку М. Семенка та його прибічників, варто утилізувати
«ефекти» культу мистецтва, що відмирає, до яких звикли маси. Проміжок між
6 Слова «культ» і «система» у М. Семенка вживаються як синоніми.
7 У своїх працях дію конструкції та деструкції М. Семенко детально пояснює на прикладі
релігії і прогнозує аналогічний розвиток мистецтву.
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деструкцією й конструкцією (переходова доба) потребує екструктивної практики. Отже, екструкція – явище «практичного» використання мистецтва в освіті та пропаганді. Поряд з іншими концептами панфутуристичної теорії («деструкція», «конструкція», «ідеологія», «фактура») вона займала маргінальне
місце. М. Семенко зазначав, що «значення екструкції обмежене», «не має тенденцій розвитку»; виконуючи тимчасову функцію, «екструктивне мистецтво
одвалюється, як непотрібна річ» (Семенко 1924а: 194). Реалізуючи таку практику, – зокрема при експлуатації старих (традиційних і консервативних) або
при творенні гібридних форм, а також і на інтертекстуальному рівні (Біла 2006:
187), – панфутуристи вбачали її негативний вплив у тому, що вона віддаляє від
деструктивного процесу, а значить і утворенню нового, конструктивного культу, тобто «екструкція по своїй природі ворожа конструкції» (Семенко 1924а:
194)8. Утім, необхідність застосування екструкції була продиктована низьким
культурним рівнем аудиторії, який спостерігали панфутуристи під час своїх виїзних акцій-читань. Тому, наприклад, на цьому етапі перебудови мистецтва панфутуристи частіше обирають для інтертекстуальних ігор більш відомі прототексти і вдаються до більш експліцитних інтертекстуальних маркерів порівняно
з ранішими експериментами. Тобто важливим є більш легке впізнавання широкими масами авторських маніпуляцій з відомими літературними сюжетами та
образами, цитації, стилізації тощо.
9. Ще однією з ідейно-політичних настанов «пролетарського футуризму» став функціоналізм, який був схожий з екструкцією за такою характеристикою, як утилітарність, але передбачав і елемент експерименту, новизни.
Функціоналізм сприймався як переходовий, компромісний концепт, але фактично вже як частина «конструкції». М. Семенко пише: «деструкція <...> пізніше привела до теорії й практики функціональних мистецтв» (Семенко 1930:
57). Варто зауважити, що саме цьому поняттю – функціоналізм – М. Семенко
мало приділяв уваги; його більше пояснювали у «Новій ґенерації» інші теоретики, зокрема Л. Скрипник, О. Полторацький, П. Мельник. Функціональний
підхід до творчості полягав у тому, що твір, зокрема вірш, мав «будуватися»,
«майструватися», відтак його структура, як і в архітектурі, мала бути залежна
від функції. Така програма переводила літературу на «рельси виробничих мистецтв», на вищу еволюційну сходинку. Функціоналізм не заперечував експериментування, формальних пошуків чи новаторства, яке цінували футуристи, а
також доводив практичну й ідеологічну цінність їхньої творчості9. Г. Скляренко
8 Варто також згадати, що у працях Мистецтво як культ та До постановки питання про
застосування ленінізму на 3-му фронті М. Семенко, поряд із екструкцією, вводить і поняття обструкції, але воно не увиразнюється, не розробляється детальніше ні в цих, ні в інших
його теоретичних розробках. У зазначеному текстах подається приклад «комуністичної обструкції» на фронті боротьби з релігією: заміна релігійних свят комсомольськими. Тобто обструкція виступає демонстративною протидією, втручанням у прояви «культу» з метою його
знищення як певної планової акції. «Але мало хто з сучасних марксистів догадується, що цей
саме спосіб є якраз ранній футуризм на фронті мистецтва», – пише М. Семенко (Семенко
1924б: 228).
9 О. Ільницький зазначає: «термін у чомусь нагадував хамелеона. З одного боку, його вживали на означення експериментального твору, який раніше, ймовірно, просто був би названий «деструктивним». З іншого, він також означав твір надто доступний та переобтяжений
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цілком слушно визначає, що у своїй теорії (зокрема щодо наповнення концептів
«екструкції» та «функціоналізму») панфутуризм збігався з ідеями виробничого
мистецтва та радикальним конструктивізмом. (Скляренко 2017: 80).
Отже, футуристи претендували на всеохоплюючий вплив і масштаб своїх
мистецьких пропозицій. Інтерпретація панфутуризму як «метанаративу марксизму», прикладу застосування ленінізму в мистецтві, означала претензію
на гегемонію в літературі. Хоча утопізм панфутуризму дуже не відрізнявся
від утопізму соціалістичного мистецтва, він став об’єктом гострої критики.
Радянське літературознавство вперто кваліфікувало футуризм як дрібнобуржуазну занепадницьку течію й засуджувало його представників, зокрема, за
те, що вони пишуть надто загадкову, елітарну літературу (маючи на увазі їхні
формалістичні експерименти), а також за пристосовництво до марксизму-ленінізму10. Натомість чимало читачів та критиків післярадянської епохи відкидають аванґардну поезію через її політичну «лівизну», зокрема підхоплюючи, за інерцією, висловлені колись звинувачення у «самозраді» на адресу
М. Семенка11.
До практики
Отже, звернемось до пізньої, лівомаркованої поезії М. Семенка 1928–1931 рр.,
розглянемо загальні поетико-стильові домінанти художнього наповнення його
збірок Сучасні вірші та З радянського щоденника. Кожна містить по два цикли:
перша поділена на Політичні і побутові та Полемічні вірші й памфлети; у другій
поетичні твори окремо тематично означені як Труднощі й перемоги та На штурм
ударного кварталу.
політичними завданнями. Політичні обставини впливали на те, що називали функціоналізмом, звідси й певна амбівалентність, що переслідує визначення» (Ільницький 2003: 249). У
деяких інтерпретаціях функціоналізм надто зближувався з екструкцією. Сучасна літературознавиця Я. Цимбал зауважує, що із часом дидактичне (свідомий вплив на читача, організація його думок і емоцій) і конструктивне (синтез елементів мистецтва з наукою і технікою)
значення функціоналізму, яке йому надавав, наприклад, О. Полторацький, набули виразного ідеологічного акценту, зокрема у працях П. Мельника: «Щоб поезія була функціональна,
вона мусить бути злободенна і наскрізь політична, щоб вона була зброєю в клясових боях з
нашого боку барикад. Це досягається в спосіб акцентування на спрямованні твору і відповідної до цього спрямовання організації фактурного матеріялу» (цит. за Цимбал 2014: 33).
10
Наприклад: «Футуризм пристосувався до радянської дійсности. Футуризм більш того,
навіть встиг оголосити себе всефутуризмом, себто системою, яка «підпорядковує» собі все
сучасне життя, навіть, ленінізм, який, як ми вже це бачили, являється складовою частиною
панфутуризма, екструкцією в економполітиці. Це безперечно був «геніяльний» крок панфутуристів» (Сенченко 1930: 207).

Так, В. Коряк пише: «В українській радянській літературі Тичина, Семенко перейшли
шляхом вагань і шукань на позиції пролетаріяту <...>. Футурист Семенко також відбував своєрідний шлях від суто буржуазного урбанізму, від різних Пьєро, які кохають, «задаються» і
«мертвопетлюють» та містичних «Ліліт» і святих Терез, від люмпенбуржуазної анархічности
через смугу деструктивних та «екструктивних» екзерсисів і заперечення пролетарської літератури, до цілковитої капітуляції і зречення своїх власних концепцій футуризму – «кверо»,
«пан», «комункульт», «новогенераційства»» (Коряк 1932: 13).
11
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Назви цих циклів уже є прикметними з погляду тогочасної вербальної
практики, що розгорталася у напрямку «політика (мова влади) – публіцистика – поезія». У літературному процесі тієї доби, як зазначає Т. Коваленко,
увиразнюються «інтердискурсивні зв’язки з дискурс-будовою радянської політики» (Коваленко 2015: 75). Відповідно, й у зазначеному поетичному доробку
М. Семенка знаходимо багатий репертуар лексики та кліше з політичного та
публіцистичного дискурсів: партійні фронти, лямпочка Ілліча, ясна комуністична позиція, більшовицька ґвардія, більшовицькі темпи, соціялістичні рейки,
рядянський горн, ґрунт соціялізму, революційний ґрунт, революційний наказ, революційна кров, революції сини, покоління нове революціонерів-будівників, комуністичне/радянське суспільство, діялектичний матеріялізм, пролетарська самомобілізація, шкідницька контрреволюція, клясові бої, комсомольці ростуть,
бий ворогів революції, ударна робота, ударна бригада, індустріяльна база, індустріялізація, колективізація, електрифікація, п’ятилітка/п’ятирічка, гасло,
пролетаріят, обивателі, інтервенти, опортуністи, петиція.
Також тут з’являються актуальні абревіатури ( або транскрибування абревіатур): ДВУ – Державне видавництво України; ФЗУ – Фабрично-заводське учнівство; ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия (по борьбе с контрреволюцией и саботажем), ОДПУ– Органи державного політичного управління;
еН-Ка-О (тобто НКО) – Народний комісаріат освіти; у–ес–ер–ер (тобто УСРР) –
Українська Соціалістична Радянська Республіка.
Разом з тим, кількісно бідною на сторінках цих збірок представлена така
стилістична особливість попередньої Семенкової творчості, як продукування оказіоналізмів. Виявлені тут авторські новотвори є експресіями переважно
на актуальні того часу явища: вапліта, хвильовенко, хвильовиста одвертість,
жертвопісні, тисячоспівний рот, продинамітині береги; маленька мечка (від
слова Мекка); червонопрапорний ленінський комсомол; простір нив внизу колгоспиться; скучно мені, бульйонно; ми – найдіялектичніші скрізь; окомсомолить молодь на 100. У вірші Незрозуміло, кривдно, але – факт натрапляємо на
цілу колонку оказіоналізмів, котра водночас є цікавим прикладом градації як
стилістичної фігури, що через посилення засобів художньої виразності сприяє
зростанню емоційно-смислового ефекту: «Ні! / Досить незнайкографії! / » ліньографії! / » наплюйкографії! / » заплющочіграфії! / » зневагографії! / » неукографії! / » пасікографії! / » повітографії! / » кумографії! / » тупографії! / » рукомахографії!» (Семенко 1931: 120).
Інші засоби вираження експресивності, зокрема «непоетизми», тобто лайливі слова та подібну емоційно забарвлену лексику з негативною конотацією, зустрічаємо лише у Сучасних віршах: стерво, каюк, тупоумство, контреволюційна масова сволоч, командирований писок, валюти чортма, онанізм фокстроту.
У обох збірках немає жодного вірша, де не був би поставлений знак оклику,
більше того, є вірші, утворені лише з окличних речень, наприклад Війна війні!:
«– Війна війні! – / стріляти вмій у / ціль! / – Війна війні! – / Вивчай протигаза /
маску! / – Війна війні! – / готуйсь, червоноармій- / ці! / Хай живе / війна / громадянська!» (Семенко 1932: 67). Такий окличний імператив виступає частовживаною конструкцією експресивного синтаксису у пізній Семенковій творчості.
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Домінантними темами творів, уміщених у зазначених збірках, є такі: динаміка будівництва соціалістичного суспільства; титанічні змагання людини з
природною стихією; заклик до боротьби із ворогами комунізму; наукова організація праці; роль поета у розбудові сучасного комуністичного суспільства.
Провідна ідея більшості творів – ідея радянського прогресу. Для прикладу: «Ні
вічною ніччю, ні літом, / як сонце проходить свій круг, – / не спинить індустрії
літу / вакханалія крижаних хуґ» (Північ й індустрія); «Ожили степи запорізькі / на скелі схилився кран – / електрична Україна близько / і її центр – / Дніпр–
ель–стан» (Дніпрельстан 1928); «Наш шлях – шлях комунізму! / Наше сьогодні – вперед!» (Богема, алкоголь, соціялізм) (Семенко 1931: 22, 32, 33). Отже, на
ідейно-тематичному рівні цих творів, як і в панфутуристичній маніфестології,
послідовно проступає радянська риторика й ідеологія.
Як зазначає А. Біла, екструктивна практика представників «Нової ґенерації»
полягає в актуалізації впізнаваних для читача літературних форм, що передбачає: часткове звернення до канонічних жанрових форм, базованих на типово
реалістичних композиційних принципах; творення гібридних, художньо-публіцистичних форм (вірш-промова, агітаційний вірш, вірш-репортаж); інтертекстуальність (Біла 2006: 187, 192).
Досить виразними у поезії М. Семенка 1928–1931 рр. є саме художньо-публіцистичні гібриди, зокрема вірші-агітації, просякнуті прагненням впливати на громадську активність населення через фіксацію програмних ідей та гасел, що очевидно, наприклад, у таких уривках: «Від темпів, / від сталінського
завдання / не відступимо ні на крок!» (Безпартійні); «Не знижуйте волі! / Не
спускайте рук! / Перед третім напружтесь – / металіст, / шахтар! / В усі країни світу віадук – / чотирнадцятого Жовтня удар!» (Жовтня удар); «Без науки
немає поступу, / без техніки – не бачить соціялізму, / без напору – не догнать,
не перегнать ніколи. / Штурмом візьмем гору! / Плазуни хай лізуть! / Для нас /
існують / революційні радянські школи!» (Революція і культура) (Семенко 1932:
45, 63–64, 77). Перший наведений уривок дублюється в іншій, чотирирядковій поезії Гасло, що є лаконічнішим варіантом агітаційного вірша, власне, віршем-гаслом: «Бригадою вдарною станемо / на варті вирішного року. / Від темпів і соцзавдання / не відступимо ні кроку!» (Семенко 1932: 20).
Назви багатьох творів часто схожі на заголовки газетних рубрик: Дніпрельстан
1928, Авіація, Техніка, Бавовона, Сівба, С.-Г., ФЗУ, Транспорт, Постачання й
розподіл, Зимовий відпочинок, Абхазія, Кавказ тощо. Такі вірші-репортажі, у
яких фіксується інформація про поточні події радянського життя, часто подібні за структурою. Вони, як правило, містять три частини, зокрема зауваження
певної проблеми, перелік трудових успіхів, якими ця проблема долається, та заклик до дії: «Постачання й розподіл – / важно й дошкульно. / Контрреволюція /
по цьому б’є: / і шкідник, / і несвідомий робітник, / і базарні всякі «кумушки». /
От і виходить, що скоро буде / «світопреставлєніє». / Машинне господарство
/ реконструкція організує, / перевага колгоспів / по труднощах б’є. / Вже цього року / працюватимем / не всує, / якщо не задовольнятимемось / тим, що є. /
Вивчайте пляни / нашого / уряду. / Кожну дрібницю / й загальний / плян. / Тоді
ходитимеш / не такий похмурий, – / становись / в ударні лави / працюючих громадян!» (Постачання й розподіл) (Семенко 1932: 40–41).
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Також тут, серед художньо-публіцистичних поетичних творів, які підпадають під гібридну назву вірш-промова, можна виокремити спрямовані проти
«контрреволюційної масової сволочі», «стерва на радянській Україні» та «капіталістичного редуту» вірші-інвективи, сповнені гнівними й пафосними закликами: «Випотрошить саботажників – / час / час!» (Про шкідницьку наволоч);
«А петлюрівцям і поминальникам – / смерть!» (Арсенал) (Семенко 1931: 29,
98); «Робітникам – життя, / фашистам – смерть!» (Батьківщина) (Семенко
1932: 30). Як своєрідний підвид віршів-промов, у якому акцентовано повідомлення про виконані завдання, пророблену роботу, можна окремо визначити вірші-звіти. Ось особливо показові фрагменти таких віршів: «Партія / розв’язує
проблему кадрів. / В країні / тисячі нових підприємств. / Нами / одкрито / нові
надра / під вий / опортуністичних скарг / і ремств» (Проблема кадрів); «1930го / покінчили / з зерновою проблемою, / 1931-й – / вирішує з м’ясом / для трудящих всіх. / Країна / працює / пляново й організовано. / Поступово / збуваємось /
різних проблем» (Хліба і м’яса) (Семенко 1932: 14, 39).
У вже процитованих тут фрагментах спостерігається така важлива характеристика Семенкової поезії пізнього періоду, як конструювання поетичної реальності через акт «колективного» мовлення, тобто часта поява «ми» як ліричного суб’єкта, виразника збірних почуттів і прагнень. Такий суб’єкт відповідає
дискурсивним практикам радянського суспільства, в якому індивідуальне нівелювалося суспільним, а підкреслена приналежність до одностайної спільноти
віталася як запорука побудови світлого комунізму. Отже, тут у М. Семенка простежується така загальна характеристика авангардного мистецтва, як демонстрація вищого рівня групової свідомості.
У Сучасних віршах жанрово вирізняється текст із назвою Гасла до туристських книжок (ДВУ). Сьогоднішній читач, приналежний до споживацького суспільства, зауважить його як вірш-рекламу. Цей римований рекламний матеріал, наче написаний на замовлення ДВУ12, складається з восьми пронумерованих
дворядків, які не можна назвати вдалими ні щодо ритміки, ні щодо лексичного наповнення: «3. Без книжки подоріж і взагалі туризм – / по-моєму гірше за
всякий фашизм»; «4. Хороша книга – туристові брат. / В ДВУ перед поїздкою
можна брать»; «8. Не будь халтурщиком, будь туристом! / Їдеш у подорож –
прочитай книжку» (Семенко 1931: 81).
Як уже зауважувалося, важливими в екструктивній практиці були інтертекстуальні зв’язки. Цікаво, що М. Семенко у вірші Наше життя і література
фактично вказує на сутність нині загальновідомого явища інтертекстуальності:
«Уже 1 міл. 80 тисяч днів / поет перефразовує поета / аж до / нині» (Семенко
1931: 39). Відомий панфутурист відсилання до текстів попередників використовує переважно задля пародійного ефекту.
Цілком логічно, що з погляду інтертекстуальності він найбільше експлуатує
культовий шевченківський текст, який лишає мнемонічний слід в українському
12
ДВУ – Державне видавництво України, що діяло з 1922 р. У 1930 р. на основі ДВУ утворене ДВОУ – Державне видавниче об’єднання України, яке діяло до 1934 р. й об’єднувало
низку видавництв (Бондарчук 2004). Са́ме ДВОУ є видавцем Семенкових збірок Сучасні
вірші, З радянського щоденника, Міжнародні діла.

Славистика XXV/1 (2021)

256

Юлія Драгойлович

суспільстві13. Назва Семенкової поезії Тяжко, важко в світі жити – алюзія з
віршем Т. Шевченка Думка, що починається цими словами. У Шевченка – нарікання на тяжку долю бідняка (у фольклорній стилістиці), а у Семенка перелік чуток про важкі дні в економіці та побуті радянського суспільства, що закінчується абсурдним «кажуть, цього року / не розтане сніг...», переведений
в оптимістичне русло утвердження ідеї – «ми в комунізм ідем / не / спиняючись!» (Семенко 1932: 10–11). У довгій назві вірша Конкретна пропозиція до
всіх літератури, мистецтва й науки робітників, що їх НКО чи інші відповідні
установи мають відряджати у закордонну поїздку вбачається ремінісценція,
точніше відтворення ритмічно-синтаксичної структури назви патріотичної поеми-послання Шевченка І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм
в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє. І тут у Семенка переважає пародійний пафос. Загальновідомому шевченківському «І чужому научайтесь, /
Й свого не цурайтесь» на початку Конкретної пропозиції... протиставляється
«серйозно-іронічне» звернення: «Товариші! /Говорю серйозно: без европ нам – /
як попам без / душі: / обійтись ніяк не можна» (Семенко 1931: 46), – після чого
в іронічній формі пропонується раціонально витрачати валютні кошти, виділені на відрядження. Також відома шевченківська цитата, – слова, якими починається поема великого Кобзаря «Кавказ», – є назвою і початком Семенкової поезії За горами гори: «За горами гори, / хмарами повиті, – / чорні, / сірі, / білі з
відтінками». Таке післяцитатне уточнення кольорів налаштовує на іронічне забарвлення наступних рядків. У Шевченка – показ страждань поневолених народів Кавказу, викриття загарбницької політики Російської імперії, у Семенка
ж – «фортеці розбиті» й «історією згризені кавказькі береги» на знак глузування з величі минулого самодержавства, а в кінці ідилічна радянська картина: «Вулицями / з прапорами ходять лави / школярів, / піонерів робітничі раті»
(Семенко 1932: 85).
Також у Сучасних віршах слід відзначити Гімн хліборобів-гетьманців, написаний Семенком у Берліні 1929 р., під час свого першого відрядження у Європу.
Він є пародією на текст П. Чубинського Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
який є гімном сучасної України, а також у 1917–1920 рр. був державним гімном
УНР та Української держави гетьмана Павла Скоропадського, який після зречення влади перебрався до Берліна. Текст Семенка починається аналогічним до
пародійованого вірша рядком: «Ще не вмерли пшениця і жито», – і написаний
як заклик прибічника гетьманату до братів-однодумців. Сатиричний ефект автор створює, зокрема, через варіації останнього рядка у рефрені: «сміливо у похід за батьківську матню!», «за сорочку й свитку, за рідну матню!», «за гетьмана-пана, за його машну!» (Семенко 1931: 14).
З усіх текстів, представлених в аналізованих нами збірках, найбільше
М. Семенка періоду кверофутуризму нагадує Повема14 про те, як повстав
Недаремно повну збірку своїх поетичних творів 1910–1922 рр., видану 1924. р.,
М. Семенко назвав Кобзарем, зухвало пропонуючи читачам нову «українську Біблію» як альтернативу Шевченковій збірці з ХІХ ст.
13

14
Повема – неологізм М. Семенка, утворений на основі поєднання слів «повість» і «поема». Насправді ж за жанром цей твір є драматичною поемою.

Славистика XXV/1 (2021)

До питання про (де)градацію в поезії товариша Семенка

257

світ і загинув Михайль Семенко. Як зазначає О. Полторацький, соратник
М. Семенка по перу, цю драматичну поему під назвою Континенти Семенко
закінчив пізніше (містила 5 частин), але вона так і не була опублікована, текст
був утрачений (Полторацький 1966). Це була пародія на націоналізм, провінціоналізм, вузькість мислення, одна з найдотепніших сатир автора. Повема...
являє собою пустопорожні діалоги членів вигаданого «всеукраїнського відділу міжнародного клубу винахідників, ексцентриків і міжпланетарної комунікації», які займаються вивченням минулих епох у машині часу, керованій
Семенком. З ним подорожують у часі Д. Донцов, В. Винниченко, Інтеліґент,
Єпископ і Дід. У мандрах вони зустрічаються з Печерною людиною і сперечаються, чи ця людина є українцем.
Семенків кверофутуристичний почерк у Повемі... проступає у таких прийомах. 1) Зворотний синтаксис: «Що мабуть цілий рік / Спати / Дадуть / Не»;
«Одсунутися / Туди / В куточок / Можна / Разі / Крайньому / В»; «Тут уже /
До жартів / Не». 2) Повторення коротких (як правило, однослівних) речень
– «ехо»: «Є п и с к о п: / Ма. / Ма. / Ма. / Д о н ц о в: / Але докази. / Докази. /
Докази. / Д і д: / Ось. / Ось. / Ось». 3) Усічення слів (реципієнт їх реконструює):
«Від чорного моря пішли на за...» (реконструкція – «захід»); «Чого там іще
вони не ба...» (реконструкція – «бачили»); «Чи не могли б ви зачека́?» (реконструкція – «зачекати»). 4) Розривання слова і перенесення його частини на інший рядок: «Блукав парнаською горо / ю...»; «У 20 років уже старига / ном я»;
«С е м е н к о: / Слу / хаємо – / Слу / хаємо – / Слу / хаємо».
Фантазуючи про діалоги героїв, серед яких і вагомі історичні особи, автор
надає читачеві можливість виявити деякі інтертекстуальні маркери. Зокрема,
через використання чужого оказіоналізму: «Д і д: / Невже весна? / Красна? /
Закосичена?..» (Семенко 1931: 73), – який є слідом вірша П. Тичини Арфами,
арфами... («Йде весна / Запашна / Квітами-перлами / закосичена»). Але
М. Семенко ставить тичинівський оказіоналізм у зневажливий контекст: у
деяких героїв капає з носа, на основі чого Дід робить припущення про прихід весни.
Якщо під приціл Семенкової сатири у збережених уривках Повеми... поетичний геній раннього Тичини потрапляє «між іншим», то в недолугих репліках
Донцова та Винниченка автор послідовно і щиро висміює крайнощі націоналізму, долучаючи, зокрема, і деякі побічні факти, зокрема щодо графоманства зараз визнаного видатним історика й політика: «Що то є – печерна людина? / Про
неї ж / і наш Михайль Грушевський / у 148-му томі своєї «Історії українського народу» / на 3845-ій сторінці (другий стовпець) говорить» (Семенко 1931:
75). «Всякий буржуазний націоналізм в усіх його проявах був запеклим ворогом
Семенка, так само як і гітлеризм15, який в останні роки його життя підняв голову в Німеччині», – зауважує О. Полторацький (Полторацький 1966). Повема...
є тому підтвердженням. І слід зазначити, що її антинаціоналістичний характер
виявляється не за рахунок присутності тут радянського пафосу. Питання національного у футуристів не було на часі через «вищі» мотиви. Г. Скляренко слуш15
Цю думку, зокрема, підтверджують Семенкова поема «Німеччина» (1933-1936) та вірші
«Промова Гітлера» й «Інтерв’ю à la Гітлер» (1933).
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но узагальнює: за довгу історію свого існування футуристичний рух активно
влився в русло нового радянського мистецтва, інтегрував у собі ідейні спрямування його «лівого» крила, де питання української незалежності розчинялися в
інтенціях пролетарської культури (Скляренко 2017: 76).
Торкаючись традиційної теми ролі митця та мистецтва у суспільному житті, кожен митець, перш за все, окреслює власні пріоритети. М. Семенко у своїй панфутуристичній творчості позиціонує митця як бійця та агітатора, для
якого завдання боротьби й пропаганди стають першочерговими. Відповідно,
процес пролетаризації культури, за М. Семенком, передбачає активне «втручання» публіцистики, а також науково-технічних принципів у літературу:
«Худнуть і блякнуть / письменники і поети, / «генії» ізольованої / кабінетної тиші. / Хто не встигає / сьогодні з газетою, / той для бабусі своєї пише»
(Ударники – в літературу!) (Семенко 1932: 61); «Поети, зривайте клясики
метр! / Поети, шляхів наших – інші темпи! / Нестрашні для марксиста історії нетри! / Поети, індустріялізуйте джунглі і степ!» (Наше життя й література) (Семенко 1931: 39).
Т. Коваленко виокремлює той факт, що у рамках радянської ідеології, яка наступала в літпроцесі 20-х років минулого століття, віталися самокритика письменника, визнання «ухилів» чи «помилок» (Коваленко 2015: 75). Відповідно,
для «радянського» поета мало було просто почати писати інакшу поезію, яка
б уже відповідала тому соцреалістичному канону, що остаточно закріпився з
1930-х років, вважалася не зайвою і присутність каяття. У М. Семенка цього не
було, навіть навпаки, у Сучасних віршах натрапляємо на такі рядки: «В своєму
минулому я не / каюсь / і закидаю вгору більшовицький кран» (Куркулі й фашисти); «Не буду картати і каятися / за кожний свій / рядок. / Я не відповідаю за
минулі / епохи. <...> / Я – / Еверест на тлі ваших підсліпуватих огнів, / блох і
канарок, – / не викинеш / у прислів’ї» (Канарки і я) (Семенко 1931: 87, 89–90).
Останні зацитовані слова – свідчення самозвеличення, акцентування власної
значущості, у чому впізнається ранній, «кверофутуристичний» Семенко.
Підсумкові спостереження
Сучасні дослідники, які займаються «реабілітацією» та «реставрацією»
українського аванґарду16, наголошують, що твори тодішньої літератури не могли розвиватися поза ідеологічними маніпуляціями та життєперебудовчими
програмами. Дух конформізму щодо радянської системи, зрештою, був характерний не лише для аванґардистів, «після встановлення радянської влади всі
мистецькі об’єднання та угруповання у своїх публічних деклараціях програмно
підкреслювали як свою лояльність щодо радянської влади, так і щире бажання
створювати нове, ідеологічно витримане пролетарське мистецтво» (Скляренко
2017: 76). О. Коцарев та Ю. Стахівська вважають: «Віра авангарду в перетворення світу за допомогою слова нагадує певний месіанізм. І саме він спричиняється до паралелей із тоталітаризмом, який першочергово прагне перетворення
16
На нашу думку, тут слід виокремити такі прізвища, як Г. Черниш, М. Сулима,
О. Ільницький, А. Біла, О. Коцарев, Ю. Стахівська, Г. Скляренко, Я. Цимбал, Л. Якимчук та ін.
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світу тим же таки словом – проголосити, переконати, посвятити, наказати і заборонити. Футуризм і фашизм в Італії, сюрреалізм і комунізм у Франції. <...>
Але тоталітаризм «тисне» і на мистецький авангард, якнайбільше прагне його
(як конкурента) собі уподібнити, запозичити його мистецькі методи» (Коцарев
та ін. 2018: 22).
Діяльність багатьох літературних угруповань, що утворилися з появою
Української Соціалістичної Радянської Республіки, відповідала духу та принципам будівництва нової держави. Завдяки увиразненню у творчості панфутуристів реалістичних тенденцій згодом «соцреалізм закріпив і по-своєму
використав цілу низку практичних досягнень футуризму» (Біла 2006: 183), відповідно, й «авангардні принципи утопічної майбуттєвості та життєбудування
стали основою для соцреалізму» (Коцарев та ін. 2018: 22). Як не парадоксально, з одного боку, теоретизування М. Семенка фактично сприяли легітимізації
пізніше запровадженого соцреалізму, що став «єдино правильним методом», а
з іншого – са́ме цей метод посприяв винесенню смертного вироку нескромному «Евересту» тодішньої літератури. Л. Якимчук, відштовхуючись від архівних
матеріалів, зазначає, що 1934 року на першому з’їзді Спілки письменників, де
було проголошено соцреалізм, М. Семенко не побоявся у колуарах, маючи дорадчий голос, відверто говорити про те, що все це йому не подобається. Ця вся
інформація є в донесеннях, і саме через це його життя 1937 року закінчилося
розстрілом (Якимчук 2012).
Панфутуризм як авангардна культурфілософська концепція на основі осмислення марксизму-ленінізму теоретично охоплював такі чотири стадії перебудови мистецтва, як деструкція, екструкція, функціоналізм, конструкція, серед
яких друга та третя були компромісними, перехідними від деструктивного процесу над «Великим Мистецтвом» до конструювання нової форми творчості на
науково-технічних засадах. Відповідно, естетизму відмираючого «Великого
Мистецтва» панфутуристи протиставили доцільність, дієвість, практичність
нового конструктивного «культу».
Необхідність утилітарного використання твору, про яку теоретизував
М. Семенко, вбачається виявом щирих переконань митця, а не навіяним якимись
кон’юнктурними міркуваннями рішенням. Я. Савченко, сучасник М. Семенка,
ще в період «піку» футуризму вказував на примат теорії як характерної ознаки
його творчості: «Приймаючи світ теоретично і може навіть психологічно в певній «футурній» концепції, він, Семенко, при спробах інтерпретувати ту концепцію у формі образів і фарб, зараз же виявляє слабі сторони свої, яко художника,
інакше кажучи він, яко художник, має замало сил для відповідного ствердження і санкціонування тих етапів, які пройшов Семенко яко теоретик-футурист»
(Савченко 1918: 43).
Висновки
При дослідженні ідейно-тематичних та жанрових пріоритетів у поетичних збірках М. Семенка Сучасні вірші та З радянського щоденника, виявлено, що тут превалюють тема розбудови сучасного комуністичного суспільства,
ідея радянського прогресу та художньо-публіцистичні гібриди (вірш-агітація,
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вірш-репортаж, вірш-промова, вірш-звіт). Домінантними поетико-стильовими
особливостями є політична тенденційність, публіцистичність, радянська риторика, іронія, сарказм, інвектива, окличний імператив, «ми» як ліричний суб’єкт,
інтертекстуальність тощо. Зважаючи на положення теорії панфутуризму як контексту цих творів, зауважимо, що футуризм Семенка був явищем концептуальним: Семенко-митець певною мірою «наздоганяв» настанови та прогнози
Семенка-теоретика. На нашу думку, його пізню поезію можна трактувати як намагання проілюструвати теоретичні концепти екструкції та функціоналізму, а
отже, і як ознаку певної послідовності, поступовості, стадіальності – тобто градації! – авангардної творчості цього митця.
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Јулија Драгојловић
КА ПИТАЊУ О (ДЕ)ГРАДАЦИЈИ У ПОЕЗИЈИ ДРУГА СЕМЕНКА
Резиме
Каснијем стваралаштву Михајља Семенка посвећено је мало пажње, јер се у њему уочава песниково окретање од футуристичких експеримената према пракси социјалистичког
реализма, односно својеврсна деградација, с тачке гледишта савременог реципијента који
има могућност да посматра специфичност целокупног књижевног процеса у Украјини током
последњих сто година.
У овом раду представљен је покушај да се стваралаштво Михајља Семенка каснијег периода сагледа у контексту теорије патфутуризма коју је предложио песник и његови следбеници. Теорија је обухватала такве фазе обнове уметности као што су деструкција, екструкција, функционализам и конструкција. Деструктивни процес «Велике уметности» (као
мешавине естетизма и патриотизма) за крајњи циљ имала је конструкцију, односно нову врсту уметности организовану на принципима науке и технике. Екструкција («практично» коришћење уметности у образовању и пропаганди) и функционализам (спој утилитаризма и
новине) у овом процесу представљале су прелазну, компромисну фазу.
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У раду се разматрају идејно-тематски и жанровски приоритети, као и поетско-стилске доминанте Семенкове поезије, настале у периоду од 1928. до 1931. године, који указују на то
да је Семенков футуризам био појава концептуална: може се рећи да је Семенко као уметник
«сустизао» прогнозе Семенка као теоретичара. По нашем мишљењу, његово касније стваралаштво може се интерпретирати као покушај илустровања теоретских концепата екструкције
и функционализма, односно као ознака одређене градације, фазности, стадијалности авангадрног стваралаштва овог уметника.
Кључне речи: Михајљ Семенко, поезија 1928–1931 године, теорија панфутуризма, екструкција,
функционализам.
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UNIVERZÁLNOSŤ I JEDINEČNOSŤ PALÁRIKOVHO DIELA
INKOGNITO V KONTEXTE FORMOVANIA SRBSKÉHO
NÁRODNÉHO DIVADLA
Činnosť i umelecké dielo slovenského katolíckeho kňaza, redaktora, dramatika a organizátora
spoločenského a politického života Jána Palárika presiahli v druhej polovici 19. storočia horizont
habsburskej monarchie. Literárne i spoločensko-politické stopy Palárikových aktivít nachádzame
aj medzi Srbmi žijúcimi v Budapešti, ktorí si Palárikovu veselohru Inkognito vybrali v roku 1861
ako jednu z možností na získanie prostriedkov pre fungovanie práve vznikajúceho Srbského
národného divadla v Novom Sade. Navyše, hra našla svoje miesto aj na srbských javiskách a jej
nosné myšlienky postupne prenikali medzi Slovanov na Balkáne. Uhorský vlastenec a slovenský
národovec prekročil prostredie, z ktorého vyšiel a nasledovníkom zanechal výrazný odkaz na poli
organizovania národného a literárneho života, dramatického umenia a demokratizačných reforiem
v cirkvi.
Kľúčové slová: katolícky kňaz a dramatik Ján Palárik, veselohra Inkognito, uvedenie hry
Inkognito v Budapešti srbskými ochotníkmi, Srbské národné divadlo v Novom Sade, slovanská
vzájomnosť.
The activities and artwork of the Slovak Catholic priest, editor, playwright and organizer of the
societal and political life Ján Palárik exceeded the horizon of the Habsburg Monarchy in the second
half of the 19th century. Literary and socio-political traces of Palárik‘s activities can also be found
among the Serbs living in Budapest, who chose Palárik‘s comedy Inkognito in 1861 as one of the
options for obtaining funds for the functioning of the newly emerging Serbian National Theater in
Novi Sad. In addition, the play found its place on the Serbian stages and its main ideas gradually
spread among the Slavs in the Balkans. The Hungarian patriot and supporter of Slovak identity surpassed the environment from which he emerged and left his followers a strong message in the field
of organizing national and literary life, dramatic art and democratization reforms in the church.
Keywords: Catholic priest and playwright Ján Palárik, comedy Incognito, launch of Incognito in
Budapest by Serbian amateurs, Serbian National Theater in Novi Sad, Slavic mutuality.

Všestrannosť a zároveň jedinečnosť literárneho diela a spletité životné cesty Jána
Palárika (1822 – 1870) otvárajú viaceré možnosti skúmania tejto osobitej postavy slovenskej literatúry, kultúry i politiky. Palárikove aktivity obsiahli rozmanité aspekty
spoločenského a verejného života – výrazná spolková a editorská činnosť, politická
angažovanosť, duchovná služba, otváranie ekumenického dialógu omnoho skôr, než
bola táto téma výraznejšie prítomná v slovenskej spoločnosti, a v neposlednom rade
zjavná zásluha v rámci slovenskej dramatickej literatúry – v spomínaných oblastiach
sa Palárik angažoval do posledných síl, s absolútnym nasadením a neochvejnou vierou, že jeho pokrokové a liberálne zmýšľanie a hlásanie náboženskej a národnostnej
tolerancie môže stáť na začiatku zmien v slovenskej politike a spoločnosti. Uhorský
vlastenec a slovenský národovec veľkými krokmi prekročil prostredie, z ktorého vyСлавистика XXV/1 (2021)
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šiel a nasledovníkom zanechal výrazný odkaz na poli organizovania národného a literárneho života, dramatického umenia a demokratizačných reforiem v cirkvi.
Ján Palárik – kaplán, redaktor, literát a dramatik
Náklonnosť k literatúre, hudbe a spevu si z domáceho prostredia Palárik odniesol na stredoškolské štúdia do Žiliny a Kečkemétu, neskôr ju rozvíjal aj na teológii
v Ostrihome, Bratislave a Trnave. V trnavskom biskupskom seminári spolu s Jozefom
Viktorinom1, Martinom Hattalom2, Jánom Gotčárom3 a grófom Rudolfom Nyárym4
vytvorili krúžok národne uvedomelých, liberálne orientovaných seminaristov, s cieľom stať sa „apoštolami pravdy slovenskej“ (Bobula 1871: 503) a zdokonaľovať sa
v literatúre, filozofii a v štúdiu jazykov. V seminári sa Palárik nadchol básnickým
dielom Jána Hollého a začal čítať almanach Zora, čo v ňom značne prebúdzalo národné povedomie. Práve obdobie seminárnych rokov je veľmi dôležité pre ľudské
i duchovné dozrievanie Palárika národovca, literáta i politika. V seminári sa venoval
podrobnejšiemu štúdiu cudzích jazykov,5 zoznamoval sa s dielami encyklopedistov
a horlivo čítal hry francúzskych a nemeckých dramatikov.6 Otvorenosti Palárikovho
1 Jozef Karol Viktorin (1822 – 1874) – slovenský katolícky kňaz, vydavateľ slovenskej literatúry, organizátor kultúrneho života a publicista; po štúdiu v trnavskom biskupskom seminári bol
v roku 1847 vysvätený za kňaza; ako kaplán pôsobil v Senici, Trstíne, Skalici, v Starom Budíne
a od roku 1866 bol farárom vo Vyšehrade (maďarský Visegrád).
2 Martin Hattala (1821 – 1903) – jazykovedec, univerzitný profesor, kodifikátor etymologického pravopisu, autor modernej slovenskej gramatiky Krátka mluvnica slovenská (1852); po štúdiách v Trnave sa dostal na viedenské Pazmaneum a v roku 1848 ho v Ostrihome vysvätili; ako kaplán pôsobil v Bzovíku pri Krupine a v Hodruši; v roku 1850 získal učiteľské miesto na gymnáziu
v Bratislave; od roku 1854 prednášal na univerzite v Prahe.
3 Ján Gotčár (1823 – 1883) – katolícky kňaz, národnokultúrny a školský pracovník, pedagóg a publicista; v roku 1846 vysvätený za kňaza; ako kňaz pôsobil v Pešti, kde spolupracoval so slovenskými vysokoškolákmi; v rokoch 1848 – 1856 bol učiteľom na gymnáziu v Banskej Bystrici; v rokoch
1858 – 1867 pôsobil ako školský radca a hlavný dozorca škôl v Oradei (Rumunsko); podieľal sa na
založení Matice slovenskej a spoluzakladal slovenské katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom.
4 Rudolf Nyáry (1828 – 1900) – ostrihomský kanonik a spisovateľ duchovnej literatúry; po štúdiách teológie a filozofie v trnavskom seminári bol v roku 1851 vysvätený za kňaza; ako kňaz pôsobil na dvore kniežaťa Scitovszkého; v roku 1864 sa stal ostrihomským kanonikom.
5 Znalosť poľštiny a češtiny si priniesol Palárik z domova, maďarčinu a nemčinu sa naučil počas
stredoškolských štúdií a latinčinu, gréčtinu, francúzštinu a ruštinu sa naučil a zdokonalil v seminári.
6 O Palárikovom pôsobení v trnavskom seminári bližšie pozri štúdiu Za osvetu (1871) Jána
Nepomuka Bobulu uverejnenú v diele Sobrané dramatické spisy Jána Palárika, (Beskydova) slavného spisovateľa slovenského (Bobula 1871). Akciová spoločnosť Minerva – prvá uhorsko-slovenská
kníhtlačiareň a vydavateľstvo – vydala v rokoch 1870 – 1871 texty Jána Palárika v dvoch zväzkoch
ako zobrané dielo doplnené textom Za osvetu Jána Nepomuka Bobulu, v ktorom autor približuje životné osudy Jána Palárika. Cieľom vydavateľstva a tlačiarne Minerva bolo podporovať zbližovanie slovenského a maďarského obyvateľstva skĺbením národných a hospodárskych cieľov a vydávať
slovenskú a maďarskú literatúru. Len pre zaujímavosť a ako príklad hlbokých slovanských vzťahov a nepretržitej a intenzívnej spolupráce dodáme, že zobrané dramatické spisy Jána Palárika venovali členovia vydavateľstva chorvátskemu biskupovi Josipovi Jurajovi Strossmyyerovi, čo dokladá venovanie na predsádke knihy: „Osvietenému mužu, vysokoctenému a váženému pánu Josipu
Jurju Strossmayeru, diakovárskemu biskupu (...) zastaveteľovi práv národních, horlivému a srdečСлавистика XXV/1 (2021)
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ducha bolo blízke chápanie zásad osvieteneckej vedy – kritickosť a dôvera v rozumové poznanie. Nepochybne ho udivoval a fascinoval jedinečný a ambiciózny sumár dovtedajšieho poznania, ktorý mu otváral nové pohľady na fungovanie dobovej
spoločnosti. V prepájaní filozofie, morálky a poznania bolo pre Palárika nadmieru
inšpiratívne dielo pražského univerzitného profesora Bernarda Bolzana, ktorý sa stal
vzorom pre mladých klerikov najmä tým, ako dokázal zosúladiť konkrétny vedecký záujem s ušľachtilou ľudskou a mravnou autoritou. Blízka mu bola aj Bolzanova
idea, podľa ktorej viera nezbavuje človeka povinnosti používať vlastný rozum a naopak. Odvahu slobodne sa vyjadrovať, kriticky a nezaujate myslieť a tiež správne argumentovať získaval Palárik práve pod dojmom z diel Bolzana, Thomasa Hobbsa či
Adama Smitha. Z filozofických spisov ho zaujal najmä traktát Duch zákonov (1748)
Charlesa de Montesquieua, ktorý „detailne poznal a pri rôznych vlastných článkoch
ho neraz aj citoval“ (Timko 2017: 8), pretože ho považoval za priekopnícke dielo
v oblasti komparatívneho práva a oslovili ho najmä podoby spoločenského zriadenia
a politické správanie ľudí v rôznych spoločnostiach, čo neskôr opísal v literárno-politickej úvahe O vzájomnosti slovanskej (1864)7.
Teologické štúdiá ukončil Palárik v roku 1847, za kňaza ho vysvätili v Ostrihome
a poslali do Starého Tekova za kaplána. Revolučné roky 1848 – 1849 prežil v Tekove,
kde mal vo farnosti na starosti duchovné a náboženské potreby obyvateľov vo filiálkach, teda vo Veľkých Kozmálovciach a Hronských Kľačanoch. Počas druhej dobrovoľníckej výpravy sa v januári až apríli 1849 schovával na fare v Starom Tekove
u Palárika poľský generál Josef Wysocki (1809 – 1873), s ktorým Palárik viedol intenzívne rozhovory o národných veciach, revolúcii i slovanskej vzájomnosti a tento
pobyt významne prispel k upevneniu Palárikových sympatií k Poliakom. Ako kaplán burcoval veriacich za národné veci a usiloval sa ich viesť k vzdelaniu a miernosti v požívaní alkoholu, uvedomujúc si ako tento neduh ničí človeka i celé rodiny (v
nému priateľovi umenia, vedy a literatúry, velikodušnému podporovateľovi podnikov národa slovenského.“ Viac než priateľské vzťahy medzi Jánom Nepomukom Bobulom, slovenským podnikateľom, vydavateľom a politikom (spoluzakladateľ Novej školy slovenskej) a djakovským biskupom
Strossmayerom potvrdzuje aj skutočnosť, že chorvátsky biskup Strossmayer bol krstným otcom najstaršieho Bobulovho syna Jána, narodeného v roku 1871. Podrobne Bobula 1870.
7 V stati O vzájomnosti slovanskej Palárik otvorene charakterizoval slovanskú spoluprácu nielen na úrovni kultúrnej a spoločenskej, ale venoval sa tejto problematike v rámci spoločných politických požiadaviek – zákonne garantovať rovnoprávnosť a slobodný (politický) vývin slovanských národov. Štátom podporovanú asimilačnú politiku Palárik odmieta a ako alternatívu navrhuje
spoluprácu národov žijúcich v Uhorsku, lebo každý národ v monarchii má prirodzené a historické
právo na rovnosť s tými ostatnými. Jednotlivé národy Uhorska videl Palárik usporiadané do federatívneho zväzku, silného štátu s rovnoprávnosťou jednotlivých národností: „Naproti tomu velikánsky národ slovanský už mocou svojho rozvetvenia na rozličné vyvinuté kmene pravdepodobne nie
k centralizácii, ale najvýš k federácii smeruje, a práve preto on jedine zdá sa byť povolaný rovnoprávnosť a slobodu národov v Európe zachrániť a ustáliť. A v tomto spočíva veľkosť a vznešenosť
historickej úlohy, ktorú Slovania v dejinách človečenstva vykonať majú.“ Palárik bol proti založeniu veľkej „všeslovanskej ríše“, jeho cieľom bolo vytvoriť štát, v ktorom by každý kmeň mal svoju vlastnú vládu: „(...) každý jednotlivý kmeň slovanský odvodiť si môže spôsob politiky, akú má
sledovať. Každá politika, ktorá protiví sa týmto zásadám, je podľa môjho náhľadu neslovanská, nenárodná.“ Palárikova úvaha o novom politickom usporiadaní monarchie bola návrhom na necentralistickú, federalistickú a demokratickú reformu slovanstva. Celá úvaha pod názvom O vzájomnosti
slovanskej bola publikovaná v roku 1864 v almanachu Lipa III (Palárik 2012).
Славистика XXV/1 (2021)
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Starom Tekove založil Spolok striezlivosti). V januári 1850 preložili Palárika za kaplána do Vindšachtu (Štiavnické Bane), kde sa okrem kňazskej pastoračnej činnosti venoval aj redaktorskej práci v prvom po slovensky písanom cirkevnom časopise Cyrill
a Method8, cieľom ktorého bolo okrem iného rozvíjať a pestovať cyrilo-metodskú
tradíciu, budovať kontakty so slovanským svetom a publikovať umelecké texty. Na
stránkach časopisu uverejňoval Palárik názory na reformu v cirkvi, žiadajúc vytvorenie slovenského arcibiskupstva v Nitre alebo v Trnave, nové usporiadanie diecéz
a cirkevného majetku, novú hierarchizáciu (všetko na základe národnej rovnoprávnosti) a presadzoval myšlienku zjednotenia katolíkov s evanjelikmi9. Ekumenické
názory vyjadril aj umelecky v básňach Cirkev Kristova (1850) a Jednota w Církwi
(1850), v ktorých hovorí o potrebe a dôležitosti jednoty vo všetkých rovinách života človeka: „Nech že je aj w národě / Jeden zákon roztomilý! / Národa – neshoda, /
Najwětší jest škoda: / Protož nech nás mysel jedna / a nábožný jeden cit / Opanuje,
jináč bídná / Wlasť slowanská musí byť. / Jeden duch je swěta w dějstwu. / Nech
že je aj w člowěčenstwu!“ (Palárik 1850). Ostrihomské arcibiskupstvo a biskupský
zbor Palárik vyzýval, aby boli v uhorských seminároch zriadené katedry slovenskej
reči a literatúry pre výchovu kňazského dorastu, ktorý bude v budúcnosti pôsobiť
medzi slovenským národom. Reakcie na Palárikovo ekumenické posolstvo a kritiku pomerov vo vnútri cirkvi nenechali na seba dlho čakať. Za presadzovanie ekumenizmu a demokratizačných reforiem v cirkvi prišiel trest v podobe cirkevného väzenia a následné preloženie. V roku 1851 vidíme už Palárika vo Farnosti sv. Terézie
v Budapešti, ktorá zabezpečovala „duchovné úkony pre jednotlivé národnosti žijúce v predmestí: Nemcov, Maďarov a Slovákov“ (Kačírek 2016: 133), a tak Palárik
na seba prebral starostlivosť o slovenských veriacich farnosti a k jeho povinnostiam,
okrem cirkevných, patrila aj výučba náboženstva na školách.10
Desaťročie strávené v Budapešti otvorilo Palárikovi cestu k bohatej literárnej tvorbe, prekladom, redaktorskej, spolkovej a verejnej činnosti. V rokoch 1852 – 1856 redigoval Katolícke noviny, v slovenskom preklade vydával Spisy pre mládež Kristofa
Schmida, spolu s Andrejom Radlinským11 a Jozefom Karolom Viktorinom12 organi8 Časopis Cyrill a Method začal vychádzať ako týždenník 14. marca 1850 a vydával ho Andrej
Radlinský v Banskej Štiavnici. Redaktorom bol Ján Palárik. V roku 1857 došlo k zlúčeniu časopisu s Katolíckymi novinami a vychádzal pod názvom Cyrill a Method, Katolické Noviny pre Cirkev,
Dom a Školu.
9 Už počas seminárnych čias Palárik bytostne vnímal, že príčinou chabej energie v boji za
národné myšlienky je predovšetkým náboženské rozdelenie Slovákov na katolíkov a evanjelikov.
Ekumenické myslenie Jána Palárika vyrastalo z poznania slovenskej reality i poznania situácie
ostatných slovanských národov.
Vo Farnosti sv. Terézie v Budapešti pôsobil Palárik od 1. júla 1851 do 6. decembra 1862.
Nahradil kaplána Karola Sladkého, ktorý sa stal kaplánom pluku. Podrobne o pôsobení Jána
Palárika vo Farnosti sv. Terézie v Budapešti pozri Kačírek 2016: 130–136.
10

11
Andrej Radlinský (1817 – 1879) – slovenský katolícky kňaz, jazykovedec, pedagóg, vydavateľ; zakladateľ Spolku svätého Vojtecha a spoluzakladateľ Matice slovenskej; v rokoch 1849 –
1861 pôsobil v Budíne ako redaktor českej osnovy Zemského zákonníka.

V apríli 1852 preložili Viktorina zo Skalice do Starého Budína, kde pôsobil ako kaplán a neskôr sa stal administrátorom farnosti. Od roku 1856 bol kaplánom vo Farnosti sv. Anny v Budíne,
kde zostal do roku 1866, keď odišiel do Vyšehradu (Visegrád), aby tu prijal miesto farára.
12
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zoval zbierku na náhrobný kameň Jána Hollého, sústreďoval sa na vydávanie diel pre
dospelých i mládež ako aj na vychovávanie mladej generácie a usiloval sa o založenie slovenského cirkevného a literárneho spolku. Pešťbudínski Slováci uvažovali aj
o založení nového literárneho časopisu a hľadali osobu, ktorá by stála na jeho čele.
Napokon Palárik na túto dôležitú úlohu oslovil v roku 1857 Pavla Dobšinského: „Pre
naše nestále položenie v Pešť-Budíne ani ja, ani Viktorin nemôžeme niečo také podniknúť. Hoci Mallý si želá, aby redaktorom tohto časopisu bol niekto z katolíckej
strany, ja a Viktorin nevidíme potrebu, aby pri čisto národnom podujatí sa bral ohľad
na náboženskú príslušnosť. Chceme mať súceho redaktora, či už to bude katolík a či
evanjelik. Ba evanjelik by nám bol ešte milší najmä preto, lebo sa môže oveľa slobodnejšie pohybovať než katolícky kňaz. Napokon i preto, aby sa nezdalo, že katolíci chcú slovenskú literatúru akoby monopolizovať, čo by pre náš národ mohlo mať
zhubné následky.“13 Pre nový slovenský literárny časopis bol navrhovaný „názov
Sokol, Besedník či Zábavník a mal vychádzať 2 až 3x mesačne“ (Kačírek 2016: 150),
pričom najdôležitejšou podmienkou pri výbere redaktora i obsahu bola odbornosť.
A hoci vo vydávaní časopisu slovenskí národovci v Budapešti neuspeli,14 vo vydavateľských ambíciách sa zastaviť nenechali. Pod názvom Concordia (Svornosť) vydali
Viktorin a Palárik v roku 1858 literárny almanach, cieľom ktorého bolo zblížiť používateľov spisovnej slovenčiny a staroslovenčiny15 a odstraňovať konfesionalizmus
ako prekážku v zjednotení národných a kultúrnych síl.
Dráma a divadlo
Počas pobytu v Budapešti sa v Palárikovi prebudila aj silná citová náklonnosť zo
seminárnych čias – láska k dramatickému umeniu. Navštevoval peštianske divadlá,
kde bol očarený „zvlášť umeleckou hrou slávneho herca Emila Devrienta“ (Bobula
1871: 509), venoval sa štúdiu teórie drámy a dramatického umenia, čítal diela francúzskej, nemeckej a slovanskej dramatickej literatúry a pustil sa do písania dramatických textov. Divadelné hry písal Palárik s vedomím, že vytvára repertoár pre divadlo svojej doby. Tvorbou vyzýval ku konkrétnym činom a národným aktivitám.
Vysoko kládol význam divadla pre národný život, pretože si plne uvedomoval jeho
spoločenský dosah. Dramatické dielo zhmotnené do javiskovej podoby považoval
Palárik za najúčinnejší prostriedok k pozdvihnutiu národa, rozvoju vzdelania, videl
v ňom jedinečnú možnosť na šírenie osvety a agitácie. V súvislosti s divadlom tvrdil,
že „jestli nikdá dobrých národných divadelných kusov, v ktorých sa rodinný a spoločenský život národa nášho s jeho dobrými i zlými stránkami, s cnostiami i tôňami v zajímavých a pikantných výjavoch líčiť má, Slovákom k čítaniu nepodáme:
tak ani divadlo u nás nikdy nepovstane, ale ani život náš spoločenský nikdy sa v ná13

Pozri Palárik 1857.

Periodikum Sokol. Časopis pre krásne umenie a literatúru začalo napokon vychádzať v roku
1860 v Banskej Štiavnici. Časopis patril k najčítanejším periodikám. Jeho prvým redaktorom a vydavateľom bol Pavol Dobšinský. Pod Dobšinského vedením vyšli len dva ročníky, časopis po ňom
prevzal Viliam Pauliny-Tóth, ktorý ho viedol v rokoch 1862 – 1869.
14

Išlo o češtinu čiastočne prispôsobenú pre Slovákov. Jej pravidlá vypracoval a vydal Andrej
Radlinský pod názvom Pravopis slovenský s krátkou mluvnicí (1850). V päťdesiatych rokoch 19.
storočia sa v tejto reči úradovalo a v niektorých školách aj učilo.
15
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rodní nepreporodí, nezošlechtí.“ (Beskydov 1860: 14). Palárik pocítil ohromnú silu
a možnosti divadla, jeho bezprostredné komunikačné schopnosti, ktoré vedia preklenúť aj negramotnosť ľudu a národne ho formovať. Prvú hru, ktorú napísal, nazval
Slovenský kosec (1857) a o rok neskôr ju uverejnil v almanachu Concordia pod názvom Inkognito. Druhú veselohru pod titulom Drotár publikoval v roku 1860 v almanachu Lipa a divácky i čitateľsky najúspešnejšiu hru Zmierenie alebo Dobrodružstvo
pri obžinkoch mu uverejnili opäť v almanachu Lipa v roku 1862. Historickú drámu
Dimitrij Samozvanec už zverejniť nestihol, vyšla posmrtne v jeho zobraných dramatických spisoch (Palárik, 1871).
V dramatickom písaní sa Palárik prejavil ako dramatik so značným divadelným
cítením, na čom mali nemalú zásluhu aj časté návštevy divadelných predstavení peštianskych divadiel a tiež štúdium odbornej literatúry. Vo všetkých troch veselohrách
vynikajúco využil staré, značne príťažlivé a populárne divadelné prostriedky – zámenu osôb, slovné skomoleniny, preoblečenie a nedorozumenia, ktoré z toho vyplývajú.
Do tohto pôsobivého a pútavého divadelného šatu zakomponoval vlastné ideové a názorové postuláty, aj vlasteneckú a už oneskorenú obrodeneckú agitáciu. Slovenskej
národnej veci, slovenskej inteligencii, ale aj ľudovým vrstvám sa usiloval nakloniť
zámožných ľudí s pevným spoločensko-ekonomickým zázemím z radov meštianstva, mestských bohatých vrstiev a napokon aj z radov aristokracie. O Palárikovom
vzdelaní a divadelnom rozhľade veľa hovoria aj jeho teoretické práce. V teoretizujúcej stati zameranej na sociálnu funkciu drámy Dôležitosť dramatickej národnej
literatúry publikovanej v časopise Sokol v roku 1860, analyzuje význam, poslanie
a spoločenské funkcie drámy a divadla, pričom v intenzite dopadov a účinkov dáva
prednosť divadlu pred literatúrou. Na drámu nazerá prísne národno-obrodenecky –
vyzdvihuje jej výchovno-sociálnu funkciu a schopnosť ponúknuť divákovi vhodný,
najmä domáci vzor, čím sa zároveň podnieti vzdelanosť národa a utvorí sa tak národná inteligencia.
Po uverejnení Palárikovej veselohry Inkognito bolo na Slovensku skutočne cítiť
„čulejší“ divadelný ruch. Najmä v kruhoch národne uvedomelej mládeže sa začínajú
formovať ochotnícke divadelné spoločnosti, ktoré inscenujú Palárikove veselohry –
ako prví uviedli Inkognito 24. augusta 1859 študenti z Prešova v mestečku Nemecká
Ľupča a veľmi rýchlo sa objavilo aj na ochotníckych javiskách mnohých slovenských miest a mestečiek (v roku 1859 v Banskej Bystrici hru pripravovali študenti alumnea, ale predstavenie bolo pre jeho obsah zakázané; v roku 1859 uviedli hru
v Martine a Ratkovej a neskôr tiež v Pribyline, Tisovci, Trenčíne, Trnave, Ľubietovej,
Liptovskom Mikuláši a na ďalších ochotníckych javiskách).16 Možno povedať, že
Palárikove veselohry zaplavili slovenské ochotnícke scény a ochotníci nimi často
otvárali divadelnú sezónu alebo miestne ochotnícke divadlo. Palárik hrami potvrdil,
že na prebudenie národného života nič nepôsobí tak intenzívne a zdarne, ako národná
dramatická literatúra a divadlo.
Srbské národné divadlo a Palárikovo Inkognito
Podrobne o uvádzaní Palárikových hier na slovenských profesionálnych a ochotníckych
javiskách pozri v publikácii Palárik žije. Súborné dramatické dielo Jána Palárika (2017) editora
a autora Martina Timka. V závere publikácie podáva Timko komplexný prehľad inscenačnej
tradície Palárikových hier v slovenských profesionálnych divadlách a tiež súpis uvádzania hier na
ochotníckych javiskách do roku 1920 na Slovensku.
16

Славистика XXV/1 (2021)

270

Juliana Beňová

Problematika národného odrodilstva a satirické stvárnenie falošnosti ľudských
charakterov i spoločenského života zobrazené v Palárikovom Inkognite nepochybne zaujali nielen Slovákov, ale aj iné slovanské národy žijúce v mnohonárodnostnej habsburskej monarchii, pretože dielo zhmotňovalo ich národné cítenie a pozorovali v ňom aj vlastné osudy. Veselohrou Inkognito (1858) nadviazal Palárik
na Kocúrkovo Jána Chalupku a oživil pestrú paletu kocúrkovských postáv. Kým
Chalupka vytváral vo svojich hrách dva krajné póly postáv a ich charaktery sa
v priebehu hry nemenili, Palárik vsúva medzi dobré a zlé postavy ešte hrdinu,
o ktorého sa v hre „bojuje” – často idealizovaného hrdinu, národovca ako protiklad k malomestskému odrodilcovi. Charakter týchto hrdinov nie je vopred daný,
mení sa v priebehu hry, ide o to, na ktorú stranu sa postava prikloní (v Inkognite sú
to vdova Sokolová a jej dcéra Evička – na začiatku hry odnárodnená Everlin sa postupne mení pod vplyvom národovca Jelenského na slovenskú Evičku Sokolovú).
Komiku a napätie v hre Inkognito vystaval Palárik na zámene mien a osôb a hoci
zápletku prevzal z francúzskej hry, postavy a prostredie sú originálne a vychádzajú zo slovenskej reality. Palárik sa hrami usiloval o získanie bohatších vrstiev
spoločnosti na podporu emancipačných snáh Slovákov, a preto do veselohier
umiestňoval postavu, o ktorú sa „bojuje”, čím vyjadroval svoje politické názory
a spoločenské tendencie.
A práve Palárikovu veselohru Inkognito uviedli v Budapešti srbskí vlastenci v rámci jednej zo „slovanských zábav“, ako sa v 19. storočí nazývali divadelno-tanečné spoločenské stretnutia. V dome bohatého obchodníka, statkára a úradníka Josipa Stankovića-Duku, brata známeho srbského hudobného skladateľa
Kornelijea Stankovića, sa začiatkom roka 1861 sformoval umelecký súbor pod názvom Dobrovoľnícka divadelná spoločnosť v Budíne (Dobrovoljačko pozorišno društvo u Budimu; na niektorých plagátoch uvádzané aj ako Dobrovoljno pozorišno društvo) ako srbská amatérska divadelná spoločnosť (Марјановић 2011: 25). Cieľom
divadelnej spoločnosti bolo propagovať ideu založenia srbského profesionálneho divadla a získavať peňažné prostriedky pre budúce národné divadlo. Srbskí vlastenci
– obchodníci, úradníci, vzdelanci – žijúci v Pešti a Budíne a najmä študenti zoskupení okolo Tekeliana17 vnímali divadlo ako dôležitú národnú ustanovizeň, prostredníctvom ktorej môžu podporovať národné sebavedomie a bojovať za národné práva.
Uvedomovali si potrebu vzniku profesionálneho divadla v materskej krajine a preto
sa rozhodli podporiť jeho vznik najmä finančnými prostriedkami. Na tento účel im
slúžili výťažky z predstavení uvádzaných v dome Stankovića. Podrobný opis srbských predstavení uvedených v záhrade Stankovićovcov v Budíne v roku 1861 podáva v štúdii „Културна збивања међу Србима у Пешти и Будиму 1860–1861.
И њихове позоришне представе II–III“ (Kultúrne udalosti medzi Srbmi v Pešti
a v Budíne 1860 – 1861. A ich divadelné predstavenia II – III) divadelný historik
Božidar Kovaček (Ковачек 2003), ktorý zrekonštruoval chronológiu predstavení, repertoár, venoval sa spôsobu inscenovania jednotlivých textov, podal detailné životopisy interpretov a upozornil tiež na zaujímavé spoločné kultúrno-vzdelávacie aktivity
Srbov a Slovákov pôsobiacich v tom období v Budíne a v Pešti.
Tekelianum (Collegium Tökölyanum) – vzdelávacia ustanovizeň a nadácia, ktorú v roku 1838
založil v Pešti právnik a mecenáš Sava Popović Tekelija (1761 – 1842) s cieľom, aby v nej mohli
študovať chudobní a najlepší srbskí žiaci a študenti pochádzajúci z krajov, kde žili Srbi.
17
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V záhrade Stankovićovcov postavili v roku 1861 divadelnú dvoranu, takzvané letné
javisko, na ktorom postupne inscenovali päť dramatických textov (tri srbské komédie,
jednu veselohru neznámeho nemeckého autora a Palárikovo Inkognito), ktoré uviedli
v ôsmich predstaveniach. O predstaveniach budínskeho amatérskeho divadla informovali ručne písané plagáty, z ktorých sa môžeme dozvedieť nielen názov hry, meno autora a obsadenie, ale bola na nich uvedená aj cena vstupného a zároveň informácia o možnosti dobrovoľných príspevkov na novovznikajúce Srbské národné divadlo v Novom
Sade. (Ковачек 2003: 44) Zo vstupného sa hradili výdavky na divadelné produkcie
u Stankovićovcov a všetky ostatné príspevky šli na divadlo do Nového Sadu.
Inscenovanie slovenskej hry v srbskom preklade v dome Stankovićovcov možno zaradiť k nepochybne zaujímavým a výnimočným počinom srbských vlastencov,
ktorí siahli po diele vtedy ešte neznámeho slovanského autora. Palárik sa v kruhoch
pešťbudínskych slovanských intelektuálov, podnikateľov, literátov, študentov a vlastencov síce obratne pohyboval, avšak o jeho dramatických aktivitách, ktoré navyše
publikoval pod pseudonymom Beskydov, tušil len málokto. Dokonca len vďaka uvedeniu Inkognita v Budapešti a vyvolaniu autora na javisko sa auditórium a neskôr
aj literárna a divadelná verejnosť dozvedeli, kto sa za menom Beskydov skutočne
ukrýva. Na tomto mieste však treba uviesť, že Palárikove kontakty so Srbmi sa nezačali až uvedením jeho Inkognita v dvorane Stankovićovcov, ale o niekoľko rokov
skôr, počas početných stretnutí s predstaviteľmi Matice srbskej a s redaktormi časopisu Letopis Matice srbskej. Spolu s Jozefom Viktorinom sa 12. januára 1858 stretli
s vtedajším tajomníkom Matice srbskej a neskorším riaditeľom Srbského národného divadla v Novom Sade, Jovanom Đorđevićom, a práve Đorđević zoznámil svojho nasledovníka Antonija Hadžića18 so slovenskými kňazmi a redaktormi. (Ковачек
2003: 42) O tri roky neskôr nachádzame už Hadžića v dome Josipa Stankovića v úlohe iniciátora a organizátora divadelných podujatí. On bol dušou amatérskej divadelnej spoločnosti, niekedy dokonca ako najstarší a najskúsenejší aj režíroval, a keď
bolo potrebné, zhostil sa malých hereckých rolí. V roku 1861 práve Hadzić „upozornil na Palárikove diela svojho chránenca Kostu Ruvaraca“ (Ковачек 2003: 42), ktorý
Palárikovo Inkognito upravil pre potreby srbských divadelníkov.
V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 19. storočia sa v Budapešti divadelníctvo
rozvíjalo v značnej miere. Dlhoročnú tradíciu a viacero kamenných scén malo v meste nemecké a maďarské divadelníctvo a z nemaďarských národov boli „najaktívnejší miestni Srbi“. (Kačírek 2016: 210) V dome bohatého srbského obchodníka a vlastenca Stankovića usporadúvali pešťbudínski Srbi spoločenské stretnutia, ktoré mali
charakter národných podujatí a boli spojené s uvádzaním divadelných hier. Ako sme
už spomínali, v roku 1861 videli diváci v záhrade Stankovićovcov dovedna osem
predstavení, medzi nimi aj Palárikovu hru Inkognito, ktorú srbskí amatérski divadelníci uviedli dvakrát (hra mala premiéru 11./23. 6. 186119 a repríza sa konala 25. 6./7.
7. 1861). Z reprízy inscenácie sa zachoval dokonca plagát, vďaka ktorému poznáme
18
Antonije Tona Hadžić (1831 – 1916) – v rokoch 1859 – 1895 bol tajomníkom Matice srbskej,
neskôr sa stal jej predsedom; pôsobil ako redaktor časopisu Letopis Matice srbskej; počas pobytu
v Budapešti organizoval spolu s Lazom Kostićom predstavenia na podporu Srbského národného
divadla v Novom Sade a stál pri zrode Dobrovoľníckej divadelnej spoločnosti; pôsobil ako dramaturg, režisér a riaditeľ Srbského národného divadla v Novom Sade.
19

11. júna 1861 – podľa juliánskeho kalendára.
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celkové obsadenie, miesto, dátum a čas konania a tiež aj cenu vstupeniek a požiadavku na dobrovoľné príspevky pre profesionálne divadlo. (Ковачек 2003: 40)
Dopisovateľ novín Pešťbudínske vedomosti podpísaný skratkou J. A. P. o tomto
spoločensko-kultúrnom stretnutí podal pomerne obsiahlu správu, z ktorej sa dozvedáme nielen o samotnom priebehu slovanskej zábavy, ale aj o zámeroch jej usporiadania, o prijatí hry Inkognito obecenstvom a tiež o „odhalení“ totožnosti dramatika.
Výnimočné podujatie sa konalo v záhrade Josipa Stankovića od piatej hodiny popoludní 23. júna 1861 a zišlo sa na ňom „početné mužské obecenstvo záležiace zo
Srbov a Slovákov (...) a hra sa pod holým nebom – teda v aréne – srbskými zástavami
a národnými barvami ozdobených miestnosti započala.“ (J. A. P. 1861: 2) Na divadelnú zábavu boli pozvaní najmä Slovania žijúci v Budapešti, pretože výťažok z podujatia bol venovaný na formujúce sa Srbské národné divadlo v Novom Sade20: „Jako
je známo, má sa v Novom Sade národnie srbské divadlo založiť, ku ktorému cieľu
v krajoch srbských dobrovoľné sbierky a príspevky sa usporadujú (...) aby sa nie len
Srbom, ale i druhým tutejším Slavianom na oltár osvety národnej peňažite prispieť
príležitosť zavdala.“ (J. A. P. 1861: 4) Srbskí ochotnícki herci – predovšetkým členovia rodiny Stanković-Duka21 – naštudovali Palárikovo Inkognito v srbskom preklade
či skôr v „posrbčení“ vtedajšieho študenta práva, spisovateľa Kostu Ruvaraca22, ktoPrvá profesionálna divadelná skupina v Srbsku bola založená v roku 1838, v Novom Sade. Išlo
o „Leteće diletantsko pozorište“, ktoré do roku 1840 hrávalo v Novom Sade, Zemune a v Pančeve;
od júna 1840 do roku 1841 hrávalo v Záhrebe (pod názvom Domorodno teatralno društvo) a napokon v roku 1842 sa členovia tohto divadla stali súčasťou už existujúceho belehradského Divadla pri
colnici (Teatar na Đumruku) – prvého profesionálneho divadla v Belehrade. Práve spomínaní novosadskí divadelníci a národovci mali najväčšiu zásluhu na tom, že v šesťdesiatych rokoch 19. storočia sa u južných Slovanov formujú prvé stále profesionálne divadelné súbory (Nový Sad – 1861,
Záhreb – 1861, Belehrad – 1868). Srbské národné divadlo (Srpsko narodno pozorište) bolo osnované 28. júla 1861 v Novom Sade na zasadnutí Srbskej čitárne (Srpska čitaonica), ktorej predsedal
Svetozar Miletić, ako národná ustanovizeň, cieľom ktorej bolo pozdvihovať kultúrnu úroveň Srbov,
povzbudzovať národné povedomie a prostredníctvom dramatického a hereckého umenia prenášať
z javiska srbský jazyk a srbskú históriu divákom. Podrobne o zakladaní a vzniku profesionálnych
divadiel u južných Slovanov a o histórii Srbského národného divadla v Novom Sade pozri napríklad v textoch: Stojković 1979; Марјановић 2011; Максимовић 2012.
20

Hlavnú úlohu bohatej vdovy po kocúrkovskom richtárovi, pani Sokolovú stvárnila Pava
(Paulina) Stankovićová (Sokolovička); jej dcéru Evičku hrala Mara Dukina (Evica); slúžku
Sokolovej Borku, Ruvaracom premenovanú na Martu, zahrala Pava (Paulina) Dukina; radného
pána z Kocúrkova (Ruvarac zmenil názov mestečka na Krstovo), pána Potomského, stvárnil Đorđe
Maksimović; jeho syna Jána Jelenfyho (u Ruvaraca Milan Jelenfi) zahral Mita Krestić a úlohy básnika Jána Jelenského sa zhostil organizátor predstavenia Antonije Hadžić. Len pre zaujímavosť doplníme, že malú úlohu úradníka si zahral jeden z najznámejších srbských básnikov Laza Kostić.
Podrobne o obsadení pozri Ковачек 2003: 40.
21

Kosta Ruvarac (1837 – 1864) – brat významných srbských historikov Ilariona a Dimitrija
Ruvaracových; srbský literárny kritik, literát a blízky priateľ Lazu Kostića; bol zakladateľom
a najaktívnejším členom srbskej peštianskej literárnej skupiny „Preodnica“ (po slovensky Dennica
alebo Zornička); v Budapešti študoval právo, literatúru a estetiku (dizertačnú prácu obhájil v januári 1864); zaujímal sa o rôzne literárne žánre – písal prózu (Karlovacký žiak, 1862), etnografické
štúdie a literárne kritiky; mal značný podiel na budovaní a formovaní srbského národného divadla – stál pri zrode srbského amatérskeho divadla v Budapešti, do srbčiny preložil sedem dramatických textov, ako herec účinkoval v predstaveniach usporadúvaných v Budapešti v dome Josipa
Stankovića a venoval sa teórii drámy (je autorom kritiky na drámu s historicko-národnou tematikou
22
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rý si v predstavení dokonca zahral postavu učiteľa Starosvetského (u Ruvaraca to bol
učiteľ Zdravković). Na margo prekladu treba dodať, že dopisovateľ a zároveň priamy
účastník podujatia J. A. P. hodnotil preklad ako „dobrý“ a to, čo v pôvodnom texte sa
„na živel slovenský vsťahuje, prekladateľ so živlom srbským do súzvuku prepracoval“ a za preklad si nepochybne zaslúži pochvalu. (J. A. P. 1861: 2)
Vďaka Ruvaracovmu prekladu23 ale aj tendenciám, ktorú veselohra zastupovala,
sa Palárikovo Inkognito dostalo aj na javiská srbských divadiel – hru si vypýtal Jovan
Đorđević24, aby ju mohli uviesť na scéne Srbského národného divadla v Novom
Sade. Žiaľ, o uvedení Inkognita v Srbskom národnom divadle vieme len veľmi málo.
Archív Srbského národného divadla v Novom Sade nám neponúka dobové plagáty,
a tak na základe ohlasov a recenzií v dobovej tlači môžeme zrekonštruovať len obsadenie a počet repríz.25 Palárikovo Inkognito malo v divadle premiéru 29. augusta
1862 a dožilo sa desiatich repríz. V roku 1867 ho inscenátori zo Srbského národného
divadla uviedli aj vo Veľkom Bečkereku (dnešný Zrenjanin), kde Inkognito zaznamenalo päť repríz. Hra mala medzi srbskými divákmi dobrú odozvu najmä preto, lebo
akcentovala tendencie srbského národa postaviť sa proti maďarizácii a reflektovala
národno-politické úsilia vtedajšieho Srbského národného divadla. Na uvedení hry záležalo najmä zakladateľovi a riaditeľovi divadla Jovanovi Đorđevićovi, o čom svedčí aj Đorđevićov záujem o dobrý preklad hry, keď pôvodný preklad až trikrát vrátil
Ruvaracovi s tým, že by bolo vhodné text Inkognita viac inkorporovať na srbské pomery. (Ковачек 1973) Đorđević v liste Hadžićovi napísal, že ak by sa z „Potomského
a Jelenfyho urobili srbskí maďaróni“ (Ковачек 2003: 44), mohla by sa hra inscenovať aj v Srbskom národnom divadle.26
Herceg Vladislav Jovana Subotića).
23
Kosta Ruvarac pripravil preklad – „posrbčenie“ Inkognita v roku 1861 pre Dobrovoľnícku
divadelnú spoločnosť v Budíne. Zapálenosťou a angažovanosťou v amatérskej divadelnej spoločnosti
i vo formujúcom sa národnom divadle zastával Ruvarac miesto jedného z najvýznamnejších
podporovateľov myšlienky divadla ako národnej inštitúcie.

Jovan Đorđević (1826 – 1900) – srbský literát, zakladateľ srbských divadiel; iniciátor myšlienky
založenia Srbského národného divadla; bol prvým riaditeľom Srbského národného divadla (1861 –
1867), dramaturgom, zostavovateľom repertoáru, prekladateľom i režisérom; na pozvanie srbského
kniežaťa Mihaila Obrenovića odišiel v roku 1867 s časťou novosadského ansámblu hosťovať
do Belehradu, kde založil Národné divadlo a od roku 1868 pôsobil ako jeho riaditeľ. Đorđević
presadzoval myšlienku, že bez vlastnej kultúry a autochtónneho jazyka sa moderný národ nemôže
zjednotiť a konštruovať a práve tomuto cieľu najefektívnejšie slúži národné divadlo.
24

25
Podrobne o uvedení Inkognita v Srbskom národnom divadle v Novom Sade a Vo Veľkom
Bečkereku pozri v encyklopédii Srbského národného divadla (ЕСНП).
26
Archívny výskum Dr. Božidara Kovačeka dokumentuje, že Ruvarac na naliehanie Đorđevića
takmer rok pracoval na novom preklade Inkognita. Súhlasil, že Palárikov text ešte viac „posrbčí“
a preklad prepracuje podľa inštrukcií. Đorđević vrátil Ruvaracovi preklad trikrát a ten ho na štvrtý
raz poslal Đorđevićovi so slovami, že teraz „je v ňom ťažko niečo zo slovenského nájsť.“ (Ковачек
2003: 44). O osudoch jednotlivých verzií prekladu nemáme žiadne informácie. V zobraných spisoch Kostu Ruvaraca (Поповић 1866) sa preklad Inkognita nenachádza, nemôžeme teda prvotnú či
jednu z ďalších verzií porovnať s originálom v zmysle miery „posrbčenia“ textu v oblasti lexiky či
reálií. Ruvaracov preklad Inkognita vyšiel neskôr spolu s inými „posrbčenými“ dramatickými textami v piatom zväzku Srbská literatúra – Dráma pod redakciou Petara Marjanovića (Марјановић
1987).

Славистика XXV/1 (2021)

274

Juliana Beňová

Na predstavení Inkognita v dome Stankovićovcov bol prítomný aj Ján Palárik,
ktorého obecenstvo už po druhom dejstve vyvolávalo na scénu. Na konci predstavenia za hlučného a hromového „Živili“ a „Sláva“ vystúpil Palárik na pódium, kde
mu Mara Dukina (stvárnila úlohu Evičky) veniec „s trikolorom slavianskym doručila a ho tým pred obličajom nebies a obecenstva k ďalším dramatickým dielam vyzvala.“ (J. A. P. 1861: 2) Za hromového živio sa Palárik herečkám poďakoval a dojatým hlasom povedal: „Nech žijú Srbi, nech žijú Slovania.“ (Ковачек 2003: 45)
Pre Palárika to bolo skutočne výnimočné podujatie, veď po prvý raz videl realizáciu vlastnej hry na javisku, a tak prvé verejné ovácie a uznanie dostali sa mu „nie od
svojich vlastných rodákov, lež od spolukmenovcov Srbov.“ (J. A. P. 1861: 2) A hoci
malo predstavenie súkromný charakter, zišlo sa na ňom množstvo národovcov, medzi ktorými nechýbali slovenskí spisovatelia, srbskí vlastenci a žiaden „kmen slaviansky“, ktorí hru prijali s nadšením a ováciami tak, že „potleskom a vyvolávaniu
nebolo konca kraja a perá kvetov (kytice, bukrety) len tak pršaly na javište“.27 Až do
uvedenia Inkognita u Stankovićovcov len málokto okrem Palárikovych priateľov vedel, kto je autorom úspešných veselohier. Identita Beskydova vyšla teda najavo až
počas pešťbudínskeho predstavenia hry Inkognito, keď dvaja srbskí právnici vyvolali
Palárika na javisko, hoci on chcel zostať utajený medzi obecenstvom. Takto sa aj slovenskí čitatelia a ochotnícka mládež dozvedeli, že autorom obľúbených divadelných
veselohier Inkognito a Drotár je slovenský katolícky kňaz Ján Palárik.
Kontinuálne priateľské vzťahy a spolupráca medzi Slovákmi a Srbmi v Budapešti
sa uvedením Palárikovho Inkognita v záhrade Stankovićovcov neskončili. Rozvíjali
sa intenzívnejšie a pravidelnejšie, a to nielen pri sledovaní divadelných predstavení, ale aj pri spoločných stretnutiach. Len niekoľko dní po premiére Inkognita zavítala do Budapešti slovenská delegácia vedená Jánom Franciscim, aby odovzdala Memorandum národa slovenského podpredsedovi uhorského snemu Kalmánovi
Tiszovi. Po odovzdaní dokumentu sa členovia delegácie (Jozef Miloslav Hurban,
Štefan Marko Daxner, Ján Francisci a Viliam Pauliny Tóth) spolu s manželkami posledných dvoch menovaných, vybrali na Margitin ostrov, aby si po náročnom dni oddýchli. Ako sa približovali k brehom ostrova, začuli „čarovné zvuky tamburice srbskej“ (Budín 1. Jula 1861) a len čo vystúpili, ocitli sa v obkľúčení srbskej mládeže.
Nasledovali spoločné piesne a tance, zdravice a príhovory. Prítomných po srbsky
pozdravil Jozef Miloslav Hurban a odpoveď v srbčine predniesol Kosta Ruvarac.
Ako uvádza dopisovateľ Pešťbudínskych vedomostí, išlo o náhodné stretnutie a nie
všetci jeho účastníci sa predtým poznali, avšak „bližšiu osobnú známosť vynahradzovala osobná bratrská láska a vzajemnosť slavianska.“ (Budín 1. Jula 1861) O tri
dni neskôr, 30. júna 1861, sa Slováci a Srbi opäť stretli v dome Stankovićovcov, aby
27
Citované z listu, ktorý o predstavení Inkognito v Budapešti napísal a do redakcie časopisu Sokol zaslal advokát a politik Ľudovít Turzo-Nosický. Priam emotívne opísal herecké umenie
i kostýmy, nadšený bol najmä krásou a hereckými výkonmi mladých Srbiek: „Ty utešené Srbskyne
nikdy som ešte v tak početnom kole a tak krásne nevidel. Ten národný kroj, ty serbianky modré a oplecká s bielymi rukávmi – ach, ako malebne vypadaly na švihľých driečkoch a okrúhlych,
snehobielych ramenách nositeľkýň svojich! A ty tu i tu zádumčivé tu i tu veselé, vždy ale nežné
a nevýslovne milé ťahy prekrásnych tváričiek – darmo sa namáham opisovať. Kdo si chceš predstaviť Srbkyňu, idz ta, kde ju možno kvitnúcu v národnom odeve vidieť a pochopíš tak ako ja; opísať ju nebudeš mocť, oj, ale na milý dojem, pod ktorým vzdýchne srdce tvoje, nezabudneš nikdy.“
Podrobne pozri článok Z Budína 1861.
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si pozreli reprízu veselohier Kobno ime (Osudné meno) a Tvrdica (Skupáň), z ktorých prevedenia bol autor článku nadšený a vysoko vyzdvihol najmä herecké výkony Pavy Stankovićovej a Mary Dukovej: „Tie potlesky, ktoré sa skončiť nechcely, tie
početné vyvolávania, tie vence a kvety, ktoré na javište lietaly, vydávajú dostatočné
svedectvo, jak o dobrom prevedení kusov, tak aj o vytržení tom, do jakého obecenstvo prišlo.“ (Budín 1. Jula 1861) Po predstavení nasledovali spoločné piesne srbské
i slovenské pri tamburiciach a tancovalo sa srbské kolo. Okrem chvál na predstavenie („A nebolo brata, ktorý by sa v tomto kole bratov srbských pri tak ušlechtilom
národnom pôžitku duše, nebol cítil blaženým.“) a podpory slovanskej vzájomnosti
autor článku v závere pripomína, že výťažok z predstavenia „na srbské divadlo novosadské obetovaný je.“ (Budín 1. Jula 1861) Aj touto účasťou na predstavení srbských veselohier prispeli slovenskí národovci k vzniku a rozvoju srbského profesionálneho divadla.
Uvedenie Inkognita srbskými vlastencami malo pre Palárika mimoriadny význam. Po prvý raz videl na javisku vlastnú hru, prezradila sa jeho identita ako dramatika, no najmä, potvrdili sa jeho idey o slovanskej vzájomnosti a spolupráci medzi
slovanskými národmi. Navyše, hra našla svoje miesto aj na srbských javiskách a jej
nosné myšlienky postupne prenikali medzi Slovanov na Balkáne. Slovanské obecenstvo nesporne videlo v Inkognite osoby a výjavy z „vlastného“ života, počulo súdobé
názory na spoločnosť i politiku, vnímalo predsudky aj možnú nápravu ľudského charakteru. Hra oplýva humorom, komickými situáciami, reálnym jazykom (jazyk je
často hrubý až farsovitý), pravdivosťou a najmä, ukazuje aj dramatikovu znalosť divadelného javiska. Všedná situačná veselohra postavená na princípe dvojníctva (zámeny postáv) popretkávaná národnými a sociálnymi motívmi bola nepochybne tou
najlepšou voľbou pre podujatie, na ktorom sa v júni 1861 vyberali peňažné prostriedky pre založenie a fungovanie Srbského národného divadla.
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Јулијана Бењова
УНИВЕРЗАЛНОСТ И ЈЕДИНСТВЕНОСТ ПАЛАРИКОВОГ ДЕЛА
INKOGNITO (ИНКОГНИТО) У КОНТЕКСТУ ОСНИВАЊА СРПСКОГ
НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
Резиме
Активности и уметничка дела словачког католичког свештеника, уредника, драмског
писца и организатора друштвеног и политичког живота Јана Паларика, у другој половини 19. века премашили су хоризонте Хабзбуршке монархије. Књижевне и друштвено-политичке трагове Палариковог деловања налазимо и међу Србима који живе у Будимпешти
a који су 1861. године изабрали Паларикову комедију Инкогнито као једну од могућности
за прикупљање финансијских средстава за функционисање Српског народног позоришта у
Новом Саду, које је било у процесу оснивања. То што Инкогнито изводе српски родољуби
било је за Паларика од посебног значаја. Први пут је на сцени видео сопствену представу, чак
је разоткривен и његов идентитет као драмског писца када је публика током представе сазнала да се иза псеудонима Бескидов (Beskydov) крије будимпештански свештеник Паларик,
али пре свега – биле су потврђене његове идеје о словенској узајамности и сарадњи између
словенских народа. Поред тога, комад је нашао своје место и на српским сценама и његове
главне идеје постепено су продирале међу Словене на Балкану. Мађарски патриота и словачки националиста далеко је прекорачио средину из које је потекао и својим следбеницима је
оставио значајно наслеђе на пољу организовања националног и књижевног живота, драмске
уметности и демократизујућих реформи у цркви.
Кључне речи: католички свештеник и драмски писац Јан Паларик, комедија Инкогнито,
српски аматерски глумци изводе комедију Инкогнито у Будимпешти, Српско народно
позориште у Новом Саду, словенска узајамност.
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СИМБОЛИЧКИ ДЕТАЉИ У ПОЈЕДИНИМ ПРИПОВЕТКАМА
А. П. ЧЕХОВА
Средства уметничког изражавања имају изузетан значај у Чеховљевој поетици. У датом раду на примеру приповедака „Три године“, „Ротшилдова виолина“, „Професор књи
жевности“, „Мој живот“, „У родном дому“, „Убиство“, „Прича непознатог човека“, „Не
пријатност“ хтели смо да размотримо особености симболичких детаља. У стварању
индивидуално-ауторских симбола манифестује се оригиналност пишчевог књижевног стила. Асоцијативна слика јавља се обично као резултат неочекиваног споја различитих појмова.
Чеховљеве симболичке детаље карактерише неутралност, они могу настати од предмета као
што су кишобран, врба, виолина и чак плави материјал. Свакодневни предмети у Чеховљевом
уметничком систему потпуно неочекивано испуњавају се дубоким идејним смислом и
појављују се пред читаоцем у својој вишој манифестацији. Индивидуални ауторски симбол
увек садржи високи степен уметничке информативности, јер изводи реч (предмет) из аутоматизма доживљаја. Да би се што потпуније објаснио смисао симболичког детаља, потребно
је пажљиво пратити његово композиционо укључивање у текст приповедања: са чим је повезано појављивање неког детаља, какве га емоције прате, каквим се новим смислом испуњава
у свакој новој епизоди.
Кључне речи: Чехов, симбол, симболички детаљ, асоцијативна слика.
The means of artistic expressiveness have an enormous significance in Chekhov’s poetics. In
this paper, on the examples of short stories such as “Three Years”, “Rothschild’s Violin”, “Literature
Teacher”, etc. we examined the uniqueness of Chekhov’s symbolic details. The author’s creation of
individual symbols expresses originality of his prose style. An associative image usually appears
as the result of unexpected compound of different notions. Chekhov’s symbolic details are characterised by neutrality, they can evolve from plain objects such as an umbrella, a willow, a violin
and even a piece of a blue cloth. Everyday objects in Chekhov’s artistics system quite unexpectedly acquire profound sensical meaning and appear before the reader in its higher manifestation. The
author’s individual symbol always contains a high level of information because it transforms our
experience of the word’s (the object’s) common meaning. In order to explain the meaning of the
symbolic detail as clearly as possible, it is necessary to follow a compositional inclusion into the
narrative – what the appearance of every new detail relates to, what the emotions that accompany it
are, what its new ascribed meaning in each and every new episode is.
Keywords: Chekhov, symbol, symbolic details, associative image.

У чланку „Чехов“ Андреј Бели пише: „Чехов никада себе није сматрао за симболисту, међутим он као да је племенито и искрено настојао да свe своје стваралаштво посвети томе да оно постане темељ рускога симболизма“ (Белый
2002: 833).1 Приказујући своје јунаке у различитим животним ситуацијама,
«Чехов никогда не сознавал себя символистом, но он благородно и честно как бы отдал
все свое творчество на то, чтобы творчество его стало подножием русского символизма».
Превод цитиране литературе и Чеховљевих текстова из приповедака у даљем тексту Г. Лукић.
1
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писац разоткрива сваку од њих са њему својственом једноставношћу, помоћу
најобичнијих предмета свакодневне употребе. Мајсторство А. П. Чехова
манифестује се у томе што управо овај предмет свакодневне употребе неочекивано постаје код њега својеврсни симбол који садржи одређену идеју. А. П.
Чудаков, наглашавајући својеврсност чеховских симбола, пише: „За симболе
он не узима неке ‘специјалне’ предмете, који могу бити знак скривеног ‘другог плана’, већ по своме утврђеном или лако препознатљивом значењу. У овом
својству појављују се обични предмети свакодневице“ (Чудаков 1971: 167).
Заиста, у Чеховљевим приповеткама симбол може постати било који предмет:
и кишобран, и виолина, и чак кувани кромпир. Денотативно значење речи, која
назива или описује предмет, шири и компликује своју семантику у текстуалном пространству дела. Такав симболички детаљ помаже да се открије скривени смисао дела, пошто веома често постаје идејно-смисаона доминанта дела.
Ј. Лотман је сматрао да је основно предодређење симбола – „реално предста
вљати свет надпостојања на нивоу постојања“ (Лотман 1992: 193). Приликом
анализе симболичких детаља у Чеховљевим приповеткама, ослањали смо се на
концепцију симбола А. Лосјева. Тумачећи грчко порекло термина симбол, филозоф каже да етимологија речи symbolon и symballo „указује на поклапање два плана стварности, те управо на то, да симбол има значење не сам по себи, већ као
арена сусрета познатих конструкција сазнања са неким другим могућим предметом овог сазнања“ (Лосев 1995: 8). Карактеристична црта појма симбол, по
мишљењу филозофа, јесте „моделно и законито, систематско разлагање неке уопштене функције стварности у бесконачни низ појединости и посебности“ (Лосев
1995: 11). Свој, такозвани нови „израз“, симболички детаљ (пошто је то нека ствар
или предмет), показује приликом сваког свог понављања у току приповедања,
разоткривајући нове нијансе свог идејног садржаја.
Да би се што потпуније разоткрио смисао симболичког детаља, потребно је
пажљиво пратити у каквој епизоди, у каквом делу приповетке се он појављује,
са чиме је ово повезано и какве га емоције прате. Разматрање нашег питања
ограничили смо на материјал прозних радова, почев од краја осамдесетих година 19. века до 1903. године. Традиционално се Чеховљево стваралаштво дели
на три периода.2 Први период (1880–1888) карактеришу кратке хумористичке
приповетке, други период (1888–1899) је такозвани „преломни период“ стваралаштва, када Чехов пише велике новеле и приче, и трећи период (1899–1904)
– период драматургије. Ова подела је наравно условна, јер је у последњем периоду Чехов такође писао и новеле. О каснијим Чеховљевим приповеткама
Д. П. Мирски пише: „1886. године (...) Чехов се ослобађа терета хумористичких часописа и уводи свој сопствени стил, који се назирао и раније“ (Мирский
2006). На следећи начин карактерише други период стваралаштва Ј. Замјатин:
„И тек у другој половини осамдесетих година дешава се у њему нагла промена,
тек тада се он први пут озбиљно замислио над животом, над смислом живота,
над смрћу. Први пут у томе што он пише, јавља се оштри укус горчине, туге,
незадовољства“ (Замятин 1955: 42). На тај начин овај период пишчевог ствара2
Детаљније о хронолошким границама између периода Чеховљевог стваралаштва види
у Громов 1958.
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лаштва представља се као дубљи и свеснији, и према томе интересантнији за
нашу анализу.
У приповеци „Три године“ (Три года) заљубљени Лаптев, нашавши кишобран који је заборавила Јулија Сергејевна, доживљава навалу силних емоција,
чак среће: „У кући је угледао на столици кишобран који је заборавила Јулија
Сергејевна, зграбио га је и страсно пољубио. Кишобран је био свилен, помало
похабан, везан старом гумицом; дршка је била обична,од беле кости, јефтина.
Лаптев га је раширио изнад себе и чак му се учинило да све око њега мирише на
срећу“ (Чехов 1977, IX: 15). Реакција коју је изазвала код Лаптева ствар вољене
жене („зграбио“, „страсно пољубио“) говори о снази његових осећања према
Јулији Сергејевној. И кишобран је у стању да усрећи ако припада вољеној жени.
Како примећује А. Белкин, „кишобран постаје уметнички детаљ, кроз који се
открива осећање Лаптева. (...). Нашу пажњу привлачи необична метафора –
‘мирише на срећу’“ (Белкин 1973: 222).
Следећи пут се кишобран спомиње у преломном моменту Лаптевљевог живота, када се у његовом и Јулијином брачном животу одиграло много различитих догађаја. Лаптев се налази на прагу нове етапе; нове обавезе и нова улога
наследника великог капитала њега плашe и оптерећују. У будућности, како му
се чини, нема ничег светлог: „ – Како год било, треба се поздравити са мислима
о срећи... “, – говори он жени. И у том тренутку он се одједном сећа кишобрана
и тог момента усхићења и среће, који је он у њему некад давно изазвао: „Узео га
је и дао жени. (...) Јулија се на тренутак загледала у кишобран, препознала га и
тужно се осмехнула. (...). – Ако је могуће, молим те, врати се раније. Без тебе ми
је досадно“ (Чехов 1977, IX: 86). Ова молба Јулије Сергејевне звучи као изјава
љубави своме мужу, који је за дуге године њиховог заједничког живота већ изгубио наду да му жена узврати осећања. И ево сада, овај кишобран поново је
сведок љубави коју је тако дуго чекао Лаптев. Када је Лаптев отишао, Јулија
Сергејевна је „дуго посматрала кишобран“, као да гледа другим очима све оно
што је било с њим повезано. Пружајујући жени кишобран, Лаптев јој заједно с
њим поклања своју љубав. Управо у датој епизоди новеле Јулија Сергејевна напокон постаје свесна да заправо воли свога мужа.
Кишобран се појављује још једном, на крају приповетке, у фрагменту који
је посвећен опису узајамних односа Лаптева и његове жене, пратећи те нове
емоције, које је открила у себи Јулија Сергејевна: „На њој је била лагана елегантна хаљина, опшивена чипком, хаљина крем светле боје, а у рукама је био
тај исти стари познати кишобран“ (Чехов 1977, IX: 90). Откривши за себе ово
осећање, она га брижно носи у себи (са собом, као кишобран). Ово је тај исти
Лаптев, њен муж, али је он сада за њу другачији, драг је њој и вољен: „ – Знаш,
волим те, – рекла је и поцрвенела. – Ти ми значиш“ (Чехов 1977, IX: 90). На тај
начин кишобран у овој приповеци постаје симбол љубави, симбол интензивног осећања које се родило у Лаптеву а после извесног времена са новом снагом рефлектује се у Јулији Сергејевној. Наведени пример појашњава следеће
запажање Лотмана: „Даљи развој сижеа јесте само разоткривање могућности
које су скривене у симболу“ (Лотман 1996: 145).
Детаљи, распоређени по целом тексту, јесу нити које повезују не само текст,
већ и подтекст, сакривен иза спољашњег садржаја. Понављајући се у тексту, детаљ
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се сваки пут надограђује допунским смислом, игра значајну улогу у формирању
симбола, који расветљава кључне моменте сижеа. И. Г. Минералова, говорећи
о симболичким детаљима у Чеховљевим делима, подвлачи значај њихових
композицијских понављања: „У његовим делима, слично поетском стваралаштву, присуствује сложени систем композицијских понављања. (...) У Чеховљевој
прози је развијен принцип регуларног понављања одређених детаља садржаја“
(Минералова 1985: 8). По мишљењу Минералове, управо ова понављања
рађају сложене подтекстне асоцијације, повезане са семантиком симболичких
детаља: „(...) систем асоцијација који се рађа из поновљеног детаља је неупоредиво значајнији него неки од ових детаља (ако би се оцењивали иманентно)“
(Минералова 1985: 9).
Симбол је вишезначан и та вишезначност подстиче читаоца на активну ре
цепцију. Своје тумачење симбол добија у процесу узајамног односа са елементима приповедања који га окружују, у свакој епизоди разоткривајући свој нови
значај. Јежи Фарино (Jerzy Faryno) каже: „... с и м б о л – то је појмовни систем,
сажет (или: редукован) до једног елемента који поседује статус реалног објекта;
Статус ‘јединице појмовног система’ објашњава, зашто се са представом симбола повезује и представа контекста; нешто не може бити знак, уколико је
појединачно и не улази у одређену мрежу односа са другим знацима“ (Фарыно
2004: 90–91). Стога приликом анализе текста пожељно је оријентисати се на
унутрашњи контекст који нас упућује на симболичку природу неког објекта.
У приповеци „Мој живот“ (Моя жизнь) детаљ „штаке“, како се овде назива потпорна конструкција за зидове, симболише обогаљен и несређен живот
Мисаила и његове сестре. Њихов отац је ограничавао своју децу у свему: у
храни, у комуникацији, у избору свог животног пута, што их је учинило веома
несрећним људима који нису могли да се остваре кроз живот.
Мисаил чак не живи у очевој кући, већ у помоћној просторији, у чије зидове
су „забијене велике штаке“. И у почетку и на крају новеле, ове штаке су описане скоро исто: „Као у инат, у мојој лампи изгорео је већ сав петролеј, она се пушила, спремала се да се угаси и старе штаке на зидовима гледале су сурово, и
њихова сенка је треперила“ (Чехов 1977, IX: 199). И на крају приповедања, када
Мисаил покушава да се помири са оцем, он долази у своју собицу: „Штаке на
зидовима су гледале као и пре, и њихове сенке су трепериле. Било је хладно“
(Чехов 1977, IX: 275). То јест, све је остало као и пре: однос са оцем се неће поправити, он ће остати исто тако „суров“ према своме сину, као и пре. Мисаил му
на крају у лице истреса сву истину о његовом јадном животу и тиранији: „...али
због чега тај ваш живот, који ви сматрате обавезним и за нас, – зашто је он тако
досадан, тако јадан, зашто ни у једној од тих зграда, које ви градите већ скоро
тридесет година, нема људи, од којих бих ја могао да научим како да живим, а
да се не осећам кривим?“ (Чехов 1977, IX: 278).
Симбол ствари јесте формирање „идејно-сликовитог“ грађења ствари.
Притом, да би идејна сликовитост могла постати симбол, дужна је „да указује
на нешто друго, што није она сама, и чак да буде за те друге предмете закон
њихове градње“ (Лосев 1995: 26). Стога видимо да су штаке концентрисале у
себи главну идеју нарације коју Мисаил исказује своме оцу.
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У приповеци „У родном дому“ (В родном углу) слика степе постаје симбол
начина живота којем Вера у почетку покушава да се супротстави, али на крају
крајева мораће да се потчини. Јунакиња, прилазећи дому, ужива у призору степе: „Степа, степа – и више ништа; у даљини се види стара хумка или ветрењача;
воловима превозе камени угаљ... Птице усамљено, ниско надлећу равницу, и
равномерни покрети њихових крила терају у дремеж. Прошло је сат-два, а свугде је степа, степа, и све је хумка у даљини“ (Чехов 1977, IX: 313).
Дати опис степе првенствено производи утисак бескрајне једноличности,
досадног и монотоног живота, који очекује Веру на њеном имању, иако младој
девојци призор степе пружа осећање слободе и пространства: „Вера се такође
предала заносу степе, заборавила је на прошлост и мислила је само о томе како
овде има пуно простора, како је слободно; ...“ (Чехов 1977, IX: 313). Већ другог
дана свог боравка на имању, Вера, шетајући у врту, схвата: „Овај простор, овај
лепи степски спокој говорили су јој да је срећа близу и већ је ту; ...И у исто време бесконачна равница, једнообразна, без иједне живе душе, плашила је, и на
тренутке јој је било јасно да ће ово спокојно зелено чудовиште прогутати њен
живот, претворити га у ништа“ (Чехов 1977, IX: 316).
Сада се степа већ чини Вери као „зелено чудовиште“. На самом крају приповетке, Вера се ипак покорава својој судбини, схвата да је борба бескорисна, па
чак и немогућа: „ Не треба живети, треба се стопити у једно са овом раскошном
степом, безграничном и равнодушном као вечност, са њеним цвећем, хумкама
и даљином, и тада ће све бити добро...“ (Чехов 1977, IX: 324). Овде застрашује
констатација да „не треба живети него се стопити у једно“. Вера одлучује да не
живи, већ да се покори.
У „Професору књижевности“ (Учитель словесности), у епизоди у којој
Никитин изјављује љубав Мањусји, три пута се спомиње детаљ – „плава тканина“. Никитин чека Мањусју да јој каже главне речи: „...утрчала је Мањусја у
тамној хаљини, са комадом плаве тканине у рукама, и не примећујући Никитина,
трчећи, се попела уз степенице“ (Чехов 1977, VIII: 321). Даље, када он почиње
разговор са Мањусјом: „Задихао се, није знао шта да каже; једном руком је
држао њену руку, а другом – плаву тканину“. Затим, напокон, „плава тканина је
пала на под и Никитин је узео Мањусју за другу руку“ (Чехов 1977, VIII: 321).
Троструко помињање „плаве тканине“ у овој краткој епизоди, наравно, има свој
скривени смисао. Плава тканина, као што ћемо видети на крају приповетке, симболише Мањусјину малограђанску природу, њен ситничарски, штедљиви однос
према животу, а такође сиву монотоност провинцијског начина живота. Држећи
се једном руком за плаву тканину, Никитин као да се придружује Мањусјином
свету прихватајући његову суштину и правила. Важан је такође опис места где
се догађа изјава љубави. Збуњена Мањусја „кад је устукнула пред Никитином,
нашла се у углу између зида и ормара“ (Чехов 1977, VIII: 321). Затим читамо:
„Она је забацила главу уназад, а он ју је пољубио у уста и да би овај пољубац
трајао дуже, узео је њене образе прстима; и некако је испало да се он сам нашао у углу између ормара и зида, а она је обгрлила његов врат...“ (Чехов 1977,
VIII: 321). Простор, „угао између зида и ормара“, где је прво била Мањусја, означава њен затворен, ограничен свет, у који упада Никитин оженивши се њоме,
зато што „некако је испало, да се он сам нашао у углу између ормара и зида“
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(Чехов 1977, VIII: 321). Овај просторни детаљ само допуњује значење симболичког детаља „плаве тканине“. Његово потпуно идејно разоткривање видимо
на крају приповетке, када разочаран својим породичним животом са Мањусјом,
Никитин вришти у себи и пише у дневнику: „Где сам то ја, Боже мој?! Мене
окружује баналност и баналност. Досадни, ништавни људи, теглице са павлаком, бокали са млеком, бубе, глупе жене...“ (Чехов 1977, VIII: 322).
У „Ротшилдовој виолини“ (Скрипка Ротшильда) виолина је оваплоћење тог
светлог зрака, слабашног душевног жара у очврснутој Јаковљевој души, она је
оно вредно и светло што је остало у Jаковљевом животу, његова једина утеха:
„..спустио би поред себе на кревет виолину и када би му се свакаква глупост
мотала по глави, додиривао је жице, виолина је одзвањала у мраку и њему би
постало лакше“ (Чехов 1977, VIII: 298). Код Јакова као да се одиграва дијалог
са виолином. Унутрашњи зрак светлости, драгоцена честица Јаковљеве душе
оваплоћује се у материјалном свету у облику виолине, коју он доживљава као
живо биће, и то беспомоћно и незаштићено: „Није му било жао да умре, али чим
би у кући спазио виолину, срце би му се стегло и постало би му жао“; „Јаков је
изашао из куће и сео на праг стежући на грудима виолину“ (Чехов 1977, VIII:
304). Умирући, Јаков завештава да се његова виолина да Јеврејину Ротшилду,
којег за живота није волео. Таква Јаковљева одлука се објашњава епизодом на
крају приповетке. Када је Јаков свирао на виолини Ротшилду, овај се расплакао
од умиљења и усхићења, што говори о његовој истанчаној души. Он је такође
дубоко проживљавао звуке виолине, као и Јаков. Тако Јаков предаје достојном
чувару ту светлу и чисту искрицу своје душе, која ће остати да гори и после
његове смрти. Пред нама је предмет материјалног света – виолина. Међутим,
њена смисаона пуноћа, коју видимо у новели (Јаковљев однос према њој, њен
психо-емоционални утицај на њега), претвара је у слику, која постаје симбол.
Симбол, усмерен према осећањима, рађа сложене асоцијације.
Још један симболички детаљ у датој приповеци јесте оваплоћен у слици
врбе. Јаковљева жена, налазећи се на самрти, сећа се најсветлијих момената
свога живота: „Сећаш се, пре педесет година Бог нам је дао детенце са плавом
косицом? Нас двоје смо тада стално седели крај реке и певали песме... испод
врбе“ (Чехов 1977, VIII: 301). Реч „врба“ је чак интерпункцијски одвојена са три
тачке, као закључак свега реченог, као оно што је упило у себе сав смисао реченог. Међутим, Јаков се апсолутно ничега не сећа. Тек после женине сахране, он
је отишао изван града и неочекивано препознао исту врбу: „А ево широка стара
врба са огромном дупљом, а на њој су вране свиле гнезда...“ (Чехов 1977, VIII:
303). Поново три тачке, које нас нагоне да се зауставимо, да се удубимо у речено. Врба је остарила, у њој се створила велика дупља, па је ни вранина гнезда не
чине привлачнијом. „И одједном се у Јаковљевом сећању јасно јавили детенце
са плавом косицом и врба о којој је говорила Марта. Да, то је иста врба – зелена,
тиха, тужна... Како је она остарела, јадна!“ (Чехов 1977, VIII: 303). Врба овде,
са једне стране, симболише ту породичну срећу, која је тако брзо пролетела у
Мартином животу, с друге стране, оваплоћује слику младе Марте, која се радовала животу, своме детету и мужу. Марта је умрла, а у врби се створила огромна
дупља, као да су из ње ишчупали срце. Како примећује Лосјев: „(...) поседујући
симбол ствари, ми...поседујемо бесконачан број разних одраза, или израза стваСлавистика XXV/1 (2021)
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ри, који су у стању да изразе ову ствар са различитом прецизношћу...“ (Лосев
1995: 9).
У наведеним примерима смо видели како се симболички детаљ, спомињући
се неколико пута у новели, постепено приводи ка схватању његовог идејносадржајног смисла. Приликом првог помињања, он се још не доживљава као
симбол, своју симболичку функцију стиче постепено, посредством специфичних смисаоних веза са другим елементима уметничког приповедања. То је
особина лајтмотивских симболичких детаља који, испуњавајући се дубљим
смислом, садрже у себи богати спектар манифестација емоционалног плана,
откривајући идејну суштину приповедања на нивоу подтекста.
У неким приповеткама срећемо се са таквим детаљима-симболима, који одмах дају карактеристику ситуације. Пошто се пројави у некој епизоди, он у
оквирима идејног контекста и веза са другим компонентама текста, остварује
идејну завршеност и разоткрива скривени смисао. Јаковљева мржња према
брату Матеју у приповеци „Убиство“ (Убийство) завршава се зверским убиством Матеја. Важно је да Јакова не ужасава његов поступак толико, колико
„окрвављени кувани кромпир“: „Али ништа није било тако страшно Јакову,
као окрвављени кувани кромпир на који се он бојао да нагази, ...“ (Чехов 1977,
IX: 154). Кромпир на уљу, који је Матеј јео посног дана, постао је симбол
идејног разилажења двојице браће. Чини се да тек сада, гледајући у кромпир,
пошкропљен крвљу убијеног брата, Јаков спознаје сав ужас свога злочина и
ништавност његовог разлога. На тај начин наведени детаљ представља безумну
опседнутост неком идејом која може да кошта људског живота.
У „Причи непознатог човека“ (Рассказ неизвестного человека) за богатим
ручком, донетим из ресторана, Зинаида Фјодоровна окривљује собарицу Пољу
за крађу и излази у сузама, тако да није ни дотакла ручак: „И ко зна зашто сада
сва ова раскош из ресторана, која је била на столу, учинила ми се сиромашном,
лоповском, која личи на Пољу. Најјаднији и криминални изглед имале су две
пирошке на тањирићу. ‘Данас ће нас вратити назад у ресторан, – као да су говориле оне, – а сутра ће нас опет дати за ручак неком чиновнику или познатој певачици’“ (Чехов 1977, VIII: 175).
У пирошкама је симболички оваплоћена сва неискреност ситуације у којој
се нашла Зинаида Фјодоровна пошто је свој живот везала за Орлова. Она себе
обмањује, надајући се да је он воли, док он обмањује њу и не говори о својим
стварним намерама. Собарица краде њене ствари. Неочекивани симбол у виду
„криминалних пирошки“ представља концентрат владајуће лажи и лицемерства. И пирошке су приморане „да обмањују“, када их служе по неколико пута
различитим људима тврдећи да су свеже. Композицијски ова епизода у новели
претходи кобном разочарењу Зинаиде Фјодоровне у Орлова, када она сазнаје
истину о његовом односу према њој.
Хтели бисмо да поменемо још један детаљ, који симболише створену ситуа
цију у приповеци „Непријатност“ (Неприятность). Када доктор Овчиников
пише надређенима писмо-жалбу на свог помоћника-пијаницу, кроз прозор
посматра следећи призор: „... једно паче је нашло на путу неко црево, почело да се гуши и пиштећи дигло је узбуну; друго је притрчало њему, извадило
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је из његовог кљуна црево и такође се почело давити...“ (Чехов 1977, VII: 145).
Чинило би се да ова невина епизода свакодневице јесте сасвим случајна, али
будући да се у новели појављује после непријатног сукоба између доктора и
помоћника, добија сасвим други уметнички задатак. Даљи догађаји у приповеци, повезани са разјашњавањем инцидента који се десио, омогућују да се епизода са пачићима доживи као карактеристика описане ситуације: нико никоме не
може да помогне. Свако је на свој начин несрећан због функције коју обавља и
„гуши се“, зато што је све повезано на основу родбинско-пријатељских односа,
који не дозвољавају да се појави строгост и да се предузму радикалне мере. Ако
помогнем теби, онда ћу се сам угушити од бесконачног низа непријатности, као
оно паче са цревом.
Оригиналност Чеховљевих симбола састоји се у томе што помоћу обичног
предмета, ствари он може разоткривати све могуће планове стварности која га
окружује. Његови симболи су необични и многострани. Симболички детаљи
у Чеховљевим новелама оригинално и, у исти мах, неочекивано одражавају
значења неког појма или појаве, приказујући неку њихову страну, где се, као
у огледалу, одражавају различите емоције, душевна проживљавања, суштински смисао ситуације, идејни садржај целог приповедања. Као резултат таквих разноврсних синтеза, добијамо дубље значење неке појаве, посматрајући
рађање њених нових смислова у пишчевим делима. Чеховљеви симболи, као
суштински уметничко-естетски садржај слике, стварају подтекст његових дела
и разоткривају истински смисао написаног. Како запажа В. Набоков: „Чехов је
први од писаца доделио подтексту битну улогу у преносу конкретног смисла“
(Набоков 1999: 326). Понекад се симболички детаљи појављују једанпут у новели, да би окарактерисали, одредили ситуацију, као пирошке у „Причи непознатог човека“ или окрвављени кувани кромпир у „Убиству“. Чешће симболички детаљ постаје лајтмотив, као кишобран у приповеци „Три године“, или врба
и виолина у „Ротшилдовој виолини“.
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Галина Лукич
СИМВОЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ В НЕКОТОРЫХ РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА
Резюме
Средства образной выразительности имеют большой удельный вес в художественной системе А. П. Чехова. В создании индивидуально-авторских символов проявляется оригинальность писательского стиля Чехова. Ассоциативный образ возникает обычно в результате неожиданного сочетания далеких понятий. Символические детали Чехова отличаются своей
нейтральностью, ими могут стать такие предметы, как зонтик, верба, скрипка, синяя материя.
Обыденные предметы в художественной системе Чехова совершенно неожиданно наполняются глубоким идейным смыслом и предстают перед читателем в своем высшем проявлении, а в
«бесконечном ряде частностей и единичностей» (Лосев) раскрывают сущность описываемого
явления. Система ассоциаций, порождаемая символической деталью, формирует у читателя
новые картины и образы, которые, накладываясь на прочитанный текст, помогают раскрыть
замысел автора. Чтобы проникнуть в суть символической детали, нужно внимательно проследить за её композиционным включением в текст повествования: с чем связано появление той
или иной детали, какие эмоции героев произведения её сопровождают.
Ключевые слова: Чехов, символ, сиволическая деталь, ассоциативный образ.
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МАЈКА ЗЕМЉА У АУТОРСКОМ МИТУ МИХАЈЛА КОВАЧА*2
У раду се анализира циклус песама Михајла Ковача ,,Адаме, дзе ши?ˮ (1989). Показаћемо
да су песме из овог циклуса веома важне за разумевање целокупног Ковачевог дела, као
и да управо у овом циклусу Ковач први пут у своме делу уводи мотив мајке Земље, коју
поистовећује са Евом. Тиме се у овом циклусу у симболичкој равни дефинише време почетака и време првих предака русинског народа. Посебан акценат ставићемо на одабране записе из Ковачевог дневника, који чине саставни део опуса овог писца и сведоче о мотиву који
прожима целокупно његово стваралаштво ‒ Земља је Адамова мајка, песникова мајка, али и
мајка свих Русина, његових сународника.
Кључне речи: Михајло Ковач, мит, земља, завичај, русинска књижевност.
The paper analyzes the poetic cycle Adam, "Adam, Where Art Thou?" written by Mihajlo Kovač.
We will show that this poetic cycle is very important for understanding the entire work of this writer
and that there is the motif of the mother earth, which author identifies with Eve, appearing for the
first time in his literary works. Thus, in this cycle he defines the time of the beginnings and the time
of the first ancestors of the Ruthenian people. Special attention is devoted to the diary fragments ,
which are an integral part of this writer’s oeuvre, and which testify to his views that the earth is his
mother, as well as the mother of the Ruthenians, his compatriots.
Keywords: Mihajlo Kovač, myth, earth, homeland, Ruthenian literature.

Основа на којој је Ковач изградио своје дело је матрица ауторског мита
Украјине Тараса Шевченка, коју је Ковач преузео и на основу ње изградио свој
мит русинског завичаја (Римар Симуновић 2020: 379). Завичај код Ковача означава завичај у ужем смислу, а то значи завичај који се креће од родног дома, који
представља једини простор среће у Ковачевим делима и уједно је космогонијски
симбол, преко села у којем се дом налази, до завичаја у ширем смислу, који се
односи на отаџбину, односно Украјину, одакле су се Русини доселили и одакле
носе свој језик, веру и традицију (Римар Симуновић 2020: 379). Посебно место
у оквиру завичаја представља Земља у значењу земље на коју су се, на простору
Бачке, а затим и Срема и Славоније, Русини настанили, а то је уједно и земља од
које живе. Тема земље у Ковачевом стваралаштву заузима веома значајно место
и у томе се слажу истраживачи његовог књижевног дела: Јулијан Тамаш (Тамаш
2009), Звонимир Њаради (Няради 1988–1989) и Ирина Харди Ковачевић (Гарди
Ковачевич 1988–1989).
2Рад је настао као резултат пројеката Дискурси мањинских језика и књижевности у
југоисточној и средњој Европи (178017), који финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије и Русинистичка истраживања као одговор на захтеве дигиталне ере (који финансира Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, бр. 142- 451-2968/2020-01).
*
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Иако се и у ранијим делима Михајла Ковача среће мотив мајке Земље, нпр.
у песми „Руснакова мац“ (1955), драми ,,Орачеˮ (1954) и другим делима, тек
је у циклусу ,,Адаме, дзе ши?ˮ (1989) песник је поистоветио мајку Земљу са
Евом. Анализа каснијег стваралаштва је показала да је управо овај мотив постао структурни елемент ауторског мита. У овом раду ћемо показати да је Ковач
поистовећивањем мајке Земље са Евом управо у овом циклусу дефинисао време почетака, а тиме и време првих предака русинског народа.
Ирина Харди Ковачевић за Михајла Ковача каже да је увек био највернији
син Земље, „те вечите мајке која нас рађа, али и сахрањује, у коју пуштамо
корење, из које исисавамо своју животну снагу, али и која ту снагу исисава из
нас, како би живот који продужава свој вечни круг био што раскошнијиˮ (Гарди
Ковачевич 1988–1989: 59).2 Харди Ковачевић примећује да су Ковачеви јунаци
изузетно везани за земљу, они су земљорадници и представљају срж русинског
народа, носиоци су традиције, језика и вере, а једини исправан однос према
земљи виде у њеном обрађивању.
У Ковачевом циклусу песама о Адаму, Звонимир Њаради је препознао фигуралну интерпретацију библијског мита. Сматрамо да је овај циклус веома значајан за разумевање Ковачевог књижевног дела, а посебно ако у њему
препознамо мит завичаја, те су нам назори Звонимира Њарадија драгоцени за
одређивање кључних опозиција између Адама и Еве и Каина и Авеља. Ковача,
пак, као аутора, али и учесника свог мита, можемо схватити као посредника
између небеских сфера и својих сународника.
У песми ,,О тайни постаня” (1989) Еву, као мајку свих људи, писац замењује
земљом, а у најуниверзалнијем значењу Ковачевог мита Земља представља
мајку свих људи. У наведеној песми препознајемо да је кључни елемент
Ковачевог мита завичаја родна груда, коју песник поистовећује са својом женом, а себе са првим човеком. Тиме и земљу која га је отхранила идентификује
са Евом. Позивајући се на Јунгово учење о архетиповима, можемо рећи да је аутор кроз своје митове сагледао архетип мајке-супруге.
Јунг сматра да се архетип мајке појављује у много аспеката, а да су на првом
месту по значају сопствена мајка и баба, а затим и друге жене са којима се долази у сусрет односно са којима постоји нека веза, а даље наводи и да постоје
мајке у фигуративном смислу (Jung 2015: 91). ,,Овој категорији припадају
богиње, нарочито Мајка Божија, Девица и Софија. Митологија нуди многе варијанте архетипа мајкеˮ (Jung 2015: 91). „Други симболи мајке у фигуративном смислу појављују се у стварима које представљају циљ наше чежње за
искупљењем, као што су Рај, Царство Божије, Божански Јерусалим. Многе ствари које изазивају преданост или осећања страхопоштовања, на пример Црква,
универзитет, град или држава, небеса, земља, шума, море или било која мирна
вода, чак и материја, подземни свет и месец, могу бити симболи мајкеˮ (Jung
2015: 91‒92).
У Ковачевом циклусу песама који анализирамо у овом раду, Еву препознајемо
управо као мајку Земљу у фигуративном смислу. „Архетип мајке је често по1 Цитирана литература у овом раду наведена је у нашем преводу.
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везан са стварима и местима која предстаљају плодност и плодотворност; рог
изобиља, обрађено поље, њиву, вртˮ (Jung 2015: 92).
Земљу као мајку је у Ковачевом књижевном делу препознао и Јулијан Тамаш:
„Земља увек симболизује материнску функцију: Tellus Mater. Она узима и даје
животˮ (Тамаш 2009: 96).
Позивајући се на Јунга и његово тумачење аниме, код Ковача ову митологему препознајемо управо као архетип који означава женско начело мушкарца.
„Анима је фактор од највеће важности у психологији мушкарца, где су увек на
делу емоције и афекти. Она појачава, претерује, фалсификује и митологизира
све емоционалне односе према професији и људима оба полаˮ (Jung 2015: 80).
Мушко начело се код Ковача неутралише ратарством, где је фалусни симбол
оштрица плуга која урања у тело мајке-супруге, у које треба да уђе мушко семе
како би се множио род ратара.
Описујући архетип мајке и различите симболе мајке, Јунг тврди да „ти симболи могу имати позитивно, повољно значење, или негативно, зло значењеˮ (Jung
2015: 92). ,,Најпознатији историјски пример двојне природе мајке је Девица
Марија, она није само мајка Господа, већ и његов крст, према средњовековним
алегоријамаˮ (Jung 2015: 92‒93).
Препознајемо сличну ситуацију и у Ковачевом миту, у којем мајка Земља
рађа ратара, и тиме ратару на рођењу додељује и крст, који у симболичком
смислу означава тежак живот земљорадника, што је увидео и Тамаш: „Земљом
нас Бог награђује, али и казниˮ (Тамаш 2009: 164).
У Ковачевој песми „О тайни постаня“ из циклуса који разматрамо Ева рађа
Каина, Авеља и песника, а пошто Каин убија Авеља, Каинов род бива проклет, али остаје песниково семе, те од њега и Еве настају ратари који настоје
да искупе првородни грех мајке земље. Песник на себе преузима првородни
грех, па заједно са својим сународницима, ратарима, уједно и Каиновим потомцима, чини оне изабране који су осуђени на то да обрађују земљу. Тиме се
опозиција између мушког и женског начела, која се јавља на нижем нивоу мита,
неутралише на вишем нивоу, јер је песник тај који на себе преузима првородни
грех и који ће због њега испаштати. Неутралисање опозиције између мушког и
женског начела препознаје се и у већ наведеном обрађивању земље – што је у
Ковачевим делима једини правилан однос према земљи.
У истој песми препознајемо обраћање читаоцу, кога песник ословљава са
„Адаме последњиˮ. Песник се поистовећује са Адамом Старим, како назива
првог човека, који је уједно праотац, хлебороб, ратар, човек створен од блата и
Божијег даха, чија је жена земља, али уједно и мајка. Овакво поистовећивање
одлика је многих традиција, о чему сведочи Мирча Елијаде: „У индијској
метафизичкој расправи налази се преображај рођења где се људски пар
поистовећује с космичким паром: ʻЈа сам небоʼ, кличе муж, ʻти си Земљаʼ. То се
схватање претвара у чин космичких размераˮ (Elijade 2011: 478).
Песниково поистовећивање Еве са Земљом препознајемо у стиховима:
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Вола це мац твоя, а жена моя Жем,
цо яблуко зродзела у стредку рая,
цо Каїна и Авела и вас,
вєдно зо мну, през вики наплодзела (Ковач 1989: 17).
Адам, већ окусивши горки исход у жељи да спозна тајну живота, и бивши
истеран из раја, као праотац саветује својим потомцима да не покушавају да
открију тајну живота, већ да само остану приковани за земљу, онако како је и
њега Стваралац приковао:
Пре тоту тайну Створитель Жем преклял,
а мнє, праоца твойого, Адама,
ґу прамацери твоєй, а жени моєй
на вики вични приковал:
,,У зною лїца свойого, Адаме,
од тераз та през вики ти будзеш
Жем обробйовац, тайна тайном останє,
а ти ю будзеш ище и розмножовац... (Ковач 1989: 17‒18).
„О райским яблуку“ песма је у којој се наставља говор Ствараоца:
У зною лїца свойого ти хлєб свой будзеш зарабяц
аж дотля док ше Жеми, мацери твоєй, нє врациш,
бо вона тебе наведла на гришну думку (Ковач 1989: 19).
Из наведених стихова можемо закључити да је реч о миту о вечном повратку. Земља је она која људима даје живот. Међутим, свако обрађивање земље
представља оживљавање правремена. „Свако деловање с одређеним смислом
(лов, риболов, пољопривреда, игре, сукоби, сексуалност итд.) у некој мери припада светомеˮ (Elijade 2007: 43). Јасно је да се у случају Ковачевог мита ово односи на пољопривреду, а обрађивање земље према томе можемо дефинисати
као обред, јер је то радња која се одвија према митском узору. „Свака одговорна
активност која тежи јасно одређеном циљу за архајски свет представља обредˮ
(Elijade 2007: 43).
Уроњеност у ратарски начин живота избија из песме „О вичносци“, у којој
се отац обраћа сину речима:
Я, сину, роки рахуєм по шатвох и жатвох,
стареєм упар з орехом у дворе цо рошнє,
...
На жридлє жица жемского и живот свой жиєм
и чекам дармо ґу жридлу синово врацанє,
гоч шушот витра з яблоню у моєй загради
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розумим кед о вичносци поцихи шептаю:
же живот вична пременка и вичне рушанє,
и вични одход и вичне, лєм нове – врацанє (Ковач 1989: 20).
Видимо, дакле, да отац рачуна године према сетви и жетви и упоређује га са
старењем ораха. Ова песничка слика појачава утисак урањања у свет природе
којим одише цео циклус. И у овој песми препознајемо циклично кретање, односно вечити одлазак и враћање земљи, која за ратаре представља извор живота.
„Можемо уочити да у свим тим лунарним козмичко-митолошким концепцијама
превладава циклични повратак онога што је било прије, једном ријечју ‒ ʻвјечни
повратакʼ. И ту наилазимо на мотив понављања архетипског дјела које је пренесено на све планове: козмички, биолошки, повијесни, људски итд.ˮ (Elijade
2007: 112). За оца у овој песми обрађивање земље по узору на своје (пра)претке представља суштину живота, али такав начин живота нема исто значење за
сина. На основу опозиције која се гради из аспекта различитог схватања суштине живота од стране припадника старије генерације русинског народа и њених
млађих припадника закључујемо о још једној опозицији која се неутралише
на вишем нивоу мита, и то враћањем ка извору, тј. обрађивању земље. Овој
опозицији треба посветити посебну студију.
У песми „О дзецох жемових“ читаоцима се још једном обраћа Адам, сад
још дубље тумачећи једино исправан начин живота, онај који подразумева
обрађивање земље. Адам каже:
Жем вец далєй плодзела мойо потомство:
єдно мацери вирне остало,
друге од Нєй як од люштавей мачохи
сцекац по нєшка нє преставало. . . (Ковач 1989: 22).
Верно Земљи остало је оно Адамово и Земљино дете које је наставило да обрађује Земљу. Јасно је да се то односи на Каина. Авељ као представник пастирског начина живота, а у универзалном значењу, у Ковачевом миту,
представник је оних који се не баве обрађивањем земље је онај који и до данас бежи од земље. Пројектовано на русинску историјску стварност, управо
Каина доживљава као свог прапретка онај део русинског народа који се бави
земљорадњом, а који у том раду види једини смисао свог живота.
Не само да је једини исправан пут представљен кроз призму живота ратара, већ је и живот земље условљен радом ратара. Она живи док има оног ко је
обраћује:
,Живот Жеми загашнє кед ше Адама
од тей любови з Жему роздвої... (Ковач 1989: 22).
Опозиција између потомака и предака, између деце и родитеља, присутна
је на многим местима у Ковачевим делима, па можемо рећи да је управо ова
опозиција, која се огледа у различитом схватању односа према земљи, главна
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опозиција на којој се гради основни покретачки мотив Ковачевог мита. Песма
„О чуварох пекла“, као песма која припада циклусу о Адаму, најављује несугласице које постоје између потомака и предака:
Потомки мойо пекло Дантеово
тераз на поверхносц Жеми премесцелиˮ (Ковач 1989: 23).
„Осим Земље мајке, сукоб између генерација главна је тема Ковачевог циклуса. Потомство се удаљило од Земље мајке. То Адам Стари не може да опрости потомствуˮ (Няради 1988–1989: 85).
Няради даље закључује да, пошто су се потомци удаљили од земље, Адам
Стари пророкује да ће настати апокалипса. „Наступиће апокалипса због тога
што је потомство преценило своје знање. Апокалипса је човек садашњи који се
одваја од Земље, који верује само у моћ свог разума и технике, који не поштује
своје корене и традицијеˮ (Няради 1988–1989: 86).
„Отцепити се од земље, значи одвојити се од жиле хранитељице, ишчупати
корење који те држе за фундаменте твог људског бића, значи пустити се по лошем путу, запоставити прадавна правила и законе природе и људског живота у
њој, а то истовремено значи нарушавање мерила части, поштовања, вредности
које су нам рођењем и васпитањем урођениˮ (Гарди Ковачевич 1988–1989: 61).
У Ковачевом миту необрађивање земље представља понашање које није
прихватљиво, а оно је присутно код млађих припадника русинског народа.
Удаљавајући се од земље, они почињу да живе у хаосу, јер нарушавају поредак успостављен у космосу, а једини космос у овом миту је онај који се темељи
на правилном односу према земљи, завичају, родном дому, свом народу, језику,
вери и традицији.
Осим анализиране песме, и одабрани записи из Ковачевих дневника сведоче
о његовим ставовима да је Земља његова мајка, али и мајка његових сународника. Наводимо неколико таквих записа:22
Чт. 10 IX 970
„Русини и њихова судбина ‒ Хоће да буду природно ђубриво на њиви на којој
вегетирају како би помогли раст вегетација међу којима расту.
Утеха: довољна су три зрна која неће иструлити, већ ће пустити корен и одржати врсту како не би пропала.”3
Ковач овде симболички говори о Русинима, јер говори о томе да су довољна
и три зрна која ће пустити своје корење и одржати врсту. Здравим зрнима писац
сматра оне припаднике русинског народа који ће наставити да обрађују земљу,
живети живот према својим праузорима и тиме обезбедити и вечни живот свог
народа. У овом запису препознајемо мотив оплођења Земље семеном. Овај мотив у Ковачевом миту срећемо на местима која говоре о пресељењу Русина на
2 Ковачеви дневници су део наслеђа које чува Олга Карлаварис, његова ћерка. Захваљујемо
јој што нам је за потребе научног истраживања дала на коришћење дневнике свог оца. Записи
које цитирамо у овом раду су преведени на српски језик, а у оригиналу су написани на русинском језику.
3

Ковач, Дневник 1970–1975, стр. 212.
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нову територију где ово укорењавање у нову земљу представља сакрализацију,
односно процес успостављања космоса.
23 IX 89
,,Отаџбина – ...
Кад је у питању национална припадност најлакше је представити је на примеру сељака и политичара... Сељаку је отаџбина тамо где је земља, а политичару тамо где су јасле. А јасле су власт. Наш русински политичар је увек тамо
где је власт... Где је моћ, где има изгледа да ће живети под заштитом власти на
рачун свог народа.
...
Сељак где легне са женом на земљу, где запали ватру, роди дете, свије гнездо,
он у то гнездо унесе своје наследство: име, традицију, обичаје и живеће према
тим законима које је наследио и пренео док му газда то не узме. Политичар ће,
супротно томе, гледати да избрише све везе са прошлошћу и трудиће се заједно
са газдом да накалеми на сељакову веру, традицију и обичаје и – име нове средине. Тежи је пут чувара народног блага, народне части, поштовалаца предака
који су дали живот и труд за свој род, без обзира какво место заузима њихов род,
народ или нација у друштву.”4
Наведени запис је веома значајан за разумевање Ковачевог књижевног стваралаштва. Видимо да сељак леже са женом на земљу, што представља чин
зачећа који се симболички одвија на њиви, а то је одлика митолошког мишљења.
Видимо да је политичар, супротно сељаку, онај који ће зарад каријере свесно избрисати име, културу и традицију наслеђену од предака. У Ковачевом
миту управо је сељак, и то сељак ратар, онај који негује своје име, језик, веру
и културу, а тиме представља и оног ко истински живи мит. Овај одломак тако
повезујемо са зачећем на тлу, мотивом који срећемо у Ковачевом делу, а ком
треба посветити посебну студију. Наилазимо у овом запису и на Ковачев став
о томе да је сељаку домовина тамо где му је земља, што је препознао и Тамаш:
„Земља је оног ко се у њу укорениˮ (Тамаш 2009: 121).
Њаради је указао на суштинска значења у Ковачевом циклусу Адаме, дзе ши?,
али их није применио на тумачење целокупног Ковачевог опуса, већ се задржао
само у оквиру песама које чине овај циклус. Међутим, он је у свом раду отворио
вечито питање које можемо пратити кроз цело Ковачево књижевно дело, а то је
питање односа између предака и потомака, односно да ли су потомци достојни
својих предака. Рај је у Ковачевом миту представљен као начин живота посвећен
земљи. Пошто се многи Адамови потомци не баве ратарством, напуштање таквог
начина живота он сматра светогрђем, тј. довођењем пакла на земљу.
Продубивши питање односа према мајци Земљи и односа између потомака и
предака која су отворили досадашњи истраживачи Ковачевог дела, дошли смо
до закључка да Ковачево дело можемо сагледати управо као мит о русинском
сељаку који, иако номад, пресељењем у ново место, обнављањем мита о Адаму
пројектованог у судбину свог народа, сакрализује тај нови простор и свесно
крчи пут ка његовој вечности.
4

Ковач, Дневник 1. I 1989 – 30. X 1989, стр. 185.
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Сагледавши целокупно Ковачево дело и схвативши да је, као и у Шевченковом
ауторском миту (Грабович 1991), и у Ковачевом миту време подељено на прошло, садашње и будуће, где прошло, односно прво време представља време
уређеног космоса, садашње време је време конфликата и хаоса, док будуће време
представља пројекцију првог времена у будућности, односно поновно враћање
прецима и успостављање првобитног космоса. На основу тога закључујемо да
је у Ковачевом миту управо у циклусу песама Адаме, дзе ши? опевано прво
време русинског народа, а тиме и време првих предака, где је Адам прапредак
и узор према којем се успостављају системи вредности у животима (верних)
потомака. Родивши се, односно изашавши из мајчине утробе, човек,у случају
Ковачевог мита – ратар, добија задатак да обрађује земљу. Тај задатак наслеђује
од предака, редом чак од прапретка Адама. У самом чину обрађивања земље, у
урањању плуга, можемо видети понављање космогоније, тј. настанак првог детета у Ковачевом миту: Адама, оца и мајке, Еве, односно земље.
Тако препознајемо и циклично враћање мајци Земљи у Ковачевом миту, не
само у враћању земљи након смрти већ и симболички у сваком појединачном
обрађивању земље, јер се тим чином обавља обред периодичног повратка у митско време, што најчешће препознајемо код генерације предака односно родитеља, који уређују свој живот према првим прецима. „Вријеме било
којег ритуала подудара се с митским временом ‘почетака’ˮ (Elijade 2007: 35). У
Ковачевом миту, припадници старије генерације, генерације предака русинског
народа, истински живе мит, а за такве заједнице простор и време нису хомогени.
„Хетерогеност времена, његова подела на ʻсветоʼ и ʻсветовноʼ претпоставља не
само ʻпрекидеʼ у профаном трајању који се остварују периодично тако да се
у њих може ʻувућиʼ свето време; она претпоставља да су таква укључивања
светог времена повезана, тако да се може рећи да престављају континуирано
трајањеˮ (Elijade 2011: 456). У Ковачевом миту генерација предака улази у свето време сваким чином обрађивања земље. Генерација потомака у русинској
заједници представља генерацију која живи према свести савременог човека за
којег је време хомогено. Због тога се налазе на рубу или изван граница уређеног
космоса унутар којег живи део русинске заједнице која живи мит. „Пошто потомци имају другачије идеале, Адам Стари их осуђује. Срећу види у враћању
мајци Земљи. У противном ће брод којим управља потомство прогутати море.
Идеал Адама Старог русински је идеал срећеˮ (Њаради 1988–1989: 86). Ковач
својим делом поручује да је живот русинске заједнице могуће обезбедити само
ако се одвија по узору на претке. Ослањајући се на Мирчу Елијадеа (Елијаде
2003: 81–83), време апокалипсе у Ковачевом миту можемо одредити као хаос,
а хаос увек претходи стварању космоса или његовом обнављању. Тако и у
Ковачевом миту обнављање или стварање космоса препознајемо у тренуцима
освешћивања генерације потомака, када схватају да је суштина живота знати
где је и шта је родни дом, који је код Ковача увек уско повезан са ратарским начином живота. Због тога можемо рећи да у ауторском миту Михајла Ковача влада кружно време, јер је његова суштина у периодичном обнављању односно непрекидном поновном стварању космоса.
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Ana Rimar Simunović
MOTHER EARTH IN MIHAJLO KOVAČʼS AUTHORIAL MYTH
Summary
Researchers of Mihajlo Kovač’s literary work agree that the theme of the earth has a special
place in his oeuvre. This paper shows that in Kovačʼs poetic cycle "Adam, Where Art Thou?" the
motif of mother earth, which he identifies with Eve, appears for the first time in his literary works.
There Kovač represents the mythic ancestors of the Ruthenians. We analyzed the mother archetype
according to Jungian archetypes. In this cycle, the writer tells his compatriots that the only correct
way of life is to cultivate the land. That way of life is the only possible way of life for the ancestral
generation. The earth is sacred for them. But for the generation of descendants the earth has lost
her sacred meaning in their lives. Cultivation is a rite of periodic return to the mythical age. In this
we recognize the eternal return, an idea proposed by Mircea Eliade. With this cycle, as well as in
Mihajlo Kovačʼs oeuvre, the author wants to tell his compatriots that their lives should be lived
according to the example of their mythic ancestors.
Keywords: Mihajlo Kovač, myth, earth, homeland, Ruthenian literature.
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О БИБЛИЈСКИМ ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА
СА ОНОМАСТИЧКОМ КОМПОНЕНТОМ
У САВРЕМЕНОМ АЛБАНСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
У раду су контрастивно анализирани фразеологизми са ономастичком компонентом као
главним лексичким елементом у албанском и српском језику. У односу на смер кретања, албански је сагледан као полазни а српски као циљни језик. У анализи указујемо на степен
њихове еквиваленције и/или дивергенције када је реч о морфолошко-лексичкој структури
и о семантичком опсегу који поменути фразеологизми поседују и апстрахују. Отуда је извршена њихова класификација према структурној и семантичкој еквиваленцији у којој су
се издвојиле две велике подгрупе, прву чине апсолутно семантичко и структурно подударни
фразеологизми, а другу ‒ они са нешто разноврснијом структуром (услед могућих лексичких комутација унутар фразеологизама) али истоветне семантике. Анализом је такође указано и на постојање релативно фреквентних фразеологизма у албанском који нису забележени
у српској језичкој грађи.
Kључне речи: библизми, фразеологизми, ономастичка компонента, антропоними, топони
ми, албански, српски, контрастивна анализа.
In thе paper we examine biblical idiomatic expressions in contemporary Albanian and Serbian
containing onomastic components as their key lexemes from the contrastive perspective. At the same
time we indicate the degree of their equivalence and/or divergence bearing in mind their morphological and lexical structures as well as of their semantic correspondence. Albanian is considered as a
source language and Serbian as a target one. All the idiomatic expressions are grouped into two main
fields – the first one is consisted of semantically and structurally identical units, the second group
represent idiomatic expressions with their slightly diverse structures (due to possible commutations
of lexemes within the idioms) but contain and express the same meaning. Our analysis also shows
that there are some idiotypical idiomatic features of Albanian which cannot be found in the examined
Serbian corpus and which have been used very frequently in everyday communication.
Keywords: biblical idiomatic expressions, onomastic componentѕ, anthroponyms, ethnonyms,
toponyms, Albanian, Serbian, contrastive analysis.

1. ЦИЉ, МЕТОДОЛОГИЈА, КОРПУС
У нашем раду разматрамо албанске и српске фразеологизме и паремије који
садрже као кључну ономастичку компоненту библијски антропоним, топоним
или етноним. Њих у оба језика контрастивно упоређујемо, настојећи да утврдимо
њихов степен структурне и семантичке еквиваленције и да укажемо да ли између
њих преовлађује међујезичка, међулексичка и међуфразеолошка конвергенција
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или дивергенција. У смеру посматрања, албански је полазни а српски циљни
језик. Ако у албанском примеру постоји одступање у односу на српски, структурна разлика је подвучена, а фразеологизам и/или паремија у нултој структурносемантичкој еквиваленцији означен је звездицом и дат као глоса.
Разлог нашег опредељења за разматрање ових фразеологизама инспирисан
је чињеницом да је име важна друштвена, психолошка и културна појава – зато
за старе Латине nomen est omen, у слободном преводу „све је у имену” – у виду
одлике да „се код свих народа на свету, и у ранијим и у савременим културама, уочава придавање значаја имену као трајној или узрасно променљивој ознаци лица“ (Кончаревић 2018а: 92–93). Библијска имена чврсто инкорпорирана у
ономастички свет хришћана, културно су прихваћена и/или су постала позната
и у другим нехришћанским друштвима. Савремено албанско друштво се данас
сагледава религијски двојако, будући поларизовано на мањински, хришћански
(православни и римокатолички), и на већински, исламизирани, део1 који
је у културолошком погледу сачувао многе додирне тачке са хришћанском
традицијом – једну од њих оличава раширена употреба различитих библизама.
Грађа је ексцерпирана из одабраног кoрпуса штампаних и online једно
језичних и двојезичних речника, објављених на оба језика, чији је списак приложен у одељку Извори на крају рада. Ради додатне провере основних и изведених значења забележених фразеолошко-паремиолошких конструкција, као и
њихове учесталости у језику, послужили смо се и резултатима добијеним путем
претраживача Google.
2. О БИБЛИЈСКИМ ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА СА ОНОМАСТИЧКОМ
КОМПОНЕНТОМ
Библија је, као што је добро познато из историје, јединствен текст вековима у служби као кључно штиво које је нудило знање, давало практичне одговоре на бројна питања и пружало савете о образовању, моралном владању и
васпитању. И данас, када се Библија проучава из свеобухватније, свестраније и
интердисциплинарније перспективе, њен смисао и значај нису изгубљени, што
најбоље показује и податак да је то и даље једна од најпродаванијих, највише
штампаних и превођених2 књига на читавом свету (Јовановић 2003).
Због непосредног додира са библијским текстом, било је природно да у језик
сваког хришћанског народа постепено уђу поједини библизми у виду фразеолошких
конструкција и паремија где се као кључна реч појављује ономастичка компонента
у виду антропонима, етнонима и топонима. Они су се временом одомаћили,
1
Прелазак на ислам збио се по смрти Скендер-бега (Ђерђа Кастриотија), 1468, и турског
освајања албанске територије (крај 15. века), да би од 17. и 18. века исламизација била интензивна (Arnold [1895] 1979; Jacques 1941: 128 и даље; Kaleshi 1975). По Eлзију, „нова вера,
ислам, као клин заривена између католичког севера и ортодоксног југа земље, постаће временом доминирајућа вера у земљи: до 1577. север и центар Албаније остају католички, југ
православан, док се током првих деценија 17. века ситуација мења: између 30‒50% становништва северне Албаније прелази у ислам“ (Elsie 2006: 38).
2

https://www.britannica.com/topic/biblical-translation
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поставши обликом свакодневног изражавања и описивања одређених појава и
ситуација. Код појединих њихова религиозност или је изгубљена – семантика
порукâ надахнута божанском снагом сведена је на семантику прозаичности,
на један нерелигијски, прецизније речено, на недуховни, општи ниво – или је
очувана. Такав је, на пример, руски библизам с лексемом „дух“ – (не) быть в духе
(=ʻ/не/ бити расположен’), или српски израз имати духа – где лексема „не имплицира на бестелесно биће или Бога“, већ пре указује да је „реч о различитим
садржајима реализованим у многобројним примарним и секундарним значењима
речи дух“ (Ристић 1998: 170). Међутим, то не значи да су библијски фразеологизми потпуно изгубили на свом значају и вредности, да немају свој полазни смисао: њихова употреба је врло жива, сликовита и мотивисана ситуацијом сагледаном из властитог угла где се проналази оправдање и/или потврда да су библијске
речи сасвим тачне. Отуда често чујемо да су чудни путеви Господњи, тражимо
око за око, зуб за зуб, а неретко се позивамо и на Соломоново да ко другоме јаму
копа сâм у њу упада. Библизми су присутни око нас и живе у нама, само је питање
колико смо некада свесни њиховог присуства и колико их можемо препознати
као такве. Како је назначила Вуловић, по свом су карактеру и интернационални
и национално-језички, са једне стране, а са друге, у језицима се разликују што
због превода, што због начина „преузимања хришћанских представа и њиховог
стапања с претхришћанским наслеђем, што се и огледа различито у језицима разних народа, а такође су важне за формирање овог фонда и специфичне језичке
ситуације у разним историјским периодима. У вези с тим факторима појављују
се и посебне језичке унутрашње тенденције и закони лексичко-семантичког развитка, што је све заједно довело до разликовања по облику, семантици и употреби
библизама у разним језицима“ (Вуловић 2015: 35–36).
Библијски текст, попут религије, представља „један облик знања, знање о
значењу света и о сопственом животу“, а посебно и из разлога што „садржи
представе о људима, о космосу, о коначности и вечности, смрти и животу, кривици или искупљењу, постанку и крају итд., коначно о свему што се људи
тиче“ (Kuße 2012: 153, 151). Заправо, религијски дискурс се састоји од скупа
комуникативних чинова или догађаја на које се односе, од преношења, очувања
и развоја религијских представа на које се усмеравају (Лебедев и др. 2016: 20).
У односу на укупан број библијских фразеологизама, они формирани и с
антропонимима и са топонимима чине релативно малу и затворену класу,
пошто им је број који учествује у њиховом грађењу ограничен. То значи да
библијских антропонима и топонима има много више, а само су одабрани традиционално усвојени и постали везани за фразеолошко-паремиолошки начин
изражавања. Зато су ови библизми махом хомотипичне конструкције интернационално препознатљиве, а лексички, семантички и конотативно веома стабилни, петрифицирани изрази. За њихово правилно усвајање и употребу потребно
је одређено предзнање ради разумевања њихове поруке у дискурсу.
Ако погледамо структуру и семантику библизама са ономастичком компонентом у албанском и српском, запажамо две велике групе, подударну и неподударну.
Прва група се састоји од две подгрупе, што ће рећи да је сачињавају сви апсолутно подударни, уз извесна могућа проширења или појаву синонимног облика, попут:
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Sodoma dhe Gomorra = Содома и Гомора
(si) kulla e Babilonit = (као) кула Вавилонска
si Davidi me Goliatin = као Давид са Голијатом
si (shën) Thomai dyshues/mosbesueshëm/jobesimtar = (као) неверни Тома
Samaritan i mirë (= „добри“) = милосрдни Самарићанин
bëhem/jam si farise = бити/постати Фарисеј
i laj duart si Pilati = прати руке као Пилат
e çoj/shpie/dërgoj (dikë) nga Ponci te Pilati/nga Harodi te Pilati (=ʻод Ирода до
Пилата’)
слати/водити (кога) од Понтија до Пилата
(jam) i kryqëzuar si Krishti = (бити) разапет као Христ
Посебан проблем у класификацији представља наредни фразеологизам:
(jam si) Magdalena e penduar (=ʻ/бити као/ покајана Магдалена’)3
бити Магдалена покајница/изигравати покајника/бити покајник
за кога Кончаревић (2018б: 28) каже да „очито, нема директне везе са Светим
Писмом, него са химнографијом Цркве (стихира на јутрењу Велике среде, у којој
се описује покајничка драма и нада на спасење жене грешнице, њена исповест и
молитва)“, док га Јоана Папазафири сврстава у групу библијских новозаветних,
понајпре због употребљеног антропонима (Παπαζαφείρη 1995: 120–121).
У албанском и српском сусрећемо у књижевним делима, у говору и
масмедијима наредни подударни израз (jam) si Adami dhe Eva = (бити) као
Адам и Ева, чија семантика, уз кореспондирање с фразеологизмом (бити) у
Адамовом/Евином костиму = (jam) me kostumin e Edamit/Evës, садржи и додатна
значења – ʻбити протеран, изгнан’ (као Адам и Ева из раја); ʻбити невин, чист’
(као Адам и Ева у рају).
Друга подгрупа је структурно нешто разноврснија и да је боље објаснимо,
ослањамо се на компаративно истраживање библијских фразеологизама руског
лингвисте Гака (1997). По њему, два су главна фактора који утичу на то да се
фразеологизми нужно разликују од језика до језика.
Први фактор је субјективне природе у виду реалија специфичних за једну
земљу (или друштво) и за језик који се у њој говори. То се најбоље види у донекле измењеној структури изражавања где је једна реч замењена или с једном
(неком другом) или са више њих.
Конкретно, у примерима на албанском и српском идентичан семантички
смисао структурно је испољен на следећи начин:
3
Cf. са руским и грчким кающаяся Магдалина, (είμαι σαν) μετανοούσα Μαγδαληνή. У
грчком се веома често сусреће и у колоквијалној употреби.
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а) у албанском и/или у српском употребљен је различит придев и/или именица као атрибут уз библијски антропоним:
(1) i moçëm si Methuselahu = стар као Метузалем
(2) (као) убоги Лазар = (si) Llazari i varfër
(3) gjykimi i Solomonit / zgjidhja e Solomonit = соломонско решење
(4) Адамова јабучица = molla e Adamit
(5) ylli i Bethlehemit = звезда водиља/витлејемска звезда
(6) ankthi i Abrahamit = Аврамово искушење
(7) bijtë e Adamit = адамско колено
Подвучени именички делови синтагми су незнатно различити – албански
придев i moçëm има, уз значење ʻстар’, и значење ʻдреван’, а у наредној синтагми придев i varfër буквално значи ʻсиромашан’. Због семантичког варирања
у српском, често се чује у колоквијалном дискурсу да је неко матор као
Метузалем/Библија, што није одлика албанског. Српски фразеологизам (4) садржи деминутив који, иако постоји у албанском (mollëz) и може се појавити у
овом изразу, обично се избегава: како ова именица примарно означава и јагодицу
(јагодичну кост и јагодицу на прстима) и главу мача, да би се избегла семантичка забуна, уместо ње се чешће употребљава посебна лексема fikth, која означава само тај анатомски део. Да и у њеној употреби преовладава метафоризација
и посебна концептуализација види се по томе што је основно њено значење
ʻнедозрела смоква’ преобликовано у складу са потребом одговарајућег семантичког описа.
У примеру (3) албанска именица gjykim односи се на суд, просуђивање, а
варијанта са лексемом zgjidhja на избор, па се устаљени српски преводни еквивалент показује као нешто различит; међутим, уз варијанте соломоноски суд/
соломонска одлука, могуће га је сагледати као семантички сасвим подударан.
Слично се може рећи и за (5): у српском је устаљенији и јаснији појам исказан именичким атрибутивом водиља (у Речнику Матице српске бележи се и
варијанта водилица /РМС 1: 404/), док би се номинални облик витлејемска звезда пре схватио дословно, у изворном библијском погледу, дакле, као звезда која
се појавила и снажно засијала на небу у време Исусовог рођења. За српски је у
овој номиналној конструкцији карактеристична инверзија лексичких чланова
видљива и у другим номиналним изразима, попут камен темељац, сузе радоснице, рак рана и слично, чиме се постиже посебан стилски ефекат и семантичко наглашавање које појачава поетску снагу пружајући лепоту и пуноћу изразу.
Пример (6) је данас устаљен афоризам пореклом из дела Серена Кјеркегора
Страх и дрхтање (Пешић 2015: 32) с јасном алузијом на библијску причу
о Авраму и његовој борби да ли да жртвује Богу свог сина или не. Разлику
између албанског и српског оличава подвучена лексема која у албанском означава унутрашњу (психичку, емотивну) тескобу, немир, односно узнемиреност.
У ширем погледу, указана конструкција одговара српском библизму жртвени
јарац, док је њена синонимна албанска варијанта знатно измењена и сасвим
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прилагођена друкчијем начину лексичко-семантичког приказивања исте појаве
према исламском погледу – dashi i kurbanit (=ʻкурбански ован’). Пример такође
показује како се исти семантички појам, унутрашње психичко превирање,
дочарава различитим избором кључне лексеме која на то реферира. У односу на
српски, где лексема искушење, према датим тумачењима (РМС 2: 490), поседује
неколико значења – ʻпроверавање’, ʻиспробавање’, ʻпривлачност’ и ʻискуство’
– лексема ankth се показује као знатно бољи и прикладнији избор ‒ садржи све
потребне изражајне нијансе које потпуно покривају смисао човекове емотивне
опхрваности и физичке немоћи.
У примеру (7), у варијанти на српском, употребљена је конструкција при
дев + именица, чије је значење ʻосмо дете исте мајке, које је, по народном
веровању, по свему изузетно, али без среће у животу’ (Оташевић 2012: 15).4
Милан Будимир, истакавши у студији Адамско колено да „се епитет адамски,
или Адамов, у синтагми адамско колено могао распоредити на оба пола, иако
је сасвим јасно да адамска јабука важи само за мушкарце, а адамско колено
првенствено за женски род“ (Будимир 1967: 203), указује на три одлике указане
конструкције:
- прва, „под лемом адамско колено читамо у Вукову Рјечнику: ʻ(Аdams Stamm),
nennt mand das Muster einer Ehefrau, plus quam Penelope’, тј. ʻжена боља од
Пенелопе’“ (op. cit, 202) као „хришћанску варијанту опште и врло старе пред
ставе о примитивном човеку, његовој доброти и мирољубовости“ (207), што
показује да се односи само на женски пол и да садржи искључиво позитивну
одлику потврђену и у лексичком материјалу РСАНУ (Вуловић 2015: 176);
- друга, „у лексичком материјалу Иститута за српскохрватски језик (...) јавља
се и друкчија, па чак и супротна семантичка нијанса ове синтагме (...) која гласи:
ʻадамско кољено’, рече се за непоштену (sic!) жену, за то се често дода проклето
(адамско кољено)“ (Будимир 1967: 202);
- трећа, „да је у индоевропском патријархату отац стављао сина на колено и
на тај начин га признавао као своје законито дете“ (op. cit, 210).
У албанској варијанти, међутим, с именицом у множини, bijtë, семантички
се истиче порекло човека, па зато „синови Адама“ нису ништа друго до његови
директни, „исконски потомци“. У оба језика наилазимо и на хомотипичан фразеолошки израз са потпуним семантичким поклапањем – Адамово племе = fisi
i Adamit.
б) у албанским номиналним конструкцијама антропоними у својству одредбених речи стоје у генитиву, у одговарајућим српским налази се присвојни придев:
gostia/festa e Baltazarit = Валтасарова гозба
arka/varka /anija e Noes/Nuhut = Нојева барка
puthja e Judës = Јудин пољубац
4
Будимир у поменутом раду додатно расправља о значењу броја осам, а више података о
изражавању порекла преко колена даје Бјелетић (1999: 56 и даље).
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me kostumin e Adamit/Evës = у Адамовом/Евином костиму
flijimi i Abrahamit = Аврамова жртва
mëkati i Adamit = Адамов грех
brinja e Adamit = Адамово ребро
Примери показују незнатна структурна неслагања између албанског и
српског, која задиру у домен граматичког (морфосинтаксичког) устројства и
једног и другог језика: оба облика су употребљена у својој главној синтаксичкој
функцији да семантички укажу на припадност вршећи функцију атрибутивне
одредбе. За сваки језик је ово устаљен облик изражавања и отуда представља
специфичност непрепознатљиву у оном другом. Антропоним Nuhu је, заправо,
Ноје, а ушао је у албански преко турско-арапског утицаја.
Одступање на лексичко-структурном нивоу износи и наредни номинални
фразеологизам који у албанском гласи gomari i Valaamit, док у српском има
две варијанте – Валамова магарица/Валамов магарац. Ако упоредимо ове
преводе са библијским текстом на грчком – και ήνοιξεν ο Θεός το στόμα της όνου
– увидећемо да је прва српска варијанта ближа изворнику. И у Даничићевом
и у албанском преводу стоји управо лексема магарица/gomarica што показује
очуваност изворности оригинала. Ова неосетна разлика објашњава се тиме да
је говорни језик однео превагу над библијским текстом – то је логички синоним
(Murphy 2003: 146) који омогућава да се сачува семантичка суштина поруке:
варијације између лексема „магарац“ и „магарица“ су дозвољене због праве (и/
или апсолутне) лексичке синонимије унутар одређеног контекста (Cruse 2000:
157; Lyons 1981: 148), а избор једне или друге лексеме не утиче на промену
семантике.
Исту ситуацију видимо и у наредном примеру – shenja/damka/vula e Kainit
(=ʻзнак/жиг’) = Каинова стигма/Каинов печат/ожиљак – где варирање синонимних лексема различитог порекла унутар истог контекста не мења значење,
али зато избор лексеме доприноси њеном ефекту, и то тако што се интензивира
и појачава изражајност поруке.
Албански фразеологизам shkoj në Kalvar/kryq (=ʻотићи на Калварију/крст’)
донекле је сличан српском проћи Голготу/отићи на Голготу: у оба случаја реч
је о великим мукама које човек трпи, те се оне концептуално и метафорички
изједначавају с Христовим проживљеним на крсту. Иако су речи Калварија
и Голгота синонимне, видљива је разлика њихове употребе, што се може
објаснити грчким утицајем на српски (Γολγοθάς), а латинским на албански
(Calvaria),5 чиме је у обе фразеолошке јединице непосредно инкорпорирана
језичка, културна и конфесионална одлика средина из којих су преузете.6
5

Обе речи су грчког порекла.

Када је реч о утицајима ове врсте, разлике су видљиве и код антропонима Baraba/Варава,
Abraham/Аврам, Baltazar/Валтазар, Jakob/Јаков као и код топонима Babilon/Вавилон,
Bethlehem/Витлејем, где је реч о витацизму. По Стевановићу (1964: 207), „само ове разлике,
у по једном гласу, чак ни у терминологији, ниуколико не отежавају разумевање тих речи ни
на једноj ни на другој страни, у било коме од два облика се оне употребиле“.
6
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Други фактор, према мишљењу В. Гака, јесте објективан: како залази у домен културе и традиције сваког друштва, промена у фразеолошким библизмима
види се у различитим степенима значења и употребе библијских фразеолошких
конструкција.
Лексичке разлике као посебне варијације унутар истог структурног поља
видљиве су у синонимним библијским изразима на албанском:
që nga mosha/kohët/kohërat/qepallat e Adamit
që në kohën e Noes/Nuhut
који имају и своје синонимне облике – që nga kohët e sulltan Pekmezit/e baba
Qemos (=ʻод времена султана Пекмеза/чича Ћеме’). Ови облици семантички
означавају оно што се у српском исказује фразеолошким номиналним
конструкцијама са такође синонимним лексичким варијацијама: од Адама
и Еве/од Адамовог колена/од давнина/Кулина бана/од пре (Нојевог) потопа.
Облици (kohët e) sulltan Pekmezit/e baba Qemos могу се изједначити с обликом
од Кулина бана – то су само за албански и српски свет посебне културноспецифичне ознаке у виду личности, историјски потврђених или не, задржане
у народном сећању као репери одмеравања (про)тока времена и то од неког
тренутка који је везан за ту личност, узету као полазна тачка. Наведени номинални фразеологизми се могу сагледати као културно-историјски облици општих народних библијских календара у облику оријентира за рачунање (про)
тока целокупног времена. Албански облик qepallat e Adamit специфична је
номинална конструкција:7 управна лексема, изгубивши буквално значење
‘капци’, потпуно је метафорички преиначена у ознаку ʻпамтивек’, па је њен
најприближнији српски неподударни преводни еквивалент *од када је света
и века. Из тог разлога ове конструкције нису нелогичне, а сасвим су у складу с народним појмом сагледавања (про)тока времена. Избор између синонимних варијаната у оба језика указује да је реч о одабиру одговарајуће полазне
тачке на линеарној временској оси са задатком да се прикаже однос говорног
лица према прошлом времену, односно прошлости уопштено. Тако се, на пример, конструкције пре Адама, (почев) од Адама и Еве/од Адамовог колена, од
пре Христа не доживљавају семантички исто као конструкција од пре (Нојевог)
потопа: како су Адам и Ева Нојеви претходници, знатно су старији од њега, а
Христ много млађи. Конструкције с Адамом су додатно важне: после његовог
протеривања из раја, „почиње историја људске врсте на земљи и на тај начин
је хронолошки маркирана“ (Мршевић-Радовић 2014: 85). У српском постоји и
фразеологизам с лексичком инверзијом од Адама почети/развести (синониман
са почети од Кулина бана) који одговара албанском nis që nga kohërat e Noes/
7
Колико смо успели да истражимо, овакав фразеолошки склоп, осим у албанском, посто
ји још само у аромунском (цинцарском) језику, додуше у нешто измењеном облику, без
библијског антропонима – di pi peanili di oclji (=ʻјош од капака очију’). Мотивација за њихов
настанак би се могла везати за око (вид) те сећање (памћење) и претходно стечено знање:
када се подигну капци, јасније се види, добија се бољи преглед и стиче се бољи увид у
садашњост преко сагледавања прошлости.
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baba Qemos. Мада ова нијансирања не морају постојати у свести говорног лица,
његово коначно опредељење за неку од варијаната покушај је његовог темпоралног синоптичког прецизирања без залажења у указане разлике.
Неподударност између две фразеолошке слике види се у следећим албанским идиотипичним конструкцијама (номиналним и глаголским) с библијским
антропонимима који се преносе на српски или друкчијим облицима фразеоло
гизације или сасвим нефразеолошки, и то „због разлике у књижевној традицији,
или чак и у природи језика“ (Сибиновић 2009: 129):
bëhem endacak/bredh rrugëve si Kaini (=ʻбити бескућник/обијати друмове као
Каин’)
*потуцати се
(jam) Adami i vjetër (=ʻ/бити/ стари Адам’)
*не покајати се/*не одрећи се старог/*бити грешник
këtë thonë Moisiu dhe profetët (=ʻтако кажу Мојсије и пророци’)
*тако је то/*тако мора бити/*нема друге до
të këndosh Lazarin (=ʻда опеваш Лазара’)8
*што кукаш над собом/својом судбином
Слично запажамо и у српском фразеологизму бити стрпљив/имати
стрпљења као Јов која се на албански преноси друкчијом метафоризацијом –
kam durim prej guri/hekuri – како буквално значи ʻимати стрпљење од камена/
челика’, сасвим је јасна мотивација њеног настанка.
У српском се често каже за некога да је (права) бараба – библијски антропоним
Варава9 сведен је на ниво апелатива (Peti 1999: 108; Opašić 2014: 502) поставши
тиме део општег лексичког фонда, и метафорички стекавши значење ʻподлац’,
ʻнитков’, с јасном семантичком референцом на библијски текст где се Варава
описује као разбојник. У албанском овакве алузије нема, па се као преводни еквивалент јавља нулти структурно-семантички израз (jam) xhagajdur.
У обрнутом смеру, приликом анализе грађе на албанском језику, наишли смо
на следећи пример: Ku ishe ti, Adam? (=ʻГде си био ти, Адаме?’) који су албански лингвисти означили као позајмљеницу, калк и фразеологизам (Jashari
2007, Zaçellari 2015, Gjergji 2016: 258) фреквентне употребе. Појава му се
везује не толико за Библију колико пре за снажне утицаје из енглеског језика, са
телевизије, масмедија и глобалне комуникације који су га учинили општепознатим и прихваћеним са значењем ʻзакаснити на неки важни догађај, не појавити
8

Cf. са руским петь Лазаря. Поређења ради, у грчком оваква конструкција уопште не постоји.

9 Док је антропоним доживео новију, витацистичку, промену у изговору, у фразеолошкој
јединици сачуван је стари, бетацистички начин изговора.
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се када треба, рећи свој суд о нечему врло важном онда када је већ прошло време или је сувише касно’. Српска језичка грађа не бележи овај израз – изузетак
представља наслов књижевног дела немачког писца Хајнриха Бела Где си био,
Адаме? – а уз позивање на библијски текст (Постање 3: 96), дословни превод
указане конструкције био би сасвим прихваљив и разумљив. Међутим, најбољи
преводни еквивалент на српском припадао би нултом структурно-семантичком
нивоу: *касно Марко на Косово стиже.
3. УМЕСТО ЗАКЉУЧКА
За албански и српски фразеолошки корпус са ономастичким компонентама
као кључним речима може се рећи да је то једна релативно мала и затворена
поткласа у оба језика (најбројније су јединице с антропонима /28:26/ у односу
на оне са тономимима /по 4/ и етононимима /по 2/), док је сама класа структурно и семантички двојака: поред апсолутно подударних, уз категорију делимичне структурне подударности, постоји и један мањи број оних с нултим степеном
структурно-семантичке еквиваленције. Уз извесна лексичка одступања, посебно када је реч о синонимним, дублетским облицима, понекад и о више различитих облика, комутација могућих лексема не ремети битније основно значење
библијског фразеологизма, а свакако доприноси интензивирању набоја исказа и његовом нијансирању како би се путем жељеног облика постигао потребан семантичко-изражајни ефекат. Осим што „преводи Библије представљају
први корак у процесу инкултуризације светописамске поруке у новој култури“
(Кубат, Драгићевић 2018: 337), поједини елементи из библијског текста с ономастичком компонентом су временом инкорпорирани у семантичко-лексичку фразеолошку слику и албанског и српског језика, а извршене адаптације,
сходно потребама њихових говорника, односно метафоричкој и симболичкој
концептуализацији, постале су појмовне метафоре, чија је „bit razumijevanje i
doživljavanje jedne vrste stvari pomoću druge“ (Lakoff, Johnson 2015: 5).
Библијски фразеологизми с указаним ономастичким компонентама чине гру
пу општекултурних и културно-књижевних фразеологизама ученог карактера, те
представљају надоградњу у односу на такозване основне, националне. Услед релативно раширене употребе, стекли су ван оригиналног библијског контекста конотативну функцију опште именице, те је зато могуће говорити о омниперсоналној
употреби имена (Marković 2010: 191) јер „бесмислена и безначајна имена у
њиховој генези не постоје“ (Булгаков 1999: 224). Иако „svako ime (…) može postati
osnova za tvorbu apelativa, odnosno poprimiti širi semantički kontekst i apelativizirati
se“ (Barac–Grum 1990: 17), што је посебна одлика националних фразеологизама, интернационални фразеологизми, међу које се сврставају и библизми, садрже устаљене антропониме, етнониме и топониме у чврстим структурно-семантичким оквирима испољеним као петрифицирани (стереотипични). За њихову
употребу потребно је познавање библијског контекста и/или везе са библијским
текстом, jeр сâма ономастичка компонента, без позадинске слике као пратећег
објашњења, не значи ништа: зато је њихова употреба строго контекстуално
одређена и концептуално јасно постављена, при чему антропоним, етноним, односно топоним, чини окосницу и метафоричког и асоцијативног поља.
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Без обзира на све разлике, библијски фразеологизми са ономастичком компонентом у савременом албанском језику су великим делом подударни са српским
и обратно, што неминовно указује да су оба народа сачувала заједничке елементе, који их много више приближавају него удаљавају како на духовном тако и
на културном пољу.
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Мутавджич

О БИБЛЕЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ С ОНОМАСТИЧЕСКИМ
КОМПОНЕНТОМ В СОВРЕМЕННОМ АЛБАНСКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ
Резюме
В статье проводится сравнительный анализ библейских фразеологизмов, ключевым словом которых являются ономастические компоненты (антропонимы, топонимы) в современных
албанском и сербском языках. Материалом для исследования послужили толковые и двуязычные словари общего типа, а также фразеологические словари. Каждый из языков является как
входным, так и выходным. Классификация выполнена на основании степени их соответствий,
исходя из которых выделены три группы: две относительно соотносимые (с абсолютной и частичной эквивалентностью) и третья, самая меньшая, в которой объединены фразеологизмы с
нулевым уровнем фразеологическoй и семантико-структурной эквивалентности.
Использование библейских антропонимов во фразеологизмах строго определено контекстом и концептуально четко установлено, при этом антропонимы формируют основу как метафорического, так и ассоциативного семантического поля, в результате чего они и являются
структурно и семантически окаменевшими формами выражения.
Несмотря на все различия, библейские фразеологизмы с антропонимами в албанском
языке в значительной степени совпадают с сербскими, и наоборот. Данный факт указывает
на то, что оба народа сохранили общие элементы, которые их сближают гораздо больше, чем
разделяют, в духовной и культурной сфере.
Ключевые слова: библейские фразеологизмы, ономастические компоненты, антропонимы,
этнонимы, топонимы, албанский, сербский, соответствие.
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ЧАСОПИС НАШ ЈЕЗИК У ЧАСТ ПРОФ. ДР СРЕТЕ ТАНАСИЋА
НАШ ЈЕЗИК L, СВ. 2.
Београд: Институт за српски језик САНУ, 2019, 811.
Друга свеска педесетог броја часописа Наш језик (2019) изашла је у част
проф. др Срете Танасића, научног саветника Института за српски језик САНУ
и његовог директора (2006–2016), редовног професора универзитета, дописног члана АНУРС, сталног члана Матице српске, председника Одбора за
стандардизацију српског језика САНУ1 и лингвисте чије је дело у свету србистике и српске славистике отелотворење богатог, превасходно, синхронијског синтаксичко-семантичког, стандардолошког, нормативистичког и дијалектолошког2
научног опуса. Додајмо и да је на плану изучавања синтаксе и семантике пасива и синтаксе глагола у српском језику проф. др Срето Танасић данас водећи
српски лингвиста.3 Објављивање ове свеске поводом седамдесет година живота проф. др Срете Танасића, главног уредника часописа Наш језик од средине прве деценије XXI века, употпунило је и јубилеј овог периодичног издања
подсећањем да је први број у новој серији4 штампан управо пре седам деценија.
Приређивање јубиларне свеске Нашег језика поверено је Марини Николић и
Марини Спасојевић.
Уколико узмемо у обзир чињеницу да су последњих деценија у српској славистици зборници или бројеви часописа у којима стручна јавност исказује посебно признање јубиларима за вишедеценијски признат и запажен научни рад
1 О целокупном учешћу проф. др Срете Танасића у раду установа и тела задужених за
проучавање српског језика најисцрпније нас обавештава монографија: Танасић, Срето.
Разумевање језика. Разговори са Сретом Танасићем. Разговоре водио Милош Јевтић.
Колекција Одговори. Београд: NM Libris, 2017.
2 То су, у првом реду, радови из дијалекатске синтаксе у којима се језичке чињенице
српских говора у Босни и Херцеговини сагледавају у поређењу са стандарднојезичком
ситуацијом, а њихови резултати су укључени у израду Српског дијалектолошког атласа,
која се одвија под окриљем САНУ и АНУРС. В. библиографију проф. др Срете Танасића у
јубиларној свесци Нашег језика (9–30).
3 Уп. запажања Марине Спасојевић: „Монографија ...Презент у савременом српском
језику ... представља промену у приступу синтакси глаголских облика у српском језику. У
овој књизи аутор је доградио Белићев методолошки приступ индикатива и релатива...“ (Наш
језик L, св. 2, 2019: 6) и Јелене Павловић Јовановић: „... Танасић је у својој монографији о
презенту изградио нови теоријско-методолошки приступ синтакси глагола, што је означило
почетак нове епохе у овој области српске синтаксе. То је омогућило и реинтерпретацију
Белићеве теорије о синтаксичком индикативу и релативу, што је констатовала и академик
Ирена Грицкат у приказу Танасићеве монографије“ (Наш језик LII, св.1, 2021: 116).
4 В. библиографски прилог: Живановић, Владимир, Марина Спасојевић, Драгана
Цвијовић, Анета Спасојевић. „Наш језик I–XLIII – библиографија са регистрима (1932–
2012)“. Наш језик XLIII, св. 3–4, 2012: 139–280.
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сразмерно малобројни,5 утолико ће нам бити јасније да је Уређивачки одбор часописа Наш језик своју одлуку донео на основу крупних и добро утемељених
разлога. Како бисмо дело проф. др Срете Танасића сагледали у целини, требало би на овом месту имати у виду и одговоре које истакнути српски граматичар, синтаксичар и нормативиста даје у књизи Разумевање језика током разговора са српским новинаром, књижевником и публицистом Милошем Јевтићем.
У поменутој монографији, делу колекције Одговори, подробно је представљен
животни и научни пут јубилара, па лако увиђамо да се доминантно обележје
његовог деловања на пољу србистике и српске лингвистичке славистике очитује
у дуготрајном доприносу њиховом развоју у више научних средина, које су
снажно утицале на научно обликовање проф. др Срете Танасића. У својој укупности оне су прелазиле и линију српског језичког простора.
Сетимо се да је за Сарајево и седамдесете године XX века везан улазак у
свет сербокроатистичких лингвистичких истраживања, за Београд наставак
бављења србистичким лингвистичким испитивањима, а затим и дугогодишње
руковођење Институтом за српски језик САНУ, који је значајно кадровски оснажио и стабилизовао његову издавачку делатност, за Ниш рад у настави који је
трајао дуже од две деценије на Филозофском факултету и његовом Департману
за српски језик, за Бања Луку петнаестогодишњи период у којем је био гостујући
професор за савремени српски језик на Филозофском/Филолошком факултету,
за Москву и Универзитет „Ломоносов“ време након завршетка студија, када током једне академске године постаје део Међуфакултетске катедре словенских
језика као лектор за српскохрватски језик, да би 2008. и 2013. године држао
и предавања по позиву. Уз то, проф. др Срето Танасић је, како се и у прилогу
М. Спасојевић предочава (Наш језик L/2: 4), учествовао у припреми бројних
домаћих и међународних научних скупова, такође, под окриљем различитих
установа међу којима су САНУ, Институт за српски језик САНУ, Матица српска,
Славистичко друштво Србије, Филозофски факултет у Нишу, Филолошки факултет у Београду, када је неретко био и на челу организационог одбора. О везаности за више научних центара сведоче нам и србистички и славистички часописи у чијим је редакцијама – Јужнословенски филолог, Славистика, Задужбина
(Београд), Годишњак за српски језик (Ниш), Исходишта (Темишвар, Ниш),
као и часопис Хришћанска мисао (Београд), који доноси теолошка, културна и
друштвена истраживања.
Све наведено је, између осталог, и разлог за појаву најобимније свеске
(811 стр.) часописа Наш језик са чак осамдесет прилога монолингвалног, кон5 Српска славистичка периодика и зборници излазили су, између осталог, и у част
академика Милке Ивић и академика Павла Ивића (Зборник Матице српске за филологију
и лингвистику XXVII–XXVIII, 1984–1985), академика Александра Младеновића (Зборник
Матице српске за филологију и лингвистику XXXIII, 1990), проф. др Драгољуба Петровића
(Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLIII, 2000), проф. др Мате Пижурице
(Зборник Матице српске за филологију и лингвистику L, 2007), Богдана Терзића, знаменитог
слависте и једног од најистакнутијих чланова Славистичког друштва Србије, (Славистика
XIII, 2009), академика Милорада Радовановића (Зборник Матице српске за филологију и
лингвистику LV, 1, 2012), академика Слободана Реметића (Годишњак за српски језик XXVI,
бр. 13, 2013) академика Предрага Пипера (Поповић, Људмила, Дојчил Војводић, Мотоки
Номаћи (ур.) У простору лингвистичке славистике. Зборник научних радова поводом 65
година живота академика Предрага Пипера. Београд: Филолошки факултет, 2015), проф.
др Мирослава Николића (Наш језик XLVIII, св. 3–4, 2017), проф. др Миодрага Сибиновића
(Славистика XXI, св. 1–2, 2017), неколико бројева часописа Српски језик је такође посвећено
јубилејима итд.
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фронтативно-типолошког и општелингвистичког усмерења, што нам уједно
и говори да су у заједничком подухвату суделовали лингвисти из Београда,
Косовске Митровице, Крагујевца, Ниша, Новог Сада, Сомбора, те Крушевца
и Врања (Србија), Бања Луке, Источног Сарајева и Бијељине (БиХ), Никшића
и Подгорице (Црна Гора), Скопља (Северна Македонија), Софије (Бугарска),
Темишвара (Румунија), Москве (Русија), Кијева (Украјина), Граца (Аустрија),
Минхена (Немачка), Аризоне и Итаке (САД), Хокаида (Јапан). Њихови аутори
се с различитих гледишта баве проучавањем словенских језика – најбројнији
су радови у чијој је жижи проблематика српског језика, док су мањим делом заступљена (међу)словенска и општелингвистичка језичка истраживања.
Садржај јубиларне свеске нам посредно показује и ширину научног деловања
јубилара јер су у њеном стварању учествовали бројни слависти, а пре свега
србисти, различити по ужем научном делокругу и научном стажу – на почетним
страницама (в. TABULA GRATULATORIA) честитке јубилару упућују колеге,
сарадници, али и некадашњи студенти.
Зборнички карактер јубиларног броја захтевао је другачији распоред радова
у односу на рубрике које смо имали прилику да видимо у часопису Наш језик.
У њему се по тематском одређењу издвајају чланци о јубилеју и делу проф. др
Срете Танасића у српској лингвистици, који су на почетку подељени у две групе. Прва нам, стога, пригодно говори о Поводу, како је и насловљена, и у њој се
налазе два прилога: Марине Спасојевић (Седамдесет година живота др Срете
Танасића – пола века љубави према српскоме језику, 1–7) и Весне Ђорђевић
(Библиографија радова др Срете Танасића, 9–30). На овим страницама читамо два прегледа, када, поред биографских података (1–7), добијамо увид и у
библиографски профил проф. др Срете Танасића (9–30), који сачињавају монографске публикације6 (9), студије и чланци (166), прикази, критике и рецензије
(57), прегледи и осврти (14), сећања (12), лексикографски (14) и библиографски (16) прилози, резимеи (8), преводи с руског језика (9), подаци о одбрањеној
магистарској и докторској тези, те интервјуи и новински текстови (27).
Други део овог тематског одељка носи наслов Срето Танасић у српској лингвистици и подробније нас обавештава о научном делу јубилара – из стандардолошко-нормативистичког и синтаксичко-семантичког угла. То су, дакле, радови Марине Николић (Стандардизација српског језика и језичка култура у
проучавањима Срете Танасића, 31–37), Биљане Самарџић (Срето Танасић
против језичких манипулација, 39–47) и Јоване Јовановић (Значај Танасићевих
истраживања за лексикографски третман трпног глаголског придева у
Речнику САНУ, 49–57).
Све остале прилоге можемо сврстати у другу целину, састављену од дванаест
засебних рубрика: Акцентологија и фонологија (59–93), Морфологија и творба
речи (95–168), Синтакса и семантика (169–368), Лексикологија, лексикографија
и терминологија (369–463), Стилистика (465–540), Прагматика (541–
570), Дијалектологија (571–694), Ономастика (695–714), Социолингвистика
(715–752), Лингвокултурологија (753–781), Граматографија (783–802) и
Библиографија (803–811).
Акцентолошко-фонолошка потцелина садржи четири чланка – Милорада
Дешића (Силазни акценти на непочетним слоговима ријечи у српском
6 У међувремену библиографију су допуниле и две нове монографске библиографске
јединице: Танасић, Срето. Тако сам говорио зарад сутра. Интервјуи 2001–2020. Београд:
Чигоја штампа, 2020; Танасић, Срето. Прилози синтакси српског језика. Источно Ново
Сарајево: ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д., 2021.
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књижевном језику, 59–64), Драге Зец (О прозодијским аспектима риме у српској
поезији, 65–75), Александре Лончар Раичевић и Марине Јањић (Белићеви погледи на акценте и културу говора у часопису Наш језик из данашње перспективе,
77–85), Сање Куљанин (О неким спорним рефлексима јата, 87–93).
Морфолошко-дериватолошка потцелина доноси осам чланака. Први међу
њима је рад Предрага Пипера о категоризацији архаизама у српском језику
(О архаизмима у српском језику, посебно граматичким, 95–107). Актуелност
проучавања језичких чињеница са упориштем на критеријумима границе и
градуалности, који су меродавни и за већ поменути први чланак, потврђују
и радови Рајне Драгићевић (Прелазни карактер префиксоида у савременом
српском језику, 109–116) и Мирјане Илић (Морфолошка средства којима се
појачава или ослабљује значење мотивне речи у творби (нацрт за једну могућу
морфологију градуабилности, 117–122). Наставак ове потцелине доноси прилоге Ане Јањушевић Оливери о питању одређења лексемског статуса (Статус
лексеме сам у савременом српском језику, 123–129), Иване Лазић-Коњик о употреби узвика у српском језику (Узвици у служби других врста речи у српском
језику, 131–139), Драгане Цвијовић о експресивним могућностима збирних именица (Експресивна вредност збирних именица које означавају етничке, националне, верске скупине, 141–150), Марине Спасојевић о потенцијалној
семантичкој дистинкцији глаголских именица на -ње (О могућим семантичким
дистинкцијама глаголских именица у српском језику признање : признавање,
придружење : придруживање и сл. у контексту актуелне политике, 151–159) и
Весне Ђорђевић о аспектуалности и акционалности (Видско парњаштво и акционалност (префикс за-), 161–168).
Синтаксичко-семантичка потцелина је сабрала највећи број прилога – деветнаест. У њој су чланци Бранислава Остојића (О двјема спорним конструкцијама
у српском језику (за + инфинитив и за + акузатив у значењу одређивања правца
кретања, 169–176), Радоја Симића и Јелене Јовановић Симић (Значење и контекст: неки проблеми око значења и употребе глаголских личних облика, 177–
187), Милоша Ковачевића (О реченицама са спојем а и у везничкој позицији, 189–
196), Димке Савове (Синтаксичке конструкције ‘глагол + ми се’ у српском језику,
197–204), Људмиле Поповић (О једној посебној контрафактивној конструкцији
у српском језику, 205–220), Владиславе Ружић (Синтакса и семантика предикатског израза упознати (се), 221–236), Душке Кликовац (О предлогу поврх,
237–258), Иване Антонић (Синтакса и семантика предлога при, 259–268),
Наде Арсенијевић (О српском глаголу радити, 269–280), Миливоја Алановића
(Значењски ресурси функционалних глагола: на примеру предиката ‘сукобити
се’, 281–288), Милице Стојановић (Утицај полипрефиксације глагола на њихово
синтаксичко окружење, 289–295), Иване Јовановић (О (лексичко-граматичким)
значењима глаголских речи, 297–306), Јелене Петковић (Негација као језичка
категорија – општи осврт, 307–314), Биљане Марић (Један тип безличних реченица у српском и руском (у контексту језичке слике света), 315–322), Мијане
Кубурић Мацуре (Асиндетске структуре с концесивним значењем у савременом
српском језику, 323–334), Иване Митић (О употреби израза један/једно с другим и једна с другом у српском језику, 335–342), Марије Опачић (Линеаризација
протосоцијативних и псеудосоцијативних конструкција у српском језику, 343–
351), Драгане Керкез (Императив као маркер неочекиваности, 353–359), Јелене
Павловић Јовановић (Статус финалних реченица у Зборницима закона и уредбених указа из пете деценије 19. века, 361–368).
Посредну повезаност с граматичким рубрикама успоставља и посебна граматикографска потцелина с двама радовима – Најде Иванове (СрпскоСлавистика XXV/1 (2021)
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рускословенски међуодноси у српским граматикама рускословенског језика прве
половине 19. века, 783–790) и Милоша Окуке (Србска Граматика за гимназiялну
младежь Княжества Србiє Владимира Вујића (1856), 791–802).
О лексиколошким, лексикографским и терминолошким темама писано је
и у посебној рубрици, која броји девет прилога. То су чланци Данка Шипке
(Рјечници као средство успостављања ауторитета, 369–386), Викторије
Ивашченко (Слов’янська термiнографiя кiнця XX – початку XXI столiть у
дiалозi традицiйної та електронної бiблiографiї, 387–397), Ђорђа Оташевића
(Нова лексика у области туризма у савременом српском језику, 399–408),
Гордане Димковић Телебаковић (Саобраћајна терминологија у савременом
српском језику, 409–418), Неђе Јошића (Винаверове крушке крустуменка и бергамка и ријеч-двије поводом њих, 419–427), Марине Јуришић и Јелене Јанковић
(Називи за печурке у српским народним говорима, 429–439), Марије Ђинђић
(Турцизми у 20. тому Речника САНУ, 441–448), Наташе Миланов (Прилог опису семантике придева празан, 449–456), Ирене Цветковић Теофиловић (Једно
запажање о прилогу вуковски у српском језику, 457–463).
На њу се наслања рубрика са седам чланака из области стилистике, почев
од рада Ненада Вуковића (Превођење као креативни и лингвистички изазов у
савременом српском језику, 465–471). Даље читамо прилог Галине Тјапко (О
стилистичким особинама Андрићева наратива у роману На Дрини ћуприја,
473–485), Бранка Тошовића (Заграде у Андрићевим романима, 487–494), Драге
Тешановића и Драгане Лазић (Суфикси –ица и –ка у језику Петра Кочића,
495–506), Веселине Ђуркин (Индивидуална лексика у дјелу Исидоре Секулић
(творбено-семантичке одлике именица), 507–520), Мирјане Стојисављевић
(„Унутрашњост“ поетонима Тигар Бранка Ћопића, 521–527) и Тање
Русимовић ((Не)референцијалност антецедента релативних клауза у песми
„Он“ Сунчице Денић, 529–540).
Теме из области прагматике такође чине посебну потцелину – то су чланци Бојане Милосављевић (О пружању утехе саговорнику у говору свакодневне комуникације, 541–550) и Радославе Трнавац (Реторичка структурална
теорија и реализација елементарних јединица дискурса на примеру онлајн коментара у српском и руском језику, 551–570).
Дијалектолошку рубрику с тринаест прилога отвара чланак Слободана
Реметића (О једној старој падежној конструкцији у говору источнобосанских
Ера – генитив издвајања из скупине, 571–576), а за њим следе радови Марте
Бјелетић (Третман полисемије и хомонимије у дијалекатским речницима, 577–
585), Недељка Богдановића (Језичке крхотине и дијалекатски речник, 587–593),
Миодрага Јовановића (Говори Црне Горе у основици српског књижевног језика,
595–603), Јекатерине Јакушкине (Западнобоснийская диалектная лексика в общесербском контексте (на примере говора Манячи), 605–613), Михаја Радана
и Миљане-Радмиле Ускату (Неке позајмљенице у коларској терминологији говора Карашева, 615–626), Јордане Марковић (О акценту као прилогу очувању
дијалекта, 627–636), Љубисава Ћирића (Репартиција рефлекса вокалног л у говорима Лужнице и Пирота, 637–644), Ане Савић-Грујић (Рефлекси финалног
л у лексеми заова у говорима призренско-тимочке дијалекатске зоне, 645–653),
Драгомира Козомаре (Вокалске редукције у говору Бастаса, 655–662), Зорана
Симића (О приступима у досадашњим истраживањима синтаксе падежа у
херцеговачко-крајишким говорима, 663–677), Радивоја Младеновића и Бојане
Вељовић (Циљне (намерне, финалне) реченице у сиринићком говору, 679–685),
те Тање Милосављевић (Вербализација концепта здравље у тимочко-лужничким говорима, 687–694).
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Из области ономастике, која је у Садржају дата као посебна рубрика, читамо три рада: Зузане Тополињске (Marginalia onomastyczne, 695–698), Мирјане
Петровић-Савић (О релационим микротопонимима у Рађевини, 699–705) и
Јелене Јањић (Прилог реконструкцији ојконима Вогошћа, 707–714).
У јубиларну другу свеску педесетог броја часописа Наш језик улазе још
два одељка: социолингвистички и лингвокултуролошки. У првом су чланци
Мотокија Номаћија (Linguistic Ideology and the Art of Re-Edition on the Second
Edition of Ioann Rajićʼs History of Various Slavic Peoples (1823), 715–725), Вељка
Брборића (Знање студената о ауторству наших правописа, 727–735), Наташе
Киш (Стандардни и матерњи језик из другачије перспективе, 737–744) и
Митре Рељић (О уништеном писаном наслеђу на Косову и Метохији (на примеру сачуваног дела једне породичне архиве), 745–752). У другом су три прилога – Софије Милорадовић и Владана Јовановића (Сложенице са именицом вода
у српским народним говорима и српској култури, 753–763), Наташе Вуловић
(„Богатство“ – конвенционални суд у систему вредности у српском језику и
култури, 765–772) и Данијеле Станић (Стереотип о Ери, 773–781).
Свеску затвара прилог Ане Голубовић (Преглед библиографија објављених у
часопису Наш језик, 803–811), у којем се враћамо историјату часописа Наш језик
трагом персоналних, тематских и аналитичких библиографија, објављиваних у
њему од 1932/1933. године, када је и основан.
Уз ауторе радова, срдачне честитке и добре жеље јубилару су упутили
и Биљана Бабић, Ана Батас, Драга Бојовић, Јасна Влајић-Поповић, Дојчил
Војводић, Владимир П. Гутков, Сања Ђуровић, Милена Ивановић, Веселинка
Лаброска, Ружица Левушкина, Весна Ломпар, Александра Марковић, Алина Ј.
Маслова, Нина Милановић, Јасмина Московљевић Поповић, Драгана Мршевић
Радовић, Мирослав Николић, Слободан Павловић, Владимир Поломац, Милица
Радовић Тешић, Стана Ристић, Олга Сабо, Виктор Савић, Биљана Сикимић,
Станислав Станковић, Славко Станојчић, Балша Стипчевић, Јелица Стојановић,
Тијана Танасић Лазић, Светлана Толстој, Бојана Томић, Татјана Трајковић,
Весна Филиповић и Илијана Чутура (в. TABULA GRATULATORIA).
Најзад, као што се из изложеног види, значај ове свеске је многострук.
Свеска је иновативна и по садржинској структури и по распореду прилога,
што је чини интересантном како за сагледавање типологије лингвистичких
истраживања у српској славистици, тако и за библиографска разматрања предочене класификације чланака. Укратко, она је заузела посебно место у историји
српске славистичке периодике јер је штампана поводом два јубилеја, а по обухвату се може мерити тек с малим бројем јубиларних издања која су се појавила
у српској славистици од друге половине XX века до данас.
Марија М. Опачић
mayaopacic@gmail.com
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ВУЧИНА РАИЧЕВИЋ, СТРАНИ ЈЕЗИК У СИСТЕМУ
МЕЂУПРЕДМЕТНИХ ВЕЗА.
Београд: Славистичко друштво Србије, 2021, 123.
Књига проф. др Вучине Раичевића обима 123 странe, има следећу структуру: Предговор (стр. 4‒6), два дела (стр. 7‒112) и закључак (стр. 112‒115). У
првом делу аутор пише О месту и улози страног језика као наставног предмета (стр. 7‒11), затим представља Међупредметне везе као дидактички принцип у остваривању функционалних циљева и ефикасности наставе (стр. 11‒57).
Следи Улога уџбеника страног језика (стр. 57‒65). Кратким али важним освртом
на то Како оценити и изабрати најбољи уџбеник (65‒67) аутор завршава први
део. Други део књиге доноси Илустративне примере из уџбеника руског језика
(стр. 67‒106). Следе Прилог (припрема за час с акцентом на међупредметне
везе с коментарима, стр. 106‒112), Закључак (стр. 112‒117), Списак цитиране
литературе и извора (стр. 117‒121) и Белешка о аутору (стр. 122‒123).
Као што и сам проф. Раичевић у Предговору истиче, дата књига представља
својеврстан приручник који наставницима страних језика (првенствено руског)
може бити од користи приликом реализације циљева и задатака наставе страног
језика, као и планирању наставе у раду с конкретним уџбеником. Тема којом се
аутор бави је веома актуелна: данас се издвајају и дефинишу међупредметне
компетенције (компетенција за целоживотно учење, сарадња, дигитална писменост, итд.). Иако проф. Раичевић додирује и ову област међупредметних
компетенција, његов фокус је на међупредметним везама страног језика и других наставних предмета (географије, историје, српског језика, музичке и ликовне културе, математике и хемије). Говорећи о међупредметним везама, аутор
вешто повезује поменуте предмете са страним језиком ‒ прво на теоријском нивоу (у првом делу), док у другом делу све ово бива илустровано на корпусу актуелних уџбеника руског језика за основну и средњу школу (с коментарима и
препорукама наставницима руског језика за даљи рад). Проф. Раичевић истиче
да знања која ученици добијају из посебних предмета треба интегрисати, како
не би остала расејана, али на такав начин да сваки од предмета сачува своју посебност. Аутор наглашава једну важну чињеницу: неопходно је водити рачуна о
томе да та повезаност садржаја различитих предмета треба да се реализује онда
када за то постоје прави разлози, да међупредметна корелација треба да буде
природна и функционална, због чега се и мора унапред детаљно планирати.
Аутор истиче да су у погледу позиције у односу на међупредметне везе наставници страних језика у далеко повољнијем положају од наставника осталих
предмета јер страни језик има веома широку могућност повезивања с осталим
наставним предметима, будући да сам страни језик представља и средство и циљ
наставе, да су текстотеке богате садржајима који страни језик природно повезују
с најразличитијим предметима (од српског језика па до хемије и математике).
У другом делу књиге проф. Раичевић илуструје међупредметну корелацију
руског језика с другим предметима на материјалу актуелних основношколских
и средњошколских уџбеника руског језика: ово није пука илустрација, већ се
на корпусу одабраних занимљивих текстова различитих уџбеника (из укупСлавистика XXV/1 (2021)
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но 6 уџбеника представљене су по 3 тематске целине) кратко разматрају текстови (основни и допунски), као и различити прилози, дају се запажања и коментари, али се „указује и на потенцијалне могућности уџбеничких садржаја
у реализацији међупредметних веза” (стр. 67). И заиста, богати илустративни
материјал је надограђен бројним идејама, вежбама, пројектима који продубљују
и саму међупредметну корелацију, активирају ученика и стављају га у центар
наставног процеса.
Проф. Раичевић даје многе корисне савете наставнику: од тога да наставник
„треба да има и објективну критичку позицију у односу на уџбеник и укупне
садржаје које он нуди” (стр. 31), преко тога да проналажење нових информација
„значајно мотивише ученике, подстиче их да и даље наставе да своја знања
повезују с другим дисциплинама” (стр. 36), до тога да ученику треба дати
субјекатску позицију у настави тиме што ће се побудити његово интересовање.
У закључним разматрањима аутор истиче да узајмна веза садржаја школских
предмета „има позитивне ефекте на интензификацију и ефикасност образовноваспитног процеса као целине”. Процесом међусобне повезаности обезбеђује
се системност и трајност стечених знања, долази до њихове синтезе, трансфера
знања и идеја, чиме се појачава свестрани развој личности (стр. 114). Корелација
не само што је методички оправдана, неопходна, она, како проф. Раичевић истиче, представља „природну и логичну дидактичку активност” која доприноси
формирању и развоју општих, специфичних и комуникативних компетенција
ученика (стр. 115).
Ова књига доводи у центар пажње једну од најважнијих тема наставе уопште: међупредметне везе, с фокусом на везама страног језика с осталим наставним предметима, посматрајући дате везе у кругу ученик ‒ наставник ‒ уџбеник
‒ наставни процес, доводећи све ове елементе у узајамну везу. Књига ће бити и
корисна и неопходна, пре свега наставницима-практичарима, који страни језик,
а нарочито руски, предају у школама, али и свима онима који се методиком наставе страних језика баве практично и теоријски, студентима страних језика,
предавачима на факултетима на којима се уче страни језици, као и најширој публици коју интересују питања методике наставе страних језика.
Јелена Гинић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
jelena.ginic@fil.bg.ac.rs
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РАЈНА ДРАГИЋЕВИЋ, ГРАМАТИКА У ОГЛЕДАЛУ СЕМАНТИКЕ.
Београд: Чигоја штампа, 2020, 236.
Након два недавна велика и значајна издања, монографије Српска лексика у
прошлости и данас (2018) и зборника Кругови Ирене Грицкат (2020), чији је
била уредник, проф. др Рајна Драгићевић представила нам је на јесен прошле
године још једну лингвистичку монографију – Граматика у огледалу семантике.
Граматика у огледалу семантике садржи, по различитим домаћим часописима и зборницима, већ објављена истраживања Р. Драгићевић из граматике, творбе
речи и лексикологије српског језика у периоду од 1998. до 2019. године. Оно што
повезује све радове у овој књизи јесте то што се ове области посматрају – како се
и самим насловом наговештава – из угла семантике, али и то што се у свима уочава, како и сама ауторка напомиње у Уводној речи (7–12), фазилингвистичност у
тематици и методологији. Предмет интересовања биле су именице, придеви, глаголи, прилози и предлози, односно просте речи, изведенице, сложенице, префиксиране лексеме и двочлане лексичке јединице у српском језику.
Рецензенти књиге су академик Предраг Пипер, проф. др Даринка Гортан
Премк и проф. др Божо Ћорић.
Радови су распоређени у три поглавља. Прво поглавље књиге носи исти наслов као и сама књига – Граматика у огледалу семантике (13–89). Уводна два
рада баве се занимљивим типовима партикуларизације. У првом раду – О партикуризаторима-садржавачима (15–36) – наглашава се да синтагме са овим
партикуларизаторима, као што су тањир супе, шерпа пасуља, бокал вина, кашика брашна, шоља кафе, чаша воде и сл., синтаксички и семантички гледано, представљају неразложиве лексичке јединице, те се, поред осталог, предлаже и начин лексикографске обраде ових јединица. Други рад – О неким
особеностима партикуларизатора-уобличавача (37–47) – анализира синтагме
попут букет цвећа, грудва снега, пласт сена, грумен земље, прамен косе и сл.
Овде се уочавава да се поменутим партикуларизаторима материја истовремено
партикуларизује и уобличава, а говори се и о неким особеностима семантичких односа у овом типу партитивних синтагми. Трећи рад – О начинским прилозима субјекатске квалификације (49–62) – бави се начинским прилозима који
у реченици обављају функцију одредбе за начин, а који, поред глагола, семантички квалификују и именску реч у функцији субјекта (исп. Марко нервозно
вози ауто, Ана чило спрема стан и сл.). Закључује се да степен квалификовања
вршиоца радње зависи од семантичких особина самог начинског прилога, од
семантике именица у функцији субјекта, од граматичких и семантичких карактеристика глагола, те и од семантичке компатибилности начинског прилога и
именичке речи у функцији субјекта, с једне стране, односно прилога и глагола,
с друге стране. Четврти рад – Запажања о лексичкој негацији глагола (63–76)
– износи претпоставку да глаголска негација није само граматички показатељ
одричности глагола, већ може имати последица и на значење тог самог глагола,
тј. може творити антониме са потврдним глаголима истог корена (исп. живети – не живети, имати – немати, присуствовати – не присуствовати, лагаСлавистика XXV/1 (2021)
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ти – не лагати; видети – не видети (када се односи на способност вида), чути
– не чути (када се односи на слух уопште), вредети – не вредети (бити безвредан), свирати – не свирати (не знати свирати), пушити – не пушити (бити непушач) итд.). У раду се излажу различите хипотезе које постоје у литератури о
овом питању и представља се пет семантичких могућности утицаја речце не на
значење глагола. Пети рад у књизи – Правописна решења нових речи у српским
штампаним медијима (77–89) – заокружује прво поглавље, а представља једно
од новијих истраживања ауторке (2019). Он се бави двочланим лексичким
јединицама које се састоје од две именице, а чији број у српском језику расте.
У тим спојевима прва именица је непроменљива и понаша се као семантички
детерминатор друге (исп. мегафон дипломатија, фејсбук дипломатија, бикини
судија, гулаш комунизам, селфи туристи; али и фејк хаљина, онлајн инквизитори, офлајн Србија и сл.). У српским медијима ове јединице пишу се одвојено
(као две речи) или са цртицом (као полусложенице). Како ауторка сматра, да би
се решила ова недоумица и да би се установило како треба писати ове јединице,
мора се одредити семантички, синтаксички и творбени однос чланова ових
јединица. Њима се у славистици приступа на два начина, а овде се предлаже и
конкретно решење, које иде у правцу полисинтетизма.
Друго поглавље књиге носи наслов Творба речи у огледалу семантике (91–171).
Оно започиње шестим радом (иначе, и најранијим истраживањем представљеним
у књизи, из 1998) – О ономатопејским именицама са суфиксима -ат, -ет, -от, -ут
(93–102). У њему се спроводи творбена и семантичка анализа именица из наслова, као што су блебет, бобот, грохот, звекет, кикот, клепет, гугут, сркут, шапат и сл. Испитује се значење творбених основа и утицај суфикса на значење ових
речи, истражују се њихове полисемантичке структуре и деривациони системи. У
раду се утврђује да су ови суфикси прасловенског порекла (потичу од ът) ако
именице имају ономатопејско значење, те да ти суфикси могу бити и страног порекла ако се ради о именицама које имају какво друго значење. У седмом раду у
књизи – Актуелна питања науке о творби речи (на материјалу радова Комисије
за творбу речи Међународног славистичког комитета), стр. 103–112 – указује се
на савремене токове у дериватологији и дају се смернице српским лингвистима
за испитивање неких творбених проблема у српском језику које су дериватолози
покренули или решили у другим словенским језицима. Ауторка нарочиту пажњу
посвећује семантичкој и функционалној страни творбе речи. Осми рад – Статус
деривационих односа у лексикологији (113–118) – представља својеврстан одговор на приказ Милоша Ковачевића ауторкине књиге Лексикологија српског језика,
у ком поставља питање зашто деривациони односи у тој књизи нису сврстани у
парадигматске односе. То је наставак полемике о односу деривационих веза са
синтагматским и парадигматским односима. Ауторка даје низ аргумената којима
убедљиво показује да се деривациони односи не могу сврстати само у парадигматске, између осталог, помињући и став Де Сосира, који је и синтагматске односе објаснио на примеру деривационих веза. Аутору овог приказа интересантан
је полемички аспект овог текста, услед тога што, како се чини, у последње време
полемика као жанр у домаћој науци у језику, неопходна за њен даљи развој, лагано ишчезава са страница часописа. Девети по реду чланак – Семантичка анализа
десупстантивних предлога у српском језику (119–136) – испитује конверзију као
тип творбе речи из угла семантичких промена које доводе до преласка лексема из
једне врсте у другу. Семантичка анализа седам именица (врх, дно, крај, дуж, пут,
место и чело) показује да приликом попредложњавања не долази до – како се то
обично тумачи – десемантизације, тј. граматикализације именица, већ долази до
пресемантизације њиховог семантичког садржаја. Однос између полазне именице
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и тако добијеног предлога не може се третирати као хомонимија, већ као граматикална полисемија. Десети рад – Префиксација у србистици и славистици (137–
149) – указује на размимоилажење србистике и остатка славистичког света у томе
што српска наука о творби речи префиксацију посматра као врсту композиције.
Наводе се различити приступи префиксацији, те се износи став да ову врсту творбе треба посматрати као посебан тип. У једанаестом раду – Негативна маркираност придева на -ав у савременом српском језику с погледом на ситуацију у
другим јужнословенским језицима (151–161) – проверава се запажање проф. М.
Николића да сви придеви на -ав имају негативно/непожељно значење, до кога
је дошао приликом израде Обратног речника српскога језика (исп. грбав, килав,
метиљав, дроњав, шепртљав и сл.). Уочава се да је репертоар ових придева у свим
јужнословенским језицима сличан, да сви они настају од именичких, глаголских
и, ретко, придевских основа, те да су те основе често ономатопејске. Последњи
рад у овом поглављу, а дванаести у књизи – семантичка деривација (163–171)
– износи схватање неколико руских лингвиста о овом појму, а затим се разматра
како је то усвојено у српској лингвистици. Ауторка подржава већину схватања
појма семантичка деривација, која се узајамно преплићу а не искључују, а једно
изричито одбацује.
Треће и завршно поглавље насловљено је Лексика у огледалу семантике
(171–213).
Оно почиње тринаестим радом – О могућим интерпретацијама семантичког односа придева грд и горд (175–181) – у коме се значењски однос ових лексема анализира из перспективе три различита тумачења развоја прасловенског
придева *gъrdъ. Према прва два тумачења, једно од секундарних значења овог
придева се прво осамосталило, а према трећем тумачењу – осамосталило се основно значење. Четрнаести по реду рад, а други у овом поглављу – О значењској
подспецификованости на примеру лексеме основа (183–194) – бави се термином
значењска подспецификованост, који је у лингвистику увео Џ. Пустејовски, а
о ком је у српској лингвистици писала М. Ивић. У раду се разрађује сам појам,
а на примеру лексеме основа приказује се да је концептуална анализа погодна за испитивање семантичког садржаја лексема најшире (подспецификоване)
семантике. Сама проблематика интересантна је и из перспективе хипонимије/
хиперонимије, те би се и из тог угла могла испитати у српској лингвистици. У
четрнаестом, претпоследњем раду – О значењу придева као услову и последици
њихове лексичке спојивости (195–203) – полази се од теоријског становишта да
је значење лексеме услов и последица њене лексичке спојивости. У раду се анализира деловање ова два фактора. Контекст слабије утиче на учестале лексеме и
не оставља последице на њихово значење, а јаче утиче на ретке, неучестале лексеме и на њихов семантички садржај. У два несродна језика, српском и немачком, најчешће асоцијације на нефреквентне придеве представљају именице са
којима се они често користе. С друге стране, најчешће асоцијације на фреквентне придеве нису никада именице са којима се употребљавају, већ њихови антоними. Отуда, значење лексеме јесте услов и последица њене колокабилности,
али је утицај колокације на значење лексеме јачи ако је лексема нефреквентна. Последњи, шеснаести рад – Нека запажања о придевској контекстуалној
синонимији (205–213) – бави се семантичким утицајем придева једних на друге у придевском низу (исп. дуготрајно, тешко путовање; био је горд, прек и
неприступачан; грабљиви и прождрљиви трговачки сталеж итд.). Како се у
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раду уочава, понегде долази до неутрализације семантичких разлика, па чак и
до синонимизације. Ова појава, као и појава описана у претходном раду, аутору
овог приказа занимљива је свакако и из угла стилистике, као својеврсни стилистички механизам.
На крају књиге налазе се резимеи свих радова на српском и енглеском језику
(215–230), Библиографска белешка (231–232), као и Регистар имена (233–235).
Књига је објављена у три верзије корица – белој, жутој и смеђој, са
илустрацијом Пикасове слике The Kitchen (1948) на предњој и задњој страни,
што представља и својеврстан изузетак у домаћем научном издаваштву.
Ова монографија – састављена од различитих претходних граматичких и
творбених истраживања ауторке из семантичке перспективе, сада по први пут
овако уобличена – представља значајан допринос фазилингвистичком про
учавању варијација од једне до друге крајности семантичко-функционалног
спектра, односно испитивању језичких јединица чија семантичко-граматичка граница унутар лексема, конструкција и реченица није увек јасно одређена.
У њој су изнети многи погледи на неке морфолошке, творбене, лексиколошке
и синтаксичке проблеме и дата су бројна решења. Стога би она свакако могла бити веома корисна лингвистима, али занимљива и љубитељима језичких
истраживања.
Ненад Крцић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за српски језик са јужнословенским језицима
nenadkrcic@gmail.com
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О ДРАГОЦЕНОЈ КЊИЗИ
СТАНИСЛАВЕ ЊЕБЖЕГОВСКЕ БАРТМИЊСКЕ
STANISŁAWA NIEBRZEGOWSKA BARTMIŃSKA,
DEFINIOWANIE I PROFILOWANIE POJĘĆ W
(ETNO)LINGWISTYCE.
Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2020, 547.
Пољска етнолингвисткиња Станислава Њебжеговска Бартмињска аутор је
више монографија, ауторских и коауторских приручника, уредник зборника
пољске фолклорне грађе о сновима, биљкама, животињама, демонима и бројних
академских зборника, секретар часописа Etnolingwistyka од 1988, а од 2019. године и главни уредник, један од аутора вишетомног речника стереотипа пољске
народне културе. Од студентских година и првих академских радова, ауторка
се налазила у кругу у коме је Јежи Бартмињски при Одсеку за текстологију и
граматику савременог пољског језика Института пољске филологије у Лублину
градио и развијао етнолингвистички колектив. Од почетака на извору развоја
идеја, појмова и метода лублинске етнолингвистике, она је крајем 2020. године објавила нову књигу на пољском језику у издању матичног Универзитета
Марије Кири Склодовске.
У првом одељку монографије разматра се однос језика и културе и указује се
на темеље когнитивних приступа лингвистици. Ауторка је понудила историјски
преглед словенских радова који указује на широке оквире које етнолингвистика данас има од дијалектолошко-фолклористичке етнолингвистике Никите и
Светлане Толстој, етимолошке Вјачеслава Иванова и Владимира Топорова, ономастичке Александра Матвејева, до когнитивне Јежија Бартмињског. Излажући
став Александра Герда да су етимолошки и дијалектолошко-фолклористички
правац у етнолингвистици усмерени дијахронијски, а когнитивни и ономастички – синхронијски, Станислава Њебжеговска Бартмињска исказује сагласност
са Пшемиславом Лозовским који сматра да је когнитивно-антрополошка етнолингвистика – панхронијска.
Други одељак књиге посвећен је развоју лублинске етнолингвистике од ди
јалектологије и фолклористике до компаративно семантичке етнолингвистике
лублинског круга Јежија Бартмињског и његових сарадника. Ван круга лублин
ских лингвиста значајно место заузимају идеје Ане Вјежбицке, а у приступу
компаративних истраживања и идеје пољског русисте, етнолингвисте и паремиолога Војћеха Хлебде. Међу етнолингвистима ван словенских земаља, истичу
се доприноси Сапира и Ворфа, Уте Квастхов, а међу савременицима помиње се
Џејмс Андерхил и његова графика која показује место „Језичке слике света“ у
односу на поглед на свет, лични поглед и на идеологију.
Историја темељних појмова тиче се језичке слике света. Ауторка наводи
цитат у коме је први пут у пољској лингвистици употребљен термин језичка
слика света у студији Валерија Писарка из 1978. године, а потом и цитате са
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употребом овог важног појма у текстовима Јежија Бартмињског 1986, у тексту
Јоланте Маћкјевич из зборника 1990. (у њему су објављени и преводи са руског текста Мељчука и Јорданске из 1980). У књизи Станислава Њебжеговска
Бартмињска наводи дуге и добро одабране цитате, што читаоцима њене књиге
даје могућност праћења теоријских поставки низа аутора. Овим наводима,
додају се коментари који прецизније указују на историјски контекст. Тако се наводе и ставови Јурија Апресјана о наивној слици света, уз сугестију да су они,
можда, утицали на настанак идеје о језичкој слици света у пољској лингвистици. Паралелна истраживања у две академске средине – у руској и пољској лингвистици, очигледно, поред увода Станиславе Њебжеговске Бартмињске ваља
додатно још истраживати.
Теоријски проблеми лексикографије нашли су се у центру пажње када је Јежи
Бартмињски одлучио да се ради на речнику симбола и стереотипа, као новом
типу речника који описује устаљене представе народне културе Пољака. Шира
лингвистичка промишљања довела су и до преиспитивања начина дефинисања
и типологије дефиниција. Ауторка показује како је Јежи Бартмињски долазио
до одређења когнитивне дефиниције и наводећи његове ставове из много пута
објављиваних, цитираних и превођених текстова.
Током брзог развоја етнолингвистике и њеног приближавања антрополошким истраживањима различитих националних језика и култура долази до потребе преиспитивања терминолошког система лублинске етнолингвистике
и још прецизнијег формулисања препознатљиво блиским когнитивним начелима. Станислава Њебжеговска Бартмињска истиче улогу Нине Гришкове у
размишљању о односима концепта, појма и стереотипа, а допринос Станиславе
Њебжеговске Бартмињске представљен је њеном разрадом два различита описа
концепата, које ја ауторка назвала сепаратним и холистичким описом.
У трећем делу ауторка наводи особености профилисања као процеса у коме
субјекти семантички и аксиолошки додатно означавају назване реалије и концепте, док профил представља резултат профилисања обележен ставовима су
бјеката. Приказују се примери профила у језику пољске народне културе. На
грађи савременог пољског језика ауторка анализира појаве демонизације и
стигматизације политичких противника на примерима медијских записа политичких расправа у Пољској. Метафором у којој је језик представљен као ваздух,
тј. нешто највредније, али истовремено и невидљиво, ауторка говори о језику
мржње као нечему заразном. Ходочашће током савремених противречних процеса секуларизације и сакрализације стиче различито профилисана значења
– од духовне потребе до религиозног туризма и патриотске обавезе. Посебна
глава посвећена је анализи поимања еутаназије у различитим круговима савременог пољског друштва. У књизи је необично важна студија о солидарности –
која се представља као темељна вредност у етичком систему народне културе
пољског сељака. На страницама књиге појављују се и идеје о фолклористичкоетнолошки замишљеном проучавању вредности у пољској народној култури, уз
могућност поређења одговарајућих вредности у културама других народа. Ову
замисао ауторка назива пројектом EtnoEUROJOS, што саставним компонентама јасно указује на његову повезаност са пројектом EUROJOS. Особености традиционалне културе итекако дају могућности за оваква истраживања, а њихов
значај ће расти као трајни запис о култури која лагано нестаје.
Књига Станиславе Њебжеговске Бартмињске представља многострани допринос, најпре прегледом етнолингвистике у словенском свету, пописом школа,
праваца и истраживача. Разматрања битних појмова – језичке слике света, стереотипа, когнитивне дефиниције, профилисања и профила – тичу се и пољске
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лингвистике и широког круга истраживача који су прихватили методе и термине когнитивне етнолингвистике лублинског круга. На материјалу савременог
пољског језика изведене су анализе, које сведоче о прецизности метода когнитивне етнолингвистике у разумевању појава савременог друштва и вештини ауторке да искористи могућности које она даје.
Дејан Ајдачић
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki
dejan.ajdacic@ug.edu.pl
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ДЕЈАН АЈДАЧИЋ, ОДБЛЕСЦИ СЛОВЕНСКЕ ФАНТАСТИКЕ.
Београд: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” и Алма, 2020, 187.
Прегалачки, истрајно и предано, др Дејан Ајдачић већ неколико деценија, у
својим многобројним научним студијама, шири спознајне хоризонте славистике
бавећи се не само словенском књижевношћу већ и фолклористиком и етнолингвистиком. Активан на разним пољима, Ајдачић је 2018. године изабран за председника Комисије за фолклористику Међународног комитета слависта. Овај
универзитетски професор чак и својим животним и професионалним путем,
који га је водио од Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” у Београду,
преко славистичких катедара универзитета у Кијеву и Лођу, до Универзитета у
Гдањску, додатно је учврстио везе међусобно удаљених славистичких центара неуморно организујући из године у годину међународне научне славистичке конференције, чије је зборнике радова потом зналачки приређивао. Уз много
радова објављених у периодици на српском, бугарском, пољском, украјинском,
руском, енглеском и италијанском језику, овај врсни филолог и полиглота до
сада је објавио тринаест књига на српском језику, као и шест на украјинском, те
две на пољском. Оно што, међутим, додатно издваја научни рад Дејана Ајдачића
јесте његова вишегодишња посвећеност изучавању словенске фантастике и научне фантастике. Током 2019. године у Универзитетској библиотеци „Светозар
Марковић” организовао је циклус предавања „Словенска и српска књижевна
фантастика”. Пет излагања сáмог Ајдачића, заједно са још дванаест његових
текстова раније објављених у српским, украјинским, пољским, црногорским и
руским публикацијама, обједињено је у књизи под насловом Одблесци словенске фантастике, која је, као заједнички подухват Универзитетске библиотеке
„Светозар Марковић” и издавачке куће Алма, угледала светлост дана крајем
прошле, 2020. године.
И сáми наслови радова сведоче о ширини знања и захвата њиховог аутора: „Иронија и фантастика (са примерима Станислава Винавера и Светослава
Минкова)”; „О последицама преситости у роману Сунчана машина (1928)
Володимира Виниченка”; „Ванземаљски гмизавци у словенској футурофантастици”; „Ванземаљске птице у словенској футурофантастици”; „Тело човеколиких
робота и човека будућности у делима Станислава Лема”; „Неооптимисти браће
Стругацки у роману Грабљиве ствари столећа (1965)”; „Цена продужетка живота: митолошке фантазије и психологија у роману Новендиалија (2008) украјинске
књижевнице Марине Сокољан”; „Чуда у граду у роману Други град (1993) Михала
Ајваза”; „Бајке о љубави Александра Прокопијева из књиге Човечуљак (2011)”;
„Компјутерска игра у киберфантастици: „Лавиринт смрти” у два романа Сергеја
Лукјаненка”; „Трансхуманистичке пројекције Јацека Дукаја”; „Немилосрдни осветник – Ксаврас Вижрин (1996) Јацека Дукаја”; „Лед у Русији – историја, политика и фантастика у роману Лед (2007) Јацека Дукаја”; „Заустављање времена
у роману Ривне/Ровно (2001) Олександра Ирванеца”; „Своје и туђе (украјинско
и руско) у алтернативним историјама украјинског писца Васиља Кожељанка”;
„Славистичка проучавања алтернативних историја”; „Типови и модификације
мотива у фантастици”. Ова изврсна књига на 187 страна садржи и изузетно коСлавистика XXV/1 (2021)
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рисне податке о изворима и литератури (стр. 167–180), тако да заинтересовни читаоци и изучаваоци словенске фантастике, након што склопе њене корице, могу
да наставе самостално истраживање.
Но, вратимо се сáмим радовима, од којих многи пионирски крче пут
упознавању српског читалаштва са ауторима са других словенских говорних
подручја о којима до сад код нас није писано, или су, чак, њихова дела остала
потпуно непозната. Ајдачић их је овде зналачки све објединио и на достојан,
репрезентативан начин представио. Но, ово није уобичајена панорамска шетња
кроз биографије и библиографије мање или више познатих аутора. Као искусни
промотер словенске културе, а у овом случају фантастике, аутор се определио
за потпуно другачији приступ – усредсредио се на одабране универзалне мотиве или теме својствене (научној) фантастици уопште (као што су, на пример, алтернативна историја, трансхуманизам, роботи...), те је тако, кренувши од опште
познатог ка мање познатом, ефектно показао не само да овај вид књижевности
постоји и у словенским књижевностима већ и да заслужује једнаку пажњу као
и његов, у свету много познатији и читанији, англофони пандан.
Водећи рачуна не само о садржини већ и о форми своје књиге, Дејан Ајдачић
је четрнаест радова посвећених појединачним писцима и њиховим делима обгрлио ширим теоријским разматрањима, тако да Одблеске словенске фантастике отварају и затварају радови у којима аутор промишља тзв. општу проблематику и то тако што најпре разматра однос ироније и фантастике, а на самом
крају, након рада о славистичким изучавањима алтернативне историје, предочава и типове и модификације мотива у фантастици. На тај начин, добијамо једну
заокружену целину у којој сваки писац и његово дело заузимају своје место
унутар ширег, теоретски заокруженог приступа фантастици.
У првом раду Ајдачић иронију као поступак који подрива значење раздељује
на неколико врста, те предлаже своју иновативну типологију односа ироније
и фантастике засновану „на улози ироније и иронијског отклона / коментара у
обликовању приказа стварности – унутар представљеног стварног света, унутар чудесног света и у проблематизовању односа стварног и чудесног света”
(Ајдачић 2020: 11). Своју типологију аутор потом зналачки примењује и успешно проверава на делима Станислава Винавера и Светослава Минкова, те с правом закључује да ју је могуће применити и на текстовима других писаца.
У наредном раду аутор нас упознаје са романом Сунчана машина (1928)
украјинског писца Володимира Виниченка у коме научник ствара машину која
практично ни из чега прави сунчани хлеб који је не само хранљив већ и доступан свима. Овај утопијски изум укида нужност израбљивачког рада за кору хлеба, што доводи до дугорочних последица у друштву. Како нам Ајдачић на крају
указује, овај роман покреће многобројна значајна питања, попут опозиције репетитивни рад – стваралачки рад, при чему Сунчана машина добија многозначност симбола. У трећем и четвртом раду разматрају се ванземаљска створења
– најпре гмизавци, а потом и птице у словенској футурофантастици. У ова два
приказна рада аутор нам уверљиво дочарава моћ словенских писаца да одступе
од уобичајених, фолклорних уверења и предања о гмизавцима и птицама, те да
управо тако створе ефекат зачудности.
Дела Станислава Лема, једног од можда и планетарно најпознатијих словенских писаца научне фантастике, анализирана су у петом раду. И овом приликом
Ајдачић је прецизно одредио предмет анализе, а то је тело, и то тело човеколиких робота и човека будућности, те указао на футуристичко приближавање
човека машинама и машина човеку у Лемовим визионарско-филозофским делима која најављују еру трансхуманизма. Одмах за овим следи рад о роману
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Грабљиве ствари столећа чувене браће Стругацки, чија је слава одавно прешла границе руске књижевности. Неооптимизам који влада у друштву приказаном у овом сатиричном роману, за разлику од непатвореног оптимизма неких
утопијских романа Бориса и Аркадија Стругацког, Ајдачић види као критику совјетске стварности засноване на лажном оптимизму, што је довело и до
подозрења тамошњих цензора, тако да овај роман није доживео поновљена
издања у Совјетском Савезу. Из овог рада сазнајемо и једну занимљивост.
Наиме, аутор нас обавештава да је поменути роман објављен 1987. године у
српском преводу у серији Х-100 SF новосадског Дневника, али у скраћеном облику, те да су изостављени управо делови у којима је реч о неооптимизму, чиме
с правом указује на неславну праксу која је својевремено постојала у нашем издаваштву кад су у питању преводи.
Тема наредног рада у овом зборнику јесу митолошке фантазије и психологија
у роману Новендиалија код нас недовољно познате украјинске ауторке Марине
Сокољан. У овом детективском хорор роману, чија је радња смештена у
измишљеном граду Дракуву, Ајдачић ишчитава слојеве који, заправо, говоре о
духовном самоусавршавању, о цени која се плаћа за вечни живот, те о жртви и
слепој страсти. Са сличном топографско-метафизичком интервенцијом аутора
сусрећемо се у роману чешког писца Михала Ајваза који нам представља чудесни Други град који постоји паралелно са стварним градом Прагом, што помало
подсећа на Мјевилов зачудни роман Град и град. У овом славистичком зборнику македонску фантастичну књижевност представља Александар Прокопијев
са својим бајкама из левог џепа сабраним у књизи Човечуљак. Како истиче
Ајдачић, аутор у овој збирци на различите начине свесно нарушава поетику
ауторске или усмене бајке, а ефекти које постижу ове осавремењене бајке јесу,
између осталог, увиди о вечитом враћању истог, о понављању свепостојећих
образаца, те о постојању ванвременских искустава. Насупрот свету бајки
Прокопијева, у наредном раду Ајдачић нас води у свет киберпанка у романима
Лавиринт одраза и Лажна огледала руског писца Сергеја Лукјаненка, у којима
фигурира виртуелни град Диптаун из компјутерске игре Лавиринт смрти. Ова
игра и ова два романа послужили су Ајдачићу као основа за испитивање односа
(компјутерске) игре и књижевности, као и односа реалног и киберсвета, те наративних поступака у компјутерским играма и књижевним делима.
Чак три рада из овог зборника посвећена су делима савременог пољског писца
Јацека Дукаја. У првом Ајдачић пружа осврт на трансхуманистичке пројекције
у Дукајевој прози. Рани Дукајев роман Ксаврас Вижрин у фокусу је другог рада,
док је тема трећег преплет историје, политике и фантастике у најпознатијем
Дукајевом роману Лед (2007), у коме, како нас Ајдачић подсећа, читаоци „на
симболичком нивоу судбину Русије сагледавају кроз одмрзавање и замрзавање”
(Ајдачић 2020: 129). За разлику од ове топографске усредсређености Дукаја на
лед Сибира, хронолошки феномен заустављања времена чини окосницу романа Ривне/Ровно Олександра Ирванеца, што је и предмет анализе у наредном
Ајдачићевом раду. У овом алтернативно историјском роману са елементима
антиутопије разматрају се неуралгичне тачке украјинско-руских односа, што
је сугерисано и двојним насловом романа. Сличним проблематичним рускоукрајинским односима бави се и рад посвећен односу своје-туђе у алтернативним историјама украјинског писца Васиља Кожењанка, да би, након низа радова посвећених овој теми уследила и систематизација славистичких проучавања
алтернативних историја. Овде, након теоријских разматрања алтернативне
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историје, Ајдачић наводи малобројне словенске истраживаче који су се бавили овом проблематиком, као и имена словенских писаца који су се огледали на
овом пољу, те закључује да:
број ових дела, и њихова типолошка разноврсност сведоче да теме
преиспитивања сопственог идентитета и прошлости како своје, тако и
прошлости идеологија суседа и моћних држава, интересују и писце и
читаоце. Као дела популарне културе, она указују и на болна места у
историјским ломовима. Овде предложена типологија односа алтернативних историја према другим типовима приповедања о прошлости могла
би да буде и развијенија у будућим радовима (Ајдачић 2020: 150).
Напослетку, овај зборник Ајдачићевих радова о словенској (научној) фантастици затвара озбиљан теоријски покушај промишљања и сумирања типова
и модификација мотива у фантастици. У својој типологији мотива фантастике
Ајдачић истиче да именицу фантастика користи као надређену категорију „која
обухвата књижевности које је Тодоров сматрао чудесном и фантастичном”
(Ајдачић 2020: 154), те издваја седам типова мотива: добијање моћи, губљење
моћи, преображај бића, двојник, визије и снови, откривање новог – непознатог
и хронофантастика. Како је у питању разноврсна и богата грађа, Ајдачић с правом инсистира на томе да је у даљим разматрањима мотива у фантастици важно очувати еластичан и отворен приступ. Његова типологија предочена у овом
раду сваком истраживачу фантастике може послужити као утемељена и добро
промишљена основа од које треба кренути.
Премда Ајдачићева монографија носи наслов Одблесци словенске фантастике, чиме се скромно сугерише да је реч о некаквој необавезној, успутној или
ефемерној рефлексији, реч је, заправо, о драгоценом штиву које баца снажну
светлост на значајан број словенских аутора, при чему се о некима од њих код
нас, нажалост, углавном мало зна. У том смислу, ова студија одличан је увод и
путоказ читаоцима, али и издавачима, ка разноразним писцима словенске фантастике. При том је Ајдачић, кад год је то било могуће, излазио из забрана словенских књижевности повезујући их са сличним појавама у другим културама.
Поврх свега, он је, као и много пута до сада, маестрално комбинујући теоријске
увиде о фантастици са аналатичким освртом на конкретна дела словенске фантастике, показао да суверено влада тим тако хетерогеним пољем изучавања.
Одблесци словенске фантастике Дејана Ајдачића заиста бацају сасвим ново
светло на често замагљене и неоправдано скрајнуте, а тако чаробне пределе
словенских књижевности, од Русије и Украјине, преко Пољске и Чешке, до
Србије, Бугарске и Македоније.
Зорица Ђерговић-Јоксимовић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
zorica.djergovic.joksimovic@ff.uns.ac.rs
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АЛЕКСАНДРА КОРДА-ПЕТРОВИЋ,
ЧЕШКИ ПУТОПИСИ О БАЛКАНУ.
Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2020, 183.
Књига Чешки путописи о Балкану Александре Корде-Петровић настала
је као резултат издвајања корпуса путописних текстова везаних за географску област Балкана из обимне грађе чешке путописне прозе. Поред увода, ова
монографија садржи тринаест поглавља о путописним темама које се могу пратити од 16. века до данас, уз различите врсте текстова о балканским земљама,
народима и културама. Свако од поглавља је упечатљиво и сликовито именовано, – Словенски Балкан, Егзотични Балкан, Јуначки Балкан, Слике са балканског фронта, Балкан у светским путописима између два светска рата и сл. како
би се истакло шта је била главна преокупација различитих аутора путописа.
Иако не постоји јединствена дефиниција путописа, у уводу ове књиге истиче се подела путописа на два типа – уметнички и документаристички. Овим се у великој мери наговештава у каквим жанровским оквирима ће
бити представљена чешка путописна грађа о Балкану. Осим тога, у уводу ауторка настоји да објасни како се појам Балкана не односи само на географско
подручје, већ пре свега на субјективно схватање овог, како географског тако и
културно-историјског, појма.
У фокусу чешких путописаца Балкан се нашао тек када су политичке околности и опасност од продора Турака усмерили пажњу на Турску и Цариград. Из
текста монографије се тако сазнаје да најстарији сачувани аутентични записи о
Балкану датирају из средине 16. века и да су били писани на латинском језику,
а углавном су их састављали чланови дипломатских мисија које су хабзбуршки цареви упућивали у Константинопољ. То значи да су први путописи имали
информативни и политички значај. С краја 16. века потиче и најстарији сачуван путопис о Балкану на чешком језику који је написао Вацлав Вратислав из
Митровица, познат као Tуречек.
Наредни период када су чешки путописци описивали Балкан односи се у
великој мери на 19. век, за који се у монографији Александре Корде-Петровић
каже да је углавном био описан у панславистичком духу препородних и романтичарских тенденција упознавања традиције и фолклора Јужних Словена,
када се фокус аутора окреће од географских и културолошких описа ка сликању
субјективног доживљаја путника. Један од важних мотива за упознавање
Балкана при том је била егзотика Оријента, култура и традиција земаља и царства који су дуго чешким путописцима били недоступни. Тако се од друге половине 19. века дестинације путописаца све више померају према југоистоку
Европе. Осим дословно путописа, у овом периоду настају и записи чешких
књижевника о Јужним Словенима и Балкану, али без представе о географским границама Балкана. С тим у вези велика је пажња додељена животу и
путовањима знаменитог чешког књижевника словачког порекла Јану Колару,
кога ауторка представља и као „неуморног путника” и „идеалног туристу”.
Након првобитног интересовања за словенску узајамност и национална питања, чешки аутори путописа Балкан све чешће сагледавају као простор
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егзотичног, необичног, тајанственог, нечег што је требало открити и упознати. Након 1848. године, са развојем новинарства, информације ће бити све
доступније ширем кругу читалаца, у вези са чиме је приметан журналистички
и објeктивнији поглед Чеха усмерен ка Балкану. Овде се издвајају путописни
фељтони о Балкану двојице књижевника друге половине 19. века – Витјеслава
Халека и Јана Неруде. Међутим, ни у њиховим, као ни у раније помињаним
путописима, нема помена о географским оквирима Балкана, али се Београд у
Нерудином путопису представља као „капија Оријента”.
Егзотични Балкан би стога могао да се назове и Оријентални Балкан, будући
да се у путописима тројице чешких књижевника заправо истиче присуство
Турака на овим просторима. У погледу на ту чињеницу, природно се надовезује
интересовање Чеха за јуначки Балкан, будући да се од друге половине 19. века
у чешкој периодици све више објављују новински извештаји о балканским
земљама у вези са бурним устаничким дешавањима и борбама против Турака.
Ауторка наглашава да су значајну улогу у стварању слике о Балкану тада стекли
чешки дневни листови и часописи као што су били – Národní listy, Osvěta, Lumír,
Světozor, Květy, Slovanský přehled. Извештачи о догађајима са Балкана били су
– Чењек Слепанек, Јиржи Поливка, Владимир Сис. Осим ових аутора, из истог
периода потичу и путописни записи различитог карактера и идејног усмерења
аутора као што је био, на пример, Бохумил Боучек, који као лекар на позив црногорског књаза Николе долази на Балкан да помогне црногорским устаницима
против Турака, а чији епистоларни и дневнички записи добијају карактер путописног штива. Истодобно је и Јозеф Холечек био ратни извештач за чешке новине
Národní listy, поводом борби против Турака у Црној Гори. Путопис Јозефа Винша
представља детаљну истраживачку и описну студију о Црној Гори, али уједно и
антрополошко-психолошку анализу менталитета једног народа. У овој групи аутора се наводи и чувени књижевник Јарослав Хашек, због чије несталне и провокативне природе са сигурношћу и тачношћу не може да се утврди када је и где све
тачно писац био на Балкану, али је о својим „путовањима” детаљно приповедао у
својој белетристичкој краткој прози.
О Балкану су крајем 19. века извештавали сликари, различити научници, па
и даме. Имена двојице чешких сликара доводе се у везу са путописном прозом.
У питању је најпре Јарослав Чермак, који не пише експлицитно путописе, али
мотиви са његових слика послужиће касније саображавању белетризоване путописне прозе Франтишека Кожика; потом је ту Лудвик Куба, сликар који пише
путописне чланке и студије које је објављивао у низу чешких часописа и новина, касније објављених у књигама под називом – Штиво о Македонији, Штиво
о Старој Србији, Штиво о Далмацији и сл.
Чешка историјска наука започела је своја балканолошка истаживања кроз
рад историчара Константина Јиречека, аутора књига Војна цеста од Београда
за Цариград и Балкански кланци и Историја Срба. Јиречек се у путописним
цртицама не бави само описима и информацијама, већ се у тим записима осећа
добар спој зналца историје и географије, препознаје се љубитељ природе, али
и писац са даром. Јиречеку се између осталог приписује и велика заслуга јер је
повукао преко мапе Балканског полуострва имагинарну линију у свом научном
делу Историја Срба. У питању је тзв. „Јиречекова линија”, која разграничава
утицај латинске културе (на северу) и грчке (на југу) до IV века н.е. Линија се
повлачи од места Лац у данашњој Албанији, води преко Софије, преко венаца
Старе Планине до Одесе и Црног мора.
У вези са организованим насељавањем Војне крајине уздуж границе са
Отоманским царством, живљем са територије Хабсбуршке монархије, Чеси све
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учесталије индивидуално долазе на Балкан. Међу њима је било и оних који су у
Србију били позвани као стручњаци од стране највиших представника власти.
Управо је то био случај, како сазнајемо у монографији, са Јозефом Здењеком
Раушаром, чији дневнички записи и успомене не спадају у чисти жанр путописа, али који у себи садрже непроцењиво важне податке о животу у Србији током две последње деценије 19. века. Нарочито је то случај са његовом прозом
Успомене на Србију од 1884. до 1897. и наше земљаке, или Са српских планина.
Из мога дневника и мојих успомена из Србије.
У погледу чињенице да је Балкан био небезбедна и опасна дестинација, не
чуди чињеница да постоји мањак записа о Балкану из женског пера. Тек спорадично, постојали су примери чешких жена које су стицајем животних или професионалних околности боравиле у овом региону. Међу њима се спомињу Ана
Ржехакова и Ружена Свободова.
Балкански ратови почетком 20. века донели су нови талас мотивације путописцима да путују и извештавају са „вечито узбурканог” Балканског полуострва. Оно што се у монографији проницљиво истиче јесте да се све ово време
различито доживљавају, тумаче и уцртавају географске, али пре свега, менталне мапе овог дела Европе. Неки су повлачили границе од Трста до Одесе,
неки су сматрали да Балкан почиње тамо где се завршава аустроугарски утицај.
Балканом су сматране области јужније од Саве и Дунава или се пак поштовала „Јиречекова линија” као уцртана међа према осталом делу Европе. Док су
се ове географске линије током времена померале, на менталним мапама чешких путописаца Балкан је постојано био записан као област у којој се преплићу
европска и оријентална култура и традиција, мешавина различитих традиција,
обичаја и фолклора. Балкан је описиван као политички нестабилан регион, непредвидив и опасан за неупућеног Средњоевропљанина. Тиме се постепено
градио стереотип о Балкану, који се препознаје и код чешких путописаца с почетка 20. века. Путописе више не пишу само дипломате, фолклористи, песници
и писци новинари, већ у већем броју своје записе са одликама књижевног путописа остављају научници, истраживачи, па и привредници. Путописни записи такође прерастају репортажну и фељтонистичку форму, постају нека врста
студија из области историје, етнографије, фолклористике, из области геологије
и зоологије.
Из књиге Александре Корде-Петровић тако сазнајемо, да је међу Чесима који
су регрутовани у аустроугарску војску и били послати на јужни фронт, било и
оних које је рат прекинуо у књижевном раду, али и оних које је ратно искуство
натерало да узму перо у руке. Према статистици коју износи Јан Спрингер у
књизи Одјеци светског рата на Балкану у чешкој књижевности, лично искуство чешких аутора са Балканског фронта током Првог светског рата забележено је чак у 44 посебнa издања књига прича, романа, збирки песама и драма, а
само сегментарно ова искуства се описују у 25 романа. На примеру неколико
дела реномираних чешких аутора, ауторка монографије показује разноврсност
уметничких поетика и приступа у сликању њихових доживљаја на Балканском
фронту током Првог светског рата. У питању су књижевници Јаромир Јон, затим Јарослав Колман, Станислав Костка Нојман, Јан Моравек, Рихард Вајнер.
Што се тиче чешких путописа о Балкану насталих у периоду између два
светска рата, ауторка закључује да их је тешко временски датирати, јер су
неки од њих написани пред Први светски рат, али објављени тек после њега,
или су путописци своја предратна путовања накнадно описивали са одређене
временске дистанце и у другачијим историјским околностима. У јубиларном
зборнику посвећеном Франку Волману, између осталог, објављен је рад М. Б.
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Хлеборада под насловом Чешки путописи по Југославији између два рата и
Волманов допринос, у коме се износи податак да је у међуратном периоду у
Чехословачкој објављено преко 40 путописа који се односе само на овај део
Балкана. По Хлебораду се ти путописи могу поделити у репортажне, лирске и
интелектуалне. У оквиру овог темата се издвајају путописи аутора као што су
– Јулиус Комарек, Јиржи Махен, Јакуб Демл, Вацлав Фиала, Антоњин Фиалка.
Путописи наведених аутора данас се могу читати као драгоцени извори података за историјска, етнографска, фолклористичка, културолошка и социолошка
истраживања, али и као уметничка књижевност високог квалитета.
Нова геополитичка подела Европе после Другог светског рата дакако је утицала на интересовања чешких путописаца. Мапа Балкана у чешким путописима педесетих и шездесетих година 20. века биће исцртана новим границама.
После резолуције Информбироа слика о Југославији је такође била поларизована: за једне је то земља која је „скренула са правог пута”, док за друге постаје
синоним слободне социјалистичке земље о којој није пожељно писати позитивно. Неки од путописа писаних након 1945. године чешких аутора, као што су
Јан Пиларж, Евжен Пержина, Вацлав Јарош, Јиржи Стана, Станислав Рихтер,
некритички посматрају стварност са тежњом да фаворизују социјализам. Од
половине педесетих година доминира путописна репортажа, која се развија у
правцу лиризације и потраге за егзотиком, што је начин реакције на пропагандни тон претходног периода.
Монографија Александре Корде-Петровић завршава се прегледом савремених путописа о Балкану. Доступношћу различитих медија, у савременом добу
све чешће се на бројним чешким интернет страницама могу читати записи са
путовања аутора различитог профила, било да су потписани или не. Иако интернет путописи свакако не спадају у књижевне текстове, будући да не претендују
да остваре било какву уметничку вредност, ауторка истиче да су такви текстови
веома драгоцени из разлога што анонимним записивањем различитих утисака
са путовања имамо прилику да читамо текстове који су аутентични и искрени,
те тако постају солидан извор за социолошка и антрополошка истраживања.
Изабраним примерима ауторка илуструје и белетризацију путописног жанра, где се ток појединачног путовања кроз конкретни географски простор
тематизује као свет фикције, у вези са чиме се наводе изабрани романи Михала
Ајваза и Мартина Ришавог. Коначно, у закључку овог исцрпног и богатог прегледа чешке путописне прозе о Балкану, наводи се уочена жанровска разноликост, будући да се сви илустровани текстови крећу од поетско-алегоријских,
преко фељтонистичких, фолклористичко-историјских и сатирично-хумористичних, документаристичких, до белетризованих путописа. Оно што ауторка
открива у погледу путописне слике Балкана чешких аутора, јесте да углавном
преовлађују журналистичке форме путописа, а одмах иза њих следе фолклористичке и научне студије које носе и одлике путописног жанра. Анализом одабраних путописа долази се до закључка да се из угла чешких аутора временом
слика Балкана мењала, али суштински субјективни однос према њему остао је
скоро непромењен. Балкан је тако за чешке путописце остао егзотична област,
темпераментна, пуна парадокса, непредвидива и помало опасна.
Књига Александре Корде-Петровић настајала је фрагментарно, кроз
дугогодишњи истраживачки рад и предавања на Филолошком факултету. Како
и сама наводи, монографијом не претендује да пружи комплетан увид у путописну грађу чешких аутора о Балкану, будући да су одабир и доступност
грађе диктирали и неравномерну заступљеност путописа о појединачним балканским земљама. Тако у књизи доминирају разматрања путописних записа о
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јужнословенским земљама и региону југоисточног Балкана, док су у мањој ме
ри заступљени чешки путописи о Румунији, Турској и Албанији.
Иако се због занимљивог и вешто упреденог садржаја чини да је ова
монографија веома кратка јер се брзо и лако чита, она садржи јасан преглед добро организоване и мајсторски илустроване чешке путописне прозе, било писане на чешком језику или писане од стране Чеха, или пак аутора који су родом потицали из Чешке. Богатим и сликовитим описима, илустрацијама и небројеним
записима, стиче се утисак да је пред нама путопис који отвара прозоре у прошлост и пределe који су нам једнако блиски и далеки. Исцрпан и минуциозан
опис чешких путописа о Балкану Александре Корде-Петровић представља и
једну алегоријску мапу будућих истраживања овог специфичног жанра на граници лепе књижевности, публицистике, журнализма, документарне и научне прозе.
Ивана Кочевски
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
ivana.kocevski@fil.bg.ac.rs
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СЛОБОДАН НОВОКМЕТ, НАЗИВИ ЖИВОТИЊА У СРПСКОМ
ЈЕЗИКУ – СЕМАНТИЧКА И ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКА АНАЛИЗА.
Београд: Институт за српски језик САНУ, 2020, 340 стр. (Монографије ; 30)
У насловљеној монографији Слободан Новокмет исцрпно и обухватно
представља зоолошке лексеме у српском језику са лексикографског, лексиколошког и лингвокултуролошког аспекта. Овај интердисциплинарни приступ
обимној и комплексној теми остварен је семантичком, компоненцијалном и
когнитивном анализом богате грађе из релевантних речника српског језика,
електронског корпуса и бројних примера из свакодневног разговорног језика.
Прегледност садржаја монографије аутор је постигао сегментацијом текста
у више надређених и подређених целина, чији наслови и поднаслови сажето
указују на бројне аспекте употребе зоонима у лексикону српског језика, и то
како у његовом терминолошком, ономастичком и фразеолошком систему тако и
општем лексикону, одражавајући у свим случајевима језичку, наивну слику носилаца српског језика о узајамном прожимању људског и животињског света,
као и о културолошким вредностима традиционално укорењеним и до данас сачуваним у култури српског народа.
Тако се у монографији, осим Литературе, Извора, Речника и веб-сајтова,
Именског регистра, Регистра појмова и Резимеа на енглеском и руском језику,
издваја седам поглавља под насловима: 1. Уводне напомене; 2. Теоријски оквир
истраживања; 3. Семантичка анализа секундарних значења зоолошких лексема – Зооними као материјалне реалије и креације; 4. Појмови који припадају
култури, природи, људским, животињским и биљним организмима и ономастици; 5. Секундарне семантичке реализације зоолошких лексема које се односе на
човека и 6. Препоруке за унапређење лексикографске обраде зоолошких лексема. Монографија се завршава кратким изводом из радне биографије аутора.
У Уводним напоменама предствљени су предмет, циљеви, методе истражи
вања и корпус, и дато је појмовно и терминолошко одређивање термина зооним. Теоријски оквири истраживања, представљени у другом поглављу,
обухватају феномен симболике животиња у језичкој слици света, која се на плану реализације њихових секундарних значења испољава у виду зооморфизма –
приписивање животињских особина човеку и антропоморфизма – приписивање
човекових особина животињама, као и улогу њихове симболике у различитим
културама и традицијама. Историјат теме у науцу о језику дат је у прегледу
досадашњих најважнији резултата англосаксонске, словенске и сербокроатистичке литературе, при чему се истичу следећи приступи феномену зоолошке лексике: ономастички, когнитивни, фразеолошки, компаративно фразеолошки, полисемијски, лексичко-семантички и граматички, као и лексикографски
приступ примењен у Речнику САНУ. У вези са начином обраде зоонима у наведеном речнику, С. Новокмет издваја зоониме као терминолошку лексику и
зоониме који припадају општем лексичком слоју, истичући важност семантичких компоненти (до којих се дошло у дефиницији основног значења зоонима) и њихову улогу у развоју полисемије и у раслојавању зоонимне лексике у
српском језику.
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Централни део монографије представља семантичка анализа, опширно изведена у три поглавља, трећем, четвртом и петом, и то комбиновањем ономасиолошког и семасиолошког приступа. У трећем поглављу у четири издвојене
целине анализирају се секундарна значења зоонима која се реализују у сфери материјалних реалија и креација, од којих су прве три целине посвећене
теоријском приступу и механизмима развијања секундарних значења и
проширивању полисемне структуре. У четвртој целини под насловом Циљни
домени секундарне реализације значења зоонима издвојено је и анализирано 11 тематских група, које обухватају целокупно семантичко макропоље са
микропољима: оруђе, оружје, предмети који служе за игру, инструменти, одевни предмети, војна опрема, електронски уређаји и др.
У четвртом поглављу издвојена су четири семантичка поља чији се појмови
означавају секундарним значењима зоонима: Култура, Природа, Људски, жи
вотињски и биљни организми и Ономастика – употреба назива животиња као
антропонима и фитонима. У семантичком пољу култура у пет целина предста
вљена су секундарна значења зоонима који се јављају у великом броју тематских група: народна култура, апстрактни појмови, појмови који се односе на
мерне вредности, симболи и спортски жаргон. У овом домену бројну групу
чини тематска група друштвених и народних игара, обичаја, светковина, предмета за игру, учесника у игри и обичајима, чија су значења именована називима животиња добро познатих човеку и које живе у његовом окружењу, а мотивисана метафоричким, иконичким, па и ономатопејским опонашањем или
подражавањем радњи карактеристичних за животиње (веверица, миш, кобила), а ређе изгледом животиње (јарац, ован и др.), док су у метонимијском
преношењу назива именовани учесници у игри. Представљена је и улога зоонима у симболичкој, семиотичкој номинацији појмова и ентитета (змај, јагње,
лабуд, ласта, орао и др.). У домену природа јавља се мањи број зоонима за
именовање природних појава, док се у трећој целини издвајају зооними за
именовање људских, животињских и биљних органа и делова тела (вучица,
гуштер, шкољка и др.), карактеристични за народне и покрајинске идиоме или
стилски маркирани, као и група зоонима којима се именују болести, озледе и
ране на деловима тела наведених организама. Они углавном припадају народној
медицинској, ветеринарској или фитопатолошкој терминологији, а њихова секундарна значења заснована су на негативној конотацији и метонимијском преносу номинације јер су углавном у питању хтонске животиње карактеристичне
по изгледу, скровишту, малих димензија, нечистоћи или су отровне и опасне по
људе (вук, гуја, гусеница козица и др.).
У петом поглављу у вези са секундарним значењима зоонима у семантич
ком пољу човек представљен је теоријски оквир анализе заснован на зоосе
мији, на теорији Великог ланца постојања и на зоонимским метафорама као
језичким средствима дерогације мушкараца и жена. Људске карактеристике које се именују у процесу зоосемије представљене су у девет група, при
чему су примењена два критеријума: физичке и психичке особине односно
пожељне и непожељне особине. У посебну групу издвојени су зооними који
означавају понашање и особине човека, емотивна стања и расположења, као са
значењем сексуалност – телесни нагони. Зоосемија, која се разматра као метафорички пренос номинације зоонима на човека, приписујући му неку особину животиње, у основи је антропоцентрична и етноцентрична, и представља
универзалну појаву у формирању језичке слике човека, односно у вредновању
његових особина. Са аспекта теорије Великог ланца постојања зоосемија се
разматра као појава међуодноса појмова поређаних вертикално у хијерархијски
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уређен ланац, у коме се, када је у питању зоосемија, актуелизује међусобни однос надређеног појма човек и подређеног појма животиња. У пет целина у овом
поглављу представљени су хипокористици и надимци позитивне конотације,
зоолошке лексеме у функцији номинације човека према друштвеној улози и
статусу, као и у функцији именовања човека са посебним телесним особинама.
У шестом поглављу дате су препоруке за унапређење обраде зоолошких
лексема у описним речницима, и то на основу анализе начина њихове обраде у Речнику САНУ, начина дефинисања њиховог основног значења и примене одговарајућих лексикографских поступака. Предложен је начин њихове системске обраде и издвајања секундарних значења; начин дефинисања њиховог
основног значења који подразумева прецизност и доследност у избору архисема за идентификацију врсте, рода или фамилије, зависно од животињске врсте.
Слободан Новокмет је указао на могућност допуне секундарних значења зоонима како из наведених допунских извора коришћених у свом истраживању тако и
на основу нових значења зоонима потврђених у пракси разговорних и жаргонских идиома. Посебно се бавио још увек отвореним питањем границе ширења
полисемне структуре зоонима, а с тим у вези и разграничењем полисемије и
хомонимије, предлажући и критеријуме разграничења на примеру лексеме кукавица из Речника САНУ.
У анализи целокупног материјала Слободан Новокмет је доследно применио
исте поступке укрштајући резултате ономасиолошке и семасиолошке анализе,
допуњавајући их табеларним приказивањем резултата анализе, што и визуелно омогућава бржи и лакши пргелед садржаја: у уводним деловима свих типова зоонима представљени су резултати досадашњих истраживања и актуелни
приступи, а у главним деловима резултати сопствених истраживања; издвојени
су и наведени критеријуми анализе; у табеларним прегледима наводе се спискови зоонима са дефиницијама основних значења и одговарајућа секундарна значења; спискови мотивационих сема, механизама преношења номинације,
домена, сфера, семантичких поља и тематских група и ентитета именованих секундарним значењима зоонима, као и типови животињских врста чији су називи продуктивни у семантичкој деривацији зоонима.
Својим обимним истраживањем зоонима С. Новокмет је показао да ова лексика у виду стереотипа и симбола заузима важно место у српској језичкој слици
света, одражавајући међусобну прожетост човековог и животињског (су)живота и њену особеност у односу на друге културе. У пољу фразеологије показан је
значај колективног искуства и сазнања о животињама, који свој израз налази у
фразеолошким изразима, конструкцијама или у поредбеним еталонима: брз као
зец, гладан као вук и др., као и у конотацијама и културолошким стереотипима заснованим на енциклопедијском знању (енциклопедијске конотације): заштићен
као бели медвед или на прецедентним текстовима: црн као гавран. Истакнуто је да
истраживање зоонима, њихових фразеологзама и еталона, како на једнојезичком
тако и на компаративном плану, захтева интердисциплинарну повезаност лингвистике, културологије, етнологије, митологије и фолклористике.
Са аспекта полисемије зоонима проширена су знања о улози појмовне,
сликовне метафоре, метонимије и иконичности као механизмима семантичке
деривације; дати су предлози о унапређењу лексикографског описа зоонима:
на основу идеалног модела дефиниције основног значења зоонима у смислу
хијерархијске уређености дијагностичких сема и сема колективне експресије
(архисема, сема порекла, сема физичких карактеристика, сема особина, сема
функције, сема станишта, сема исхране, сема колективне експресије), предложени су модели примењени и примењиви у лексикографској пракси; указано
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је на семни потенцијал основног значења зоонима и на његову полисемичност; подељеност на терминолошко-деривационо непродуктивно и семантичко-деривационо продуктивно значење; затим на продуктивну или непродуктив
ну дистрибуцију мотивационих сема у семантичкој деривацији, засведочену
бројем деривата у појединим областима, семантичким пољима и тематским
групама; показана је деривациона улога семе колективне експресије и експресивна функција зоонима.
Допринос у области лексикологије и лексичке норме евидентан је на номинационом, нормативном, лексичко-семантичком, формално-семантичком, граматичком плану: показана је номинациона и функционално-стилска функција
зоонима, прва илустрована бројним примерима њихове терминолошке и стручне употребе, као и употребе у другим областима свакодневног живота, а друга,
исто тако бројним примерима експресивне, пејоративне, хипокористичне и фигуративне употребе, као и примерима нестандардне, покрајинске и супстандардне, жаргонске употребе. Са граматичког и морфосинтаксичког аспекта аутор
је скренуо пажњу на вокативну употребу зоонима, а са творбено-морфолошког
аспекта на употребу хипокористика и надимака који се односе на децу, жене и
мушкарце или су родно неутрални.
Са лексиколошко-лексикографског аспекта у монографији је показано зашто се зооними сврставају у терминолошку и општеупотребну лексику. Прва
употреба у речницима маркира се квалификатором зоол. (зоолошки, зоологија).
Ради постизања системности у обради зоонима, аутор препоручује два модела дефиниције, један за дефинисање општеупотребне зоонимне лексике, према
коме се за архисему узима сема која се односи на прототипичног представника
врсте у наивној слици света, јер она чини семантички део основног значења зоонима на којем се заснива њен деривациони потенцијал (нпр. модел дефиниције
основног значења лексеме мачка у Речнику САНУ), а други за дефинисање терминолошке употребе зоонима у којем се за архисему узима назив врсте, рода,
фамилије и сл., зависно од типа животиње. На основу анализе прототипичних
представника врсте, односно начина дефиниције њиховог основног значења аутор је успоставио општу – идеалну формулу распореда дијагностичких сема у
дефиницији зоонима.
Сагледавање зоонима са културолошко-лексиколошког аспекта допринело
је утврђивању културних стереотипа и њиховог места и улоге у српској јези
чкој слици света, а интердисциплинарни приступ овој теми дао је резултате
који представљају значајан допринос блиским хуманистичким дисциплинама: културологији, етнологији, социологији, психологији, као и лингвистичким
дисциплинама њиховог усмерења: лингвокултурологији, етнолингвистици, социолингвистици и психолингвистици. У примењеној лингвистици монографија
Слободана Новокмета нарочито је значајна за практичну лексикографију
(једнојезичну и преводну) и у настави српског језика као матерњег и страног.
Резултате истраживања, представљене у главном делу монографије, аутор
је допунио богатим списком зоонима и њима именованих ентитета на крају
монографије под насловом Именски регистар и Регистар појмова, а заснованост и валидност својих резултата, поред детаљно спроведене анализе, потврдио је обимним списком актуелне литературе.
Стана Ристић
Институт за српски језик САНУ
ristic.stana@gmail.com
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ГУЦУЛЬСЬКА ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕМІКА В
УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ МОВІ. СЛОВНИК: У 2-Х Т.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР ВАСИЛЬ ҐРЕЩУК.
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019 – 2020. Т. 1. 584. Т. 2. 468.
Говорити про словники легко і складно. Легко тому, що кожний словник має
власну ідею, яка поволі розвивається під час його читання. Прямуючи за цією
ідеєю, читач все більше усвідомлює не лише структуру лексикографічної праці, а також її змістове наповнення, статус з-поміж інших рівно- і нерівнорядних
видань та ін. Складно тому, що кожний словник має свою душу і власний дух.
Душа – це те, що пливе від сторінки й до сторінки й пізнаване здебільшого через концептуальні компоненти видання. А дух… Тут набагато складніше… Та,
власне, тут і не до кінця можна відповісти. Бо дух – це той стрижень, що робить
видання унікальним, неповторним та ін. У рецензованого словника внутрішній
дух сповнений національної енергетики, пізнати яку можна через аналіз усього
обширу лексичних одиниць та їх функційного навантаження.
Уперше ідею про Словник автор рядків почув на одній із традиційних щодворічних конференцій у Вроцлавському університеті «Wyraz і zdanie w językach
síowiаńskich», де В. Ґрещук досить ємно схарактеризував бачення структури
лексикографічної праці, особливості будови статей лексичних одиниць, обстеження масиву художніх текстів як основи встановлення не лише наявності відповідних діалектних слів, а також їхньої функційної значущості. Видалося –
наскільки величезну роботу прогнозує науковець, адже це ж не просто укласти
реєстр такого Словника: у морі художньої тканини потрібно розгледіти й припильнувати такі слова, сформувати їх цілісну систему й скваліфікувати кожний
такий елемент – словникову одиницю, належним чином її характеризуючи та
подаючи відповідні коментарі.
У «Передмові», що містить «Лексикографічне опрацювання гуцульського
діалектного слова» (2019/1: 3–25), «Принципи укладання словника Гуцульська
діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові» (2019/1: 25–30),
послідовно висвітлені «Історія лексикографічного вивчення гуцульської діалектної лексики» (2019/1: 3–5), «Лексикографічне опрацювання діалектного слова
в художній мові» (2019/1: 5–10), «Лексикографічна практика: псевдодіалектна
лексика», а також розглянуто «Гуцульський діалект і мова художньої літератури: типологія зв’язків» (2019/1: 15–23). В історії вивчення гуцульських діалектних слів розгляд розпочинався з 30 гуцульських особливих лексем з їх
тлумаченням (Vahylevič 1838)), а сягнув до майже семисотсторінкового видання (Хобзей, Ястремська, Сімович, Дидик-Меуш 2013). Наголошуючи на лексикографічному опрацюванні художньо-діалектного слова, констатовано: «Реєстр
словника певного діалекту в художній мові становлять лише ті діалектні слова і
в тих значеннях, які використані в мові художніх текстів» (2019/1: 7), що зумовлює скорочення загального діалектно-лексичного масиву до вживаних у художніх текстах, а також – фіксування таких лексем в актуалізованих лексичних значеннях. Метою аналізованого словникового видання постає «лексикографічно
дослідити сегмент лексикону певного діалекту, освоєного художньою літератуСлавистика XXV/1 (2021)
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рою» (2019/1: 7), тому цілком очевидним є те, що основою для створення такого
зразка праці може бути достатньо заявлений та відповідно репрезентований у
художньо-белетристичній канві діалект. До того ж істотним є, наприклад, спорадичне використання тих чи тих діалектних лексем різних тематичних груп,
що в сукупності не дають загального уявлення про певний діалект, його функційне навантаження. Цілком аргументовано у Передмові наголошено, що «…
словник лексики <..> надсянського діалекту в художній літературі неможливий,
оскільки художніх текстів, які засвідчують використання такої лексики, практично немає. Інша річ – гуцульський діалект. Як один із найколоритніших, він
має давню традицію використання й найбільше засвідчений з-поміж інших діалектів у художній мові, тому діалектна лексика, абсорбована мовою художньої літератури, найперше має бути лексикографічно опрацьована» (2019/1: 7).
До перспективних завдань опрацювання діалектів південно-західного наріччя в
художньому мовленні потрібно виокремити наддністрянський та бойківський,
сюди ж належить і покутський, який повноцінно репрезентований у неповторній творчості Василя Стефаника.
В одній з наукових статей автор ідеї створення рецензованого словника
В. Ґрещук зазначає: «До використання гуцульського говору в художній мові
вдаються і молоді літератори, передовсім із Галичини. Як зразок вживання гуцульських діалектних рис проаналізуємо уривок із роману «Білий слон»
Марії Римар. Оскільки події роману розгортаються переважно на Гуцульщині,
а серед персонажів є й гуцули, то автор мову персонажів стилізує під гуцульську говірку. Характерно, що більшу частину тексту, стилізованого під гуцульський говір, авторка роману сама не творила, а дослівно використала фрагменти з етнографічних описів відповідної тематики В. Шухевича [див. Шухевич
2000: 201–203], який намагався у своїх записах зберегти автентичну вимову
гуцульських оповідачів. Наведемо один із таких уривків: – А хіба, в Карпатах
є скарби? Сашкові здалося, що очі в Петра Юрійовича переможно зблиснули. Він набрав у груди повітря й наспівно розпочав: – Ой-йой-гой! Шо то гроший в землици є позакопуваних! Тоти шо опришки поховали! Є й чисті гроші, а є й таке, що йик кого вбили и тоти гроші закопали, то над ними Щезби
сидит. Йик хочеш ці гроші взьити, то мусиш дати душу. – Хто? – пошепки
перепитав Сашко в Теребовлі. – Щезби? – Арідник. – Хто?! – Чорт! – голосно прошепотів Теребовля. – А є і закльиті скарби. Злі духи сокотьи тих скарбів. Аби тоти скарби дістати, то треба шос зробити. Приповідували старі
люде, шо робили так давно, и все гроші находили. – А що саме треба зробити? – запитав Богдан. – Приповідают різне. Та тепер люди гріхуют си так
робити. Ну, хоч би й таке: на храм треба взяти пшениці і йичменю и піти йик
зазоріє до схід сонцьи у млин и, нїм сонце зійде, змолотити, але на зістрінь,
відтак взьити муку и змішати з кір-зілєм и піти на то місце, де приказуют,
шо є скарби закопані, и посипати доокола, и зараз покаже слід на тій муці або
чоловічий, або курьичий, або йигньичий, або шкапйити, або свиньичий, будь
йикий. Тогди треба голову тому відтьити, чий слід показало, і занести, і там
покласти, а гроші і скарби забрати. То ще як побачиш слід звірячий, ну то най
там, а як чоловічий, то таки варко так робити. Можна лиш помінити того
або того голову так: “Тобі даю за скарби!” – але і так небезпечно, бо буде мучило. А йик тот, шо скарб знайшов, умре вперед того, кого помінув, то єго
душьи вже записана у нечистого злому духові, а злі духи походьи у вітру невідомому» (Ґрещук 2012: 216). Показовий матеріал ще раз переконує в актуальності створення Словника гуцульської лексики з відбиттям у ньому закономірностей її освоєння художнім мовленням, формування цілісного корпусу таких
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слів. Істотним є те, що в аналізованому лексикографічному виданні знайшли
повноцінне відбиття ознакові слова та лексеми інших частиномовних класів,
оскільки «потреби художнього осмислення дійсності сприяють збалансованому освоєнню різночастиномовних діалектизмів, тому в реєстрі словника певного діалекту в художній мові більш рівномірно відбито частиномовну належність діалектних слів» (2019/1: 7).
Створення будь-якого словника, а тим паче такого, що відбиває функціювання діалектних лексем у художньому мовленні передбачає створення відповідної
репрезентативної картотеки з її адекватним наповненням, внутрішнім сегментуванням, напрацюванням особливих принципів ідентифікації діалектних слів
з їх тлумаченням у спеціальних та загальнонаціональних словниках. Така картотека обов’язково має охоплювати онімну лексику, оскільки значна її частина,
особливо топоніми й мікротопоніми утворилися на діалектній основі. Традиції
упорядкування словника мови Івана Франка, сформовані проф. І. Коваликом,
значною мірою були успадковані В. Ґрещуком, хоча в цьому разі мова йде про
лексикографічну працю іншого спрямування.
Рецензоване лексикографічне видання, як і будь-який словник подібного
зразка, за своїми характерологічними ознаками є тлумачним, але особливого
статусу. Розгляд діалектизмів ґрунтований на їхньому контекстному оточенні,
де особливої ваги має насамперед кількість таких контекстів, сукупність яких
дає змогу встановити частотність використання відповідних лексико-семантичних варіантів діалектного слова та його можливості виконувати особливу художньо-естетичну функцію. Тому в словнику, певною мірою, може повторюватися тлумачення діалектного слова, що знайшло відбиття в загальній структурі
традиційного діалектного слова з наголошенням вживаного в художній літературі, пор.: ГРІДУШКА Одна з передніх частин киптаря, оздоблена нашивками зі шкіри та китичками із суканої шерстяної пряжі. І хлопчика, малого
Олексика, немає, що любив так влізти батькові на коліна й бавитися грідушками (Г. Хоткевич. Довбуш, 228) // образн. Маржику нема що грідушками шовковими дивувати – вона того не потребує (Г. Хоткевич. Довбуш, 443) (2019/1::
234).
До основних способів лексико-семантичної характеристики діалектного
слова в рецензованому словнику необхідно віднести: 1) описове тлумачення
значення з підведенням позначуваного поняття під найближче родове поняття
з визначенням його видових, диференційних ознак: ДІДИЗНИНА Спадщина
після смерті діда. Відколи найстарша його донька Анничка вкалічіла, відтоді
Параска дуже лоточить його. А то її верх у хаті, бо вона на дідизнині, а він
лишень “на ґрунті”, мусить угоджати (Марко Черемшина. Більмо, т. 1, 96)
(2019/1: 289); 2) характеристика позначуваного поняття як частини певного
цілого, певної сукупності з визначенням її істотних ознак: ЗАГОРОДА, паст.
Огороджена ділянка на випасі для літнього утримування або ночівлі свійських
тварин. Решта мішєнників, що лишилися в стаї, то пишли в ліс: рубали там
смеречє, кололи воринє тай закладали кошєри на вівці та городили загороди
на маргу, аби вліті пастирі мали спокій з обгорожев кошєрий (П. ШекерикДоників. Дідо Иванчік, 339) (2019/1: 337); 3) відсилання до лексичного аналога літературної мови, абсолютно тотожного цьому слову за предметно-поняттєвою співвіднесеністю: ДІДИК 1. Дідусь. – Не бійтеся, дідику та й бабко,
єк купити мені стрільбу, то я тоті карби вистрілєю шо до лаби! (Марко
Черемшина. Карби, т. 1, 34); 2. Бот. Жовтозілля звичайне (Senecio vulgaris). І
сіно пахне конюшиною, деревієм, перстачем, пискавцем, дідиком, побородником, нечуйвітром і всіляким зелом, на яке ці гори багаті (С. Пушик. Карпатське
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літо, 280) (2019/1: 289); ГИРЯ, ҐИРЯ Чуб, волосся. “Васи! – а не мочєв бис
гирю в горивці але бис шьос сказав!” – озвався з лави одчайдух Дьордій до одного з ватаги, що дрімав над столом і один скрутень його “гирі” мочився в
стакані горівки (Г. Березовський, Худан, 21); Уни годували котів пирогами,
навмисне до того перед вечерєв звареними, аби знати, котрі виддадутси, а котрі зведутси. А котрі й посідіют ґирями нивидданими (П. Шекерик-Доників.
Дідо Иванчік, 79) (2019/1: 216); 4) тлумачення ширшого за предметно-поняттєвою віднесеністю слова через перерахування декількох вужчих предметів, дій,
ознак і т. ін.: ДІЛЕВШІНА, ДІЛЕНИНА, ДІЛЄВЩИНА Поділ майна, здобичі тощо. Порєдно розплєсувати колєдника так, що аж понад вечєр робили ділевшіну (П. Шекерик-Доників. Дідо Иванчік, 93); Люде ще дужче, як уперед,
кинулися до діленини… Господи, що то я навидівся й начувся тут (М. Павлик.
Вихора, 264); Узєли, шо взєли в того пана, а витак посідали, дурнєки, таки
тут, близонько, на ділевщину – борзо грошей хтіли. А пан не був дурний та
зібрав п’єдесєть люда та й далі за хлопцями (Г. Хоткевич. Камінна душа, 262)
(2019/1: 291). Знайшли висвітлення в словнику й фраземи, паремії, що набувають розгляду в межах відповідної статті з діалектним словом із належним
підтвердженням ілюстративним матеріалом: ҐВАВТ, ҐВАВТУ, ҐВАЛТ виг.
Виражає заклик про допомогу або передає страх. Скостеніла й друга рука.
А обудився за який час – ґвавту-у… Біда й побіда… Оба боки мертві <…>
(Г. Хоткевич. Довбуш, 271).
◇ ґвавту (ґвалту) кричєти (крічєти) ‒ кликати на допомогу. А єк раз маскаль від тебе тікав, то аж ґвер загубив і ґвавту зо стрєхи кричєв (Ю. Манчук.
Без свічьки, 31); ‒ Я тобі отутечкі дітьми книнуси, шо єкшо зараз ни випровадити своїх колєґ шо до лабки з хати и ни дасте нареші задрімати, то я буду
отутечкі зараз опівночі ґвалту крічєти, аби чули усі люди (Л.-П. Стринадюк.
У нас, гуцулів, 147) (2019/1: 252).
Аналізований Словник розширює простір науковоорієнтованих лексикографічних праць, оскільки в ньому відбито концептуальне бачення самого автора й фундатора ідеї В. Ґрещука, укладачів до питання взаємодії літературної
мови та її територіальних діалектів, напрямів і тенденцій їх взаємопроникнення. Не менш важливим є те, що Словник репрезентує сформований і/чи створений об’єкт нового лінгвістичного зразка, шо в одному зі своїх виявів подає
певний простір загальнонаціональної картини світу, де територіальні діалекти
постають не відокремленою, маргінальною величиною, а функційно навантаженим складником.
Досить істотним є розгляд питання псевдодіалектності («Лексикографічна
практика: псевдодіалектна лексика» (2019/1: 10–15), що поставлене та аналізується на досить виваженій дискусійній основі та заторкує особливості кваліфікації та ідентифікації тих чи тих слів як діалектних. Наголошуючи на тому, що
«Лексикографічне опрацювання діалектної лексики – прерогатива діалектних
словників» (2019/1: 10), які у своїй сукупності є різними і за призначенням, і за
структурою, і за охопленням матеріалу, і за поставленою метою та прогнозованим результатом, В. Ґрещук резюмує: чи завжди фіксоване й витлумачене діалектне слово в таких словниках є насправді діалектним? (2019/1: 10). Заявлене
дає змогу констатувати: «Дослідження географії слів, які лексикографічно опрацьовані в діалектних словниках південно-західного наріччя української мови
та інтерпретовані як безсумнівні діалектні слова, дає підстави вважати, що не
всі вони є діалектними. Деякі з них є псевдодіалектними, оскільки вживаються носіями української мови в різних регіонах» (2019/1: 10). Цілком переконливими й деталізованими аргументами з опертям на численні словникові праСлавистика XXV/1 (2021)
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ці (див., наприклад: Словник 1970 – 1980; Закревська 1997; Онишкевич 1984;
Неґрич 2008; Грінченко 1997; Словник буковинських 2005; Janów 2001 та ін.)
розкриває різні статуси подання, наприклад, слів зола та золити, зоління, що в
більшості своїй орієнтовані на загальнонаціональний та загальнолітературний
вияв, аж ніяк не ділектний, те саме стосується й лексем кагла та каглянка, одинак (сукупно має 5 значень, одним із яких – третє – постає ʻєдиний член сімї’
(СУМ 1970 – 1980/5: 628), яке (за Закревська 1997) кваліфікують як діалектне,
пор. також клуб (ʻТе саме, що стегно’) (СУМ 1970 – 1980/4: 130)), кітка (ʻТе
саме, що кішка’ (СУМ 1970 – 1980/4: 133)), копа (ʻСтіжок із 60 снопів хліба,
складених колоссям усередину й прикритих одним снопом зверху’ (СУМ 1970
– 1980/4: 273)), лупити та ін., оскільки наведений ілюстративний матеріал у загальнонаціональних словниках засвідчує їхній наддіалектний статус.
Ґрунтовно в Словнику схарактеризована нерівнорядність зв’язків гуцульського діалекту й мови художньої літератури (2019/1: 15–23) із визначенням чотирьох основних типів діалектно-літературної взаємодії: 1) наявні лише окремі
вкраплення гуцулізмів в літературно-мовну тканину художнього твору, що здебільшого охоплює лексичні одиниці (О. Гончар та ін.); сюди ж належать знакові вкраплення в художнє мовлення, коли за тим чи тим гуцульським діалектним словом впізнавана регіональна належність персонажа: ‒ Ночюй миром,
Гафійко-душко! ‒ Гости миром, Петрику любий (Марко Черемшина. Козак);
2) у художньому творі реалізована інкрустація під гуцульський говір, стилізоване мовлення персонажа (М. Коцюбинський. Тіні забутих предків); 3) літературно-діалектна диглосія, коли літературною мовою художнього твору є західноукраїнський варіант, «у якому чимало ознак і гуцульського діалекту як одного
зі складників південно-західного наріччя, на ґрунті якого сформувалися норми
галицького різновиду літературної мови» (2019/1: 19), де відсутнє протиставлення авторського мовлення й мовлення персонажів, що підтверджує творчість
Марка Черемшини; 4) літературною нормою постає діалект, тому авторське
мовлення й мовлення персонажів не відрізняються (О. Манчук): Минулого літа
повіз я був шкапєтєм масло до рестарації на бангофу у Ворохті. Приїхав я там
був у саме полудне, передав теркілу, кому треба, попас шкапє тай ужє хочю
їхати, аж тут надлетіла колія. Я став ше трохи шош роздівитиси.
І так стою опередь бангофи, держу шкапє у руках, аби си якої холєри не
вергло, бо там такий зробився на чєс гаркіт, шо аж вуха пухли. Такого народу
сипнулоси з тої колії, шо рахунку тому не було. І мушшіне, і баби, малі діти, і,
май, величькі, жовніре, а всі з теркілами, руппками, кітликами і усєким дрантєм таким, шобих того за гроші на собі не носив. Шо котрий куда си поверне,
то так на нім то усе звосвишшет, а мені аж си у голові закрутило від гамору,
що невсчєвсми, єк приступили д’мені два пани. Один, здаєтси, таки ворохтєнцкий, а други, хороба ‘го знаєт, звідки. И вот ворохтєнцкий питаєтси: ‒ Ви
у Жьибє? Я кажу: ‒ У Жьибє. ‒ А це ваше шкапє? Моє, а чієж би було? ‒ Ну,
то єк так, то озміт цего пана з собов, він вам файно заплатит (О. Манчук.
Француз).
Вичерпно кваліфіковані також «Принципи укладання Словника “Гуцульська
діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові” (2019/1: 23–39), де
послідовно визначені: 1) реєстр словника, особливості його структурування; 2)
структура словникової статті з кваліфікацією реєстрового слова; 3) семантична характеристика реєстрового слова; 4) статус фраземіки; 5) специфіка ілюстрації та паспортизації вживання діалектного слова та ін. У словнику охоплено художню стихію близько 100 майстрів слова, починаючи від Ю. Федьковича
та завершуючи сучасними митцями, художні твори яких сукупно відбивають
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чотири основні типи взаємодії літературно-нормативної та діалектної стихій
(ХІХ – початок ХХІ століття) з усіх основних регіонів Гуцульщини – центральної, буковинської та закарпатської. Укладачі стверджують: «Відбір та ідентифікацію слів та стійких словосполучень як гуцульських для реєстру здійснено
з урахуванням позанормативності таких мовних одиниць, ужитих у художніх
текстах, відсутності їх у словниках літературної мови або подання з поміткою
діал. та опрацювання у словниках гуцульського говору, а також результатів науково-лінгвістичного вивчення гуцульської діалектної лексики та фраземіки.
До реєстру ввійшли як специфічно гуцульські слова, так і слова, які поширені, поряд із гуцульським, у інших південно-західних говорах» (2019/1: 23–24).
Охоплює реєстр також і загальні утворення найменувань мешканців населених
пунктів (ДОВГОПОЛЕЦЬ Мешканець Довгопілля (2019/1: 294)), прикметники
від назв населених пунктів (ДОВГОПІЛЬСЬКИЙ Прикм. до назви населеного
пункту Довгопілля (2019/1: 294); ГРАБОВЕЦЬКИЙ Прикм. до назви населеного пункту Грабівці (2019/1: 232); ГРИНЯВСЬКИЙ Прикм. до назви населеного пункту Гринява (2019/1: 234)), давню гуцульську військову (ВІРБІЛЬ військ.
Барабанний дріб (2019/1: 171–172); ГРАНАТИР військ. Гренадер, солдат або
офіцер добірних піхотних чи кавалерійських частин, спеціально підготовлений
для ручного гранатометання (2019/1: 232); ГРАНИЧАР військ. Прикордонник
(2019/1: 232); ГЛІД, ГЛІТ військ. Ряд, стрій (2019/1: 218); ФЕЛЬФЕБЕР, ФЕБР
військ. Фельдфебель (2020/2: 371)), правничу (ТЕСТАМЕНТ юр. Заповіт
(2020/2: 319); НОТАР, НАТАР, НОТАРУШ, НОТАРОШ, НОТАРІЙ юр.
Нотаріус (2020/2: 40); ФЕРЛЯДУНОК, ФІРЛІДУНОК, ФОРЛЯДУНОК,
ФОРДИЛЮНОК 1. Юр. Виклик до суду, повістка (2020/2: 371)) й адміністративну (ВІТ Війт, сільський голова (2019/1: 172); СУДАТОР юр. Суддя (2020/2:
302)) лексику, назви грошових одиниць (ҐРЕЙЦАР, ҐРЕЙЦЕР, ГРЕЙЦАР,
ГРЕЙЦЕР, ГРЕЙЦІР, КРЕЙЦАР Австрійська дрібна розмінна монета (2019/1:
258); СОРОКІВЕЦЬ Гроші (монета) номіналом у сорок грейцарів (2020/2:
279)), що були в обігу на Гуцульщині в різні історичні періоди, та багато інших.
Структура словникової статті містить такі складники: 1) реєстрове слово (усі
слова розташовані в алфавітному порядку) в початковій формі; 2) тлумачення діалектизму; 3) ілюстрація та паспортизація використання діалектного слова; 4) стійке словосполучення: РЕТЯЗЬОК, РЕТЕЗЬОК, РЕКЕЗЬОК Тонкий
ланцюжок для чоловічих нагрудних хрестів, ножів, , протичок і т. ін. Ще тремтячою від гніву рукою видобув з-за череса файку, потім, щоб її прочистити,
витягнув протичку і не помітив, як разом з протичкою з кишеньки череса
висмикнув за ретязьок металевий хрестик (Б. Загорулько. Чорногора, кн. 2,
169); Киптар вишиваний шовками, саф’яном, з якимись камінчиками по ньому,
з позлітками; широкий у півстану ремінь, весь орнаментований, бляхою мосяжною, ціткованою побитий, прикрасився зверху ретезьком, зчеплений напереді незвичайно красною турецької роботи чепрагою, емальованою і, здається, ще й з дорогими камінчиками (Г. Хоткевич. Камінна душа, 63); На нім лиш
сардак був так обснурений, єк колис на Олексі Довбушу, мосєжними рекезками
тай ґудзики й дармовиси у сардаці в него були из сухозолотьов (П. ШекерикДоників. Дідо Иванчік, 163) (2020/2: 225).
До окремих реєстрових лексем у структурі Словника віднесені: 1) різні за
звучанням і значенням діалектні слова: ПУТА Дерев’яна діжка (2020/2: 213);
ПУТЕРІЯ, ПУТЕРЯ Сила, міць (2020/2: 213); 2) лексичні омоніми (їх розмежування здійснене за числовими індексами, розміщеними праворуч вгорі над
словом): ТОКМА1 юр. Угода, домовленість про купівлю-продаж (2020/2: 326);
ТОКМА2 част. Навіть, тим більше, ще (2, 326); ГУК1 етн. Водоспад (1, 238);
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ГУК рило (у свині) (2019/1: 238–239); 3) словотвірні синоніми: ТЕПЕРЕЧКИ
присл. Те саме, що теперки; тепер (2020/2: 316); ТЕПЕРКА, ТЕПЕРКИ присл. Тепер (2020/2: 316); 4) множинні іменники: ПІЛЬГИ тільки у мн. Валки,
підкладені під дерево, щоб його легко переміщати й вантажити (2020/2: 121);
ПЛЕЧИКИ тільки у мн. Вишита смуга, вставлена на плечах або рукавах жіночої сорочки (2020/2: 131); ПЛУЦИ тільки у мн. Легені (2020/2: 133); ПОРТКИ
тільки у мн. Те саме, що порткиниці; чоловічі полотняні штани (2020/2:
168); ПОСОРОМИ тільки у мн. Сороміцькі слова (2020/2: 171); 5) синтетичні форми вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників і прислівників: ГРІМКІШЕ присл. Вищ. ст. до грімко ʻгучно, голосно’ (2019/1: 235);
ПУТЕРНІШИЙ Вищ. ст. до путерний (2020/2: 214); ФАЙНІШИЙ Вищ. ст.
до файний 2 (2020/2: 365); 6) видові форми дієслів, однократні дієслова та
ін.: ПІДБИЧУВАТИ Док. до підбечовувати; підтримати; допомогти (2020/2:
115); ПІДВЕЧІРКУВАТЬ Споживати мідвечірок – їжу між обідом і вечерею (2020/2: 115); ПІДНИҐТИ, ПІДНИКТИ, ПИДНИҐТИ Підрости (2020/2:
116); 7) дієслова на -ся (-си, -сі, -сь): ПОРУГАНИТИ СИ, ПОРУГАТИ СИ
Насміхатися над ким-, чим-небудь (2020/2: 171); ПОСАДИТИСЯ Сісти (2020/2:
169); ПОТЕМЕДИТИСИ Відновити сили (2020/2: 173); ПУДЖЄТИ СИ,
ПУДЖІТИ СИ, ПУДЖАТИСЯ, ПУЖІТИ(СИ), ПУДИТИСЯ Відчувати
страх перед ким-, чим-небудь; боятися когось, чогось (2020/2: 208–209; 8) дієприкметникові форми: ПОРУНТАНИЙ Дієпр. до порунтати (2020/2: 168);
ПОТРУЧУВАНИЙ Дієпр. До потручувати (2020/2: 176); 9) дієприслівники:
ВАРВЛОДІЧІ Дієприсл. До варводіти (2019/1: 127); ПРИКВАП’ЄЮЧІ дієприсл. Пришвидшуючи (2020/2: 287); ПОТРІБУВАВШИ дієприсл. Попробувавши;
помірявши; примірявши (2020/2: 176); ПОТЄВУЮЧІ Дієприс. До потєвувати
(2020/2: 174); 10) службові частини мови: ДОВ прийм. До (2019/1: 292); ПІСЛІДЬ,
ПОСЛІДЬ прийм. Після (2020/2: 122); ПІСЛЯДЬ ТОГО ЯК спол. Після того
як (2020/2: 122); 11) похідні пестливі (зменшені) чи згрубілі (збільшені) утворення: ПОРЦІЙКА Зменш. до порція (2020/2: 168); ПОТЄТКО, ПОКЕТКО,
ПОКЄТКО, ПОТЯТКО Зменш.-пест. до потє (2020/2: 174); ГАДЖУЖКА,
ГАДЖУЧКА, ГАДЖЮЖЬКА, ГАДЖЮЧКА, ГАДЖЮЧЬКА, ҐАДЖУЧКА
Зменш.-пестл. до гаджуга; молоденька смерічка або ялина (2019/1: 198); 12) похідні назви осіб жіночої статі, мотивовані найменуваннями осіб чоловічої статі: ПИСАНКАРКА, ПИСАНЧАРКА етн. Жін. до писанкар (2020/2: 110–111);
ПУСТАЧКА Жін. до пустєк (2020/2: 212); ҐАЗДИНЯ, ҐАЗДИНІ, ГАЗДИНЯ,
ГАЗДИНІ 1. Жін. до ґазда 1; господиня; 2. Жін. до ґазда 3; жінка, людина;
3. Жін. до ґазда 4; дружина (2019/1: 248–249); 13) похідні відприкметникові та віддієслівні іменникові утворення: ПОДУФАЛІСТЬ Абстр. ім. до подуфалий 1; самовпевненість зухвалість, гордовитість (2020/2: 144); ПІВКАННЯ
Дія за знач. півкати ʻвидавати пискливі звуки’ (2020/2: 115); ПІВОРИННЯ,
ПІВОРИНЄ Дія за знач. піворити; пищання; верещання (2020/2: 115); 14) похідні назви самиць та малят тварин: КУРЯТКО Курчатко (2019/1: 496); ҐАЙДЄ
Мале собача (2019/1: 250) ← ҐАЙДА Собака (2019/1: 250)); 15) усталені субстантивовані слова: ПРИГІСНЕ, ПРИГІСТНЕ субст. Гостинець (2020/2: 185);
ПІРЗНЕ у знач. ім. Скоромне; м’ясна або молочна їжа (2020/2: 121); ПЛАЙОВІ
тільки у мн., у знач. ім. Назва частина мешканців Жаб’є (суч. Верховина) за
ознакою плай (2020/2: 128); ПЛЯЦОВЕ субст. Плата за місце (2020/2: 134). А
також прислівники: ПІВПЕРЕК, ПІВПЕРЕКИ присл. Упоперек (2020/2: 113);
ПІМШЕ, ПИМШЕ присл. Згодом, потім (2020/2: 120); ПЛАВЦЯ присл. Вплав,
плавцем (2020/2: 125); ПО-ШЛЯПАЦКИ присл. Неохайно (2, 179); займенники: ТОЙТАМ займ. Отой, ось той, от той (2020/2: 326–327); ТОТ1 займ. Той
2
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(2020/2: 333); ТОТА займ. Той (2020/2: 333); ТОТІ, ТОТИ займ. Ті (2020/2: 333);
ТОТОЙ займ. Те саме, що тот1; той (2020/2: 334); ТОТОТ займ. Те саме, що тот1;
той (2020/2: 334). До цього потрібно додати, що в межах однієї словникової статті аналізовані: а) різні типи варіантів слів, до яких зараховані фонетичні, морфологічні, орфографічні: ПОСИЖІНЄ, ПОСИДЖЕННЯ, ПОСИДЖІННЄ,
ПОСИДЖІННЯ,
ПОСИДІНЄ,
ПОСІДЖЕННЯ,
ПОСІДЖЕННЄ,
ПОСІЖІНЄ, ПОСІЖІННЄ, ПОСІДЗЕНЄ 1. Етн., обряд. Етап похоронного обряду, на якому збираються рідні та знайомі в хаті покійника, щоб віддати
йому шану, посидіти при небіжчикові вночі; 2. Місце проживання, перебування кого-небудь; 3. Засідання (2020/2: 169–170); ПОТЄ, ПОТЯ, ПОТЬИ Пташка
(2020/2: 173); б) повні й короткі форми прикметників; в) відмінювані та невідмінювані лексеми та однозвучні з такими формами вставні слова: ПРЕДЦІ,
ПРЕТЦІ, ПРЕЦІ, ПРЕЦІЖ, ПРЕЦІНЬ 1. Част. Адже, таж, все-таки; 2. У
знач. вставн. сл. (2020/2: 181–182); УВОДНО, УВ ОДНО, УВОННО, УОДНО,
ВОДНО, В’ОДНО присл. Раз у раз; постійно (2020/2: 354); г) прикметники, прислівники, вигуки і под. та вони ж, використані в значенні іменника; ґ) прислівники, вжиті в означальній та предикативній функції: ПУДНО 1. Присл. до пудний; 2. Присл. Дуже, сильно; 3. У знач. присудк. сл. Хто-небудь відчуває страх,
боязнь (2020/2: 210); д) спільнозвучні слова різних службових частин мови:
НАЙ 1. Част. Хай, нехай; 2. Спол. Уживається для поєднання підрядного речення мети або допустовості; 3. У значенні дієслова у наказовому способі у значенні ʻзалиш’, ʻне чіпай’ (2020/2: 13–15); ВАРЕ, ВАРИ, ВЕРЕ, ВАЛЕ 1. Присл.
Справді, дійсно; 2. Част. Уживається для вираження суб’єктивного ставлення
до висловлюваного, здебільшого припущення, сумніву, непевності щодо вірогідності повідомлюваного (2019/1: 127); ВІСЬТА, ВІШТА 1. Присл. Вліво, ліворуч; 2. У знач. виг. Окрик, яким повертають коней ліворуч (2019/1: 172).
Реєстрові слова в Словнику наведені в початковій формі. Якщо ж у художніх текстах така форма для відмінюваних слів не встановлена, тоді її реконструйовано. Для усіх прикметників, займенників, дієприкметників, числівників, яким властива зміна за родами, відмінками й числами, початковою є
форма чоловічого роду називного відмінка: ЖОВНІРСЬКИЙ військ. Прикм.
до жовнір 1 (2019/1: 328); ТОТ1 займ. Той (2020/2: 333); ЗУМІЛИЙ дієприкм. Здивований, оторопілий (2019/1: 390) та ін. В усталених субстантивованих форм і т. ін. початковою постає та, в якій зафіксована в художніх текстах:
ДЗЮБЕНКОВА субст. Елемент орнаменту, який нагадує, символізує дзьобик
(2019/1: 284). Множинні іменники початковою мають форму називного відмінка: ЖАБІВЦІ, ЖАБ’ЇВЦІ, ЖЄБІВЦЕ тільки у мн. Мешканці Жаб’є (нині селище Верховина) (2019/1: 321). У неозначеній формі зафіксовано дієслова на
-ти або -ть -тися (си, сі) / -ться (си, сі), -тись, що залежить від їх фіксованості
в художніх контекстах: ПІДВИДІТИ Підгледіти (2020/2: 115); ПІДСИПАТИ
СИ, ПІДСИПАТИСЯ Залицятися (2020/2: 117); ПІДВИТИСЬ Зав’язатися
(2020/2: 115) і под.
Кожний із варіантів наведений у загальному реєстрі, а його розгляд зреалізований у статті основного варіанта: ДІЛЕНИНА див. ДІЛЕВШІНА (1, 291);
ДІЛЄВЩИНА див. ДІЛЕВШІНА (2019/1: 291) → ДІЛЕВШІНА, ДІЛЕНИНА,
ДІЛЄВЩИНА Поділ майна, здобичі (2019/1: 291). Наявні ж варіантні форми на
г та на ґу словнику збережені, оскільки так вони використані в художньому мовленні митців: гаджучка, ґотур (П. Шекерик-Доників); ґаджучка – М. Остромира.
Частиномовна належність фіксована у прислівників, сполучників, прийменників, часток, вигуків.
Укладачі наголошують, що «Семантична характеристика лексики у Словнику
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відображає ті значення і семантичні відтінки, які виявляються у художньому
контексті, тому в багатьох випадках вона може не збігатися із тією, яку подають
гуцульські діалектні словники і в порівнянні з останньою може відзначатися
фрагментарністю словникових статей, іншою послідовністю розташування значень» (2019/1: 26). Водночас словник містить лексеми й семантичні компоненти,
не зафіксовані в численних діалектних гуцульських словниках, але зреалізовані в художніх текстах. Знайшли розгляд в аналізованій праці прямі, переносні значення діалектних лексем, а також їх образне використання, кожне з яких
у відповідних статтях підтверджені фактичним матеріалом: БАРАБУЛЬКА 1.
Зменш.-пестл. до бараболі. Барабульку та й кукурудзку з землі за чівку на сонце витягає (Марко Черемшина. На Купала, на Івана, т. 1, 227); 2. Зменш.-пестл.
до барабулі 2. … Так само сиділи і ми / і всокотити воліли, / ади, барабульку
пекли, ‒ а / час проминав…/ і дніло (В. Шкурган. Ще сночі шукав ялівця…, 76);
3. Елемент орнаменту писанки, який нагадує, символізує бараболю. Через іншість розміру, конфігурації, кольору і швидкості тьма знаків нагадувала неправдоподібну мішанину різних комах. <…> бечкова, сливова, барабулька, гільї,
перекотиполе, коники, баранчики, коровки, собаки, козлики, олені, півники, качки, зозулі, журавлі, білокрильці, пструги, воронячі лапки, баранячі роги, заячі
вушка, волове око, метелики, бджоли, слимаки, павуки, головкате, мотовило
<…> (Т. Прохасько. Мотовило, 46) (2019/1: 62).
Варто зауважити, що в тлумаченні діалектних слів укладачі Словника використали багатий матеріал, пов’язаний із врахуванням пояснень самих авторів
художніх творів, які робили описове тлумачення діалектизмів (І. Франко) чи
укладали спеціальні словники гуцульських діалектних слів (М. Коцюбинський),
інколи таке робили видавці чи редактори. До цього потрібно додати також використання гуцульських діалектних словників, а також матеріалів лексикографічних праць, присвячених суміжним говорам – бойківському, буковинському,
покутському. Такий підхід уможливив врахування спільних та відмінних семантичних відтінків діалектних лексем у гуцульському та суміжних діалектах.
Безперечно, що в окремих випадках необхідним поставало вивчення значеннєвого простору діалектного слова у відповідному населеному пункті.
У Словнику домінує описовий підхід до тлумачення гуцульських діалектних лексем з опертям на множину і/чи множини художніх контекстів та використання сукупності різних диференційних сем (класеми, архісеми, диференційні, інтегральні, потенційні, градуальні). У тих випадках, коли гуцульські
діалектизми мають загальнолітературні відповідники, їх використано для
тлумачення: ВІРЛИЦЯ Орлиця (1, 172); ДОБОШЕВИК, ДОБУШЕВИК
Опришок (2019/1: 292).
Розгляд похідних утворень ґрунтований на словотвірній мотивації. Для зручності використані напрацьовані укладачами певні моделі тлумачення: 1) віддієслівні деривати опредметненої дії в основі містять модель «Дія за знач. …»
чи «Дія і стан знач. …», «Стан за знач. …»: ДУМКУВАННЯ Дія за знач. думкувати (2019/1: 313); КОРТЄЧКА, КОРТЄЧЬКА, КОРТЯЧКА Стан за знач.
кортіти (2019/1: 467) і под. У разі зміни семантики похідних використане описове тлумачення.
Досить значну частину реєстрового списку становлять гуцульські діалектні
похідні зі здрібніло-пестливими суфіксами, що охоплюють основні три різновиди, відповідно до яких напрацьовані формули їх тлумачення: 1) слова демінутивної семантику мають формулу «Зменш. до …»: ВАНЬКИРИК Зменш. до ванькир (2019/1: 127); 2) лексеми зі значенням зменшення містять формулу «Пестл.
до …»: ДІВОЧКА Пестл. до дівка 1 (2019/1: 288); КОСИЧКА, КОСИЧЬКА
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Пестл. до косиця 1 (2019/1: 469); 3) лексеми, які поєднують пестливіть і зменшення ґрунтовані на формулі «Зменш.-пестл. до …»: ВАРІННИЧОК Зменш.-пестл.
до варінник (2019/1: 128); ГАДЖУЖКА, ГАДЖУЧКА, ГАДЖЮДЖЬКА,
ГАДЖЮЧКА, ГАДЖЮЧЬКА, ҐАДЖУЧКА Зменш-пестл. до гаджуга; молоденька смерічка або ялина (2019/1: 198). У тлумаченні співвідносних іменників – найменувань осіб жіночого роду використана формула «Жін. до …»:
СОТОНИЦЯ міф. Жін. до сотона (2020/2: 281); КНЄГИНЯ, КНИГИНЯ,
КНЯГИНЯ Жін. до князь; наречена (2019/1: 433), а для семантичної кваліфікації збірних іменників застосована формула «Збірн. до …»: ГАЙДУЧНЯ Збірн.
до гайдук1 (2019/1: 202), формула «Прикм. до назви населеного пункту» знайшла використання у тлумаченні похідних присвійних та відносних прикметників: СНЯТИНСЬКИЙ Прикм. до назви населеного пункту Снятин (2019/1:
274). Співвідносні префіксальні дієслівні похідні доконаного виду витлумачені через формулу «Док. до …»: ЗАКІМУВАТИ, ЗАКІМКУВАТИ Док. до
кімувати; запам’ятати (2019/1: 343); ЗАМЕЛЬДУВАТИ, ЗАМЕНДУВАТИ,
ЗАМИНДУВАТИ Док. до мельдувати; повідомити, заявити, зголосити; повідомити (2019/1: 348). У тлумаченні прислівників на -о, -е використане покликання на твірний прикметник: КОРАВО Присл. до корявий (2019/1: 465),
а за функціювання таких похідних у значенні присудкових слів, таке значення виокремлене: КРАСНО присл. 1. Присл. до красний 1; 2. Присл. до красний 3; 3. У знач. присудк. сл. Про почуття приємності. Задоволення, яке відчуває хто-небудь (2019/1: 477–478). Тлумачення службових слів, вигуків мають
основою граматичні відношення, ставлення мовця до висловленого, непоодиноким є використання літературно-нормативних відповідників: ОТЄК, ОТІК,
ТАКІК 1. Спол. Ніби, неначе, мовби. // у порівн. А Василь уперся, отєк той цап
(М. Остромира. Над бистрим Черемошем, 27). 2. Част. Уживається для вираженої неповної достовірності, сумніву, непевності і т. ін. щодо висловленого
в реченні. Лоєний каганец на опецку чєдив лоєм на всу хату. Мутно угоравси.
Дрібно кліпав очіма старого слабим, миготливим світлом на пожовкли из старості стіни. Чєсом світло из зелізного каганця, миготєчі, пидростало д’горі,
отєк би хотіло вирости до самої стелі (П. Шекерик-Доників. Дідо Иванчік,
34). Отік нагадувала собі, як з Петриком вівці пасла, співанки співала, прошивки йому вишивала, на Свят вечір оріхами частувала (Марко Черемшина.
Карби, т. 1, 36) (2020/2: 78); КЛЕГО, КЛЕЙГОВ (КЛЕЙ ГОВ) виг., ліс. Окрикпопередження про падання зрубаного чи зрізаного дерева, про спуск дерева згори; увага, стережися (1, 438). Функційно навантаженою є формула «Те саме,
що …», використовувана для розгляду слів ідентичної семантики: КРУТІЖПЛЕСО Те саме, що крутіж (2019/1: 489).
У Словнику повноцінно розглянуті образні значення (ремарка образн.), а також скваліфіковані порівняння (ремарка у порівн.): ПАНТРУВАТИ,
ПАНТРАТИ, ПАНТРИТИ 1. Те саме, що пазити1; пильнувати, стежити, стерегти. Якби який флекев сього не пантрував, той не приймили б його парубки ніколи в парубки (Ю. Федькович. Люба – згуба, 244) <…>; // образн. Про
твій цвіт у роду свого / я спитав. Сказали живі: / “Диявола слуги пантрують
його, / як око у голові” (В. Герасим’юк. Була така земля, 91) (2020/2: 87); ОПУД
1. Опудало. // у порівн. Ізсох як підотяте дерево, лиш кучері наїжили му ся на
голові – лячний у них такий, як опуд (М. Павлик. Ребенщукова Тетяна, 34) //
// у порівн. На других жінок дивили ся би в нас, як на опуда, а Шупалисі старій не дивувалися, бо й так уже їй гірка година: вна була дурна (М. Павлик.
Ребенщукова Тетяна, 40) (2020/2: 71).
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ні статті (згрубіле, зневажливе, іронічне, лайливе та ін.): ГУЗИЦЯ, ГУДЗИЦЯ,
ГУДЗИЦА згруб. Зад, сідниця (2019/1: 238), ГУКЛЯ лайл. Повія (2019/1: 239).
Не менш важливим є відбиття в межах словникової статті ремарок тематичної
належності: етн. – етнографічне, ліс. – лісівництво (лісорозробка, лісосплав),
мед. – медицина, міф. – міфологія та ін.: ГРАДІВНИК етн., міф. Людина, яка
володіє даром відвертати грозові хмари (2019/1: 232); ГРУШКА етн., обряд.
Зібрання рідних та знайомих у хаті покійника, щоб віддати йому щану, під час
якого старші люди моляться і згадують небіжчика, а молодь у сінях грається в
жартівливі ігри (2019/1: 236).
Аналіз фразем у Словнику знайшов достатнє висвітлення. За наявності у
фраземі лексеми, зафіксованої в реєстрі, подібно до усталених тлумачних словників, її розглянуто в її межах: АФИНИ, АФЕНИ, АФИНА 1. Тільки у мн.,
бот. Дрібний ягідний дикорослий чагарник родини брусничних з чорними їстівними ягодами; чорниця (Vaccinium myrtillus). Трохи вище ростуть чорниці,
чи, як звуть їх тут, афени, ‒ вони саме починають спіти (Я. Стецюк. Шумить
Черемош, 106); 2. Ягода цієї рослини. І Юра мірить дальше громадські вулиці.
Найде де садовину, в лісі афину або ожину, то лиш проликне, та й уже нема
(Марко Черемшина. Злодія зловили, т. 1, 70). ◇брати афини – збирати чорниці. Софія брала кошелі, гребінку і вирушала з іншими жінками у віддалені верхи
брати афини (М. Яновський. Гірське серце, 104). ◇ ходити у афини – збирати чорниці. Доснагу такі опришківські комори, єк їх видів, ходічі у афини,
на Синицях (П. Шекерик-Доників. Дідо Иванчік, 131) (2019/1: 48), а фраземи,
що становлять окрему словникову статтю, розміщені у Словнику відповідно до
звучання її заголовного слова: БОЖИЙ ◇ Божий параграф – Божий закон. ‒
Хто вродився, вмирати мусит! Божий параграф! (О. Дучимінська. Тремітали
трембіти, 118).
◇ а води Божої не нахлестав бес-си – лайл. Уживається як прокляття і виражає обурення з приводу п’янства. А води Божої не нахлестав бес-си один з
другим, га? (О. Манчук. Храм, 62).
◇ бери (когось) Божа сила, а дітчя мама! – лайл. Уживається як прокляття і виражає побажання перестати надокучати, заважати кому-небудь. “<…> А,
зрештою, бери тє Божа сила, а дітчя мама! Думай єк хочь, тай роби, єк розумієш. А я буду робити тай думати по своєму, бо я знаю, шо я дію. Опікунів ми
ни треба”, ‒ уже й дідо єв при кінци сердито говорити (П. Шекерик-Доників.
Дідо Иванчік, 106) (2019/1: 99).
Ілюстрація та паспортизація вживання діалектних слів у Словнику зреалізована вичерпно з урахуванням: 1) максимального підтвердження ілюстративним матеріалом витлумачуваних гуцулізмів; 2) кожне лексичне значення діалектного слова містить належну кількість контекстів, які підтверджують його
використання; 3) за необхідності в ілюстрації уточнені персонажі (у квадратних дужках) і под.; 4) ілюстративна частина словникової статті відбиває зафіксовану кількість контекстів використання діалектної лексеми, що аргументує
рівень її поширення; 5) паспортизація діалектних лексем відбита у структурі
словникової статті через вказівку автора художнього твору, його назви та сторінку, на якій зафіксований гуцулізм (2019/1: 33–34). Уміщені також у Словнику
список літературних джерел (тексти, які опрацьовані у Словнику (2019/1: 33–
37), а також перелік лексикографічних джерел, використаних під час укладання
Словника (2019/1: 37–38).
Видання Словника приваблює своєю ошатністю. Рецензована праця є знаковою: в науковий обіг уведено не лише реєстр гуцульських діалектних лексем, зафіксованих у художніх текстах, а створено новий лінгвістичний об’єкт,
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який уможливлює цілісне сприйняття реєстру діалектних слів та їх дослідження на принципово іншій науково-методологічній основі. У тому, що Словник
потребує свого перевидання, немає сумнівів, що дасть змогу зняти окремі технічні недохопи (поодинокі випадки використання великої букви, пропуск окремих розділових знаків і под.), що у своєму вияві ніяк не впливають на високий
рівень наукового статусу аналізованої лексикографічної праці. І хоча зазвичай
чомусь словники не вважають науковими дослідженням, у цьому разі варто заперечити такий підхід, адже створення такого характеру Словника вимагало
насамперед напрацювання принципово нової ідеї, концептуального бачення
системного опрацювання використання діалектних лексем у принципово іншому функційному вияві – художньому дискурсі.
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ИВАН КЛАЈН – ЖИВОТ ПОСВЕЋЕН ЛЕПОТИ ЈЕЗИКА
Последњег дана марта ове године напустио нас је академик Иван Клајн,
професор Катедре за италијанистику Филолошког факултета Универзитета у
Београду, уважени српски лингвиста – романиста и србиста, преводилац, нормативиста, лексикограф, дериватолог.
Иван Клајн рођен је 31. јануара 1937. године у Београду. Дипломирао је
1961. године на Групи за италијанистику Филолошког факултета Универзитета
у Београду. Након дипломирања радио је као преводилац и новинар у
Илустрованој политици, а 1964. године запослен је као асистент на Катедри
за италијанистику Филолошког факултета у Београду. Те исте године одбранио је магистарски рад под насловом Речи страног порекла у послератном
италијанском језику. Докторску дисертацију под називом Утицаји енглеског
језика у италијанском одбранио је 1970. године. Године 1984. изабран је у звање
редовног професора. У пензију је отишао 2002, а 2003. године постао је редовни члан САНУ.
Најпознатије дело Ивана Клајна јесте Речник језичких недоумица (1981), који
је имао више издања. У његова најзначајнија дела, која су такође имала по неколико издања, убрајају се Творба речи у савременом српском језику I, II (2002;
2003), Италијанско-српски речник, Нормативна граматика (коју је написао у
коауторству са академиком Предрагом Пипером), Велики речник страних речи и
израза (у коауторству са Миланом Шипком). Посебну пажњу привлаче поглавља
која је као један од аутора написао у књизи Језички приручник (1991) и Српски
језик на крају века (1996). Веома су цитиране и његове књиге Историјска граматика шпанског језика (1977), Граматика српског језика (2005), О функцији и
природи заменица (1985). Неколико књига академика Ивана Клајна састоји се
из текстова које је објављивао у медијима, а међу њима су и Разговори о језику
(1978), Језик око нас (1980), Писци и писмењаци (1994), Испеци па реци (1998)
и др.
Преводио је са италијанског и енглеског језика на српски, а као преводилац и приређивач учествовао је у припреми српског издања Енциклопедијског
речника модерне лингвистике (1988) и Кембричке енциклопедије језика Дејвида
Кристала (1995).
Иван Клајн се бавио и енигматиком, па је из тог интересовања настала његова
књига И филозофи су луди – антологија смешних штампарских грешака.
Иако је у широј јавности познат по својим србистичким радовима и
књигама, академик Иван Клајн оставио је дубок траг и у италијанистици.
Величина стручњака за страни језик мери се по томе колико се његова дела
уважавају и цитирају у земљи у којој је тај језик матерњи. Већ Клајнова докторска дисертација Утицаји енглеског у италијанском (1971) спада у врло цитирана дела, не само међу српским италијанистима већ и у самој Италији. Како
је оценио академик Никша Стипчевић, то је прво дело у којем је детаљно описан утицај енглеског језика на италијански, па се као полазиште користило и
у свим каснијим истраживањима ове теме. Влада Републике Италије наградила је Ивана Клајна за Италијанско-српски речник. Велику пажњу у Италији
привукли су његови радови објављени у часопису Lingua nostra. Године 1976.
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Иван Клајн је у овом часопису објавио запажен чланак посвећен заменици
esso, а 1986. године, у истом часопису, објавио је и рад о заменицама questo
и quello, који је такође изазвао велику пажњу италијанских лингвиста. Радове
на италијанском, о италијанском, Иван Клајн објављивао је и изван Италије. У
словеначком часопису Lingvistika изашао је 1991. године његов рад „Pronomi,
avverbi e preposizioni”.
Висок степен компетенције за граматичку и лексичку структуру италијанског
језика, као и одлично познавање енглеског, немачког, француског и шпанског и
служење латинским и грчким језиком, учинили су Ивана Клајна посебним, изузетно цењеним и корисним научником на пољу србистике. Његова способност
да из визуре страних језика осмотри српски језик донела је значајан допринос
науци о српском језику, јер многи србисти не могу у страним језицима пронаћи
референтни оквир када треба да оцене и процене језичке промене у српском
језику. Свако ко је изучавао стране језике и удубљивао се у њих разуме да сваки језик има сопствену унутрашњу логику, која се нарочито огледа у законитостима спајања морфема у лексеме, лексема у речи, речи у реченице. Везе
између пунозначних речи са помоћним, као што су спојеви именица са предлозима, представљају осетљиве саставнице увезане у систем који одликује изузетна префињеност и дубока прецизност. Када се невештим, непромишљеним
превођењем тај систем наруши, онда је то велики проблем, јер се тиме угрожава рад зглобова језичког система, а ти зглобови чине систем функционалним.
Професор Клајн је успевао да осети и опише ове нијансе, а за себе је говорио
да га привлаче конкретни језички проблеми, нарочито утицаји страних језика
на српски. Према способности за танане анализе уклопљености страних речи
у лексички систем српског језика, Иван Клајн је подсећао на значајног србисту Милоша Московљевића, за којег се могу навести исте квалификације као
и за професора Клајна. Овакви борци за дух српског језика који уклопљеност
нових јединица у српски језик осматрају из једне далеко шире визуре него
они србисти који нису полиглоте веома су били ретки, па зато и драгоцени у
историји србистике.
Готово да не постоји област српског језика у којој Иван Клајн није оставио трага. Ненаметљиво, решавајући конкретна језичка питања, он је често
постављао задатке или нудио решења за цео низ важних теоријских питања
која се тичу српског језика. За ову прилику пробраће се нека од њих.
У раду „Конвенционално и суштинско у правопису” (1976), И. Клајн
је скренуо пажњу на чињеницу да у србистици, али и у наукама о другим
језицима, још увек не постоји теорија правописа, од које „очекујемо да нам
пружи опште критеријуме за доношење правила (неку врсту ’оправдања
правописа’, да парафразирамо термин који Чомски користи за граматику)”.
Теорија правописа би омогућила да „правописне одредбе убудуће што мање
буду резултат комисијских одлука, тражења компромиса међу различитим навикама и склоностима, а у што већој мери да имају своје научно, објективно
образложење”. У истом чланку, Клајн је скренуо пажњу на чињеницу да се
правописна норма, као и свака друга норма, мора заснивати на језичким законитостима, а не на неутемељеним правилима: „Време је да се увиди да пут ка
лепом језику и правилном изражавању не води преко графичких конвенција;
да се језичко нормирање не може спроводити на бирократски начин, ’применом прописа’, него откривањем унутрашњих законитости које језик поседује
као и свака аутономна структура.” Управо овим начелом водио се Иван Клајн
током свог вишедеценијског бављења нормом српског језика и због тога су
његови језички савети били радо прихватани и усвајани.
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Иван Клајн је дао допринос и граматичком опису српског језика, а он је
нарочито видљив у његовом приручнику Граматика српског језика (2005).
Овај приручник намењен је странцима и зато се посебна пажња скреће на
оне граматичке особености српског језика које задају муке странцима. Као
и свему што је радио, тако је и овом свом граматичком опису дао посебан
печат јер је српски језик посматрао очима странца и унапред одговарао на
питања која би поставио неко ко тек савладава наш језик. Оваква визура није примењена у осталим нашим граматикама и зато је овај приручник
оригиналан. Тако се, на пример, велика пажња посвећује, како је то Клајн
назвао, експресивној употреби глаголских времена. Обрађује се, на пример, афективна вредност аориста (Шта уради, човече!), перфекат којим се
може изражавати енергична наредба (Да се ниси макао!), оптативно значење
крњег перфекта у клетвама (Ђаво га однео!). Посматрајући систем српских
заменица из перспективе великог броја језика, а не само из угла српског граматичког система као таквог, поглавље о показним заменицама Клајн овако
започиње у свом приручнику: „Уместо једне показне заменице за близину и
једне за даљину, као многи други језици, српски има систем од три заменице које се индиректно везују за три лица: овај (ова, ово), тај (та, то) и онај
(она, оно).”
У своје капитално двотомно дело Творба речи у савременом српском језику,
Иван Клајн је унео бројне новине у опис грађења речи, напуштајући у некој
мери дотадашњу традицију у србистици, чији су најутицајнији представници
били Александар Белић и Михаило Стевановић. У Уводу првог тома, аутор је
сам одредио најважније различитости. Пре свега, запазио је да се опис творбе
речи до сада углавном сводио на опис деривације, а да се композиција у србистици занемаривала, као и остали начини творбе речи. Због тога је цео први том
посветио слагању и префиксацији. Осим тога, професор Клајн је покушао да се
у својим творбеним анализама дистанцира од дијахроније, па је и по томе његов
приступ нетипичан у досадашњем приступу грађењу речи. Ипак, најважнија
новост у његовом погледу на творбу речи односи се на статус префиксације
као творбеног начина. Иван Клајн је први лингвиста који је префиксацију посматрао као засебан творбени начин, одвојен од композиције и од деривације.
Иако је његов приручник објављен пре само две деценије, данас готово да више
нема лингвиста који префиксацију сврставају у композицију. Утицај академика
Клајна у вези с овим питањем ширио се лако и брзо и за кратко време постао
водећи у српској лингвистици.
Лексику савременог српског језика професор Клајн је нарочито садржајно
описао у поглављу „Лексика” приручника Српски језик на крају века (1996).
Класификовао је лексику карактеристичну за 20. век, нарочито за његову
другу половину, у тематске групе, па је пописао најважније лексеме у вези са
спортом, привредом и финансијама, унутрашњом и спољном политиком, науком, техником, културом и уметношћу итд.
Објашњавајући начела којих се држао како би неку реч сврстао у свој
Речник нових речи (1992), Иван Клајн износи своје ставове о критеријумима
за идентификацију неологизама. Тако, на пример, књижевна дела није узео
у обзир за ексцерпцију грађе јер „књижевници радо кују своје личне неологизме, али с великим закашњењем усвајају оне који су у широј употреби –
можда услед разумљиве несклоности према помодним изразима”. У обзир је
узео само лексику из језика медија, али је приметио да „новинарски текстови
по правилу врве од необичних кованица, али таквих за које је мало вероватно да ће икада ући у општу употребу. Стога у речник нисмо унели изведениСлавистика XXV/1 (2021)
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це као „перфидлук”, „леопардолик”, „руксаносац”, „брозоморно доба” итд.”
„Нису унете у речник ни речи које су постојале, али су тек последњих година постале чешће (понеке и знатно чешће) у јавној употреби, услед чега би
могле оставити утисак неологизама. Такве су, на пример, губитник, видилац,
заједништво, раздруживање, плурализам, диференцијација итд.” Наведени
Клајнови критеријуми могли би се узети у обзир приликом састављања сваког следећег речника неологизама.
Чак и у радовима у којима се пореде лексичке или граматичке особине различитих језика, Иван Клајн је отварао и нека значајна теоријска питања. Тако
је, на пример, у раду „Називи мачке у европским језицима (покушај упоредне синхронијске студије)” (1970), аутор отворио питање, у ово време врло актуелно, о тзв. основном роду именица које означавају животиње. „Основним
родом називамо онај између два или три граматичка рода који се у поједином
језику употребљава да означи животињску врсту уопште, када се не прецизира да ли је у питању мужјак или женка.” Појам основног рода, који се у
српским граматикама не спомиње, инспиративан је за даља проучавања односа између природног пола и граматичког рода и начина на који се тај однос
може реализовати у језику.
Иван Клајн je писао, а чинило се, и размишљао о језику, нарочито о језич
ким недоумицама, с лакоћом, шармантно и опуштено, уз примесе хумора, као
да се забавља. Изгледало је као да ниједан текст није написао под притиском,
већ искључиво да би решио неки проблем који је у њему будио радозналост.
Потреба за језичком игром нарочито је била изражена у његовом бављењу енигматиком, а из те игре настала је антологија штампарских грешака И филозофи
су луди: „Пре двадесетак година пало ми је на памет”, пише Иван Клајн, „да су
такве смешне грешке, макар и измишљене, могле да буду нека врста енигматске игре, занимљиве за читаоце. Почео сам да их састављам и објављујем, без
потписа, у Политикином забавнику. Ту су излазиле под заглављем ’Будите коректор’.” Да би се измислила реченица у којој променом једног слова у једној
речи цела реченица мења значење, аутор мора бити изузетно креативан, посебно зато што и нова реченица мора имати значење, а оно понекад носи и јаку поруку, нпр.: „Вештину нервирања нико тако добро не познаје као келнери хотела
„Гранд” [= сервирања]. У селу свако дете чува овце или краде [= краве]. За свој
рад добила је више јадних признања [= јавних].”
Професор Иван Клајн нас је много чему научио из различитих језичких области италијанског и српског језика, понудио мноштво теоријских решења, решио
велики број конкретних језичких недоумица, показао нам како се састављају и
решавају језичке игре, насмејао нас, поклонио нам неколико речника, задао нам
прегршт задатака који се тичу развоја србистике, а размишљао је и о младима и важности наставе српског језика у школи, посебно у гимназији. Пошто на
младима свет остаје, сећање на академика Ивана Клајна завршићемо његовим
размишљањима о важности реформе школских програма и поклањања веће
пажње настави српског језика: „Пре десетак година, у ’Задужбини’, писао сам
о уџбенику биологије за ПРВИ разред средње школе, у коме се – да цитирам –
’само о модрозеленим алгама прича на три стране. А онда долазе златасте алге
на једној страни, па силикатне алге на две, па мрке алге на три, па црвене алге,
жутозелене алге, еугленоидне алге, зелене алге...’ Ако коначно добијемо министра просвете који ће овај и све друге уџбенике очистити од алги и гомила
сличног непотребног баласта, који ће коначно увести наставу српског језика у
средње школе, а број часова матерњег језика у основној школи повећати – тек у
том случају биће наде за будућност српског језика.”
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Професор Иван Клајн наставља свој живот с нама кроз своје књиге и
размишљања која покрећу и надахњују.
Рајна Драгићевић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за српски језик с јужнословенским језицима
rajna.dragicevic@fil.bg.ac.rs
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ІВАН РОМАНОВИЧ ВИХОВАНЕЦЬ
(09.10.1935 – 09.01.2021)
9 січня 2021 року пішов з життя Іван Романович Вихованець – один з найвидатніших мовознавців другої половини ХХ – початку ХХІ ст., автор фундаментальних праць з теоретичної та функційної граматики, засновник семантико-синтаксичного напряму, завідувач відділу граматики, головний науковий
співробітник Інституту української мови НАН України, заступник головного
редактора журналу «Українська мова» (з часу заснування (жовтень 2001 року)
до 2018 р.), член редакційної колегії видання «Лінгвістичні студії ‒ Linguistic
Studies» (Донецький національний університет імені Василя Стуса), член граматичної комісії при Міжнародному комітеті славістів (2008–2014), Почесний
професор Волинського національного університету імені Лесі Українки
(2002), Лауреат премій НАН України ім. І. Я. Франка (1989), ім. О. О. Потебні
(2004), член-кореспондент Національної академії наук України (1992).
Іван Романович Вихованець народився 9 жовтня 1935 року в с. Колосова
Кременецького району Тернопільської області в сім’ї селян.
Після закінчення Кременецького педагогічного училища (вересень 1950 р.
– липень 1954 р.) вступив до Кременецького педагогічного інституту на філологічний факультет (вересень 1954 р. – серпень 1956 р.), а вже з третього курсу
– навчався у Львівському університеті імені Івана Франка (вересень 1956 р. –
червень 1959 р.), тому що сюди перевели декілька факультетів Кременецького
педагогічного інституту, зокрема й українську філологію.
По закінченні університету Іван Романович Вихованець працював декілька років у загальноосвітніх школах та школі робітничої молоді учителем української мови і літератури, викладав німецьку мову (Шумська середня школа
робітничої молоді на Тернопільщині (м. Шумськ), Жолобківська середня школа (лютий 1960 р. – серпень 1962 р. (с. Жолобки)), Локнянська восьмирічна школа (с. Локня Кролевецького району Сумської області)). У 1964 р. Іван
Романович вступив до аспірантури Інституту мовознавства імені О.О. Потебні
НАН України (1 листопада 1964 року).
Успішне навчання в аспірантурі І.Р. Вихованець завершив захистом кандидатської дисертації з проблеми «Синтаксис знахідного відмінка в сучасній
українській літературній мові» (1968 р.) і став молодшим науковим співробітником Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, а в червні
1974 року – старшим науковим співробітником цієї установи.
Продовжував активно працювати над проблемами теоретичної граматики
української мови, поступово заглиблювався в зіставлення слов’янських мов,
встановлення типології мовних одиниць, категорій. У цей час Іван Романович
Вихованець на практиці застосував свої знання білоруської мови у прикладному аспекті – 1974 року вийшли «Білоруські народні казки» у видавництві
«Веселка», з-поміж яких десять він переклав (у 1983 р. здійснено словацьке
видання, у 1987 році було друге видання цих казок, де оригінальність перекладів науковця збережена («Čarovna pišťala: Biloruske ľudove rozprawky» (Košice,
1983. 110 s.)). І.Р. Вихованець переклав цикл поезій Якуба Коласа українською
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мовою, які увійшли до книжки «Думка в дорозі», що поповнила авторитетну
серію «Шкільна бібліотека».
І. Р. Вихованець застосовував структурно-семантичний підхід до розгляду розрізнених граматичних фактів української мови, встановив цілісність їхніх відношень не лише в самостійній реалізації, а й у межах контекстуального
оточення. Уперше концептуально обґрунтував аналітичну синтаксичну морфему як функційно навантажену та диференційно усталену на мовно-синтаксичному рівні одиницю. Такий підхід до розгляду мовних явищ Іван Романович
Вихованець узагальнив у докторській дисертації «Функціональна типологія
прийменників і відмінків (на матеріалі сучасної української літературної мови)»
(1983 р.), яка здобула високу оцінку в наукових лінгвістичних колах і була кваліфікована як така, що започаткувала новий напрям у дослідженні граматичного ладу флективних мов – семантико-синтаксичний. У цьому руслі вийшли друком нові праці вченого: «Система відмінків української мови» (1987 р.),
«Частини мови в семантико-граматичному аспекті» (1988 р.), у яких обґрунтована система відмінків із простеженням їхніх первинних і вторинних функцій
та з окресленням внутрішньореченнєвої позиційної закріпленості, скваліфікована принципово нова концепція частиномовної класифікації з внутрішнім диференціюванням в ній ядра, напівпериферії та периферії.
З червня 1986 р. до вересня цього ж року І.Р. Вихованець – провідний науковий співробітник Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України,
а з жовтня 1986 р. – уже завідувач сектору теорії української мови. Лінгвіст активно працював над проблемами типології морфологічних і синтаксичних категорій, розглядав специфіку вияву підрядних і сурядних словосполучень та ін.,
визначив засадничі принципи створення національної функційної граматики та
розпочав роботу над одним із її розділів – синтаксисом.
Прагнучи впровадити напрацьовані теоретичні узагальнення в університетській практиці, Іван Романович Вихованець став завідувачем кафедри української
мови Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки (тепер
Волинського національного університету імені Лесі Українки), перебуваючи на
цій посаді з листопада 1987 р. до вересня 1991 р. У цей період науковець стає
гостьовим професором Івано-Франківського державного педагогічного інституту (нині Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника),
Донецького державного університету (нині Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)), веде активні діалоги з проблем формально-граматичної, семантико-синтаксичної, власне-семантичної й комунікативної
структур речення, зі співвідносності первинних і вторинних словосполучень, з
парадигм простого та складного речення, теорії частин мови та ін.
Вчений надзвичайно багато зробив для становлення функційної граматики
української мови, кваліфікації її внутрішньої структури, що в його інтерпретації постала з чітко диференційованими завданнями функційної морфології та
функційного синтаксису (див.: [Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови. К. : Наукова думка, 1992. 222 с.] і т. ін.).
У сучасній лінгвістиці ім’я Івана Романовича Вихованця відоме не лише
його аналітико-теоретичними напрацюваннями, а й вагомим доробком науково-популярних, синтетико-прикладних студіювань, у яких розгляд відомих,
мало знаних та зовсім нових мовних фактів викладено в доступній для читача
формі («У світі граматики» (1987; 2015), «Таїна слова» (1990; 2015) та ін.). На
початку ХХІ ст. науковець обґрунтував та оприлюднив концепцію категорійної
граматики, з окремих аспектів якої виголошено доповіді на декількох конгресах Міжнародної асоціації україністів (V – Чернівці, 2002; VІ – Донецьк, 2005),
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пленумах Наукової ради «Українська мова» (2007, 2009). Остаточно сформувалися всі параметри й виміри концепції категорійної граматики та й загалом цілісність усього проєкту у 2011 році, коли лінгвіст запропонував його для обговорення на засіданні Президії Національної академії наук України. Етапними
були також активні обговорення основних напрямів роботи над категорійною
граматикою, що відбулися на круглих столах у межах багатьох Міжнародних
наукових теоретичних конференцій.
Перу Івана Романовича Вихованця належать науково-теоретичні монографії
з проблем синтаксису (Семантико-синтаксична структура речення (1983; у співавторстві)), науково-популярні праці, адресовані працівникам слова, вчителям
(Розмовляймо українською: мовознавчі етюди (2012)), науково-навчальні, орієнтовані безпосередньо на студентів, педагогів-словесників (Граматика української мови (1982; у співавторстві)), до цього потрібно додати надзвичайно
широкий спектр науково-теоретичних статей, присвячених актуальним питанням граматичного ладу української та інших слов’янських мов. Іван Романович
Вихованець першим в Україні опрацював оригінальний підручник із синтаксису для університетів (Граматика української мови. Синтаксис (1993)).
Зростання кількості наукових проблем, прагнення до їхнього теоретичного узагальнення й створення національної функційної граматики спонукали
Івана Романовича повернутися до Інституту мовознавства імені О. О. Потебні
НАН України. Із вересня 1991 р. і до квітня 1992 р. він – провідний науковий
співробітник Інституту мовознавства, а з часу створення Інституту української
мови НАН України і до липня 2013 року – очолював відділ граматики української мови, був головним науковим співробітником академічної інституції.
Із часу заснування часопису «Українська мова» і до 2018 р. І.Р. Вихованець
був членом редакційної колегії, опублікував серію статей з актуальних проблем
українського правопису, частиномовної ієрархії та ін. Уперше запропонував новий жанр – мовна мозаїка, започаткував у часописі відповідну рубрику «Мовна
мозаїка», у межах якої аналізовані й висвітлювані актуальні питання культури
мови, закономірності кодифікації граматичних форм, окреслювані шляхи конкурентності форм, простежувані випадки неправильного наголошення слів і т.
ін. Науковцеві належить також серія мовних етюдів з актуальних питань культури мови і в часописі «Українська мова і література в середніх школах, гімназіях,
ліцеях і колегіумах». Підсумком тривалих міркувань над актуальними питаннями правопису, культури мови стала надзвичайно цікава книга «Розмовляймо
українською» (2012), за якою на Всеукраїнському державному радіо вийшла рекордна кількість радіопередач.
Тривалий час І.Р. Вихованець був членом Правописної комісії, активно працював над питаннями української пунктуації та загальною структурою українського правопису як член Української національної комісії з питань правопису
при Кабінеті Міністрів України (1994–2002 рр.) (Український правопис (проєкт) (1999)).
За своє життя І.Р. Вихованець опублікував більше 700 оригінальних друкованих наукових і науково-популярних праць, до цього потрібно додати збірки
поезій, переклади та багато іншого. За ініціативи науковця та за підтримки його
учнів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відкрито Граматичний центр, у якому наявний публічний доступ до його книгозбірні,
переданої в користування науково-педагогічному й студентському співтовариству самим науковцем. Подібний Граматичний центр активно діє в Донецькому
національному університеті імені Василя Стуса (м. Вінниця) та інших закладах
вищої освіти України.
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Науковець брав активну участь у створенні енциклопедії «Українська мова»
(К.: Вид‑во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2000. 752 с.) та
її наступних доопрацюваних виданнях (2004; 2007), а також у поданому до
друку четвертому виданні цієї унікальної та високоавторитетної фундаментальної праці як академічного зразка не лише української енциклопедичної
думки, а й усього слов’янського лінгвістичного світу.
Багато часу й активної праці Іван Романович як науковий редактор приділяв роботі над підручниками з рідної мови для загальноосвітніх шкіл (автори Олександра Глазова та Юрій Кузнецов), що посилило авторитет навчальних посібників від п’ятого до десятого класу. Вони стали переможцями
Всеукраїнського конкурсу підручників для 12-річної школи. І сьогодні – активно використовуються у всеукраїнському просторі.
І.Р. Вихованець є також автором поетичних збірок «Славень зажуреній мамі»
(Луцьк, 2014), «Ластівка над словом» (Луцьк, 2014), «Весняні коні» (Луцьк, 2014).
Уперше в лінгвістиці Іван Романович Вихованець теоретично й практично
обґрунтував специфіку семантично елементарного й семантично неелементарного, формально елементарного й формально неелементарного простого
та складного речення, визначив ієрархію синтаксичних одиниць, що уможливило виявлення особливостей реалізації формальної, семантико-синтаксичної
та комунікативної парадигм речення з окресленням у їхніх межах місця варіацій, модифікацій і трансформацій. Теорія трансформації є викінченою тому,
що лінгвіст послідовно розглянув її в частиномовній системі, простежив закономірності семантичного, синтаксичного й морфологічного внутрішньо- й міжчастиномовного її виявів. У руслі сформульованої ним проблематики активно
працюють колишні його учні. Науковець підготував дев’ять докторів і дванадцять кандидатів наук, які активно розвивають його творчі ідеї, розширюють обрії граматичних досліджень.
Іван Романович Вихованець засновник і фундатор Волинської граматичної школи.
І. Р. Вихованець робив усе можливе для розвитку лінгвістичної думки, для
підготовки фахівців вищої та найвищої кваліфікації для Національної академії
наук України і закладів вищої освіти, для підняття престижу вітчизняної науки. Він автор семи одноосібних та написаних у співавторстві монографій, низки науково-популярних видань, підручника із синтаксису, серії наукових праць
із фундаментальних питань граматики, культури мови та ін. Його висловлення
«Кожне слово рідної мови має неповторну біографію. Воно може наповнюватися як ніжністю серця народу-мовотворця, так і громозвукою ненавистю, гнівом до ворогів. Любов до Батьківщини виявляється в любові до рідного слова.
Словом рідним треба дорожити, як честю матері, як совістю, як найвищими
проявами народної моралі» відбиває активну позицію науковця протягом усього життя. Адже й справді: «Тільки той, хто виплекав у душі красу рідного слова, зможе проникнутись уявленнями народу про навколишній світ, його думами
і почуттями, любов’ю і ніжністю, ненавистю і презирством». І.Р. Вихованець
дбав про культуру рідного слова, прагнув умотивувати необхідність дотримання єдиних норм і простежував їхню динаміку у своїх численних публікаціях.
Досягнення І. Р. Вихованця належно поціновані. У листопаді 1992 р. Івана
Романовича обрано членом-кореспондентом НАН України як ученого, що подав цілісну концепцію граматичного ладу української мови. За оригінальний розгляд мовних явищ та обґрунтовану цілісність концепції граматичного
ладу української мови Іван Романович Вихованець був удостоєний у 1989 р.
академічної Премії імені Івана Франка, а в 2004 р. – академічної Премії імеСлавистика XXV/1 (2021)
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ні О. О. Потебні (разом із К.Г. Городенською) за концепцію сучасної української морфології.
Сьогодні, як ніколи, потрібне слово Івана Романовича Вихованця в сукупному його звучанні, послідовному осмисленні, прочитанні від найперших початків до фундаментально довершених академічних спостережень.
Говорити й писати про Івана Романовича Вихованця в минулому часі – відповідально і складно. Відповідально тому, що зроблене цим видатним лінгвістом другої половини ХХ – початку ХХІ століть, важко укласти у звичні рамки академічного дослідника, оскільки діапазон його наукових студій охоплює
увесь обшир граматичного ладу української мови, тонкі спостереження над
внутрішньою глибиною слова, аналіз динаміки норм слововжитку та багато іншого. Складно тому, що дослідником зроблено надзвичайно багато, що осмислити й узагальнити сьогодні просто не під силу. Його принциповість, наполегливість, новаторський підхід, працелюбність, висока вимога до висловленого
будуть і надалі зразком для наслідування. Найкращою пам’яттю про нього є
створені праці. Низький уклін і щира подяка йому за все це.
Анатолій Загнітко
Донецький національний
Університет імені
Василя Стуса (м. Вінниця)
Філологічний факультет
Кафедра загального та прикладного
мовознавства і слов’янської філології;
Український мовно-інформаційний
фонд Національної академії
наук України
a.zagnitko@donnu.edu.ua
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ЈЕВХЕН ПАШЧЕНКО
(1950 ‒ 2021)
Неочекивано и неповратно отишао је у вечност истакнути слависта, доктор историјских наука, професор Катедре за украјински језик и књижевност
Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу Јевхен Миколајевич Пашченко.
Опростили смо се од цењеног и драгог колеге који је свој живот посветио
служењу славистици. Користим ову прилику да још једном захвалим професору Пашченку на дугогодишњој сарадњи, прегалачком раду, колегијалној подршци, спремности да брзо одговори на позив и дође у Београд са занимљивим
предавањем, презентацијом своје нове књиге, на округли сто или научну
конференцију.
Заслуге професора Пашченка су непроцењиве ‒ не само у контексту развоја
украјинистичких студија ван Украјине, већ и у јачању позитивног имиџа
Украјине у Европи. Његово надахнуто лице, очи које су гореле плавом ватром
док је предавао или наступао на научним или књижевним трибинама, никада
неће избледети у сећању оних који су га познавали, а мисли и идеје које је професор сејао међу својим студентима доносиће нове плодове, подстицаће колеге
на нове пројекте.
Професор Пашченко као чести гост на Катедри за славистику Филолошког
факултета у Београду стекао је у овом славистичком центру искрене пријатеље
и поштоваоце, које је његово дело инспирисало, подстицало да следе позитиван пример.
Јевхен Пашченко је један од покретача академске украјинистике у Загребу,
али је допринео и развоју српске украјинистике. Захваљујући његовој
докторској дисертацији Украјинско-српски односи у доба барока. Контакти,
типологија, стилистика (1996) научна заједница у Украјини и Србији упознала се с улогом представника украјинског барока и њиховог стваралаштва у
историји модерне српске културе. Заједно са Милорадом Павићем, Динком
Давидовим, Властимиром Ерћићем и другим истакнутим српским научницима, Јевхен Пашченко је истицао да су управо Украјинци створили прве образовне центре на рускословенском језику код Срба, написали и поставили прву
српску драму, први предавали српској омладини седам слободних наука, подучавали је вештини стварања модерне поезије, подстакли настанак првих граматика Стефана Вујановског (1793) и Аврама Мразовића (1794), донели барокна струјања у српску уметност. Овим истраживањем професора Пашченка
обухваћени су и српско-украјински односи из периода досељавања Срба на
украјинске земље, актуелизован је проблем упоредног проучавања украјинске
и српске епике. Дисертација је имала неколико издања, на украјинском и
српском језику, и допринела је даљем научном интересовању за проблематику која се у њој разматра.
Јевхен Пашченко је рођен 1950. године у граду Воркута (Аутономна
Република Коми у бившем СССР-у). Место и датум рођења на одређени начин
детерминишу даљу судбину. У Пашченковом случају, у питању је био Гулаг, у
којем су робијали његови будући родитељи, прогнани у логоре из политичких
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разлога.1 Његов будући отац, Украјинац пореклом са Крима, прогнан је у логор када је совјетска војска ушла на Крим. Казнили су га јер је био у немачком
логору за војне заробљенике, а то се није опраштало. Будућу мајку, Украјинку
из Одеске области, окупатори су одвели у Немачку, одакле је побегла кући.
Међутим, ту је била осуђена на смрт за антистаљинистичку пропаганду, само
зато што је неопрезно, у присуству потказивача, поновила шалу о Стаљину коју
је чула од других. Како је тада имала мање од 18 година, смртну казну су заменили блажом ‒ 10 година логора.
У Воркути ови млади Украјинци радили су у рудницима. Тамо су се упознали и венчали, тамо је рођен и Јевхен Пашченко, Украјинац, који је записан у
Изводу из матичне књиге рођених као Рус, што сведочи о тенденциозној политици русификације чак и у условима Гулага, где је, између осталих, у то време
робијао и будући хронолог совјетских логора Александар Солжењицин.
Да би спасили новорођенче, рођаци са Крима послали су Јевхеновог стрица
у Воркуту, који је, по договору, једногодишње дете (толико је незванично било
дозвољено затвореницима да задрже своју новорођанчад) заменио за пакет хране из Украјине. Дете је одрастало у Запорожју, где се са Крима, због економске
кризе након етничких репресалија, преселила родбина. Металуршким погонима Запорожја била је потребна радна снага. Након Стаљинове смрти, Јевхен се
вратио рехабилитованим родитељима. Детињство је провео у радничким баракама, изграђеним за пролетере у близини огромних фабрика.
По завршетку школе у Запорожју, младић је уписао Филолошки факултет
Кијевског универзитета. Као један од словенских језика студирао је српскохрватски језик. На трећој години студија као одличан студент добио је могућност да
студира преко размене у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији.
Тако је доспео на студије у Београд. Из Београда шаље своје прве публикације
у украјинску периодику ‒ о преводима поезије Лесје Украјинке на српски језик,
коју је преводила између осталих Десанка Максимовић; о југословенским научницима и др.
Током студија на Универзитету у Београду заинтересовао се за барокну уметност, која је постала предмет његовог дугорочног интересовања. Грађа коју је прикупио током студија временом је постала објекат његовог научног истраживања
и тема докторске дисертације.
Из београдског периода датира научниково пријатељство са Срђаном Раш
ковићем, касније познатим преводиоцем украјинске поезије, кога је Јевхен
Пашченко увео у свет украјинске речи упознавши га са стваралаштвом укра
јинских „шездесетника“, са трагичним судбинама стрељаних и репресованих у Стаљиновој држави украјинских уметника. О феномену који је познат
у историји украјинске културе као „стрељани препород“2 Јевхен Пашченко је
сазнао управо у Београду, захваљујући познанству са америчким научником
украјинског порекла Иваном Коропецким, који му је поклонио антологију репресованих украјинских књижевника Розстріляне відродження (Париз, 1959),
забрањену у СССР-у.
Након дипломирања на Универзитету у Београду (1974), на Групи за
српскохрватски језик и југословенске књижевности, као и на Кијевском
универзитету, на Групи за украјински језик и књижевност (1975), стекао
је диплому филолога-слависте. Затим је уписао постдипломске студије на
1

Биoбиблиографски подаци о Јевхену Пашченку су цитирани према (Павлюк 2020).

2 У питању је тенденциозна елиминација украјинске интелигенције у Стаљиновом
СССР-у двадесетих-тридестих година 20. века. Више о томе в. у (Поповић 2006).
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Институту за књижевност „Т. Г. Шевченко“ и започео своју научну каријеру
на одељењу за словенски фолклор Института за историју уметности, фолклор и етнографију „М. Т. Риљски“ Академије наука Украјине. Кандидатску
дисертацију ‒ о стваралаштву Владимира Назора из аспекта књижевних и
фолклорних веза, као и узајамног односа народног и ауторског стваралаштва, брани 1981. За серију научних радова „У братском јединству. Украјинска
књижевност, фолклор и уметност и међусловенски односи“ Јевхен Пашченко
је 1982. године одликован Медаљом Академије наука, као и Дипломом са наградом за младе научнике, коју му је доделило Председништво Академије
наука СССР-а.
Током припрема за IX Међународни конгрес слависта (1983), који је био
изузетан догађај у научном и друштвеном животу Украјине, издавачка кућа
„Научна мисао“ објавила је монографију Ј. Пашченка Владимир Назор и
фолклоризам у хрватској књижевности, која је настала на основу текста
кандидатске дисертације. Ово дело украјинског слависте добило је позитивне критике које су објављене у московском академском часопису Совјетска
славистика и балканистика (1983), као и одзиве у украјинској и хрватској
научној периодици.
Истовремено, Ј. Пашченко проучава питања украјинског барока у вези са
књижевностима Јужних Словена. Поводом 300. годишњице смрти Јураја
Крижанића, у часопису Совјетска славистика и балканистика, објављује
студију „Политика Јураја Крижанића као дело барокне књижевности“, а у часопису Всесвит текст „Јурај Крижанић и Украјина“. На Конгресу слависта у
Кијеву, на округлом столу „Јурај Крижанић у контексту свог времена“, говорио
је на тему „Јуриј Крижанић у контексту словенског барока“, чиме оцртава овај
круг својих истраживања.
Као слависта, наставио је каријеру на Катедри за словенску филологију
Филолошког факултета Кијевског националног универзитета „Т. Г. Шевченко“.
Од 1990. до 1991. године радио је на Свеучилишту у Загребу, као предавач
украјинског језика на Катедри за словенске језике и књижевности Филозофског
факултета. Док је био у Хрватској, иницирао је трансформацију факултативног
предмета Украјински језик и књижевност у украјинистичке студије.
Затим се враћа у Кијев, где ради на Катедри за словенску филологију
Кијевског националног универзитета „Т. Г. Шевченко“, а од 1995. постаје секретар, касније и отправник послова, Амбасаде Украјине у Републици Хрватској.
Као филолог-слависта и украјински дипломата, Јевхен Пашченко није заборавио на своја научна интересовања и 1996. године, у Кијеву, брани докторску
дисертацију Украјинско-српски односи у доба барока. Контакти, типологија,
стилистика, чиме је стекао докторат из историје и теорије културе.
Почетком двехиљадитих наставља своју дипломатску каријеру у Загребу,
где временом прелази на новоосновану Катедру за украјински језик и
књижевност, на којој ради до пензионисања 2020. године, у звању редовног
професора. На Факултету је 2008. покренуо серију Ucrainiana Croatica, чији
је главни уредник и приређивач био. У овој серији објављене су монографије
Ј. Пашченка Украјинско-хрватске књижевне компарације (2010), Слависта
империје. Ватрослав Јагић између Галиције, Мале Русије и Украјине (2010),
Од Кијева до Политице. Траговима древних сеоба (2010), Траговима хрватских војника. Источни фронт 1914‒1918 (2018); приредио је публикацију
Хрватски Шевченко (2011), Богдан-Игор Антонич. Мост изнад времена (превод Д. Цесар, 2011), Тарас Шевченко. Изабрана поезија (превод А. Менац,
2014) и др.
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У оквиру библиотеке Ucrainiana Croatica објављена је серија зборника
„Путовање Украјином“, у којој су појединим монографским публикацијама
приказани различити региони Украјине. Имагинарно путовање започела је
књига Закарпатска Украјина. Историја – традиција – идентитет (2013), у
којој су представљени радови истакнутих истраживача ове проблематике М.
Тиводара, П. Чучке, В. Довхеја, М. Вегеша, О. Мишанича и др. Следећа књига,
Украјински Карпати (2014), значајна је из аспекта упознавања с карпатским
регионом, у њој су заступљени преводи из публикације Етногенеза и етничка
историја украјинских Карпата (Лавов, Институт за етнологију, 1999). Зборник
Галиција (2015) представљен је збирком превода научних текстова о Лавовској
области. Серија се наставља објављивањем књиге Прикарпатје (2017), која
садржи преводе радова истраживача овог региона. Затим следи књига Буковина
(2017), где је представљен овај регион посредством превода радова научника
са Универзитета у Чарновицама. Зборник Украјински Карпати (2018) упознаје
читаоце са радовима професора Прикарпатског универзитета Миколе Кухућака.
У циљу упознавања са актуелним догађајима у Украјини, објављена је књига
Источна Украјина. Доњецки регион (2019), са преводима украјинских истраживача наведене тематике. Књига Крим кроз историју (2020) садржи преводе дела
украјинских историчара. У припреми је била и публикација о Волину и Лесји
Украјинки, као и друге. Уводне текстове у свим наведеним издањима припадају
проф. др Јевхену Пашченку.
Сарадња професора Загребачког свеучилишта Јевхена Пашченка са Ка
тедром за славистику Универзитета у Београду и српским украјинистима
постала је саставни део његових истраживачких, образовних и грађанских
активности. Покренута је активна размена хрватских и српских украјиниста,
чији је плод неколико циклуса научних предавања, консултација, састанака, заједничких публикација, учешће на научним конференцијама, између
осталог, на конференцији посвећеној 25. годишњици украјинистике на Уни
верзитету у Београду, на којој је Јевхен Пашченко наступио и као излагач
реферата и као говорник на презентацији најновијих зборника из серије
Ucrainiana Croatica, које је представио украјинистима окупљеним на
конференцији из целог света.
Многи планови овог научника су остали недовршени, укључујући коорганизацију
конференције, посвећене 130. годишњици досељавања Украјинаца на просторе
бивше Југославије, која ће се одржати у новембру 2021, на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, а чији су коорганизатори Друштво за украјински
језик, књижевност и културу „Просвита“ (Нови Сад), Катедра за русински језик
и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, Катедра за славистику
Филолошког факултета у Београду и Катедра за украјински језик и књижевност
Филозофског факултета у Загребу, објављивање нових књига у серији Ucrainiana
Croatica, писање нове научне монографије...
Прерано је отишао из живота. Покидане су жице, утихнуо је глас научника и визионара, чије су се иницијативе блиставо остваривале. Генерације и
генерације његових ученика деле и делиће убудуће љубав према славистици,
према украјинској култури, коју је Јевхен Пашченко оставио као своје драгоцено наслеђе.
Дело његовог живота пркоси смрти, која никог не штеди, баш као у песми Кантъ о воспоминанïи Смерти (1766) Јована Рајића, чији је опус дотакао
Пашченко у својој монографији о украјинско-српским барокним везама. Све
је сујета, сваком следи смрт, али од нас зависи шта ће бити на крају. Како је
приметио Рајић, у поруци која је објављена заједно са песмом: „Ту увидишъ
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что все суета, ту усмотришъ что и тебѣ въ скорости на стоитъ мрачныи гробъ.
Блюди совѣстъ, то цѣлъ и не вредимъ остаеши и не будетъ ти мрачныи гробъ,
но свҍтлая палата“ (Райчь 1814).
Нек му је светла палата!
16. маја 2021.

Људмила Поповић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
ljudmila.popovic@fil.bg.ac.rs
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„И ТАКО ДАЉЕ“: У СПОМЕН НА ПРОФ. ДР ПАВЛА РУДЈАКОВА
Павло Рудјаков (1956–2021) доктор је филолошких наука, украјински слависта,
књижевни критичар, историчар-балканолог, политиколог, стручњак за међународна
питања... Тако обично почиње нека биографска, односно биобиблиографска белешка на Википедији или у штампаном енциклопедијском издању. Међутим, у архиви мојих личних сећања прво би писало овако: „Павло Рудјаков је изванредан интелектуалац, угледан и харизматичан професор, мој ментор у изради мастер рада и
докторске дисертације, човек великог срца и истанчаног хумора...“
Једном приликом, пре 20 година, док сам студирала славистику на Институту
за филологију Кијевског националног универзитета „Тарас Шевченко“, сревши господина Рудјакова у ходнику алма матер, уобичајено сам га поздравила:
„Добар дан, професоре!“ И тај поздрав је прерастао у кратак дијалог. „Добар
дан“, одговори професор и настави, „има један мали посао у Кировограду.
Трајаће три до четири дана. Да ли бисте хтели да се опробате у консекутивном превођењу? Упознали бисте тамо наше браћу и сестре Србе и сазнали доста тога о украјинско-српским историјским контактима.“ Збунила сам се: „Али
тек сам на 3. години. Да ли сматрате да сам спремна за такав посао, да ћу моћи
добро да преводим?“ „Обдукција ће показати“, нашалио се професор, „А дотад
треба живети, радити, уживати и тако даље.“
23. маја 2021. године сазнала сам да је професор Рудјаков преминуо. У глави
ми се усковитлало много успомена, везаних за наше дугогодишње познанство.
Запитала сам се да ли овај мајски дан стварно тачка након оног професоровог
„и тако даље“.
Далеке 1998. године, кад сам уписала украјинистику и србистику као двопредметне студије, наша студијска група је била вероватно једна од најмањих,
али смо се зато осећали некако посебно јер нам никад није недостајала пажња,
подршка, али и захтевност, од стране наших професора српског језика и
књижевности – Лесје Стеблине, Олене Дзјубе-Погребњак и Павла Рудјакова.
Њихову искрену и несебичну подршку имале су и имају многе генерације србиста и кроатиста ‒ и за време студија, и после њих. Бројне млађе колегинице и
колеге добијале су од њих препоруке за посао, али пре свега пристојан пртљаг
знања који је важан за професионални старт.
Након поменутог дијалога са професом, отпутовала сам у Кировоград на
4 дана, упознала „браћу и сестре Србе“ из Ансамбла народних песама и игара Крагујевачког КУД-а „Абрашевић“, сазнала сам да се управо захваљујући
српским досељеницима појавио на мапи Руске империје, односно на територији
садашње независне Украјине, Кировоград.1 Тада сам наравно стекла и своје
Прво је овде, 1757. године, никла тврђава Свете Јелисавете, чије је подизање руска царица Јелисавета Петровна одобрила на предлог Јована Хорвата, команданта српске војне области Нове Србије, која је на овом подручју настала након сеоба Срба, дозвољених у циљу
ојачања одбрамбеног појаса од Татара и Турака. Утврђење је 1775. године добило статус
града са именом Јелисаветград. За време совјетске власти променио је неколико назива –
Зиновјевск, Кирово, Кировоград. 2016. године град је преименован у Кропивницки, након
ступања на снагу у Украјини Закона о декомунизацији.
1
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прво искуство у усменом превођењу. Дакле, проживела сам та четири дана
радећи и уживајући, баш као што је професор предвидео.
Ови редови представљају покушај да се још једном захвалим Павлу Рудјакову,
изванредном украјинском интелектуалцу, за његов рад, који је био поуздан путоказ млађем нараштају, чији су представници постали професори, научници,
преводиоци, дипломате, новинари, политички аналитичари.
Биографски подаци Павла Рудјакова сведоче о његовој стручности и
неисцрпној енергији које су му дозволиле да се успешно реализује у неколико
професионалних домена.
Дипломирао је србокроатистику на Одсеку за славистику Филолошког факултета Кијевског државног универзитета „Тарас Шевченко“2 1980. године.
На Институту за књижевност „Тарас Шевченко“ Националне академије наука Украјине је 1984. године одбранио кандидатску дисертцију под насловом
Украјинско-хрватске књижевне везе у ХІХ–ХХ веку, а 1995. године докторирао
дисертацијом Југословенски (српски и хрватски) историјски роман друге половине ХХ века: специфичности историјске концепције и наративне структуре.
Радио је на разним положајима на Институту за књижевност и Институту
за светску економију и међународне односе Националне академије наука
Украјине (где је у периоду од 1994. до 2003. године био управник Одељења
за Европу). Упоредо са професорском каријером на Филолошком факултету
Кијевског националног универзитета „Тарас Шевченко“ (1996–2014) афирмисао се на Националном институту за стратешке студије. Од 2014. године био је
водећи научни сарадник на Одељењу за историју нових независних држава на
Институту за светску историју Националне академије наука Украјине, као и директор Информационо-аналитичког центра „Перспектива“.
Као филолог боље сам упућена у радове којима је професор Рудјаков дао велики допринос украјинској славистици. На Катедри за словенску филологију предавао је историју српске и хрватске књижевности, историју Србије и Хрватске,
специјалне курсеве из историје украјинске славистике, као и словенске упоредне књижевности. Пленио је своје студенте занимљивим предавањима, импресивном ширином својих знања, истанчаним осећајем за хумор. Успевао је да
заинтересује многе да се баве научним истраживањима. Учио је да се не плаше
дискусија и полемика, већ да аргументовано излажу своје мисли, да их бране
пред угледним опонентима, макар међу њима био и сам ментор, макар тај ментор био и он сам.
Његова предавања и јавни наступи нису били ограничени зидовима високошколских и научних установа. Од 2001. године Павло Рудјаков био је председник Друштва пријатељства Украјина-Србија и заменик председника Савеза
друштава пријатељства са иностранством. Уложио је много труда у развој
украјинско-српских културних веза, организовао бројне научне, књижевне и
културно-уметничке догађаје и манифестације за промоцију српског језика,
књижевности и културе у Украјини, као и подршку српском народу током балканске кризе крајем 20. века. Последњих година као политиколог бавио се
питањима европске интеграције, посттранзитног искуства земаља Југоисточне
и Централне Европе.
Подједнако су га интересовали књижевност, историја и политичка збивања.
У сваком домену којег се дотакла професорова мисао, оставио је веома вредан
2 Сада је Катедра за словенску филологију Института за филологију Кијевског националног универзитета „Тарас Шевченко“. Од 1993. године србокроатистика је подељена на
Катдри на две студијске групе – србистику и кроатистику.
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научни допринос о чему сведочи његова богата библиографија. Павло Рудјаков
је аутор више од 450 публикација, међу којима су следеће монографије:
Українсько-хорватські літературні взаємини в ХІХ–ХХ ст. (Київ, 1987); Історія
як роман: Андрич, Селімович, Крлежа, Црнянський (Київ, 1994); Сеоба Срба
у Русију у ХVIII веку (Београд, 1995); Між вічністю і часом: Життя і творчість Іво Андрича (Київ, 2000); Историја као роман (Београд, 2000); «В службу и вечное подданство…»: Сербские поселения Новая Сербия и Славяносербия
на украинских землях (1751–1764) (Киев, 2001); Посттранзитний антирадянський світ: 30 років без СРСР (Київ, 2021). Коаутор је ауторитетног уџбеника
Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.) (Київ, 2001), који
је доживео више издања и којим се већ две деценије служе историчари многих
украјинских високошколских установа.
Сад, пишући овај текст, подсећајући се свих ових података, схватам да се то
професорово „и тако даље“ заправо не завршава, нема егзистенцијални крај, јер
је његов рад подстакао многе да постану професори, научници, преводиоци,
дипломате, новинари, политички аналитичари, који сматрају да је била велика
привилегија и част упознати Павла Рудјакова и учити од њега.
Нека му је вечан спомен.
Јулија Драгојловић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за слависитку
julybil@ukr.net
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САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ИЗУЧАВАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
У СИНХРОНИЈИ И ДИЈАХРОНИЈИ: НАУЧНА ОНЛАЈН
КОНФЕРЕНЦИЈА
(Москва: Московски државни универзитет „М. В. Ломоносов”,
17–18. мај 2021.)
Заједничким напорима четири научне институције успешно је организована ова интернет конференција: партнери из Русије су били Филолошки факултет МГУ (Филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова), Институт
за лингвистичка истраживања РАН (Институт лингвистических исследований РАН) и Институт за славистику РАН (Институт славяноведения РАН), а из
Србије – Институт за српски језик САНУ. У име организатора конференцију
су отворили Н. Е. Анањева, Јасна Влајић-Поповић, А. Н. Собољев и Е. И.
Јакушкина. Жеља организатора је била да се осветли текућа смена научних парадигми и покажу неки могући правци за даља лингвистичка истраживања у
србистици. Управо је (изнуђени) онлајн формат конференције омогућио да се
реализује оно што је у пракси тешко изводљиво и да се на једном месту окупе
географски (и идеолошки) међусобно веома удаљени истраживачи различитих
лингвистичких праваца и усмерења од којих се очекивало да представе своје
идеје за нове правце у развоју србистике.
Конференција је започета подсећањем на значај научног опуса и личног ангажмана професора МГУ Владимира Павловича Гудкова (1934–2020) за србистику и славистику у целини.
У оквиру блока излагања са дијахроном димензијом Јасна Влајић-Поповић
(Институт за српски језик САНУ) говорила је на тему „Српска етимолошка
лексикографија – стари проблеми, нова решења” и представила историјат рада
на етимолошком речнику и досадашњи развој етимолошких истраживања на
Институту за српски језик САНУ. Тренутну фазу етимолошких истраживања
оценила је као формативну и продуктивну будући да је управо у току израда
једнотомног етимолошког речника са основним лексичким фондом и рад на
Приручном етимолошком речнику српског језика (ПЕРСЈ) чији ће први том (А–
О) изаћи из штампе до краја ове, 2021. године. Учеснике скупа заинтересовали су разлози за избор речника савременог српскохрватског језика Милоша
Московљевића као полазног корпуса за ПЕРСЈ. У дискусији је поменуто још
неколико, за етимолошка истраживања веома важних, латералних пројеката,
наиме, на Институту се паралелно ради на развоју софтвера за препознавање
дијакритика, на дигитализацији дијалекатских речника објављених на ћирилици
и на речничкој платформи Расковник.
Виктор Савић (Филолошки факултет, Београд) у свом излагању „Начело
опште конктекстуализације у српској дијахронији” бавио се писменошћу раног средњег века на примерима епиграфских споменика (Черепишки типик и
Светостефанска хрисовуља) и неопходношћу интегрисања филологије и неколико хуманистичких дисциплина: историје уметности, археологије и црквене историје. Излагање Барбаре Ломађистро са Универзитета у Барију (Barbara
Lomagistro, Università degli Studi di Bari Aldo Moro) „Језик дипломатичке писСлавистика XXV/1 (2021)
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мености у српском средњем веку” (Язык документальной письменности в сербском средневековье) изазвало је широку дискусију о језичким цртама правних
докумената, о улози нотара и писара, будући да о њиховом правном образовању
у науци постоје само хипотезе. Са друге стране, у дискусији је указано на то да
постоје и фалсификати докумената, те да није лако установити њихову аутентичност на основу језичких чињеница.
Мотоки Номаћи (Motoki Nomachi, Hokkaido University) у излагању на тему
„Све што Вам треба је словенски: идиолект Аврама Мразовића и полифункционалност црквенословенског” (All you need is Slav: Avram Mrazović’s idiolect and
the polyfunctionality of Church Slavonic), на основу примера из Мразовићевих
дела указује да је његов језик поливалентан, са стилским разликама. У дискусији
је истакнуто да су националне редакције црквенословенског језика још увек нерешени проблем у славистици.
Два излагања имала су социолингвистичко усмерење: Кристијан Фос (Chri
stian Voss, Humboldt-Universität zu Berlin) својим интригантним излагањем „Плу
рицентрични БЦМС у историјској перспективи” (Pluricentric BCMS in historical
perspective), наставља текућу дебату о полицентричним vs. подељеним језицима
уз свест о постојању доминантних и недоминантних варијаната. Излагање је било
илустровано прегледом историјата неколико паралелних екавских и ијекавских
издања из периода југословенског социјализма (дневне новине Борба које су излазиле у Београду и Загребу, затим таква паралелна издања Службених новина и два
издања Крлежине Енциклопедије, као и незавршених издања ове енциклопедије
на албанском и мађарском језику). Укључујући се у полемику о називу језика
(БЦМС) из угла бриселске администрације, Кристијан Фос скреће пажњу на
чињеницу да је стасала нова генерација јужнословенских лингвиста образованих у Западној Европи. Тања Петровић (Znanstvenoraziskovalni center SAZU,
Љубљана) излагањем „Креативност у језику и дијалекатски израз: поглед са југо
источне периферије српског језичког простора” наставља своја истраживања у
домену језичке идеологије и језичке креативности на грађи интернет сајтова,
фејсбук страна и текстова хип-хоп група на локалним говорима призренско-тимочког дијалекта.
Три излагања била су посвећена савременим приступима у истраживању
морфосинтаксе: Андреа Симс (Andrea Sims, The Ohio State University) говорила је на тему „Како се решавају конфликтни морфосинтаксички падежни захтеви: експериментално истраживање ефекта синкретизма у српском језику”
(How conflicting morphosyntactic case requirements get resolved: An experimental
investigation of the syncretism effect in Serbian); коауторска студија Долорес
Леменмајер (D. Lemmenmeier), Анастасије Ешер (A. Escher) и Барбаре Зо
ненхаузер (B. Sonnenhauser, Zürich university) у раду „Морфосинтаксичке
варијације колоквијалног српског. Корпуси и анализе” (Morphosyntactic variation
in colloquial Serbian. Corpora and analyses) анализирала је механизме изостављања
помоћног глагола у тимочким говорима и у говорном српском језику. Донекле
ван уско србистичке теме била је коауторска студија А. М. Красовицког (А. М.
Красовицкий), Гревила Корбета (Greville Corbett) и Метјуа Бермана (Matthew
Baerman, University of Surrey) „Геоинформациона анализа варијативности падежа на материјалу говора српско-бугарског пограничја” (Геоинформационный
анализ падежной вариативности, на материале говоров сербско-болгарского пограничья). Студија се бавила говорима западне Бугарске, односно падежном
варијативношћу личних заменица на грађи бугарског дијалектолошког атласа.
Стање у српској дијалектологији представила је Софија Милорадовић
(Институт за српски језик САНУ) у прилогу „Теме и методолошки пристуСлавистика XXV/1 (2021)
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пи у српској дијалектологији током прве две деценије 21. века”. Из угла
дијалектометрије српским дијалектима се бавила још једна коауторска студија
коју су представили М. С. Морозова (Институт за лингвистику РАН), А. Ј.
Русаков (А. Ю. Русаков, Институт за лингвистику РАН), и А. Л. Ешер (А. Л.
Эшер, Универзитет у Цириху). Њихова студија „Параметар језичке сложености и методе дијалектометрије у истраживању српских дијалеката” (Параметр
языковой сложности и методы диалектометрии в изучении сербских диалектов) анализирала је степене иновативности и степене архаичности дијалеката
и показала да се добијени закључци у великој мери поклапају са закључцима
традиционалне дијалектологије. Примењена методологија првобитно је била
развијена током рада на албанским дијалектима и може се оценити као изузетан допринос балканолошкој лингвистици и балканолошкој славистици.
А. Н. Собољев (Институт за лингвистику РАН, Philipps-Universität Mar
burg) говорио је на тему „Антрополошки обрт у српској лингвистици” (Антро
пологический поворот в сербском языкознании). Антрополошки обрт у српској
лингвистици, наведен у наслову излагања, представља методолошки дезидерат који одражава постојећи интерес истраживачког тима из Санкт Петербурга
за дискурс на српском језику. Њихов приступ успоставља разлику између дискурса као процеса језичке комуникације и дискурса као текста који је резултат језичке комуникације и разрађује ергономски ефективне методе синхроног истраживања говорног понашања у контактним ситуацијама полиглосије,
диглосије и дијаглосије и текстова насталих у циљу индивидуалног комуникативног и лингвистичког профилисања говорника. У излагању су представљене
три експерименталне методе: метода истраживања говорног понашања
двојезичног говорника у ситуацији српско-албанске полиглосије на примеру
Мрковића; затим две методе истраживања дијалекатског текста у ситуацији
дијалекатско-стандарднојезичке диглосије и дијаглосије на примерима тимочког говора – „супротстављене дијалекатске разлике” на теренској грађи из села
Берчиновац и „свеобухватна анализа диференцијалних одлика” на теренској
грађи села Петруша. Иначе, аутоматска метода језичког профилисања носилаца дијалекта на грађи из села Берчиновац доступна je у коауторској студији
објављеној у часопису Acta Linguistica Petropolitana 16/2 (2020).
Биљана Сикимић (Балканолошки институт САНУ) у прилогу „Докумен
тациона лингвистика у Србији: архивирање грађе и израда мултимодалне базе података” критички преиспитује резултате досадашњег рада на документационој
лингвистици у Србији са фокусом на Дигитални архив Балканолошког института САНУ – ДАБИ, односно проблематизује методологију архивирања постојеће
грађе и њену примењивост и доступност ширем кругу корисника. Ради лакшег
претраживања грађе архивиране у ДАБИ, програмерка Ивана Танасијевић са
Математичког факултета Универзитета у Београду успешно је развила мултимодалну базу података, али је могућност њене практичне имплементације у
овом тренутку још отворена.
Пошавши од одреднице стожер у етнолингвистичком речнику Словенских
старина, А. А. Плотникова (Институт за славистику РАН) у излагању „Српско
стожер у етнолингвистичком светлу” (Серб. стожер в этнолингвистическом
освещении) наводи резултате својих теренских истраживања у Пчињи (околина
манастира Прохор Пчињски, 1998) којима допуњава постојеће изоглосе улоге
стожера и гумна (посебно у свадбеним обичајима) и поново истиче значај конзервативности српске традицијске културе као материјала за реконструкцију
прасловенског стања. У дискусију око излагања А. А. Плотникове укључила се
и С. М. Толстој својим тумачењем етнолингвистичке методе која постепеним
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решавањем задатака полази од савременог стања у трагању за прошлим и тиме
се може упоредити са радом археолога.
На веома обимној теренској грађи од око 120 сати снимљеног материјала Г.
П. Пилипенко (Институт за славистику РАН) говорио је на тему „Србизми у
лексици календарске обредности у украјинском језику Босне и Херцеговине”
(Сербизмы в лексике календарной обрядности в украинском языке Боснии и
Герцеговины). Лексиколошки су обрађене и етнолингвистички анализиране основне теме из календарског циклуса обичаја почевши од Божића, преко ускршњих обичаја (последња недеља поста, обичај чувања страже, односно – чувања Христовог гроба, освећење ускршње корпе, антипонашање током
ускршњих празника, остављање офарбаног јајета преко године) све до обичаја
везаних за празник Тројице. Пилипенко је указао на постојање дублетних
именовања и на одређене реалије које су Украјинци затекли по свом досељавању
у Босну, затим на улогу језика службе гркокатоличке цркве за обликовање терминолошких система. У дискусији је отворено питање да ли су у анализираној
етнолингвистичкој терминологији Украјинаца у питању ‘србизми’ или ‘србокроатизми’, као и питање ванлингвистичких критеријума да се неко јело сматра
за ‘обредно’.
Екатерина Јакушкина (Е. И. Якушкина, МГУ) представила је део својих истра
живања на тему којом се систематски бави већ дуже време: „Ареали лексичких
разлика западних и источних говора српскохрватског језика” (Ареалы лексических различий западных и восточных говоров сербскохорватского языка). У
питању су основне тематске лексичке групе и успостављање ареала лексичких парова углавном на основу објављене дијалекатске лексикографске грађе.
Иначе, употреба термина српскохрватски језик традиција је руске славистике
(на руском језику се користи у две варијанте: сербохорватский и сербскохорватский), што је било и једно од питања постављених у дискусији. Екатерина
Јакушкина непосредно после завршетка конференције успешно је на МГУ одбранила своју докторску дисертацију под насловом „Српскохрватска лексика у
општесловенском контексту: семантика и географија” (Сербскохорватская лексика в общеславянском контексте: семантика и география).
У складу са данас уобичајеним начином вредновања научних радова, уместо
традиционалног зборника са скупа, објављивање радова је планирано на руском језику и то у тематском броју часописа одговарајућег научног ранга.
Биљана Сикимић
Балканолошки институт САНУ
biljana.sikimic@bi.sanu.ac.rs
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ А. И. КУПРИН. ВНЕ ВРЕМЕНИ И ГРАНИЦ.
26 АВГУСТА 2020 Г., ПЕНЗА
2020 год в России прошел с Куприным: помимо литературных вечеров, творческого купринского конкурса, видеолекций, состоялись три научно-практические конференции: в Москве, Саранске и в Пензе. Главное торжество проходило на родине писателя в маленьком провинциальном Наровчате Пензенской
области, где с 1981 г. работает музей А. И. Куприна. 26 августа, в день рождения писателя (по старому стилю), в Пензенском Литературном музее состоялась Международная научно-практическая конференция «А.И. Куприн. Вне
времени и границ». Работа конференции осуществлялась в онлайн-формате и
транслировалась на портале Культура РФ.
География современных исследователей-купринистов была представлена
необычайно широко: от Японии, Сербии, Франции, Узбекистана и Белоруссии
до сельской школы в российской глубинке. Среди участников конференции
были ученые из университетов России и Сербии, Дома Русского Зарубежья
(Москва), Дома-музея М. И. Цветаевой (Москва), Музея циркового искусства
(Санкт-Петербург), литературоведы, культурологи, сотрудники российских музеев, архивов, библиотек, учителя школ, историки и краеведы.
Работа конференции началась с приветствия участников международного
собрания заместителя Председателя правительства Пензенской области Олега
Ягова и Генерального директора Объединения государственных литературномемориальных музеев (в которое входит музей Куприна) Натальи Полевой. Во
вступительном слове-приветствии купринист, научный сотрудник Пензенского
Литературного музея, Татьяна Кайманова познакомила гостей с историей
Купринских конференций и отметила, что уже традиционно купринские конференции собирают творческие силы Европы и Азии.
Работа конференции проходила в четырех секциях. В литературоведческой
секции «Куприн – мастер прозы» (модератор Тимакова Анна Александровна,
кандидат филологических наук, заведующая кафедрой «Литература и методика преподавания литературы» Пензенского государственного университета) обсуждался широкий круг проблем, связанный с жанровым своеобразием,
поэтикой и языковыми особенностями творчества Куприна. Литературовед из
Иркутского государственного университета, кандидат филологических наук
Сергей Ташлыков, много лет занимающийся купринской тематикой, выпустивший несколько книг (А. И. Куприн. Поэтика новеллы, Куприн в дореволюционной
критике и др.) и ставший одним из активных авторов Купринской энциклопедии (2016), в своем докладе «Каменные летописи и палимпсесты в публицистике Куприна» обратился к малоизвестным публицистическим произведениям
Куприна Вандализм и Памятники. К.ф.н. Анна Тимакова раскрыла тему «Образ
русского мужика в трактовке Куприна, писателей и публицистов его времени»,
обнаружив общие и контрастные подходы к вопросу ментальности русского
мужика в произведениях А. Куприна, И. Бунина, И. Родионова. Специалист
по зарубежной литературе, к.ф.н. Лариса Мещерякова выбрала тему «Куприн
и Марк Твен: „широкая всечеловечность“ творца», построив виртуозный анаСлавистика XXV/1 (2021)
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лиз анималистической темы на основе ссылки Куприна на «притчу о марктвеновской собаке и докторе». Исследователей интересовали такие вопросы
как «А. И. Куприн. Песнь отдохновению души человеческой» (Павел Гагаев,
доктор педагогических наук, профессор Пензенского государственного университета, Андрей Гагаев, доктор философских наук, профессор Мордовского
государственного университета имени Н. П. Огарева); «Время и пространство
в повести А. И. Куприна Колесо времени» (Марина Жиркова, к.ф.н., доцент
Ленинградского государственного университета); «Тема покаяния в рассказах
Куприна На реке и Демир-Кая (Светлана Гурская, сотрудник Литературного
музея); «Роль и функции музыки в повести А. И. Куприна Впотьмах» (Нина
Кузнецова, кандидат филологических наук, доцент Пензенского государственного университета); «Мемуары как жанр нон-фикшн в творческом наследии
Куприна» (Шундрова Дарья, студентка Пензенского педагогического института); «Классификация сказок Куприна» (Валентина Михайлова, студентка
Ленинградского гос. университета); «Галчонок А. К. Гольдебаева и Яма А. И.
Куприна: Тексты и подтексты» (Ксения Морозова, аспирант Самарского государственного университета; «Рецепция творчества А. И. Куприна современными читателями» (Галина Пранцова, кандидат педагогических наук, профессор
Пензенского государственного университета. Представитель молодого научного сообщества Кацуя Мацуяма (Япония) изумил слушателей очень тонким прочтением и анализом одного из рассказов Куприна в своем докладе «Арбузов и
образ лошади в рассказе Куприна В цирке».
В секции №2 «Наследие А. И. Куприна в архивах, библиотеках, музейных
собраниях» (модератор Рассказова Лариса Викторовна, кандидат культурологии, научный сотрудник комиссии по канонизации Пензенской епархии) докладчики сделали несколько важных открытий в изучении родословной писателя. Галина Григорьева, консультант архивного управления Министерства
культуры национальной политики и архивного дела Республики Мордовия (г.
Саранск), познакомила с архивными документами о предках А.И. Куприна,
живших в уездах мордовского края, а также с обнаруженными в архиве письмами Кулунчаковых, родственников писателя со стороны матери. Историк
Владимир Туркин (г. Пермь) в докладе «Семья Морица Генриха: легенды и факты» представил найденные метрические документы, уточняющие дату рождения Елизаветы Гейнрих, второй жены писателя. Обобщающий материал прозвучал в сообщении «О родословных корнях А. И. Куприна» Геннадия Горланова,
д.ф.н., профессора Пензенского государственного университета.
Период эмиграции нашел отражение в докладах специалистов по русскому
зарубежью. Татьяна Марченко, выдающийся российский ученый, доктор филологических наук, зав. отделом Русского Зарубежья в таком солидном научном
учреждении как Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына (г.
Москва), в своем докладе «Рука Бальзака: А. И. Куприн в Париже» уделила внимание парижскому аспекту жизни и творчества Куприна. Основу доклада Ольги
Ростовой, старшего научного сотрудника Дома-музея Марины Цветаевой (г.
Москва) составил вопрос об участии Куприна в Съезде Союза русских писателей и журналистов в Белграде (1928 г.).
В работе секции приняли участие представители многих российских музеев, в том числе из Наровчата, родных мест Куприна. Были заслушаны доклады
Марии Рожковой, заведующей музеем А. И. Куприна («Прижизненные публикации произведений А. Куприна в российских периодических изданиях 1913–
1915 гг.: из коллекции ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области»); Александра Сохрякова, директора
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Наровчатского историко-архитектурного музея-заповедника («Купринские материалы в фондах Наровчатского историко-архитектурного музея-заповедника»). Коллег поддержала и заведующая музеем Батюшковых и А. И. Куприна
(с. Даниловское, Вологодская область) Светлана Белова, рассказавшая о пребывании Куприна в имении друга Ф. Д. Батюшкова и отражении даниловских реалий в его произведениях.
Очень ярким и насыщенным интересными сведениями был доклад Екатерины
Шаиной, кандидата культурологических наук, директора единственного в мире
Музея циркового искусства (г. Санкт-Петербург). Экспонаты из богатейшей
фондовой коллекции и цирковые рассказы Куприна позволили раскрыть тему
«Знаток „ярко освещенного заколдованного круга“: цирковой мир глазами А.
И. Куприна». Цирк был для Куприна не просто увлекательным зрелищем или
предметом изучения – со многими артистами его связывала многолетняя дружба.
Такими были клоун Жакомино и чемпион Российской Империи по тяжелой атлетике силач Иван Заикин. В рассказах Куприна встречается более тридцати имен
реальных артистов. Программки, фотографии, журнальные публикации, гравюры и акварельные рисунки, которыми обладает музей, дают возможность узнать,
как выглядели купринские персонажи: наездницы Ольга и Марта Сур, канатоходец Шарль Блонден, клоун Танти Джеретти. Фонды Музея цирка располагают
письмом А. И. Куприна от 2 мая 1917 г. в редакцию газеты Эхо Цирка, издаваемой
Международным союзом артистов цирка.
Порадовало, что к конференции присоединилась и Гатчина – любимый писателем городок, где в 1911 г. им был куплен дом и где он прожил до эмиграции. О «Доме Куприна в Гатчине (новые архивные материалы)» сделала доклад
Наталья Юронен, библиограф Гатчинской городской библиотеки имени А. И.
Куприна (г. Гатчина, Ленинградская обл.). Работу этой секции украсило, как
всегда логически выстроенное, выступление кандидата культурологии Ларисы
Рассказовой, научного сотрудника комиссии по канонизации Пензенской епархии (купринская тема всегда была в сфере ее научных интересов, так как до
2019 г. Л. Рассказова работала главным хранителем фондов Объединения литературных музеев и написала несколько статей для Купринской энциклопедии).
Культуролог обратилась к забытому очерку А. И. Куприна «Павлик Шувалов»
(1930), посвященному геройски погибшему в 1919 г. северозападнику.
Помимо архивистов, музейщиков, библиотекарей в работе секции принял участие историк театра Виталий Соколов, зав. литературной частью
Пензенского драматического театра. В своем докладе «А. И. Куприн на театральной сцене России XXI века» он рассказал, какие интересные и спорные
воплощения купринских произведений привлекли его внимание как театрального критика и какие из творений писателя наиболее часто востребованы современными режиссерами.
Секция №3 «Куприн и современники» (модератор Кайманова Татьяна
Александровна, научный сотрудник Пензенского Литературного музея) объединила ученых и исследователей из России и зарубежья. Выдающийся сербский и российский ученый Ирина Антанасиевич, доктор филологических
наук, ординарный профессор кафедры славистики Белградского университета
(Республика Сербия), знаток культуры русской эмиграции, культуры балканских государств, блистала глубиной раскрытия темы: «А. И. Куприн: балканское пространство и время». Сербский след в судьбе и творчестве русского писателя оказался очень разнообразным, и профессор И. Антанасиевич осветила
вопрос о публикациях Куприна в сербских газетах 1914, 1918 гг.; представила
архивный документ: выписку о награждении Куприна и других писателей-эмиСлавистика XXV/1 (2021)
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грантов орденом св. Саввы (1928 г.). Пополнила купринистику неизвестным
фактом: в 1929 г. Куприн переводил пьесу Д. Николаевича Волга-Волга.
Слушать увлеченных исследователей – одно удовольствие, все наслаждались логикой построения доказательств и игрой ума российского историка Марины Сорокиной. Кандидат исторических наук, заведующая отделом
истории Российского Зарубежья Дома Русского Зарубежья имени Александра
Солженицына (г. Москва) своим докладом «Парижский круг Куприна: таинственный ориенталист Андрей Балакин» заинтриговала слушателей удивительной судьбой востоковеда, подружившегося в эмиграции с Куприным, тоже влюбленным в «яркий, цветной, экзотический восток».
Наш соотечественник, ныне проживающий во Франции Максим Макаров,
кандидат технических наук, автор статей о русской эмиграции и книги Русский
холм (Париж, 2017), посвященной истории русской колонии на юге Франции,
где в 1929 г. на мысе Гурон побывал Куприн, раскрыл тайну прототипа Кены в
купринском очерке «Мыс Гурон». Присланный на конференцию доклад об очаровательном Кене – Иннокентии Швецове сопровождался уникальными фотографиями из личного архива, на которых запечатлены и сам И. Швецов, и те места на побережье, где провел лето 1929 г. Куприн.
Прихотливая судьба свела на Купринской конференции увлеченных людей, близких по интересам и вопросам исследования: Максим Макаров изучает историю русского дачного поселка в Ла Фавьере, основанного по типу
крымского Бати-Лимана, но уже на юге Франции в 1920-е гг., баронессой Л. С.
Врангель, урожденной Елпатьевской (подруга молодости Куприна, переписывавшегося с ней до конца жизни), а другой участник нашего научного собрания
Алекс Врангель (Франция) – внук той самой баронессы Людмилы Сергеевны
Врангель. В семейном альбоме Алексея Врангеля хранится много редчайших
фотографий, и их увидели все присоединившиеся к конференции на платформе
ZOOM: неизвестное фото молодого Куприна 1901 г., редкие снимки Людмилы
Сергеевны Елпатьевской, ее родителей, друживших с Куприным. Сообщение
А. С. Врангеля «Елпатьевские – друзья Куприна» вызвало неподдельный интерес со стороны всех участников конференции.
Тему, связанную с региональным краеведением, представила в своем докладе Виктория Миленко, кандидат филологических наук, доцент Гуманитарнопедагогического института Севастопольского государственного университета, писатель, автор книг о Саше Черном, А. Аверченко, А. Куприне. Занимаясь
популяризацией творчества писателей, чья жизнь связана с Крымом, В.
Миленко рассказала в своем докладе об авторском просветительском проекте
«Встречайте: Куприн!» в контексте литературного севастополеведения.
В работе секции «Куприн и современники» приняли активное участие пензенцы: кандидат филологических наук, доцент Пензенского гос. университета,
поэт Валерий Сухов с докладом «Куприн и Есенин: творческий диалог прозаика и поэта»; кандидат исторических наук, специалист Пензенской картинной
галереи и доцент Пензенского гос. университета архитектуры и строительства
Алла Вазерова, которой оказалась близка проблематика искусства и истории,
и из этого симбиоза родилась тема ее доклада «Революционные годы в России
глазами Куприна и его современников-художников». В работу секции вписалась
и тема молодого учителя литературы, аспиранта Пензенского государственного
университета Елены Щепакиной об эстетических взглядах Куприна в его очерках о русских писателях. Неожиданным открытием стал интересный доклад
Любови Рудневой, специалиста по просветительской работе музея-усадьбы В.
Г. Белинского ГБУК «Объединение государственных литературно-мемориальСлавистика XXV/1 (2021)
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ных музеев Пензенской области», которая познакомила с воспоминаниями о
Куприне одного из его современников, забытого писателя Серебряного века,
Николая Карпова (кстати, земляка Куприна по Наровчатскому уезду). Его
воспоминания «Болото Серебряного века» открыли череду знакомцев и друзей А.И. Куприна, о которых в купринистике мало было известно. Работа Л.
Рудневой включила и неопубликованные письма Куприна к другу-издателю
Н. Корецкому. Красочную и насыщенную презентацию «Страницы биографий
А. И. Куприна, И. Е. Репина, Г. С. Петрова в фильме Непостижимый Репин.
Что осталось за кадром?» предложила Лариса Трушина, журналист, сценарист
и режиссер документально-художественных фильмов. В докладе-презентации
автор продемонстрировала как широко известный портрет священника Г. С.
Петрова, выполненный Репиным и находящийся в Пензенской картинной галерее, так и неизвестный рисунок Репина с изображением Петрова из коллекции
Русского музея. Тему дружбы Куприна со священником, венчавшим его и крестившим дочь Лидию, продолжило и обращение к неизвестному письму Г. С.
Петрова к Куприну.
Секция №4 «Изучение творчества А. И. Куприна в высшей и средней школе»
(модератор Перепелкина Лариса Петровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Литература и методика преподавания литературы» Пензенского
государственного университета) была посвящена педагогическим и методическим вопросам. Опытом методики преподавания купринской темы поделились учителя высшей и средней школы не только России, но и Республики
Белоруссии, Республики Узбекистан. С большим вниманием преподаватели прослушали доклады «Обучение русскому языку как неродному на основе работы
с текстами художественных произведений: на примере повести А. И. Куприна
Гранатовый браслет (Галина Рахматуллаева, кандидат филологических наук,
доцент кафедры «Узбекский и русский языки» Университета мировой экономики и дипломатии (г. Ташкент, Республика Узбекистан); «Методика Куприна:
Изучение творчества А. И. Куприна в средней школе» (Елена Максимова, учитель литературы из г. Могилев, Республика Беларусь). О творчестве Куприна
во внеурочной деятельности, в образовательном и воспитательном процессе
в средней школе говорили пензенские учителя русского языка и литературы
Юлия Ильичева, Ольга Маркина, Ольга Сазонова, раскрывшая вопрос об использовании фильмов-экранизаций А. И. Куприна на уроках литературы в средней школе. Итог горячему обсуждению методики преподавания подвела Лариса
Перепелкина, кандидат педагогических наук, доцент Пензенского государственного университета в своем докладе «Современные методические подходы
к изучению рассказов А. И. Куприна на уроках литературы в средних классах».
Итоги научного собрания оказались блестящими. В литературоведческом и
историческом аспектах поднят огромный пласт материалов от забытого земляка и литератора Серебряного века Николая Карпова, востоковеда Андрея
Балакина, дружественного семейства Елпатьевских до купринских героев
Иннокентия Швецова и Павлика Шувалова. Найдены новые архивные документы, расширившие сведения о родословной Куприна, о круге его знакомств.
Иконографию Куприна обогатили неизвестные фотографии из семейного альбома Елпатьевских. Научные открытия, которых на конференции было сделано не мало, будут служить развитию куприноведения, они являются важнейшим ресурсом для дополнения Купринской энциклопедии. Главный итог
Международной Купринской конференции – это и практический результат.
Уникальные материалы, которыми поделились участники-докладчики, уже
вошли в экспозицию музея Куприна, обогатив ее новыми красками. Многие
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из купринистов (Ирина Антанасиевич, Татьяна Кайманова) передали в фонды музея Куприна редчайшие прижизненные издания произведений писателя.
Конференция стала настоящим праздником для ума, сердца и души. Научно!
Интересно! С вдохновением! И самое главное – с любовью к А. И. Куприну!
Татьяна Кайманова
Пензенский литературный музей
t.kaimanova@yandex.ru
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др Предраг Мутавџић, ванредни професор
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за неохеленске студије
др Марија Опачић
Београд
др Стефана Пауновић Родић, доцент
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
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др Владимир Поломац, ванредни професор
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
Катедра за српски језик
др Људмила Поповић, редовни професор
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
др Снежана Поповић, доцент*1
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
др Иво Поспишил, редовни професор
Масариков универзитет у Брну
Филозофски факултет
Институт за славистику
мср Ана Радовић Фират, наставник страног језика
Универзитет у Крагујевцу
Факултет техничких наука у Чачку
Катедра за педагошко-техничке науке
др Биљана Сикимић, научни саветник
Српска академија наука и уметности
Балканолошки институт, Београд
мср Ана Римар Симуновић, асистент
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за русинистику
др Стана Ристић, научни саветник
Српска академија наука и уметности
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*1
Уредништво изражава искрену захвалност доц. др Снежани Поповић за превођење резимеа на српски језик.
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УПУТСТВO ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ
Часопис Славистика је научно периодично издање које објављује оригиналне
радове из области словенске филологије, теорије лингвистике и књижевности,
историје славистике и сродних научних области, као и научну критику, хронику и библиографију.
Уредништво Славистике се састоји од еминентних стручњака-слависта из
различих словенских и несловенских земаља.
Сви прилози у часопису Славистика рецензирају се од стране најмање
два компетентна стручњака од којих је један обавезно спољни рецензент.
Рецензирање је анонимно у оба правца.
Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој
публикацији не могу бити прихваћени за објављивање у Славистици.
Прилог који упућујете часопису ради објављивања треба да има јасно
одређену тему и прецизно образложену мотивацију метода које су у њему
коришћене. Тврдње које износите у њему морају бити теоријски потврђене и
емпиријски проверене. Рад мора представљати оригинално научно дело, које се
ни у ком погледу не може сматрати плагијатом или аутоплагијатом. Уредништво
поздравља полемичке радове који се ослањају на убедљиву аргументацију.
Славистика објављује резултате истраживања на свим словенским језицима,
као и на енглеском језику. Рукопис треба да буде исправан у погледу правописа,
граматике и стила. Треба такође обратити пажњу на следеће елементе:
а) Наслови посебних публикација (монографија, зборника. часописа, речника и сл.) који се помињу у раду штампају се курзивом на језику и писму на којем
је публикација која се цитира објављена, било да је реч о оригиналу или о преводу.
б) У тексту на српском језику страна имена која се помињу у раду пишу се
транскрибовано према правилима Правописа српског језика, а када се страно
име први пут наведе, у загради се даје изворно писање, осим ако је име широко
познато (нпр. Фердинанд де Сосир) или се изворно пише као у српском (нпр.
Владимир Бондарко).
в) У парентезама презиме аутора наводи се у изворном облику и писму, нпр.
(Пипер 2015), (Апресян 1974), (Geeraerts 2006).
г) Цитати из дела на страном језику, у зависности од функције коју имају,
могу се наводити на изворном језику или у преводу, али је потребно доследно
се придржавати једног од наведених начина цитирања. Уколико су наводи дати
у изворном језику, аутор у фусноти може дати њихов превод.

Елементи рада по редоследу
1. Име и презиме аутора, установа у којој је запослен, електронска адреса (у
приказима и хроникама ови подаци се наводе испод текста, с тим што се име и
презиме наводе курзивом).
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Чланци:					

Прикази или хронике:

Марија Николић 			
Универзитет у Београду 			
Филолошки факултет 			
Катедра за славистику 			
mnikolic@fil.bg.ac.rs 			

Марија Николић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
mnikolic@fil.bg.ac.rs
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2. Наслов рада верзалом (назив и број пројекта у оквиру којег је настао чланак навести у подножној напомени на дну странице, везаној звездицом за наслов рада).

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА*
3. Наслов приказа може бити библиографска одредница.

КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И КУЛТУРА: СЛАВИСТИЧКА
ПЕРСПЕКТИВА. Београд: Јасен, 2018, 271.
NADREALIZAM U SVOM I NAŠEM VREMENU = LE SURREALISME EN SON TEMPS
ET AUJOURD’HUI.
ED. JELENA NOVAKOVIĆ.
Beograd: Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, 2007, 447.

Пример за хронике:

XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27. август 2018)
4. Сажетак (до 10 редака) и кључне речи (до 10) на језику рада.
5. Сажетак (до 20 редака) и кључне речи (до 10) на енглеском језику.
6. Основни текст.
7. Цитирана литература (за рад написан ћирилицом прво дати литературу на
ћирилици по азбучном реду презимена аутора, а затим литературу на латиници
по абецедном реду презимена аутора; за рад написан латиницом редослед је обрнут, библиографске јединице које нису наведене ћирилићним писмом обавезно се транслитеришу према упуствима која су наведена ниже).
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8. Резиме: име и презиме аутора, наслов рада (испод наслова написати
Резиме), текст резимеа, кључне речи; уколико је рад на српском језику, резиме
може бити на једном од светских језика (енглеском, немачком, руском, француском); уколико је рад на страном језику, резиме је на српском (страним ауторима Уредништво обезбеђује превод резимеа на српски језик). Резиме не би требало да прелази 10% дужине текста.
Имя Фамилия

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Резюме
Текст резюме.
Ключевые слова: ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово.
9. Прилози (фотографије, слике, табеле, факсимили и сл.) означити бројем, а
у основном тексту назначити место прилога (прилог 1, прилог 2 итд.).
Обим рада и слање
Обим рада треба да обухвата до 30.000 словних места.
Радове треба слати електронски у Word формату и, уколико је неопходно, у
PDF-у на адресу Уредништва: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs.
9. Технички захтеви
Формат: *.doc или *.rtf.
Фонт: Times New Roman.
Величина слова основног текста, наслова рада, наслова Цитирана литература, Извори и целокупног резимеа – 12pt.
Величина слова подножних напомена, сажетака са кључним речима, као и
списка цитиране литературе – 10pt.
Пасуси у основном тексту и подножним напоменама треба да буду увучени
1cm.
Интервал – 1.15.
Фонтови који не одговарају стандарду Unicode (нпр. фонетска транскрипција,
црквенословенска азбука, старогрчки алфабет, симболи и сл.), морају се послати електронском поштом као посебан прилог уз рад у формату *.pdf.
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Цитирање референци у тексту
1. Упућивање на монографију у целини (Пипер 2015) или студију у целини
(Плунгян 2002).
2. Упућивање на одређену страницу или више суседних и несуседних страница (Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101).
3. Упућивање на студије истог аутора из различитих година – хронолошким
редом (Падучева 2006, 2008).
4. Упућивање на студије истог аутора из исте године (Ивић 1990а, 1990б),
(Храковский 2015а), (Храковский 2015б).
5. При упућивању на студију више аутора наводи се само презиме првог уз
употребу скраћенице и др./et al. (Пипер и др. 2005: 325), (Hennig et al. 2006:
7–15).
6. Упућивање на радове два или више аутора (Lakoff 1990; Langacker 1991;
Кубрякова 1991).
7. Рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према пагинацији,
осим ако је рукопис пагиниран.
8. Прилоге (фотографије, слике, табеле, факсимиле и сл.) означити бројем, а
у основном тексту назначити место прилога (прилог 1, прилог 2 итд.).
Одељак са цитираном литературом и изворима
Списак цитираних радова даје се у засебном одељку насловљеном Цитирана
литература.
Ако опис библиографске јединице обухвата неколико редова, сви редови
осим првог увучени су удесно за два словна места (висећи параграф).
У одељцима Цитирана литература и Извори неопходно је уз референце које
нису дате латиницом навести њихову латиничку транслитерацију ради што
прецизнијег електронског утврђивања цитатности.
Латиничка транслитерација се наводи у угластим заградама одмах испод референце. Аутоматска транслитерација текста доступна је на следећој адреси:
https://www.translitteration.com/transliteration/en/russian/ala-lc/ (дат је пример за
руски језик, у падајућем менију траже се други језици, нпр. за српски језик потребно је одабрати Serbian итд.). За референце у латиничком писму није потребно наводити транслитерацију.
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Литература се наводи на следећи начин:
а) књига (један аутор):
Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.
[Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička ispitivanja.
Knj. 1. 2. izd. Beograd: Nolit, 1958]
Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые
структуры. Санкт-Петербург: Наука, 2005.
[Bondarko, Aleksandr V. Problemy funkcionalʹnoj grammatiki. Polevye struktury.
Sankt-Peterburg: Nauka, 2005]
Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
б) књига (више аутора):
Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови
Сад: Матица српска, 2015.
[Piper, Predrag, Ivan Klajn. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad:
Matica srpska, 2015]
Bybee, Joan L., Revere Perkins, William Pagliuca. The evolution of grammar:
Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University
of Chicago Press, 1994.
в) зборник радова:
Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса:
Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских культур, 2010.
[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimodejstvie
grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]
г) рад у часопису:
Мальчуков, Андрей Л., Виктор С. Храковский. «Наклонение во взаимодействии с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы
языкознания 6, 2015: 9–32.
[Malʹčukov, Andrej L., Viktor S. Hrakovskij. «Naklonenie vo vzaimodejstvii s
drugimi kategoriâmi: opyt tipologičeskogo obzora». Voprosy âzykoznaniâ 6,
2015: 9–32]
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д) рад у зборнику радова:
Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функциональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализованность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.
[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A. V. Bondarko (red.) Teoriâ funkcionalʹnoj
grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaâ lokalizovannostʹ, taksis.
Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]
Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality: A
new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again.
Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.
ђ) речник:
ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–.
Praha: Academia, 1989–.
Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни речник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ,
Филолошки факултет, 2005.
[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog
jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]
е) фототипско издање:
Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.
[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.),
Kiïv: Naukova dumka, 1979]
ж) рукописна грађа:
Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899:
Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.
[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899:
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]
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з) публикација доступна у електронском облику:
Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив петербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале
Рутения] <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.
[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv
peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo
âzyka filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://
www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]
Приликом навођења распона страница, како у парентезама тако и у цитираној
литератури, наводи се црта, не цртица (нпр. 115–120, а не 115-120).
После одељка Цитирана литература наводе се извори под насловом
Извори у засебном одељку на истим принципима библиографског описа који се
примењује у одељку Цитирана литература.
Уредништво часописа Славистика

Славистика XXV/1 (2021)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Журнал «Славистика» является научным периодическим изданием, публикующим оригинальные работы из области славянской филологии, теории языкознания и литературоведения, истории славистики и других родственных научных областей, а также научную критику, хронику и библиографию.
В состав редакции «Славистики» входят выдающиеся специалисты-слависты из различных славянских и неславянских стран.
Все работы в журнале «Славистика» проходят рецензирование не менее
двух компетентных специалистов, из которых один обязательно является внешним рецензентом. Рецензирование является анонимным (редакция не сообщает
имени автора и имен рецензентов).
Работы, которые уже опубликованы или предложены к публикации в каком-либо другом издании, не могут быть приняты к публикации в журнале
«Славистика».
Тема работы, направляемой в журнал для публикации, должна быть ясно
сформулирована, используемые методы – четко обоснованы. Суждения, излагаемые в работе, должны быть обоснованы теоретически и проверены эмпирически. Работа должна представлять собой оригинальный научный труд, который
никоим образом не может считаться плагиатом или автоплагиатом. Редакция
приветствует полемические работы, опирающиеся на убедительную аргументацию.
«Славистика» публикует результаты исследований на всех славянских языках, а также на английском языке. Рукопись должна быть правильной с точки
зрения правописания, грамматики и стилистики. Также следует обратить внимание на следующие элементы работы:
а) Названия отдельных публикаций (монографий, сборников, журналов, словарей и т.п.), упоминаемые в работе, печатаются курсивом на том языке и тем
алфавитом, на которых опубликована цитируемая публикация, независимо от
того, идет ли речь об оригинале или о переводе.
б) Иностранные имена, упоминаемые в работе, в тексте на сербском языке пишутся в транскрипции согласно правилам «Правописания сербского языка», а когда иностранное имя указывается первый раз, в скобках указывается
оригинальное написание, за исключением случаев, когда имя широко известно
(напр., Фердинанд де Соссюр) или когда оригинальное имя пишется так же, как
в сербском языке (напр., Владимир Бондарко).
в) В скобках фамилия автора указывается в оригинале, например: (Пипер
2015), (Апресян 1974), (Geeraerts 2006).
г) Цитаты из произведений на иностранном языке, в зависимости от выполняемой ими функции, могут указываться на оригинальном языке или в переводе, однако необходимо последовательно придерживаться одного из указанных
способов цитирования. Если цитаты приведены на языке оригинала, автор в
примечании может дать их перевод.
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Компоненты работы в порядке следования
1. Имя и фамилия автора, учреждение, в котором он работает, электронный
адрес (в рецензии и хронике эти данные указываются после текста, а имя и фамилия выделяются курсивом):
Статьи:				

Рецензия или хроника:

Мария Николич			
Белградский университет 		
Филологический факультет 		
Кафедра славистики 			
mnikolic@fil.bg.ac.rs 		

Мария Николич
Белградский университет
Филологический факультет
Кафедра славистики
mnikolic@fil.bg.ac.rs

2. Название работы заглавными буквами (название и номер проекта, в рамках которого выполнена статья, следует указывать в комментарии внизу страницы, с отсылкой в виде звездочки после названия работы):

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА*
3. Названием рецензии могут быть библиографические данные о рецензируемой книге:

КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И КУЛТУРА: СЛАВИСТИЧКА
ПЕРСПЕКТИВА. Београд: Јасен, 2018, 271.
NADREALIZAM U SVOM I NAŠEM VREMENU = LE SURREALISME EN SON TEMPS
ET AUJOURD’HUI.
ED. JELENA NOVAKOVIĆ.
Beograd: Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, 2007, 447.

Пример оформления названия хроники:

XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27. август 2018)
4. Аннотация (до 10 строчек) и ключевые слова (до 10) на языке работы.
5. Аннотация (до 20 строчек) и ключевые слова (до 10) на английском языке.
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6. Основной текст;
7. Литература (для работы, написанной на кириллице, сначала следует указать литературу на кириллице в алфавитном порядке фамилий авторов, а затем
литературу на латинице в алфавитном порядке фамилий авторов; в работе, написанной на латинице, сначала указывается литература на латинице, потом на
кириллице, все библиографические единицы, которые даются не на латинице,
обязательно транслитерируются буквами латинского алфавита в соответствии с
правилами, приведенными ниже).
8. Резюме: имя и фамилия автора, название работы (под названием написать: Резюме), текст резюме, ключевые слова. Если работа на сербском языке,
резюме может быть на одном из мировых языков (английском, немецком, русском, французском). Если работа на иностранном языке, резюме – на сербском
(для иностранных авторов редакция обеспечивает перевод резюме на сербский
язык). Резюме не может превышать 10% объема текста:
Имя Фамилия

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Резюме
Текст резюме.
Ключевые слова: ключевое слово, ключевое слово, ключевое слово.
9. Приложения (фотографии, рисунки, таблицы) пронумеровать, а в основном тексте указать место приложения (приложение 1, приложение 2 и т.д.).
Объем и отправка работы
Объем работы – до 30.000 знаков с пробелами.
Работы следует высылать в электронном виде в формате Word и, в случае необходимости, в формате PDF, по адресу: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs
Технические требования
Формат: *.doc или *.rtf.
Шрифт: Times New Roman.
Размер шрифта основного текста, названия статьи, заглавия раздела
Использованная литература, Источники и всего резюме – 12pt.
Размер шрифта подстрочных примечаний, аннотаций с ключевыми словами
и списка цитируемой литературы – 10pt.
Отступ первой строки абзаца и сноски следует установить на 1 см.
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Интервал – 1.15.
Шрифты, не соответствующие стандарту Unicode (напр., фонетическая
транскрипция, церковнославянская азбука, древнегреческий алфавит, символы
и т.п.), необходимо высылать по электронной почте в особом приложении к работе в формате *.pdf.
Цитирование литературы в тексте
а) Ссылка на монографию (Пипер 2015) или статью (Плунгян 2002);
б) ссылка на определенную страницу, на несколько страниц, следующих
одна за другой, или на разные страницы (Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada
1985: 96, 101);
г) ссылка на работы одного автора, вышедшие в различные годы – в хронологическом порядке (Падучева 2006, 2008);
в) ссылка на работы одного автора, опубликованные в один год (Ивић 1990а,
1990б), (Храковский 2015а), (Храковский 2015б).
д) в ссылке на работу нескольких авторов указывается только фамилия первого и используется сокращение и др./et al. (Пипер и др. 2005: 325), (Hennig et
al. 2006: 7–15);
ђ) ссылка на работы двух или нескольких авторов (Lakoff 1990; Langacker
1991; Кубрякова 1991);
ж) при цитировании рукописи применяется фолиация (напр. 2а–3б), а не пагинация, за исключением случаев, когда рукопись пагинирована.
Раздел с использованной литературой и источниками
Список литературы подается в отдельном разделе, озаглавленном Использо
ванная литература.
Если описание библиографической записи включает несколько строчек, все
строчки, кроме первой, сдвинуты вправо на два знака.
В разделах Использованная литература и Источники все библиографические ссылки, которые поданы не латиницей, обязательно транслитерируются в целях обеспечения отслеживания цитируемости в международных
базах данных.
Транслитерация подается в квадратных скобках, непосредственно под библиографической записью.
Транслитерация производится с помощью автоматического транслитератора, доступного по адресу: https://www.translitteration.com/transliteration/en/
russian/ala-lc/ (подан пример автоматической транслитерации для русской кириллицы, для других алфавитов необходимо найти в выпадающем меню название соответствующего языка).
Библиографические ссылки на латинице не транслитерируются.
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Литература указывается следующим образом:
а) ссылка на монографию одного автора:
Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.
[Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička ispitivanja.
Knj. 1. 2. izd. Beograd: Nolit, 1958]
Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые
структуры. Санкт-Петербург: Наука, 2005.
[Bondarko, Aleksandr V. Problemy funkcionalʹnoj grammatiki. Polevye struktury.
Sankt-Peterburg: Nauka, 2005]
Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
б) ссылка на монографию нескольких авторов:
Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови
Сад: Матица српска, 2015.
[Piper, Predrag, Ivan Klajn. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad:
Matica srpska, 2015]
Bybee, Joan L., Revere Perkins, William Pagliuca. The evolution of grammar:
Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University
of Chicago Press, 1994.
в) ссылка на сборник работ:
Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса:
Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских культур, 2010.
[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimodejstvie
grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]
г) ссылка на работу в журнале:
Мальчуков, Андрей Л., Виктор С. Храковский. «Наклонение во взаимодействии с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы
языкознания 6, 2015: 9–32.
[Malʹčukov, Andrej L., Viktor S. Hrakovskij. «Naklonenie vo vzaimodejstvii s
drugimi kategoriâmi: opyt tipologičeskogo obzora». Voprosy âzykoznaniâ 6,
2015: 9–32]
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д) ссылка на работу в сборнике:
Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функциональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализованность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.
[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A. V. Bondarko (red.) Teoriâ funkcionalʹnoj
grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaâ lokalizovannostʹ, taksis.
Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]
Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality: A
new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again.
Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.
е) ссылка на словарь:
ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–.
Praha: Academia, 1989–.
Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни речник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ,
Филолошки факултет, 2005.
[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog
jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]
ж) ссылка на факсимильное издание:
Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.
[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.),
Kiïv: Naukova dumka, 1979]
з) ссылка на рукопись:
Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899:
Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.
[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899:
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]
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и) ссылка на публикацию, доступную on-line:
Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив петербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале
Рутения] <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.
[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv
peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo
âzyka filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://
www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]
При ссылке на определенные страницы, следующие одна за другой, в основном тексте и в разделе с литературой следует писать тире, а не дефис (нaпр., не
115-120, а 115–120).
Источники указываются под названием Источники в отдельном разделе после раздела Использованная литература. При этом применяются те же
правила библиографического оформления, которые применяются в разделе
Использованная литература.
Редколлегия журнала Славистика
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
The journal Slavic Studies is the scientific periodical that publishes original papers
in the field of Slavic philology, theory of linguistics and literature, history of Slavic
studies and related scientific areas, as well as scientific criticisms, chronicles and
bibliographies.
The Editorial Board of Slavic Studies consists of eminent experts-Slavists from
diverse Slavic and non-Slavic countries.
All contributions submitted to the journal Slavic Studies will be peer reviewed by
at least two competent experts one of which will obligatory be external reviewer. The
process of peer review is anonymous in both directions.
Papers that have already been published or are submitted for publishing in another
publication cannot be accepted for publication in Slavic Studies.
The contribution that you are submitting for publication in the journal should have
a clearly defined topic and precisely reasoned motivation of methods that are used in
it. The claims that you state within it must be confirmed theoretically and empirically
validated. The paper must represent an original scientific work, which can not in
any way be considered plagiarism or autoplagiarism. The Editorial Board welcomes
polemical papers that rely on convincing argument.
Slavic Studies publishes the results of research in all Slavic languages, as well as
in English. The manuscript should be correct in terms of spelling, grammar and style.
The authors should also pay attention to the following elements:
a) Titles of special publications (monographs, anthologies, journals, dictionaries,
etc.) that are mentioned within the paper are to be printed in italics in the language
and alphabet in which the cited publication was published, whether in the original or
in translation.
b) Within the text in Serbian language, foreign names that are mentioned in the
paper are to be transcribed according to the rules of the Orthography of Serbian
language, and in the case when a foreign name is mentioned for the first time, its
form in the original language should be given in parentheses, unless that particular
name is widely known (e.g. Фердинанд де Сосир) or originally written as in Serbian
language (e.g. Владимир Бондарко).
c) The author’s surname is to be citied in parenthesis in its original form and
alphabet, e.g. (Пипер 2015), (Апресян 1974), (Geeraerts 2006).
d) Citations from the works in foreign languages, depending on the function they
may have, can be cited in the original language or in translation, but the authors must
strictly follow one of the above ways of citation. If quotes are cited in the original
language, the authors can give their own translation in the footnote.
Key elements of the paper in the order specified below
1. Author’s name and surname, institutional affiliation, e-mail address (in reviews
and chronicles this information is given below the text and the name and surname are
printed in italics).
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Articles:				

Reviews or chronicles:

Marija Nikolić 			
University of Belgrade		
Faculty of Philology			
Department of Slavic studies		
mnikolic@fil.bg.ac.rs 			

Marija Nikolić
University of Belgrade
Faculty of Philology
Department of Slavic studies
mnikolic@fil.bg.ac.rs

2. Title of the paper should be written in capital letters (the name and number of
the project within which the paper was created should be indicated in the note at the
bottom of the page, linked by the asterisk to the title of the paper).

ТРАДИЦИЈА И САВРЕМЕНО ИЗУЧАВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА*
3. Title of the (book/paper) review may consist of a bibliographic entry.

КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И КУЛТУРА: СЛАВИСТИЧКА
ПЕРСПЕКТИВА. Београд: Јасен, 2018, 271.
NADREALIZAM U SVOM I NAŠEM VREMENU = LE SURREALISME EN SON TEMPS
ET AUJOURD’HUI.
ED. JELENA NOVAKOVIĆ.
Beograd: Filološki fakultet, Društvo za kulturnu saradnju Srbija-Francuska, 2007, 447.

An example for chronicles:

XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27. август 2018)
4. Abstract (up to 10 lines) and keywords (up to 10) in the original language of
the paper.
5. Abstract (up to 20 lines) and keywords (up to 10) in English language.
6. The main text.
7. Literature Cited (for the papers written in Cyrillic alphabet, literature should
be primarily given in alphabetical order of authors’ surnames in Cyrillic, and then
in alphabetical order of authors’ surnames in Latin; the reverse order applies to the
papers written in Latin alphabet, bibliographical units which are not written in the
Cyrillic alphabet must be transliterated according to the rules given below.
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8. Summary: author’s full name, article title (the word Summary should be written
below the title), text of the summary, keywords; if the paper is written in Serbian,
the summary can be submitted in one of the world languages (English, German,
Russian, French); if the paper is written in a foreign language, the summary should
be submitted in Serbian (the Editorial Board will provide translation of summaries
into Serbian language to foreign authors). Summary should not exceed 10% of the
length of the entire text.
Full name

TITLE of ARTICLE
Summary
Text of the summary.
Keywords: keyword, keyword, keyword.
9. Attachments (photos, pictures, tables, facsimiles and the like) should be
numbered, while the order of attachments (attachment 1, attachment 2, etc.) should
be indicated within the main text.
Length of Submissions and Submission Procedure
The length of the paper: up to 32,000 characters.
Papers should be submitted electronically in Word format and, if necessary, in
PDF to the following address: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs.
Technical requirements
Format: * .doc or * .rtf.
Font: Times New Roman.
Font size for the body of the text, the title and the title Cited References, Sources
and the summary should be 12 pt. The size of footnotes, abstracts with keywords and
the list of cited references should be 10 pt.
Paragraphs in the body of the text and footnotes must be indented 1 cm.
Line spacing - 1.15.
Fonts that do not conform to the standard Unicode (e.g. phonetic transcription,
Church Slavic alphabet, Ancient Greek alphabet, symbols, etc.), must be sent by
e-mail as a separate attachment along with the paper in *.pdf format.
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In-text citation of references
1. A reference to a monograph in its entirety (Пипер 2015) or to a study in its
entirety (Плунгян 2002).
2. A reference to specific pages or several adjacent and non-adjacent pages
(Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101).
3. A reference to the studies of the same author published in different years – in
chronological order (Падучева 2006, 2008).
4. A reference to the studies of the same author published in the same year (Ивић
1990а, 1990б), (Храковский 2015а), (Храковский 2015б).
5. When referencing to the study by multiple authors, only the surname of the first
author is to be indicated along with the use of the abbreviation и др./ et al. (Пипер и
др. 2005: 325), (Hennig et al. 2006: 7–15).
6. A reference to the papers of two or more authors (Lakoff 1990; Langacker 1991;
Кубрякова 1991).
7. Manuscripts are cited in accordance with the foliation (e.g. 2a–3b) and not in
accordance with the pagination, except if the manuscript is paginated.
8. Attachments (photos, pictures, tables, facsimiles and the like) should be
numbered, while the order of attachments (attachment 1, attachment 2, etc.) should
be indicated within the main text.
Cited References and Sources Section
The list of cited references is given in a separate section entitled Literature.
If a bibliographic record description contains several lines, all lines except the first
one should be indented to the right two character spaces (hanging paragraph).
In order for the electronic citation number to be precisely established in the
sections Cited References and Sources it is necessary to provide transliteration in
the Latin alphabet of the references that have not been cited in the Latin alphabet.
Transliteration in the Latin alphabet is given in square brackets immediately after
the reference. Automatic transliteration is available at the following address: https://
www.translitteration.com/transliteration/en/russian/ala-lc/ (the example provided is
for the Russian language; other languages can be found in the drop-down menu).
References given in the Latin alphabet should not be transliterated.
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Literature is cited as follows:
a) Reference to a book (single author):
Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.
[Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička ispitivanja.
Knj. 1. 2. izd. Beograd: Nolit, 1958]
Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые
структуры. Санкт-Петербург: Наука, 2005.
[Bondarko, Aleksandr V. Problemy funkcionalʹnoj grammatiki. Polevye struktury.
Sankt-Peterburg: Nauka, 2005]
Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
b) Reference to a book (multiple authors):
Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови
Сад: Матица српска, 2015.
[Piper, Predrag, Ivan Klajn. Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad:
Matica srpska, 2015]
Bybee, Joan L., Revere Perkins, William Pagliuca. The evolution of grammar:
Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago: University
of Chicago Press, 1994.
c) Reference to an edited book:
Апресян, Юрий Д. (ред.) Теоретические проблемы русского синтаксиса:
Взаимодействие грамматики и словаря. Москва: Языки славянских культур, 2010.
[Apresân, Ûrij D. (red.) Teoretičeskie problemy russkogo sintaksisa: Vzaimodejstvie
grammatiki i slovarâ. Moskva: Âzyki slavânskih kulʹtur, 2010]
d) Reference to a paper published in a journal:
Мальчуков, Андрей Л., Виктор С. Храковский. «Наклонение во взаимодействии с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы
языкознания 6, 2015: 9–32.
[Malʹčukov, Andrej L., Viktor S. Hrakovskij. «Naklonenie vo vzaimodejstvii s
drugimi kategoriâmi: opyt tipologičeskogo obzora». Voprosy âzykoznaniâ 6,
2015: 9–32]

Славистика XXV/1 (2021)

Instructions for preparation of manuscripts for printing

409

e) Reference to an article or a chapter in an edited book:
Маслов, Юрий С. «Перфектность». [В:] А. В. Бондарко (ред.) Теория функциональной грамматики: введение, аспектуальность, временная локализованность, таксис. Ленинград: Наука, 1987, 195–209.
[Maslov, Ûrij S. «Perfektnostʹ». [V:] A. V. Bondarko (red.) Teoriâ funkcionalʹnoj
grammatiki: vvedenie, aspektualʹnostʹ, vremennaâ lokalizovannostʹ, taksis.
Leningrad: Nauka, 1987, 195–209]
Dahl, Östen. „The relation between past time reference and counterfactuality: A
new look“. [In:] A. Athanasiadou, R. Dirven (еds.) On Conditionals Again.
Amsterdam: John Benjamins, 1997, 97–114.
f) Reference to a dictionary:
ESJS: Etymologický slovnik jazyka staroslovĕnského (red. Eva Havlová). T. 1–.
Praha: Academia, 1989–.
Пипер, Предраг, Рајна Драгићевић, Марија Стефановић. Асоцијативни речник српског језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ,
Филолошки факултет, 2005.
[Piper, Predrag, Rajna Dragićević, Marija Stefanović. Asocijativni rečnik srpskog
jezika. Beograd: Beogradska knjiga, Službeni list SCG, Filološki fakultet, 2005]
g) Reference to a phototype publication:
Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.
[Smotricʹkij, Meletìj. Gramatika slov´ânsʹka. Vìlʹno, 1619. V. V. Nìmčuk (red.),
Kiïv: Naukova dumka, 1979]
h) Reference to a manuscript material:
Митровић, Александар Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899:
Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.
[Mitrović, Aleksandar Lj. Pismo P. Markoviću Adamovu od 30. XII, 1899:
Narodna biblioteka Srbije, Beograd, sign. R420/I/268,1r]
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i) Reference to a publication available on-line:
Евтюхин, Вячеслав Б. «Российская Грамматика М. В. Ломоносова», Архив петербургской русистики [независимый проект сотрудников кафедры русского языка филологического факультета СПбГУ на интернет-портале
Рутения] <http://www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017.
[Evtûhin, Vâčeslav B. «Rossijskaâ Grammatika M. V. Lomonosova», Arhiv
peterburgskoj rusistiki [nezavisimyj proekt sotrudnikov kafedry russkogo
âzyka filologičeskogo fakulʹteta SPbGU na internet-portale Ruteniâ] <http://
www.ruthenia.ru/apr/textes/lomonos/add02.htm> 07.05.2017]
When providing the page range, both in parentheses and in cited references, it is
necessary to use the em-dash (e.g. 115–12, not 115-120)
Resources are given under the title Resources as a separate section below the
Literature section following the same principles of bibliographic description applied
in the Literaturе section.
Editorial board of the Slavic Studies
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