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АСОЦИЈАТИВНО ПОЉЕ „ПОРОДИЦА” У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ*
У овом раду, који представља део нашег обимног истраживања по методологији Лублин
ске етнолингвистичке школе, анализираће се асоцијативно поље језичке слике српске породице на основу асоцијативног поља назива лексеме породица, њених кохипонима и деривата,
на материјалу Асоцијативног речника и Обратног асоцијативног речника српског језика, с
циљем издвајања најзначајнијих домена из њихових асоцијативних поља у виду центра, ближе, даље и крајње периферије.
Кључне речи: концепт, стереотип, језичка слика, породица, асоцијативно поље, домени /
аспекти, етнолингвистика, српски језик.
The article reconstructs the associative field of the linguistic view of the Serbian family (porodi-

ca) on the basis of the associative field of the lexeme family (porodica), its cohyponyms and deriva-

tives, drawing on material from the Associative Dictionary and the Reverse Association Dictionary
of the Serbian language, in order to isolate the most important domains from their associative fields
in the form of a center, proximate, further and distant peripheries.
Key words: concept, stereotype, linguistic view, family, associative field, domains / aspects, ethnolinguistics, Serbian language.

Увод
У вези са обимним истраживањем феномена који се односе на породицу у српском језику и култури за потребе Аксиолошког лексикона Словена и
њихових суседа1 у овом раду представићемо језичку слику српске породице на
асоцијативном материјалу (на материјалу Асоцијативног речника и Обратног
асоцијативног речника српског језика) и то на основу асоцијативног поља назива лексеме породица, њених кохипонима и деривата, с циљем издвајања најзна
чајнијих домена из њихових асоцијативних поља у виду центра, ближе, даље и
крајње периферије. Истраживање је рађено по методологије Лублинске етно*
Рад је настао у оквиру пројеката МПНТР 178009 „Лингвистичка истраживања
савременог српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и на
родног језика САНУ” и међуакадемисјког пројекта ИСЈ САНУ и СИ ПАН „Кључни концепти
српске и пољске аксиосфере на словенском плану”.
1
Аксиолошки лексикон Словена и њихових суседа (Leksykon aksjologiczny Słowian
i ich sąsiadów) чији је идејни творац и главни уредник проф. Јежи Бартмињски, резултат
је рада већег броја лингвиста из различитих земаља на међународном пројекту EUROJOS
којим такође руководи проф. Бартмињски. До сада су објављена три тома овог Лексикона:
Дом (2015), Рад (2016) и Част (2017), у штампи се налазе још два: о Европи и слободи, а
планирано је да се израде и томови о породици, здрављу, души, домовини, народу, патри
отизму, демократији, солидарности, правди и толеранцији.
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лингвистичке школе која се развија под руководством проф. Јежија Бартмињског,
по којој и подаци асоцијативног поља, заједно са анкетним, системским и текстуалним подацима (С-А-Т), представљају релевантан језички материјал за
реконструкцију језичке слике неког појма, односно начина концептуализације
појма од стране говорника датог језика.
Погодност материјала из асоцијативних речника за етнолингвистичка и
лингвокултуролошка истраживања, као и за реконструкцију концепата и стереотипа, показана је у великом броју србистичких и славистичких радова. Када
су у питању резултати у домену концепта / стереотипа породица, у србистици најобимније и најисцрпније истраживање урадила је Марија Стефановић
(2012). Ова ауторка је, поред осталог, показала да статистичка обрада резултата, добијених анализом асоцијативних поља назива чланова уже и шире породице, даје егзактне податке на основу којих се може анализирати асоцијативно
поље (даље АП) језичке слике породице са центром, ближом, даљом и крајњом
периферијом, а самим тим и одредити важност и стабилност одређене когнитивне особине на основу припадности неком од наведених делова поља. На овај
начин отвара се могућност за упоређивање концепата/стереотипа како између
два или више различитих језика (генетски сродних и несродних), тако и унутар
једног језика у смислу упоређивања резултата добијених анализом различитих
материјала по хронолошким, жанровским и другим релевантним параметрима.
С обзиром на то да је у поменутом раду језичка слика породице рађена на поредбеном плану руског и српског језика, на основу асоцијативних поља лексема
које означавају чланове уже и шире породице, на материјалу 14 асоцијативних
поља, 8 руских и 6 српских, ми ћемо настојати да реконструишемо језичку слику
српске породице на основу АП самог назива концепта, лексеме породица, њених
кохипонима и деривата на материјалу АРСЈ2 и ОАРСЈ. У АРСЈ као стимулус
није дата лексема породица, него само придев породични и именица родбина, па
ћемо најпре навести податке асоцијативних поља наведених стимулуса.

АП стимулуса „породични”
породични: ручак 114, човек, живот 73, скуп 50, кућни, људи, пријатељ,
проблеми 17, фамилијарни, односи 16, мир 15, кућа 14, дом, заједнички
10, топлина 9, албум, фамилијаран, круг, однос, породица, сто, топао
8, љубав, проблем, сладолед, топло 6, срећа 5, ауто, мама, отац, празник, састанак, сукоб, топли 4, блиски, Божић, излет, пријатељи, родбински, срећни, топлота 3, брак, брижан, буџет, дан, договор, хармонија,
идилични, кутак, лични, људски, најлепше, накит, наш, новац, обичај,
огњиште, пас, припадност, род, рођени, сат, сигурност, традиција, вечера,
2
Асоцијативни речник српског језика (АРСЈ) је урађен на основу материјала добијеног
анкетирањем 800 испитаника, младе гимназијске и факултетске популације од 18 до 25 година у периоду 2002. и 2003. године. Издвојене најзначајније домене породице из ових
асоцијативних поља упоредићемо (у посебном раду) са најзначајнијим доменима добијеним
у одговорима на више питања која су се односила на различите аспекте породице, добијених
анкетирањем 100 испитаника истог типа популације у периоду 2016. – 2017. године, значи у
временском размаку око 14 година, са циљем да проверимо да ли је дошло до битнијих промена у концептуализацији породице код говорника савременог српског језика.
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заједно 2, адвокат, аутомобил, близак, бољи живот, боравак, брат, брижни, будућност, целокупни, чин, члан, човјек, чврсти темељи, ћуп, деца,
добар, добро осећање, добростојећи, договори, домаћин, драг, друштвени, државни, дух, фамилија, фамилијарни човек, фамилијарно, филм,
фото-албум, фотографије, глуп, хармоничан, хармоника, хотел, иметак,
инвентар, јак, кашика, комшијски, комуникативан, корен, кравата, кретен, кућеван, ланац, лекар, лепо, лепо васпитан, љубавни, мама и тата,
мамин-татин, мој, мужевни, надање, најбољи, намештај, нема, нереди, независност, обични, одан, окуп, опуштено, ослонац, паковање, папуче, патријархат, пажљив, породични, посао, пожртвован, праг, прави,
прек, пријатни, присни, приватни, приватност, привржен, рачуни, радни, радно, распад, расуло, разговор, размажен, родитељи, родитељски,
ручак недељом, ручак сто, ручак традиција, сако, савет, сигуран, симпатично, слога, смех, стални, стан, столица, сукоби, свађа, свакодневно,
све најдраже, сви, својствен, тата, темељни, толерантни, традиционални, трпеза, у ланцима, учтив, угледан, унутрашњи, велики, веран породици, вољени, заједница, затворен, завезани, збор, зналац, зрео, жена 1; 800
(223, 540, 90) + 192 + 22 + 126.
У АП „породични” од 800 испитаника њих 192 дало је различите одговоре,
чија је учесталост / број појављивања назначена бројевима иза истог одговора, 126 означава број појединачних одговора а 22 испитаника нису дали никакав одговор.

АП стимулуса „родбина”
родбина: породица 56, фамилија 41, тетка 32, пријатељи 30, рођаци 29,
љубав 21, село 20, досада 17, слава, весеље 13, крв 12, скуп, свадба 11, веза
10, блискост, брат, људи, велика 9, ближа, род 8, баба, баба и деда, посета,
рођендан, сестра, срећа, ујак 7, бака, далеко, кућа, много, рођак, стриц,
6, ручак, славље, смор 5, ближњи, далека, гужва, мама, многобројна,
окупљање, поклони, повезаност, сигурност, свађа, топлина, ујна 4, близина, даља, дружење, гости, мноштво, моја, паре, подршка, празник, радост, родбина, сродство, тетке, 3, бабе, блиско, Босна, бука, даљина, досадна, досадно, гомила, и пријатељи, лепа, најближа, најближи, напаст,
напор, ништа, обавеза, обавезе, помоћ, посете, поверење, пуна кућа,
пуно, сахрана, састанак, скупови, смарачи, сморови, сусрет, својта, утеха, уточиште, велико, задовољство, заједница, жива 2, бабе и деде, бабе
и тетке, бака и деда, баке, безбрижност, Бијело Поље, битно, блиска,
блиски, блиски људи, богата, богатство, Божић, браћа, број, бројна,
Будва, Чачак, Чикаго, давежи, дављење, дебили, деда, долази, досадне будале, драги, драги људи, дрво, држава, Ђурђевдан, формалности,
фудбал, галама, гњавежи, град, Хрватска, Италија, Ивањица, издајица,
Израел, је ту, кецеља, кеш, кева, ко ће попамтити, кокошке, количина,
круг, крв није вода, крвно сродство, кудеља, лаж, лажљива, лепота, лоза,
луђаци, љубомора, магловито, мајке, Македонија, мама и тата, маса, маторци, миловање, много људи, моји, море, мржња, наметнута, наслеђе,
не бираш, не ваља, недеља, недостатак, неискреност, немогућност изСлавистика ХХII/2 (2018)
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бора, неповезаност, непознати, непријатељ, незаинтересован, Нова година, огромна, огромно, окуп, оптерећење, осмех, остали, отуђеност,
паприка, песма, поклон, порекло, породично стабло, потребан је, потребно, познаник, празници, празно, превише, презиме, прича, причати, пријатељ, пријатељство, пријатност, Пријепоље, присност, проблем,
пут, рад, раја, Рашка, разговор, решење, родитељи, рођака, роштиљ, С.
Митровица, са села, сећање, сељаци, скуп људи, слова, сложна, сложност, сродност, сто, стрина, судбина, сумњиво, сва родбина, свастика,
Свилајнац, свраб, Шабац, штекаре, теча, туђа, туђина, твоја, удаљеност,
унутрашњост, уплакана, велики број, Војводина, волети, Задар, захвалност, закон, зближавање, здрави људи, зона сумрака 1; 800 (164, 442, 44)
+ 248 + 23 + 152.
У АП „родбина” од 800 испитаника њих 248 дало је различите одговоре, чија
је учесталост / број појављивања назначена бројевима иза истог одговора, 152 означава број појединачних одговора, а 23 испитаника нису дали никакав одговор.

Анализа резултата АП стимулуса „породични” и АП стимулуса „родбина”
Реакције на ове стимулусе на основу семантичке сличности њихових лексичких експонената груписаћемо у аспекте/домене на основу којих ћемо одредити
когнитивне особине концепта породица, при чему ћемо узимати у обзир све наведене реакције без обзира на учесталост појављивања, како бисмо на основу
укупног броја реакција у оквиру сваког појединачног домена утврдили његово
место у структури АП према припадности центру или периферији.
Резултате ћемо статистички обрадити и представити према методи Лублинске
етнолингвистичке школе (изложене у JWP 2006). Одговоре / реакције на посматране стимулусе у АРСЈ обрадићемо као минималне контексте, цитате, од којих
сваки представља једну особину испитиваног појма. Укупан број цитата означава се латиничним словом W. Цитати сасвим блиског значења обједињавају се
под надређени заједнички метаизраз, дескриптор, који се обележава латиничним словом D. Дескриптор може обухватити од једног до више десетина цитата, па се уобичајено у анализи дескриптори наводе према фреквенцији. Виши
степен категоризације представља обједињавање дескриптора у домене / аспекте према некој општој заједничкој карактеристици (листу аспеката, која није коначна, в. у JWP 2006: 40–41).
АРСЈ: АП стимулуса „породични”
Домени у АП стимулуса „породични” (W= 778):
D1 социјални домен (S) 518 (66,58%)
а) опште карактеристике: човек 73, живот 73, људи 17, односи 16, круг 8,
однос 8, припадност 2, члан 1, човјек1, чин 1, фамилијарни човек 1, жена 1,
родитељски 1, унутрашњи 1, затворен 1 = 205 (26,35%)
б) окупљање: породични ручак 114, скуп 50, празник 4, састанак 4, излет 3,
Божић 3, дан 2, вечера 2, боравак 1, ручак недељом 1, трпеза 1, ручак традиција
1, окуп 1, сви 1, збор 1 = 189 (24,29%)
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в) чланови породице: мама 4, отац 4, мама и тата 1, мамин-татин 1, брат 1,
деца 1, родитељи 1, тата 1 = 14 (1,80%)
г) творбено-семантички аспекти 21 (2,70%):
г1) мотивна реч: породица 8 = 8
г2) кохипоними породице: род 2, огњиште 2, људски 2, наш 2, заједница 1,
фамилија 1, праг 1, државни 1, комшијски 1 = 13
д) парадигматски односи 67 (8,61%)
д1) синоними: кућни 17, фамилијарни 16, заједнички 10, фамилијаран 8, родбински 3, рођени 2, заједно 2, друштвени 1, кућеван 1 = 60
д2) антоними / опозити: лични 2, приватни 1, приватност 1, независност 1,
мој 1 = 6
д3) поновљени стимулус: породични 1
ђ) брачни аспект: брак 2 = 2 (0,26%)
е) сродност по души: пријатељ 17, пријатељи 3 = 20 (2,57%)
Укупно = 518
D2 психолошки домен (P) 133 (17,09%)
а) позитивни: мир 15, топлина 9, топао 8, топло 6, топли 4, топлота 3, блиски 3, идилични 2, најлепше 2, договор 2, хармонија 2, сигурност 2, присни 1,
договори 1, ослонац 1, привржен 1, сигуран 1, близак 1, пажљив 1, пожртвован
1, веран породици 1, толерантни 1, разговор 1, слога 1, смех 1, савет 1, хармоничан 1, бољи живот 1, чврсти темељи 1, будућност 1, добар 1, драг 1, дух 1,
фамилијарно 1, комуникативан 1, лепо 1, надање 1, најбољи 1, одан 1, опуштено 1, пријатни 1, размажен 1, симпатично 1, прави 1, радни 1, радно 1, учтив 1
= 93 (11,95%)
б) негативни: проблеми 17, проблем 6, сукоб 4, брижан 2, нереди 1, расуло 1,
сукоби 1, свађа 1, брижни 1, распад 1 = 35 (4,5%)
в) особине чланова породице: прек 1, зналац 1, зрео 1 = 3 (0,38%)
г) неутрални: својствен 1, обични 1 = 2 (0,26%)
Укупно = 133
D3 физички домен (F) 76 (9,77%)
а) имовина / колекција ствари: кућа 14, дом 10, сто 8, ауто 4, новац 2, накит 2, пас 2, сат 2, иметак 1, стан 1, аутомобил 1, ћуп 13, филм 1, фото-албум
1, фотографије 1, хармоника 1, хотел 1, инвентар 1, кашика 1, кравата 1,
намештај 1, папуче 1, сако 1, столица 1 = 60 (7,70%)
б) храна: сладолед 6 (0,77%)
в) колекција услуга: адвокат 1, лекар 1 = 2 (0,26%)
г) колекција радњи: паковање 1, ручак сто 1 = 2 (0,26%)
д) особине чланова породице: јак 1, мужевни 1 = 2 (0,26%)
ђ) временски: стални 1, свакодневно 1 = 2 (0,26%)
3

Прецедент на основу серије „Породично благо“.
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е) квантитативни: велики 1, целокупни 1 = 2 (0,26%)
Укупно = 76
D4 аксиолошки домен 22 (2,83%)
а) позитивни: албум 8, традиција 3, обичај 2, домаћин 1, патријархат 1, лепо
васпитан 1, традиционални 1, угледан 1 = 18 (2,31%)
б) негативни: у ланцима 1, завезани 1, глуп 1, кретен 1 = 4 (0,52%)
Укупно = 22
D5 емотивни домен 18 (2,31%)
љубав 6, срећа 5, срећни 3, љубавни 1, вољени 1, све најдраже 1, добро
осећање 1 = 18
D6 егзистенцијално-физички домен (B-F) 8 (1,03%)
кутак 2, буџет 2, темељни 1, добростојећи 1, посао 1, рачуни 1 = 8
Укупно = 8
D7 егзистенцијални домен (B) 1 (0,13%)
нема 1 = 1
D8 генеалошки домен = 2 (0,26%)
корен 1, ланац 1 = 2
АРСЈ: АП стимулуса „родбина”
Домени у АП стимулуса „родбина” (W= 777):
D1 социјални домен (S) 458 (58,94%)
а) опште одређење и дефиниције родбине: скуп 11, веза 10, људи 9, ближа 8,
далека 4, даља 3, моја 3, најближа 2, најближи 2, не бираш 1, судбина 1, закон
1, богатство 1, остали 1, круг 1, магловито 1, твоја 1, унутрашњост 1, мајке 1 =
62 (7,98%)
б) кохипоними: породица 56, фамилија 41, рођаци 29, род 8, ближњи 4, сродство 3, својта 2, заједница 2, крвно сродство 1, лоза 1, моји 1, скуп људи 1, сродност 1, држава 1 = 151 (19,43%)
в) антоними / опозити: туђина 1, туђа 1, непријатељ 1 = 3 (0,39%)
г) поновљен стимулус: родбина 3 = 3 (0,39%)
д) чланови родбине: тетка 32, брат 9, баба и деда 7, баба и деца 7, сестра 7,
ујак 7, бака 6, рођак 6, стриц 6, мама 4, ујна 4, тетке 3, бабе 2, баке 1, деда 1, кева
1, бабе и деде 1, бабе и тетке 1, бака и деда 1, браћа 1, мама и тата 1, маторци 1,
родитељи 1, рођака 1, стрина 1, сва родбина 1, свастика 1, теча 1 = 115 (14.8%)
ђ) окупљање: слава 13, весеље 13, свадба 11, посета 7, рођендан 7, ручак 5,
славље 5, окупљање 4, гости 3, празник 3, сусрет 2, посете 2, сахрана 2, састанак 2, скупови 2, Нова година 1, Божић 1, долази 1, празници 1, Ђурђевдан 1,
море 1, недеља 1, окуп 1 = 89 (11,45%)
е) сродство по души: пријатељи 30, и пријатељи 2, познаник 1, пријатељ 1,
раја 1 = 35 (4,5%)
Укупно = 458
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D2 психолошки домен (P) 120 (15,44%)
а) позитивни: блискост 9, повезаност 4, сигурност 4, топлина 4, дружење 3,
подршка 3, блиско 2, помоћ 2, поверење 2, утеха 2, уточиште 2, задовољство 2,
блиска 1, блиски људи 1, драги људи 1, миловање 1, пријатељство 1, присност 1,
сећање 1, сложна 1, волети 1, зближавање 1, уплакана 1, велико 1, задовољство
1, безбрижност 1, блиски 1, осмех 1, песма 1, потребан је 1, потребно 1, прича
1, причати 1, пријатност 1, решење 1, слова 1, сложност 1, разговор 1, захвалност 1, битно 1 = 67 (8,62%)
б) негативни: свађа 4, бука 2, досадно 2, обавезе 2, досадна 2, напаст 2, напор
2, обавеза 2, наметнута 1, не ваља 1, недостатак 1, неискреност 1, немогућност
избора 1, неповезаност 1, непознати 1, незаинтересован 1, оптерећење 1,
отуђеност 1, формалности 1, проблем 1, ко ће попамтити 1, удаљеност 1, зона
сумрака 1, дављење 1, галама 1, празно 1, сумњиво 1, лаж 1 = 38 (4,89%)
в) особина чланова породице: смарачи 2, сморови 2, издајица 1, лажљива 1,
луђаци 1, штекаре 1, кокошке 1, давежи 1, дебили 1, досадне будале 1, гњавежи
1, свраб 1 = 14 (1,8%)
г) интересовање: фудбал 1 = 1 (0,13%)
Укупно = 120
D3 физички домен (F) 120 (15,44%)
а) лоцираност: село 20, далеко 6, кућа 6, близина 3, Босна 2, даљина 2,
Бијело Поље 1, Будва 1, Чачак 1, Чикаго 1, је ту 1, град 1, Хрватска 1, Италија 1,
Ивањица 1, Израел 1, Македонија 1, Пријепоље 1, пут 1, Рашка 1, С. Митровица
1, Свилајнац 1, Шабац 1, Војводина 1, Задар 1, са села 1, сељаци 1 = 60 (7,72%)
б) квантитативни: велика 9, много 6, гужва 4, многобројна 4, мноштво 3, гомила 2, пуно 2, пуна кућа 2, бројна 1, богата 1, много људи 1, огромна 1, превише 1, велики број 1, број 1, количина 1, маса 1, огромно 1 = 42 (5,4%)
в) колекција ствари / имовина: поклони 4, паре 3, поклон 1, кецеља 1, кудеља
1, сто 1, кеш 1 = 12 (1,54%)
г) храна: паприка 1, роштиљ 1 = 2 (0,26%)
д) перцептивни: лепа 2 лепота 1 = 3 (0,39%)
ђ) здравље: здрави људи 1= 1 (0,13%)
Укупно = 120
D4 емотивни домен 56 (7,2%)
а) позитивни: љубав 21, срећа 7, радост 3, драги 1 = 32 (4,11%)
б) негативни: досада 17, смор 5, мржња 1, љубомора 1 = 24 (3,09%)
Укупно = 56
D5 генеалошки домен 18 (2,33%)
крв 12, крв није вода 1, наслеђе 1, порекло 1, породично стабло 1, презиме
1, дрво 1 = 18
D6 егзистенцијални домен (B) 5 (0,65%)
жива 2, ништа 2, рад 1 = 5
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У пољу стимулуса „родбина” у социјалном домену међу реакцијама са
значењем чланова родбине од 102 реакције истичу се по броју шири чланови родбине / породице: тетка 35 (тетка 32, тетке 3), баба 20 (баба 7,
баба и деца 7, бака 6), ујак 7, стриц 6, рођак 6 и са по једним појављивање:
ујна, рођака, стрина, свастика, теча,4 а од ужих чланова са већим бројем
појављивања: сестра 7, мама 4 и са по једним појвљивањем: браћа, мама и
тата, маторци, родитељи.
ОАРСЈ: АП „породице” као реакције
породица: родбина 56, подршка 55, дом 43, слога 42, рођаци 37, родитељи
36, отац 30, порекло 29, муж 23, рођака 19, кћерка 16, кућни 13, таст 12,
љубав 11, огранак 11, заједно 10, сестра 9, снаха 9, тетка 9, зет 9, породични 8, ташта 8, унија 8, мама 7, моћна 7, америчка 6, глава 6, срећа
6, тата 6, због губитка 6, будућност 5, рођени 5, син 5, темељ 5, волети 5, вољени 5, забринутост 5, круг 4, крв 4, љубављу 4, нов 4, патриотизам 4, сина 4, срећом 4, живот 4, богатство 3, јединство 3, мужеви 3,
радост 3, за родитеље 3, ближе 2, чедо 2, губици 2, хлеб 2, нежношћу
2, част 1, демократија 1, дете 1, добродушан 1, драти се 1, екологија 1,
фото 1, гласно 1, историја 1, изнад 1, ја 1, Југославија 1, југословенски
1, кров 1, моралан 1, нежан 1, огорченост, они 1, после 1, праг 1, приход
1, приватизација 1, радник 1, Равна гора 1, родољуб 1, Срби 1, Србија 1,
свуда 1, топао 1, уједињени 1, велик 1, војник 1, вољена 1, вредност 1, за
1, желели 1; 675 + 91
Лексема породица у ОАРСЈ јавља се као реакција 675 пута (W=675) на 91
стимулус односно у деведесет једном асоцијативном пољу од укупно 600 поља
из АРСЈ.
Домени у АП реакције „породица”:
D1 социјални домен (S) 433 (64,15%)
а) чланови породице: рођаци 37, родитељи 36, отац 30, муж 23, рођака 19,
кћерка 16, таст 12, сестра 9, снаха 9, тетка 9, зет 9, ташта 8, мама 7, тата 6, син
5, сина 4, мужеви 3, за родитеље 3, чедо 2, дете 1 = 248
б) кохипоними: родбина 56, дом 43, огранак 11, заједно 10, унија 8 = 128
в) опште карактеристике и дефиниција: рођени 5, живот 4, круг 4, богатство 3, јединство 3, уједињени 1; темељ 5, кров 1, праг 1, Срби 1, Србија 1,
Југославија 1, југословенски 1 = 31
г) творбени аспекат: породични 8 = 8
4
Овај податак показује да млада популација говорника српског језика називе чланова
шире породице не само да познаје него да их има у свом активном вокабулару, за разлику
од младе популације у неким другим језицима, нпр. руском. У раду Дюзенли 2014, у коме је
истраживање концепта породица рађено на материјалу слободног асоцијативног теста на 13
стимулуса, родбинских назива, 100 руских и 70 кинеских носилаца језика младе популације,
утврђено је да припадницима млађе руске генерације нису познати сви називи шире
породице, „сродства по закону“, типа: снаха, зет, ташта, таст, свекар, свекрва за разлику
од кинеске популације којима су ти називи били мање-више познати (нав. дело: 30–31).
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д) опозити: ја 1, они 1, америчка 6 (опозит према моја/српска и сл. породица) = 8

ђ) улога / статус у породици: глава 6, нов 4 = 10

Укупно = 433
D2 психолошки домен (P) 125 (18,52%)
а) позитивни: подршка 55, слога 42, моћна 7, будућност 5, срећом 4, желели
1, топао 1, за 1 [породицу] = 116
б) негативни: забринутост 5, губици 2, драти се 1, огорченост 1 = 9
Укупно = 125
D3 емотивни домен 39 (5,78%)
позитивни: љубав 11, срећа 6, волети 5, вољени 5, љубављу 4, нежношћу 2,
добродушан 1, радост 3, нежан 1, вољена 1 = 39
D4 генеалошки домен 33 (4,89%)
порекло 29, крв 4 = 33
D5 физички домен (F) 21 (3,11%)
а) месна лоцираност: кућни 13, ближе 2, изнад 1, свуда 1 = 17
б) временска лоцираност: после 1 = 1
в) перцептивни: фото 1, гласно 1, велик 1 = 3
D6 егзистенцијални домен (B) 13 (1,93%)
а) општи: због губитка 6, хлеб 2, екологија 1 = 9
б) радни / професионални: приход 1, приватизација 1, радник 1, војник 1 = 4
D7 аксиолошки домен 11 (1,63%)
патриотизам 4, част 1, демократија 1, историја 1, моралан 1, Равна гора 1,
родољуб 1, вредност 1 = 11
Падежни облици лексеме породица, као и облици и синтагме њеног деривата породични, јављају се такође као реакције уз одређен бој стимулуса, па смо
из ОАРСЈ анализирали и овакве случајеве, ради употпуњености језичке слике
појма породица.
Најпре ћемо размотрити оне примере који се јављају као реакција уз више
стимулуса. Такав пример је реакција генитивног облика породице који се јавља
43 пута (W=43) код 10 стимулуса: глава 16, због губитка 9, подршка 7, порекло
3, огранак 2, круг 1, остаци 1, част 1, грб 1, историја 1, стваралаштво1.
Из овог невеликог АП можемо издвојити следеће домене концепта / стереотипа породица:
D1 социјални домен (S) 19
а) опште карактеристике: огранак 2, круг 1 = 3
б) улога у породици: глава 16 = 16
D2 егзистенцијални домен (B) 9
због губитка 9 = 9
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D3 психолошки домен (P) 7
подршка 7
D4 аксиолошки домен 4
част 1, грб 1, историја 1, стваралаштво 1
D5 генеалошки домен 3
порекло 3
D6 физички домен (F) 1
остаци 1
Затим имамо пример реакције породично стабло која се јавља 10 пута
(W=10) као реакција на 4 стимулуса: порекло 7, огранак 1, родбина 1, рођака 1.
Издвајају се два домена:
D1 генеалошки домен 7
порекло 7
D2 социјални домен 3
огранак 1, родбина 1, рођака 1
Остале случајеве реакција преформулисаћемо у граматичке спојеве и
везе, и на основу њих издвојити још неке домене концепта породица. Тако је
реакцију у виду модела двеју речи „породица наследство” уз стимулус „крв”
могуће трансформисти у исказ: Породично наследство одређује се на основу
крви (крвне везе); реакцију и стимулус „породично” „порекло” у синтагму:
породично порекло; „породична лоза” „сина” → Син има улогу да продужи
породичну лозу / Породична лоза се продужава преко сина и сл. – генеалошки домен 3; парове реакција и стимулуса „породицу” „имати” → имати породицу; „породичан” „кућни” → Породичан значи исто што и кућни;
„породична вечера” „зет” → Зет је позван на породичну вечеру / Породичну
вечеру организујемо због зета и сл.; „породичне везе” „зет” → Преко зета
проширујемо породичне везе / У породичне везе убраја се и зет и сл.; „породични скуп” „рођаци” → Рођаци чине/организују и сл. породични скуп –
социјални домен 5, „породицу” „волети” → Волим (соју) породицу; „породична” „срећан” → породична срећа; „породица расте” „нежношћу” →
Гледам како породица расте с нежношћу – емотивни домен 3; „породици” „подршка” → подршка породици – психолошки домен 1; „породично
васпитање” „неморалан” → Бити неморалан је ствар породичног васпитања
/ Породично васпитање не толерише да се буде неморалан и сл. – аксиолошки домен 1.
Редослед домена наводимо обједињено по броју стимулуса уз које се „породица” (одн. облик генитива „породице”, контекстуална употребе речи „породица” и придева „породичан”) јавља као реакција (W=741 (675+66)): социјални
домен 460 (433 + 27, 62,07%), психолошки домен 133 (125 + 8, 17,95%), генеалошки домен 46 (33 + 13, 6,21%), емотивни домен 42 (39 + 3, 5,67%), физички домен 22 (21 + 1, 2,97%), егзистенцијални домен 22 (13 + 9, 2,97%) и аксиолошки домен 16 (11 + 5, 2,16%).
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Преглед домена по асоцијативним пољима
У пољу стимулуса породични редослед домена наводимо по броју реализованих реакција: социјални домен 518 (66,58%), психолошки домен 133
(17,09%), физички домен 76 (9,77%) аксиолошки домен 22 (2.83%), емотивни домен 18 (2,31%), егзистенцијално-физички домен 8 (1,03%), генеалошки домен 2 (0,26%) и егзистенцијални домен 1 (0,13%).
У пољу стимулуса родбина редослед домена наводимо по броју реализованих реакција: социјални домен 458 (58,94%), психолошки домен 120
(15,44%), физички домен 120 (15,44%), емотивни домен 56 (7,2%), генеалошки 18 (2,33%) и егзистенцијални домен 5 (0,65%).
Редослед домена по броју стимулуса уз које се ’породица’ јавља као реакција:
социјални домен 460 (62,07%), психолошки домен 133 (17,95%), генеалошки домен 46 (6,21%), емотивни домен 42 (5,67%), физички домен 22 (2,97%),
егзистенцијални домен 22 (2,97%) и аксиолошки домен 16 (2,16%)
Укупан збир домена у сва три поља (W=2296 (778+777+741)), према доменима, изгледа овако (в. такође у табели):
D1 социјални домен = 1436 (62,54%) 		

центар

D2 психолошки домен = 386 (16,81%)
D3 физички домен = 218 (9,5%)			
D4 емотивни домен = 116 (5,05%)

ближа периферија

D5 генеалошки домен = 66 (2,87%)
D6 аксиолошки домен = 38 (1,66%)			
D7 егзистенцијални домен = 28 (1,22%)

даља периферија

D8 егзистенцијално-физички домен = 8 (0,35%)
АП породица / D
број цитата (према доменима)
%
стимулус „породични”
стимулус „родбина”
реакција „породица” и сл.

S
P
1436 386
62,54 16,81
518
133
458
120
460
133
центар

F
218
9,5
76
120
22

крајња периферија

емот. ген. акс. B
116
66
38
28
5,05 2,87 1,66 1,22
18
2
22
1
56
18
5
42
46
16
22

ближа периферија

B-F
8
0,35
8
-

крајња
даља периферија периф.

Табела: Укупан збир домена у сва три поља (W=2296), према доменима
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Закључак
На основу анализе асоцијативних поља стимулуса „породични” и „родбина” и реакције „породица” издвојени су типови реакција по доменима / аспектима који су битни за реконструисање концепта породица и за функционисање
породице у српском језику. Као најрелевантнији показали су се социјални и
психолошки домени са високим бројним вредностима реакција, с тим што
социјални домен организује центар у сва три појединачна поља, и наравно, у укупном збиру обједињеног АП језичке слике породице. Осим њих, високу вредност, неједнако у сва три поља, показују и емотивни, аксиолошки,
егзистенцијални, физички и генеалошки домени, који зависно од поља могу
да се нађу у ближој, даљој или крајњој периферији.
Пошто овај рад предствља део нашег обимног истраживања концепта породица у српском језику, опширнију анализу добијених квантитативних резултата асоцијативног поља српске породице, као и лингвокултуролошке коментаре ових резултата у смислу њихове релевантности за реконструкцију /
концептуализацију језичке слике овог појма у српском језику, биће предствљни
у коауторској монографији, чија је израда у току.
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Стана Ристич, Ивана Лазич-Коник
АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ „ПОРОДИЦА” („СЕМЬЯ”) В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ
Резюме
В статье проведен анализ ассоциативного поля языковой картины сербской семьи на основе ассоциативного поля лексемы породица («семья»), ее гипонимов и дериватов, на материале «Ассоциативного словаря» и «Обратного ассоциативнаго словаря» сербского языка.
На основе когнитивного анализа минимальных контекстов, полученных из ответов или стимулов из указанных ассоциативных полей, были идентифицированы соответствующие дескрипторы, через которые в дальнейшей категоризации были определены аспекты концепта
/ стереотипа семья в указанных ассоциативных полях и в объединенном ассоциативном поле.
Статистический анализ численных значений дескрипторов в каждом отдельном аспекте показал, что центром объединенного ассоциативного поля является социальный аспект, близкую периферию составляют психический, физический и эмоциональний аспекты, дальнюю
периферию – генеалогический, аксиологический и экзистенциальний аспекты, а крайняя периферия представлена экзистенциально-физическим аспектом.
Ключевые слова: концепт, стереотип, языковая картина, семья (породица), ассоциативное
поле, аспект, этнолингвистика, сербский язык.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМИ ИНСПИРИСАНИ СВЕТИМ ПРЕДАЊЕМ
У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ*
У овом раду сагледавају се етимолошке и семантичке везе фразеолошких јединица у руском и српском језику са светим Предањем Цркве које у досадашњим истраживањима и фразеографским тумачењима нису биле уочене или довољно наглашене.
Кључне речи: теолингвистика, руска и српска фразеологија, семантика и етимологија фразеолошких јединица, одраз светог Предања у језику.
This paper deals with the etymological and semantic relations of phraseological units with the
Holy Tradition of the Church in the Russian and Serbian language, which have not been noticed or
sufficiently emphasized before.
Key words: Theolinguistics, Russian and Serbian phraseology, semantics and etymology of
phraseological units, reflection of the Holy Tradition in language.

Православна духовност се образује у Цркви и изражава као Предање и живот – живот Цркве у њеној богочовечанској пуноти, у заједници верујућих са
Светом Тројицом кроз свете Тајне и подвиге, у сарадњи благодати и слободе.
Православље открива богатство своје духовности, онтологију свог унутарњег
искуства, у збиру својих карактеристичних обележја и израза – догмата,
богослужења, аскезе – који образују Предање „као израз динамичног хода кроз
историју спасења ка Есхатону,као израз процеса непрекидног подвига и раста,
преображаја и обнове“ (Кардамакис 1996: 19). У заједници Цркве Предање није
мртво начело, затоворен или конзервативан став, него пуноћа искуства Цркве
која обогаћује и усмерава живот и делање верних у свим помесним Црквама
кроз векове.
Многи аспекти хришћанског Предања оставили су трагове и у језику. У
овом раду настојаћемо да разоткријемо везу етимологије и семантике неких
фразеологизама руског и српског језика са православном духовношћу руског и српског народа, која у досадашњим проучавањима и фразеографским
тумачењима1 није била уочена или довољно наглашена.
*
Рад је израђен у оквиру пројекта „Српска теологија у ХХI веку: фундаменталне
претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена пер
спектива“, потпројекат „Славистичка истраживања у теолингвистици“, који финансијски
подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (евиден
циони број пројекта ОИ 179078).
1
У досадашњим проучавањима руске и српске фразеологије инспирисане религијом
(монолинвалне и на конфронтационом плану) доминирају радови везани за библеизме, као
и за лексеме Бог, анђео и ђаво, уп.: Аврамова, В. (2000). „Универсальное и национальное во
фразеологизме.“ V международный симпозиум Состояние и перспективы сопоставитель-
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ных исследований русского и других языков. Београд: Славистичко друштво Србије, стр. 230
– 234; Арапов, О. А. (2009). „Библеизмы в языке духовного фольклора и их лексикографическое описание.“ Проблемы истории, филологии, культуры. Научный журнал РАН, Под ред.
Н. Г. Абрамзона. Москва, Магнитогорск, Новосибирск: Издательство ООО „Аналитик”, стр.
267 – 270; Байрамова, Л. К. (2013). „О проекте Славянского фразеологического словаря: универсально-уникальный, историко-этимологический, аксиологический параметры.“ Проблемы истории, филологии, культуры. Научный журнал РАН, Под ред. Н. Г. Абрамзона. Москва,
Магнитогорск, Новосибирск: Издательство ООО „Аналитик”, стр. 184 – 188; Байрамова, Л.
К. и В. А. Бойчук. (2012). Аксиологический словарь фразеологизмов – библеизмов на русском,
украинском, белорусском, болгарском, польском, чешском, английском, немецком, французском языках: словарь ценностей и антиценностей. Казань: Центр инновационных технологий; Байрамова, Л. К. (2013). „Эквивалентность библейских аксиологических фразеологизмов.“ Филология и культура. Philology and culture, 2013. №1(31). Казань: Издательство Казанского университета, стр. 17 – 22; Бетехтина, Е. Н. (1995). „Фразеологические единицы с
антропонимическом компонентом библейского происхождения в русском и английском языках.“ Библия и возрождение духовной культуры русского и других славянских народов. СанктПетербург: Петрополис, стр. 20 – 31; Bierich, A. (1997). „Религиозные представления и обряды в русской фразеологии.“ Problemy frazeologii europejskiej II. Warszava, pp. 167 – 173; Вальтер, Х. (2009). „Лексикографическое описание библейской фразеологии (из опыта немецкорусского словаря библеизмов).“ Проблемы истории, филологии, культуры. Научный журнал
РАН, Под ред. Н. Г. Абрамзона. Москва, Магнитогорск, Новосибирск: Издательство ООО
„Аналитик”, стр. 73 – 78; Вуловић, Н. и Р. Бајић. (2011). „Фразеологизми из области православне духовности у једнојезичним речницима српског језика.“ Проблемы истории, филологии, культуры. Научный журнал РАН, Под ред. Н. Г. Абрамзона. Москва, Магнитогорск,
Новосибирск: Издательство ООО „Аналитик”, стр. 444 – 448; Георгиева, С. (1997). „Своеобразие русских и болгарских фразеологизмов, связанных с религией.“ Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков. Београд: Славистичко друштво Србије, стр. 218 – 222; Гневек, О. В. (2009). „Изменение семантики лексемы Бог/бог (по
материалам современных фразеологических словарей, а также собраний русских пословиц
и антипословиц).“ Проблемы истории, филологии, культуры. Научный журнал РАН, Под
ред. Н. Г. Абрамзона. Москва, Магнитогорск, Новосибирск: Издательство ООО „Аналитик”,
стр. 53 – 59; Гочева, С. (2000). „Библейские фразеологизмы в русском и болгарском языках.“
V международный симпозиум Состояние и перспективы сопоставительных исследований
русского и других языков. Београд: Славистичко друштво Србије, стр. 245 – 251; Григорьев,
А. В. (2006). Русская библейская фразеология в контексте культуры. Москва: Издательство
„Индрик”; Димитрова, С. (1997). „Фразеологизмы с опорным словом бог в русском и болгарском языках.“ Problemy frazeologii europejskiej II. Warszava, стр. 301 – 307; Ђорђић, П. (1971).
„Глас вапијућег у пустињи и голос вопиющего в пустыне.“ Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XIV/1. Нови Сад: Филозофски факултет, стр. 361 – 372; Кончаревић, К.
(2015). „Лексика и фразеологија као предмет теолингвистичких испитивања : на материјалу
руског и српског језика.“ Филолошки преглед, стр. 55 – 71; Лилич, Г. А. (1995). „Библеизмы как отражение воззрений эпохи.“ Библия и возрождение духовной культуры русского и
других славянских народов: Государственная программа „Народы России: Возрождение и
развитие”. Санкт Петербург: Петрополис, стр. 106 – 113; Лилич, Г. А. (1998). „ Библеизмы
в современном русском и сербском языках.“ Изучавање словенских језика, књижевности и
култура у инословенској средини. Београд: Славистичко друштво Србије, стр. 275 – 278; Matešić, J. (1997). „Ići od Poncija do Pilata (Посылать от Понтия к Пилату).“ Problemy frazeologii
europejskiej II. Warszava, str. 163 – 165; Мелерович, A. M. и В. М. Мокиенко (2005). Семантическая структура фразеологических единиц современного русского языка. Кострома: Федеральное агентство образования, Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова; Мокиенко, В. М. (1995). „Фразеологические библеизмы в современном тексте.“ Библия и возрождение духовной культуры русского и других славянских народов, Государственная программа „Народы России: Возрождение и развитие”. Санкт-Петербург: Петрополис,
Славистика ХХII/2 (2018)

Фразеологизми инспирисани светим Предањем у руском и српском језику

27

Православно предање, у ширем смислу, укључује и светописамско наслеђе.
Свето Писмо има темељни значај за побожност, богослужење и духовни живот.
Православна духовност и јесте библијска и еванђељска, јер ставља нагласак на
дух Евађеља, на еванђелске врлине, на чување заповести, како бисмо следили
за Христом и подражавали Његово милосрђе. Живот православних верника је
оваполоћење еванђелског савршенства, које се открива у смирењу и љубави.
Предање јесте сведочење Светог Писма. „Јединство Светог Писма и Предања
је у толикој мери органско, да Предање није друго до првобитни и трајни облик разумевања Светог Писма, или само Писмо, како га Цркве од почетка тумачи“ (Кардамакис 1996: 19). Једнисто Светог Писма и Предања образује живот
заједнице Цркве.
Много је цитата из Светог Писма или реминисценција на њих ушло у језичку
свест пропадника руске и српске етносоциокулурне заједнице. Библизми, који
су доста изучавани на нивоу фразеолошких теонема, по нашем мишљењу, јесу
део Предања Цркве, али Предање има знатно шири смисао и обухват – то је
јединствен извор и истовремено, мера и критеријум вере, истина и живот пуноте Цркве, израз динамичног хода хришћана кроз историју спасења ка Есхатону,
израз непрекидног процеса тајне спасења.
У вези са Светим Писмом, Предање је везано за динамизам пројава светописамске духовности у историјском ходу Цркве. Постоје библијска сведочанства која су касније надограђена Светим Предањем. Тако, рецимо, у Лк. 7, 36–
50 налазимо казивање о жени грешници, за коју се не каже изричито да је била
блудница. Православно Предање надограђује евађелско казивање подацима да
је реч о некадашњој блудници, верној слушкињи Христовој која је била родом
стр. 143 – 158; Мокиенко, В. М., Лилич, Г. А. и О. И. Трофимкина. (2010). Толковый словарь
библейских выражений и слов. Москва: АСТ, Астрель.; Мокиенко, В. М. (2011). „Проблемы
словарного описания русских библеизмов (обшая и учебная лексикография).“ Зборник радова, XII Конгрес международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Shanghai: Shanghai foreign language education press, стр. 670 – 675; Мршевић-Радовић,
Д. (1990). „Из историје српскохрватских израза (Ићи од Понтија до Пилата, Слати (кога)
од попа до ковача).“ Наш језик XXVIII/4–5, Београд: САНУ, стр. 302 – 308; Николаева, E. K.
(1997). „Мифологические оппозиты типа „Bóg – diabel” в польской фразеологии.“ Problemy
frazeologii europejskiej II, Warszava, str. 263 – 267; Поповић, М. (1987). „Покушај одређивања
типолошких и генетских подударности у петнаест фразеологизама хрватскосрпског, руског,
украјинског, чешког и словачког језика.“ Радови за славенску филологију, XXII, Загреб, стр.
67 – 84; Радченко, Е. В. (2009). „Национальное своеобразие фразеологической картины мира
(этюды к идеографическому словарю).“, Проблемы истории, филологии, культуры. Научный журнал РАН, Под ред. Н. Г. Абрамзона. Москва, Магнитогорск, Новосибирск: Издательство ООО „Аналитик”, стр. 388 – 392; Телия, В. Н. (1996). Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва: Школа Языки русской
культуры; Fink, Ž. (2009). „Komponenta „svijeća” u hrvatskim frazemima (u usporedbi s nekim
slavenskim i neslavenskim jezicima).“ Sűdslavistik Zeitschrift fűr sűdslavische Sprachen, Literaturen und Kulturen, Nr. 1, Tűbingen, рр. 165 – 177; Hauck, R. (1997). „Ангел в чешской, русской
и немецкой фразеологии.“ Problemy frazeologii europejskiej II, Warszava, рр. 309 – 319; Хлебда, В. (2010). К идее европейского словаря библеизмов. Магнитогорск: Магнитогорский государственный университет, стр. 275 – 279; Шведова, Н. В. (2009). „Создание частного словаря
фразеологизмов с компонентом „черт”.“ Проблемы истории, филологии, культуры, Русская
лексикография и фразеография в контексте славистики: теория и практика. Москва–Магнитогорск–Новосибирск: Российская академия наук, стр. 688 – 692.
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из Магдале, и коју је мучило седам злих духова, од којих ју је ослободио Господ
Исус и учинио је здравом. По Предању, она је стајала под крстом на Голготи,
горко тугујући са Пресветим Богородицом (Столић т. 2, 1989: 578). Руски фразеологизам кающаяся Магдалина, 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) (о овој стихири в.детаљније Симић 2011: 78–87).
Перикопа о Марти и Марији (Лк. 10, 38–42; 11, 27–28), која се чита на Литу
ргији о свим Богородичним празницима, сем Благовести и Сабора Пресвете Бо
городице, инспирисала је у српском језику фразеологизам укипити се као дрвена Марија. Наиме, Марија из еванђелског казивања у масовној свести поима се
као образац пасивности, неделања, за разлику од Марте, која се трудила да угоди Господу и да му послужи2.
Основе духовности Православља садржане су у литургијско-мистичком
животу Цркве. Унутрашња снага и лепота, аутентичност и пуноћа православне духовности проткани су црквеним богослужењем у свим његовим
пројавама. У богослужењима се свето Предање чува као правило живота и
етоса, као саборно искуство, као свакодневно присуство догађаја Откривења
и спасења у Христу.
Православни верник је љубитељ служби, он у њима доживљава и благодат, и
преображај, и естетичку насладу. Људи су током дана заокупљеии многим бригама и обавезама, али на службама у свој свакодневни живот уносе есхатолошке
размере времена. Смисао богослужења је да пружи дар празника, љубави, радости, заједнице, богатство прослављања живота и предокушање будућега века.
У руској етнолошкој литератури забележено је редовно посећивање црквених служби недељом и о празницима, као и масовно одлажење на службе средом, петком и суботом у време Великог поста, о заветинама и храмовним славама (Громыко, Буганов 2000: 54–73). Стога није случајно присуство у руском
фразеолошком фонду јединица које представљају нетрансформисане богослужбене формуле, обично заједничке многим чиновима: всякое даяние благо (из
заамвоне молитве на Литургији), злачное место («и упокой его в месте злачне, месте покойне» – формула из свих молитвословља по смрти хришћанина
– опела, погреба, парастоса, литаније), веселыми ногами (из Пасхалног канона, песма 5, тропар 1), на веки вечные (из завршних молитава више чинова),
до скончания века (из последовања освештања храма), во время оно (формула
која претходи читању јеванђелских зачала), и иже с ним(и) (из великог и малог отпуста, уз имена Светих чији се спомен празнује по Минеју). У српском
језику фразеологизам доћи, приспети на амин у значењу ‘доћи касно, приспети у последњи час’, очигледно, асоцира се са изговарањем финалне формуле
великог броја молитава Амин са значењем ‘заиста, нека буде тако’, која је из
јудејског богослужења прешла у богослужење хришћанске Цркве (подробније
в. Мирковић 1982: 196–201).
2
Н. Вуловић семантику овог фразеологизма доводи у везу са дрвеним идолима у
словенској религији, али и са киповима Пресвете Богородице, веома малобројним у српској и
уопште православној традицији, због чега нам се ово тумачење чини неуверљивим (Вуловић
2015: 364).
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У свести српских верника посебно се запечатио обред освећења воде (великог и малог водоосвећења – велико се врши у навечереје Богојављења и на
само Богојављење, мало – о славама, током Васкршњег поста, на први дан
Преполовљења Педесетнице, у дане храмовних празника). Да би вода служила
за освећење оних који је пију и који се њоме кропе, Црква призива на воду Божији
благослов, па она добија силу исцељења душе и тела, одагнања видљивих и
невидљивих непријатеља, уклањања злих духова и њихових нападаја. Велико
освећење воде, или водокршће, укључује јектенију у којој се моли да се вода
освешта силом и дејством и наитијем Светога Духа, да јој се дарује благодат
исцељења, да се убрзо сатре сатана пред нашим ногама (Мирковић 1983: 151–
157). У српским домовима богојављенска водица чувала се као лек, а редовно
се узимала и сваке „младе недеље“ (Димитријевић 2004: 325). Вера у целебно
дејство водице и њену моћ одгоњења демона нашла је израза у српском фразеологизму бежати (зазирати, чувати се, бојати се) као враг од свете водице.
Поред уобичајеног дневног круга богослужења (вечерње, повечерје,
полуноћница, јутрење, часови, изобразитељна или литургија), у духовности
Православља значајно место заузимају молебани – богослужења која садрже
благодарствене (захвалне) или прозбене молитве. Молебани се могу вршити
у храму пре или после Литургије, после јутарњег или вечерњег богослужења,
а приватни молебани могу се вршити и у домовима, по жељи појединаца. Од
молебана најпознатији су они који се врше у дане храмовних празника, затим
поводом већих догађаја у животу народа, поводом разних масовних несрећа
(земљотреса, суше, неродице итд.). Поредак службе молебана садржан је у
Требнику. Свима њима заједничко је обраћање милосрђу Божијем са низом
прозби, које отпочињу од мољења за мир целога света, добро стање светих
Божијих Цркава, за црквене пастире, за владара и световне власти, за земљу,
град и села у којима живимо, за милосрђе, живот, мир, здравље, спасење,
опроштај и отпуштење грехова, за ослобођење од сваке несреће, невоље и гнева, за заштиту од помора, глади, земљотреса, потопа, огња, мача, непријатељске
најезде и међусобног рата, да би на крају дошле и молитве за упокојене чланове
Цркве – да им се опросте сви греси и прегрешења, вољни и невољни и да им се
подари покој у Царству небеском (Мирковић 1982: 193–210). Устаљени поредак
прозби упечатио се у свести носилаца руског језика, и отуда фразеологизам начать за здравие, а кончить за упокой са трансформисаним значењем ‘начать говорить о чем-л. с подъемом, оптимизмом, а кончить пессимистически’.
Познавање литургичког предања омогућава нам и разоткривање генезе поредбеног фразеологизма срећан као пас у хришћанској цркви, који као прототипску ситуацију има истеривање пса из храма, а она се ослања на типиком прописано правило да у случају оскврњења храма уласком животиње у
њу, опогањењем, рођењем или смрћу животиње, свештеник мора извршити
мало освећење храма (одговарајуће молитве наводи Велики требник, гл. 44)
(исп. Мирковић 1983: 226–227). Фразеологизам очитати коме катавасију са
значењем „изгрдити некога“ (синоними: очитати коме буквицу / слово / вакелу) само на први поглед може деловати као ситуативно немотивисан, односно као ефектна употреба стране речи чије значење већини говорника српског
језика није позната (својеврсна игра речи, каламбур) ради постизања утиска о
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кажњавању као изрицању нечег необичног, несвакидашњег, страшног. Позна
вање историје литургике и црквеног појања, међутим, открива прототипску
ситуацију која је инспирисала појаву овог фразеологизма. Катавасија је, наиме, ирмос канона – дуже богослужбене химне која се чита на повечерју и на
јутрењу. Комбиновањем материјала из Октоиха (односно, Посног и Цветног
Триода) и Минеја долази се до тога да се на сваком повечерју и јутрењу чита
по неколико канона, услед чега се тропари канона изговарају седећи. Док се
читају или, ређе, поју тропари, сви присутни у храму, укључујући и појце, седе
на својим местима (појци - са леве и десне стране солеје, остали – у својим
стасидијама), али када дође ред да се отпоје катавасија, после сваке песме канона, сви морају устати, а појци заузети место на средини храма (Мирковић 1982:
228–231). Нагло устајање свих присутних и премештање појаца у средишњи
део храма „на катавасији“ у народу је доживљено као својеврсно позивање на
одговорност, што се рефлектовало у семантици анализираног фразеологизма.
Има и фразеологизама инспирисаних појединим богослужбеним радњама.
Руско курить (воскурять) фимиам са значењем ‘льстиво, преувеличенно восхвалять кого-л.’ везано је за кађење, када свештеник или ђакон чини поклон
телом и крст кадионицом, а клањају се и они који се каде. Материја за кађење
– тамјан, измирна или нека друга мирисна супстанца, по Предању, има моћ
одгоњења нечистих сила (Стојчевић 1998: 339–342), отуда српски фразеологизам бежати као враг (ђаво) од тамјана. Раздувать кадило ‘поднимать шум
вокруг какого-л. дела, чьего-либо поступка’ има везе како са испуњавањем
ваздуха димом од брикета и мирисом тамјана, тако и са звуком звончића са ланаца којим је овај сасуд, са поклопцем или без њега, причвршћен за држаљу
(објашњење ‘чтобы раздувать кадило, надо махать им из стороны в сторону’,
које наводе Н. М. Шански и В. М. Мокијенко, није довољно за објашњење ефеката ове радње – исп. Шанский 1987: 123; Мокиенко 2005). Бить челом Шански
и Мокијенко везују за исказивање молби у средњовековној Русији, а Мокијенко
помиње и руски обичај клањања при уласку у туђу кућу (исп. Шанский 1987:
17; Мокиенко 2005: 746), што јесте тачно, али овај покрет има извориште у богослужбеном животу Цркве. Реч је о сагибу главе и тела до земље којом приликом се поклоници придржавају трима прстима руку али не и коленима, односно не клече. Велике метаније (земне поклоне) типик прописује приликом
најусрднијих молитава, на пример, током Великог поста на вечерњу, часовима,
Пређеосвећеној Литургији, повечерју и у другим приликама (на пример, при
исповести) (Мирковић 1982: 307).
У Православљу уочавамо богатство празника и славља, који дубоко одликују
живот народа. Кругови црквених празника управљају временом Цркве и дају
печат целокупном њеном животу, а налазе одраза и у језику. Тако, није случајно
што је дан рођења оваполоћеног Бога Логоса – Рождество Христово или Божић
– инспирисао фразеологизме изјести тридесет и сл. (изјести другог и сл.)
Божића са значењем ‘имати онолико година колико се Божића прославило’,
нећеш изјести другог Божића ‘нећеш дочекати следећу годину` (Вуловић 2015:
72). Божић је оријентир у календару, њиме се у православном Предању – и у
сотириологији и у богослужењу Цркве - означава почетак нове епохе и новог
живота: «Днесь Бог на землю прииде, и человек на небеса взыде», пева се у
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стихири на литији у склопу службе Рождества. Христовим рођењем људима
је откривен пут којим се односи победа над грехом, смрћу и ђаволом, њиме
отпочиње лично човеково просвећење и обожење благодаћу, људима је отворен
рај и блаженство вечног богоопштења (Пурић 2016: 5–71). Повезивање Божића
са сваком новом годином није дошло само на основу синегдошког преноса на
основу логичке везе део – целина (празник од три дана – година), како наводи
Наташа Вуловић (Вуловић 2015: 72), него и на основу читавог циклуса зимских
празника од Божића до Богојављења, у коме недељу дана по Божићу Црква слави Обрезање Господње, које прасликује осми дан – дан будућега века, који следи иза шест дана стварања и суботе (Пурић 2016: 170–173). Обрезање Господње
уједно је и дан када се слави почетак нове године и чита молебан за ново лето;
у народу се овај празник назива Мали Божић, и то је разлог асоцијативне везе
са бројањем година. А зашто изјести Божић – одговор је у богатој трпези која
се приређује по завршетку четрдесетодневног поста на дан Рождества, али се
од ње куша и о Малом Божићу.
Хришћански живот, односно процес преображаја човековог и остварења
његове целовитости у Христу, отпочиње тајном крштења, за којим следи миропомазање – света Тајна у којој се новокрштеном освештеним миром
помазују разни делови тела уз изговарање речи: „Печат дара Духа Светога“.
Свето миро начињено је од уља, балзама и разних других миомирисних супстанци (укупно до 64 компоненте) (Мирковић 1983: 51–65). Отуда руски фразеологизам одним миром мазаны – ‘неодобр. о людях с одинаковыми недостатками’, заснован на препознавању душа и даха по најсличнијој особини – по
мирису, док такой-сякой-немазаный – ‘шутл. выражение возмущения’ означава
човека недовршеног, недокрштеног, јер се новокрштеном миропомазањем, које
се врши непосредно у продужетку крштења, дају снаге дарова Светога Духа
које ће му помоћи да се не само одржи у физичком и духовном животу, него и
да ојача и узрасте у њему. Претпоставка Н. М. Шанског да је исконско значење
овог фразеологизма ‘некрещенный или непричащенный’ (Шанский 1982:
143) сувише је, дакле, уопштена, а у другом делу и нетачна, јер се приликом
причешћивања не врши ни миросање уљем ни миропомазање. Српски фразеологизам мирише као душа ‘пријатно, лепо, благо мирише’ инспирисан је истом
прототипском ситуацијом: душа мирише пошто је човек („крштена душа“) примио свету тајну миропомазања (Вуловић 2015: 224), мада постоји и други, фолклорни прототип – хришћанска душа мирише на босиљак (мирис раја), ружу,
здравац, дуњу, наранџу или смиље (Мршевић-Радовић 2008: 213–214).
Пост је један од класичних облика подвига и главни израз телесне аскезе у
православном Предању. У руском и српском друштву чак и у 19. веку, када је
традиционална побожност почела да слаби у неким својим манифестацијама,
држање постова представљало је показатељ не само конфесионалне, него и
националне припадности (детаљније о одликама поста код Руса в.: Громыко,
Буганов 2000: 171–179). Најстроже је пост држан у манастирима, а идеал монасима представљали су древни испосници. Велики број канонизованих угодника Божијих, посебно анахорета, прославио се управо строгошћу свога подвига уздржања у храни и потоњом нетрулежношћу моштију. Фразеолошким
јединицама осушити се као лесандријски светац, живе мошти, изражава се
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стереотип о испошћености као обавезном атрибуту светости. Фразеолошка
компонента лесандријски светац, по нашем мишљењу, има реалан прототип
у личностима неколико у Срба веома поштованих светитеља – св. Атанасија
Великог, епископа александријског († 373), његовог духовног оца преподобног
Антонија Великог († 356) и св. Јована Милостивог, патријарха александријског
(† 616/ 620) (сва тројица светкују се у нашем народу и као крсне славе, а житије
св. Антонија једно је од вековима најраширенијих на словенском тлу3 - отуда и у Руса фразеологизам вкушать от пищи святого Антония4 са значењем
‘голодать’5) (детаљније о животопису ових подвижника в. у: Столић I, 1988:
144, 264–265). Фразеологизам Святым Духом питаться ‘ирон. шутл. голодать’,
по нашем мишљењу, има извориште у православној химнографији: «Святым
Духом всяка душа живится и чистотою возвышается» (степена, антифон 3,
недељно јутрење, глас 4) (тумачење в. у: Поповић 1980: 250); овај антифон поје
се и на великој вечерњи уочи полијелејних празника, па се због честе богослужбене употребе лако могао урезати у сећање и просечним верницима без
богословског образовања. Претпоставка Н. М. Шанског (Шанский 1982: 131)
да је етимологија овог фразеологизма везана за јеванђелско казивање о Исусу
као Хлебу живота (Јн. 35–58) чини нам се мање убедљивом, пошто се поменути фрагмент из Новог Завета односи на установљавање Евхаристије, где се
Христос приноси за живот света.
Чињеницама из националне и црквене историје може се објаснити и
значење руског фразеологизма подвести под монастырь (‘привести кого-нибудь в невыгодное положение’). С једне стране, треба имати у виду чињеницу
да су манастири у средњем веку углавном грађени у градовима или у њиховој
непосредној близини (изузетак су представљали они на руском Северу, лоцирани у непроходним шумама, далеко од насеобина). Већина градских манастиЖитије преподобног Антонија у историји средњевековне књижевности оцењује се
као темељно, репрезентативно и конститутивно, дело ове врсте, које је управо због ових
квалитета извршило огроман утицај на потоња житија. Како истиче Димитрије Богдановић,
„са Житијем преподобног Антонија, од Атанасија Александријског (IV век) створено је ново
дело и коначно обликован житијни жанр као синтеза хеленистичке биографије, пустињачке
повести и похвале, прожете изразитим морализмом и аскетизмом, са склоношћу ка истицању
чудесних догађаја“ (Богдановић 1980: 71). Ово дело своју популарност дугује како значају
Антонија Великог у историји монаштва (он је оснивач анахоретског подвижништва, за
разлику од св. Пахомија Великог, који уводи установу киновије – општежића), тако и
несумњивим литерарним квалитетима, пре свега описима путињског подвига, борбе са
демонима, супротстављања сваковрсним искушењима, задобијања чудесних дарова –
пророковања, исцељивања, изгоњења злих духова). Надилажење чулности, сматра И. В.
Попов, представља основну тему Житија и уједно основно средство достизања његовог
подвижничког идеала на путу ка обожењу (Попов 2009: 109)
4
Н. М. Шански наводи да је овај фразеологизам исконско руски, што српски фразе
ологизам осушити се као лесандријски светац оповргава.
5
У Житију преподобног Антонија инсистира се на његовом уздржању од хране: „Јео
је једанпут дневно, након заласка сунца, некада једном у два дана, а често чак и у четири.
Храна су му били хљеб и со, а пиће само вода. О месу и вину сувишно је и говорити <....>. „Јер
душевни ум је онда чврст када су тјелесна задовољства потиснута“, говорио је (Атанасије
Александријски 2014: 87). Аскетски однос према узимању хране карактерише и друга два
поменута светитеља из Александрије – Атанасија Великог (Гурјев 2006, II: 254–256) и Јована
Милостивог (Гурјев 2006, I: 304–312).
3
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ра оснивана је по благослову не само јерархије, него и грађанских власти, а
једна од намена манастирских здања, посебно у немирним временима, била је
фортификацијска: под њиховим зидинама заустављане су непријатељске војске
и разбојничке дружине (Смолич 1999: 115). С друге стране, семантика овог фразеологизма може се извести из праксе насилног одвођења политичких противника и приморавања непожељних лица на примање пострига у циљу њиховог
уклањања из јавног живота: такву је судбину доживео кнез Васијан Патрикејев,
као и многи други постриженици северних обитељи, посебно манастира преп.
Кирила Белојезерског, а по прибегавању овој мери најпознатији су међу руским
владарима били велики кнез Иван III (1462–1505) и цар Иван IV (1533–1584)
(Смолич 1999: 169).
Поштовање Светих пројављује се у њиховом свакодневном помињању и
празновању. Ипак, постоји фразеологизам који упућује на антиномичан однос
верника према јуродству као најпарадоксалнијем подвигу, „скривеној светости“.
Етимологију фразеологизма олух царя небесного са значењем „глупец, тупица, простофиля“ Н. М. Шански тумачи везом са псковском дијалекатском формом волух са значењем лентяй (Шанский 1987: 99). В. М. Мокијенко и колектив такође се позивају на дијалекатску лексику – псковско валух «лентяй», валух
«дурак», валуй «неповоротливый человек, увалень», валях «лентяй», «неряха» и
др. «Олух царя небесного, следовательно – это один из таких ленивых глупцов,
который ждет небесного царя» (Мокиенко 2005: 497). Ми смо склони да лексему
олух вежемо за црквенословенско послухъ, са значењем свидетель, обличитель,
доказчик (Дьяченко 1993: 461). По истом аутору, „послухом в древней Руси назывался свидетель, сам не видавший дела, но слышавший о нем от других“
(Дьяченко 1993: 461). Царем небесним у православној химнографији назива се
пре свега Дух Свети (Поповић 1980: 175). Дух Свети је „извор мудрости, живота и освећења, несаздани, потуни, творац, сведржитељ, бескрајно моћан и који
господује над целокупном твари, а над којим нико не господује, који обожује
а кога нико не обожује, који испуњује а не испуњује се, који освећује а кога
не освећују, Утешитеља, јер прима молитве свију [....], који кроз себе ствара и
осуштињује, освећује и чува сву твар“ (Поповић 1980: 179). Примарно значење
фразеологизма је, дакле, „сведок Цара небеског“, „сведок Духа Светога“, „сведок Истине“. Секундарно значење упућује нас на његову осуду и деградацију
у масовној свести, и тако долазимо до јуродства као типично руског националног подвига, чија је једна од основних одлика била разобличавање аморалности, површно схваћеног „здравог смисла“ и „устаљених обичаја“ у друштву,
који су се косили са изворном хришћанском моралношћу (Федотов 1959: 194203). Јуродиви су у Русији разоблачавали и силнике овога света, којима се нико
није смео супротставити (блажени Михаил Клопски, псковски јуродиви Никола
Салос, Василије Блажени и др.), у чему се огледало њихово социјално служење
(Ковалевский 1902: 137–155). Јуродство је безумље Христа ради (1. Кор. 3, 18),
чије пројаве (одрицање од свога ума, живљење изван станишта, у крајњој беди,
одевање у прљаве и ружне рите, „изазивачко“ понашање према формалним
хришћанима) изазивају саблазан код „мудрих и разумних“ (1. Кор. 2, 26), отуда
и трансформација значења овог фразеологизма у односу на првобитно његово
значење – „послушник Цара небеског, слуга Истине“.
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У овом раду размотрили смо само неке карактеристичне фразеологизме
за чије је тумачење неопходно применити интердисциплинарни приступ, односно повезивање теолингвистике и фразеологије са литургиком, догматиком, историјом Цркве, хеортологијом и другим теолошким и религиолошким
дисциплинама. Овај приступ има и своју апликативну димензију, пре свега у
фразеографији и методици наставе фразеологије.
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Ксения Кончаревич
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, МОТИВИРОВАННЫЕ СВЯЩЕННЫМ ПРЕДАНИЕМ
В РУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ
Резюме
В предлагаемой работе рассматриваются этимологические и семантичекие связи фразеологических единиц в русском и сербском языках со Священным Преданием Церкви, которые
в имеющихся исследованиях и фразеографических описаниях были незамечены или недостаточно подчеркнуты. Анализируются фразеологизмы, мотивированные библейскими сюжетами с более поздними вкраплениями из Священного Предания, а также фразеологизмы,
исконное значение которых раскрывается только с учетом догматики, литургики, эортологии, истории Церкви. Данный подход имеет и прикладные аспекты, в первую очередь в фразеографии и методике обучения фразеологии.
Ключевые слова: теолингвистика, русская и сербская фразеология, семантика и этимология фразеологических единиц, отражение Священного Предания в языке.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНІ БІБЛІЇЗМИ:
ПРОБЛЕМА ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ / БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОСТІ
ТА НАЯВНОСТІ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ
Стаття присвячена аспектуальному висвітленню впливу Біблії на національні мови, зокрема йдеться про категорії спільного (еквівалентного) і відмінного (безеквівалентного)
в корпусах фразеологічних біблеїзмів споріднених і неспоріднених мов. Здійснено спробу схарактеризувати причини, що пояснюють зазначене явище. Виокремлено систему одиниць з огляду на актуалізацію ознаки наявність / відсутність відповідників в інших мовах
та запропоновано їхній класифікаційний опис. Актуалізовано авторську інтерпретацію поняття „біблійний фразеологізм-інтернаціоналізм”. Увага акцентується на безеквівалентних
українських фразеологізмах-бібліїзмах.
Ключові слова: Біблія, бібліїзм, біблійний фразеологізм-інтернаціоналізм, мовний еквівалент, безеквівалентний фразеологізм.
The paper deals with the aspectual review of biblical influences in national languages, and in
particular, with the categories of common, coinciding (equivalent) and non-coinciding, that is, divergent (non-equivalent) elements, contained in the corpora of bibleisms of related and non-related
languages. An attempt is made to characterize the causes of this phenomenon. On the basis of the
criterion of existence / non-existence of equivalents in other languages, a corresponding system of
units is singled out and their classification is made. The author’s interpretation of the notion “biblical phraseologism-internationalism” is actualized. Attention is paid to non-equivalent Ukrainian
biblical phraseologisms.
Key words: Bible, bibleism, biblical phraseologism-internationalism, language equivalent, non-
equivalent phraseologism.

Питання взаємозв’язку Біблії й культури, впливу Біблії на національні мови є глибоким і становить предмет багатьох спеціальних досліджень,
представлених в українському мовознавстві працями З. Бакум, С. Богдан,
Н. Венжинович,О. Дзери, А. Коваль, Ж. Колоїз, Г. Лукаш, В. Німчука, М. Скаб
та ін. На важливу роль перекладів Біблії на розвиток мови найбільш точно, як
видається, указав В. Німчук, який зазначив, що, «Христове вчення, писемно
засвідчене Його апостолами, майже 2000 років перекладають різними мовами теологи й не теологи, збагачуючи мови світу лексичними, семантичними та
фразеологічними засобами» (Німчук 2001:12). Біблія стоїть біля витоків європейської культури, утворюючи «духовний код, який об’єднує народи християнських культур» (Лилич 1993: 51). Як переконливо доводить польський дослідник В. Хлебда, «немає, напевно, жодної європейської мови, яка б не всотала в
себе живлющі соки текстів Святого Письма й не дала плодів у вигляді корпусу
біблеїзмів – певної множинності виразів, зворотів і фраз біблійного походження» (Хлебда 2010: 276).
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Загальновизнано, що значна частина бібліїзмів належить до спільного корпусу мов, що обслуговують християнські народи, адже Біблія сприймається як
«своєрідний код, що об’єднує народи християнських культур» (Лепта 2014: 2),
а бібліїзми, відповідно, належать до універсальних мовних одиниць, що є виразниками спільних релігійних і морально-етичних цінностей, які зафіксовані
в ментальності цих народів.
Однак попри спільність корпусу бібліїзмів, більшість мов, зокрема й українська, мають відмінності, що, як видається, не були у фокусі дослідницької уваги
мовознавців. Зазначене й зумовлює актуальність цієї статті, адже студіювання
своєрідності біблійного фонду тієї чи тієї мови поглиблює знання про універсальність і своєрідність національних картин світу.
У цій науковій розвідці маємо на меті виокремити й описати групи бібліїзмів
української мови, зважаючи на чинник наявності / відсутності до них відповідників інших лінгвокультурах, крім того, уважаємо за необхідне торкнутися
проблеми наявності інтернаціонального фонду біблійних фразеологізмів.
Найбільше міжмовних еквівалентів дослідники простежують серед цитатних (контекстуальних, прямих), що є «спільним компонентом культури різномовних суспільств» (Гак 1997: 54) й набувають статусу мовних універсалій,
що є виразниками спільних релігійних і морально-етичних цінностей християн.
За підрахунками Е. Солодухо, із 49 907 фразеологічних інтернаціоналізмів
германської, романської та слов’янської груп 2 365 складають бібліїзми (4,73 %
від загальної кількості зібраного корпусу ФО) (Солодухо 1989: 19), наприклад, заборонений плід; нести свій хрест; сім смертних гріхів; сіль землі; блудний син та багато ін., що відомі більшості європейських мов. Це відображено
у відповідних лексикографічних працях, зокрема таких, як Лепта библейской
мудрости: библейские крылатые выражения и афоризмы на шести языках:
краткий русско-англо-белорусско-немецко-словацко-украинский словарь (2014)
Д. Балакової, Х. Вальтера, Н. Венжинович та ін.; російсько-словацько-німецький словник Из библейской мудрости (2015) Д. Балакової, Х. Вальтера,
В. Мокієнка та ін.
У зв’язку із цим К. Дубровіна вважає за доцільне розширити термінологічний апарат теолінгвістики й пропонує ввести в науковий обіг термін біблієма
– певне узагальнене абстрактне значення, що сягає відповідного біблійного образу або сюжету, спільне для мов усіх народів, пов’язаних із християнською релігією. Напр., деякі біблієми у структрі свого значення мають спільні смисли,
як-от: Іуда –‘зрада’, Ірод – ‘жорстокість’, Лазар –‘бідність і хвороба’, манна небесна –‘щось найбільш жадане, необхідне’, хрест –‘неминучість тяготи, страждання’ тощо (Дубровина 2012). Термін біблієма утворює паронімічну пару з
терміном бібліїзм.
Зауважимо, що, попри спільність джерела, яким є Біблія, кількість фразеологізмів біблійного походження в сучасних мовах не однакова, на що неодноразово звертали увагу деякі лінгвісти (В. Мокієнко, К. Дубровіна, J. Treder та
ін.). Удаючись до математичної термінології та, як видається, вдало метафоризуючи її, В. Хлебда зазначає: «Такий спільний знаменник, національні чисельники якого, однак, багато в чому відрізняються один від одного» (Хлебда
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2010: 276), порівн.: «кожна з мов має свій власний інвентар бібліїзмів зі своїми
власними особливостями, не характерними для інших мов. Немалі відмінності виявляються і в частотності вживання таких виразів» (Мокиенко 2013: 415).
Наголосимо, що близькоспоріднені польська й кашубська мови виявляють чималу кількість відмінностей. «Такі відмінності – це не лише лакуни якогось бібліїзму в одній з мов, але й словотвірні, лексичні, структурно-синтаксичні й семантичні відмінності при удаваній спільності» (Вальтер 2013: 69).
Причини їхньої появи різні, однак найбільш вагомі серед них, на думку
В. Хлебди, криються в екстралінгвальних чинниках, а саме в:
а) історії входження Біблії в суспільний, культурний і мовленнєвий ужиток
і, відповідно,
б) традиції вибору джерела перекладу Біблії: західної (римської, або латинської, католицької) чи східної (грецької, чи православної),
в) своєрідності функціювання Святого Письма в повсякденному житті вірників й особливості віросповідної політики окремих держав у різні періоди історії (Хлебда 2010: 276).
Прикметним є те, що більшість бібліїзмів, особливо власних назв, належить
до спільного «культурного патерну» (Лукаш 2014: 10). Однак унаслідок «автономного» освоєння Біблії різними народами в одного й того самого власного
біблійного імені в одній з мов «діапазон конотацій може бути ширшим, ніж в
іншому, або взагалі їх може не бути» (Хостай 2014: 410). За спостереженнями
А. Кравчук, виключно в польській мові онім Іуда репрезентує смисл ‘спокутувач’ і тільки в українській мові біблійний антропонім Пилат розвинув значення
‘наляканий’ (Кравчук 2000: 332).
У білоруській мові функціюють постбіблійні оказіональні фразеологізми одправіцца до Абрама на піва й трапіць до Абрама на піва, що є евфемізами й означають ‘померти’.
Білоруська дослідниця В. Качановська простежила, що ці одиниці виникли
внаслідок поєднання двох імен – біблійного антропоніма Аврам та поширеного серед євреїв, зокрема шинкарів, які торгували пивом, імені Аврам. На думку цієї авторки, спочатку утворилися вирази одправіцца до Абрама, трапіць до
Абрама, тобто ‘потрапити на той світ до Абрама; туди, де перебуває Абрам’, а
потім з’явився жартівливий лексичний додаток на піва, який каламбурно наклав на біблійне сполучення інше, розмовне, значення поширеного єврейського імені господаря шинку (Качаноӯская 20006: 284). Так, очевидно,«перехресно поєдналися два конотоніми і дві культури — профанна і сакральна» (Лукаш
2014: 10).
Отже, за критерієм «наявності відповідника (еквівалента)» того чи того біблеїзму в інших мовах можемо виокремити 1) еквівалентні бібліїзми та 2) безеквівалентні бібліїзми, що вживаються в певній мові й не мають біблійного
фразеологізму-відповідника в іншій.
Для більш докладного аналізу бібліїзмів в аспекті їхньої еквівалентності в
різних мовах дотримуємося класифікації, запропонованої російським ученим
А. Василенком у колективній монографії Современная фразеология: тендении
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и инновации, який розуміє еквівалент як «стійку одиницю мови, що має первинно закладений при формуванні образу той чи той ступінь вірогідності бути
переданою й зрозумілою в іншому лінгвокультурному середовищі, одиницю,
що відображає ступінь тотожності фразеологічних картин світу зіставлюваних
мов» (Алефиренко и др. 2016: 57), і пропонує виокремлювати такі види міжмовних еквівалентів (Алефиренко и др. 2016: 70).
1) макросиметричні фразеологічні еквіваленти, до яких відносяться фразеологізми, що збігаються за всіма компонентами. У царині бібліїзмів ними, наприклад, є такі ФО, як альфа й омега (рос. альфа и омега; біл. альфа і амега; англ.
alpha and omega, словацьк. alfa a omega –‘сама суть, основа чогось, щось найбільш вагоме’ (Лепта 2014: 23); метати (розкидати, розсипати і т. ін.) бісер
(перли) свиням (перед свиньми) (рос. метать бисер [перед свиньями], біл. сыпаць
бісер (перлы) перад свіннямі, англ. to cast (to throw) [one’s] pearls before swine, нім.
Perlen vor die Säue werfen (salopp), словацьк. hádzať perly sviniam) –‘говорити, пояснювати щось тому, хто не може зрозуміти й гідно це поцінувати; даремно пояснювати або доводити щось кому-небудь» (Лепта 2014: 25); укр. від Адама, рос.
от Адама, біл. ад Aдама, словацьк. od Adama «1. Від глибокої давнини, від найдавніших часів; 2. ірон. (розповідати, описувати щось). З надмірною ґрунтовністю, із залученням відомостей, які стосуються давніх фактів, подій і не стосуються того, що цікавить співрозмовника, читача» (Лепта 2014: 22) та багато інших;
2) десиметричні фразеологічні еквіваленти (при семантично співвідносному
значенні вони можуть мати лексичні, граматичні й лексико-граматичні відмінності різного роду). До таких біблійних еквівалентів, як видається, належать,
напр., нім. das A und O (Лепта 2014: 22); відносно наведеного вище бібліїзму
альфа й омега, оскільки в німецькій мові він має незначні лексичні відмінності
(назви букв), однак це не відбилося на значенні бібліїзму. Подібне спостерігаємо й відносно англійського бібліїзму since / when Adam was a boy, що буквально перекладається ‘коли Адам був дитиною’, і, наприклад, укр. від Адама (рос.
от Адама, біл. ад Aдама, словацьк. od Adama) –‘дуже здалека, з самого початку’(СФУМ 2008: 19) або ж український ситуативний біблеїзм від Ноя потопа
(говорити) – ‘від самих початків’ (ГРНП 2006: 614), зафіксований І. Франком,
що, очевидно, утворений «за зразком від Адама (на означення початкового етапу якоїсь діяльності, життя)» (Ужченко2005: 139), коли зберігається внутрішня
форма виразу (від початків, з найдавніших часів), однак значення вербалізоване
відмінним компонентним складом.
В англійській мові функціює ФО-бібліїзм son of Adam (дослівно син Адама)
–‘людина, чоловік’, однак ми маємо бібліїзм Адамові діти – ‘люди’, що став
крилатим завдяки Шевченковій поемі «Сон», де є такі слова: Усі на сім світі – / І царята, і старчата / — Адамові діти. Пізніше цей крилатий вислів
стали використовувати й інші автори, порівн.: «... його (польського поета Ю.
Словацького) почали вважати людиною, безумовно, обдарованою надзвичайними здібностями, однак все-таки людиною, наділеною великою кількістю тих
самих прикмет і вад, що й інші Адамові діти» (І. Франко); «Адамові сини по
світі розійшлися, здвигаючи міста і тереми для Єви» (Б.-І. Антонич).
3) квазісиметричні фразеологічні еквіваленти, тобто повні або близькі за
структурою відповідники, що можуть мати помітні відмінності у сфері вжиСлавистика ХХII/2 (2018)
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вання, національної культури, способу життя, що зазвичай відбивається на внутрішній формі фразеологізмів. Саме конституенти другої підгрупи, що за умови тотожності лексичного складу мають відмінності в семантиці, називаються
«фальшивими друзями перекладача» для тих, хто ототожнює близьку форму
й структуру з аналогічною семантикою бібліїзмів (Вальтер 2013: 69). До них,
наприклад, належать бібліїзм глас вопіющого в пустині (голос волаючого в пустелі), що в українській, російській, білоруській, словацькій мовах уживається, коли говорять ‘про даремний заклик до кого-, чого-небудь’ (Лепта 2014: 41),
однак у німецькій мові бібліїзм з тотожною формою ein Rufer in der Wüste (die
Stimme des Predigers in der Wüste), що буквально перекладається як ‘проповідник [глашатай] у пустелі’, уживається, коли говорять ‘про людину, постійні
попередження якої залишаються без будь-якої відповіді’. Відповідно, наведені фразеологізми-бібліїзми є «фальшивими друзями перекладача», оскільки німецький вираз позначає людину, яка даремно закликає, а в інших мовах цей же
вираз позначає сам заклик (Вальтер 2013: 70). Як припускає Х. Вальтер, такі
розбіжності зумовлені тим, що в німецькій мові акцент зроблений на пророкові Ісайї (Ісайя, 40, 3), що в Старому Заповіті закликав іудеїв готувати шлях до
Бога: уготувати дорогу Господню, у степу вирівняти битий шлях Богу. Однак
його не було почуто й пророк залишися «гласом вопіющого в пустині». В інших
же мовах акцент зроблений на Новому Заповіті, а саме на Євангелії від Матвія
(Мт., 3: 3), як це й засвідчує А. Коваль (Коваль 2012: 164). Подібне мовознавці виявляють і під час зіставлення, наприклад, відомого практично всім європейським мовам виразу земля (країна) обітована (обітна), англ. the promised
land; the land of promise; біл. абяцаная зямля; нім. das gelobte Land; словацьк.
zasľúbená zem (Лепта 2014: 54–55), який у всіх мовах, окрім німецької, як і в
старослов’янській, означає ‘обіцяна [Богом] земля’. Німецька ж одиниця das
gelobte Land, як зауважує В. Мокієнко, семантично відрізняється від цього фразеологічного ряду, що зумовлене «як смисловим синкретизмом у мові‑джерелі, де значення ‘обіцяний’ і ‘хвалений’ позначалися одним і тим самим словом,
або полісемією німецького дієслова loben, що в минулому мав більш широкий
семантичний діапазон» (Мокиенко 2013: 150). Отже, німецьке позначення обітованої (обіцяної) землі, хоч і не різко відрізняється від інших європейських,
однак «має в сучасній мові іншу семантичну іпостать, викликану до життя динамікою значення дієслова loben, його звуженням» (Мокиенко 2013: 150).
Як квазісиметричні еквіваленти, очевидно, слід сприймати й український
бібліїзм лоно Авраамове, що вживається як синонім до слів рай, потойбічний
світ (Коваль 2012: 250), і нідерландський фразеологізм in Abrams schoot zitten,
що означає ‘вести спокійне, безтурботне життя’(Павлова 2013: 160).
4) мікросиметричні фразеологічні еквіваленти, що збігаються за семантикою, але повністю відрізняються за лексико-граматичним складом й особливостями внутрішньої форми, метафоризацією, стилістичною характеристикою.
Як видається, до них належить поширений у слов’янських мовах вираз таємна
вечеря, що вживається «в переносному, образному значенні, коли йдеться про
зібрання або зустрічі людей, серед яких є й однодумці, й відступники, зрадники» (Коваль 2012: 210–211) і його англійський (Last Supper) та нідерландський
(het laatste avondmaal) еквіваленти, що буквально перекладаються як «останСлавистика ХХII/2 (2018)
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ня вечеря», або ж поширений біблеїзм Страшний суд, що в українській мові
вживається в кількох мовних ситуаціях:коли йдеться про щось жахливе або ж
тоді, коли йдеться про вимір найвищої справедливості (Коваль 2012: 284), але
який, наприклад, у нідерландській мові має еквівалент het laatste oordeel (буквально ‘останній суд, вирок’). Як зазначає Л. Павлова, у таких випадках «мова
йде не просто про особливості найменування одного й того ж поняття в кожній конкретній мові, а про національну своєрідність внутрішньої форми ідіом»
(Павлова 2013: 159).
На сьогодні відкритим лишається питання про те, які саме біблійні фразеологізми відносити до інтернаціональних (біблійних фразеологізмів-інтернаціоналізмів). Для розв’язку цього питання, вочевидь, слід відштовхуватися від
визначення загальновідомого поняття інтернаціоналізм, що стосується кваліфікації лексичних одиниць. Словник сучасної лінгвістики тлумачить його так:
«слова зі спільним походженням і з тим самим значенням, притаманні багатьом, зокрема й неспорідненим, мовам, називають поняття міжнародного вияву, функціонують у них – споріднених і неспоріднених – мовах, зберігаючи близьке або спільне значення і фонетико-морфологічну будову» (Загнітко
2012: т. І, с. 381–382). Ураховуючи систему чинників, зокрема те, що більшість
бібліїзмів а) має спільне походження; б) уживається як у споріднених, так і в
неспоріднених мовах; в) в основному зберігає близьке або спільне значення; г)
називає поняття міжнародного вияву, уважаємо, що фразеологізми наведених
вище груп (макросиметричні фразеологічні еквіваленти, десиметричні фразеологічні еквіваленти, квазісиметричні фразеологічні еквіваленти) можна вважати бібліїзмами-інтернаціоналізмами з тим застереженням, що деякі біблеїзми – квазісемитричні фразеологічні еквіваленти – можуть бути міжмовними
омонімами, тобто словами чи фразеологізмами «двох (чи більшої кількості)
мов, що мають однакову (чи генетично близьку) форму, але різняться значеннями» і в практиці перекладу називаються «фальшивими друзями перекладача» (Загнітко 2012: т. І, с. 327).
5) асиметричні фразеологічні еквіваленти, що не мають в іншій мові семантично співвідносних фразеологізмів і тому перекладаються описово. До групи
безеквівалентних бібліїзмів відносимо ті, що функціюють у певній мові, але не
закріпилися в іншій, як наприклад, ФО злачное место, що активно вживається
в російській мові, але не зафіксований у близькоспорідненій українській, або
ж низка фразеологізмів, як цитатних (не сотвори собі кумира; жне, де не сіяв;
їсти мед і акриди; Гог і Магог та ін.), так і ситуативних (допотопні часи; єгипетська робота; перетворитися із Савла на Павла; іти на Голгофу) та ін., яких
немає, наприклад, в мові англійській і, навпаки, біблеїзми corn in Egypt ‘велика
кількість чого-небудь’, Lord of the Flies ‘сатана, диявол’, яких немає в українській мові. У польській фразеології, як показує дослідження А. Кравчук, наявна
низка ФО, яких немає, наприклад, в українській, порівн.: istny / prawdiwy Goliat
– ‘доброї тілобудови, міцної статури’, ‘силач, богатир’, ‘велетень’; wygląda jak
Dawid przy Goliacie – ‘про фізично слабку людину’; cnotliwa Zuzanna – ‘скривджена невинність, наклеп на цноту’ та ін. (Кравчук 2000: 333), тоді як в українській мові безеквівалентними відносно польської є фразеологізми іродове
кодло – ‘притулок, місцеперебування злочинців’, туди Христос не ходив – ‘безСлавистика ХХII/2 (2018)
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вихідь’, Христос йому в грудях грає – ‘про людину з легеневим захворюванням’
та ін. (Кравчук 2000: 329).
Завдяки майстрам красного письменства українська мова збагатилася бібліїзмами, як наприклад, Хіба ревуть воли як ясла повні?. Ця цитата з книги
Йова (6: 5) уживалася, зокрема, у творах І. Франка, напр.: – Я ще раз кажу,
– говорив далі з притиском Герман, – платилось їм замало! Ми тут прецінь
самі свої, що ми можемо до того признатись між собою, коли нам іде о то,
[щоби] пізнати причину тої бунтації. Адже ж воли не ревуть, як ясла повні
(І. Франко). Однак її закріпленню в українському мовному узусі сприяв Панас
Мирний, використавши зазначений вислів як назву відомого роману. В інших
мовах ця цитата з Біблії не стала крилатим висловом.
Російська дослідниця О. Реунова підкреслює, що «далеко не всі бібліїзми інтернаціональні, і навіть наявність у ФО біблійного власного імені (інтернаціонального за своєю природою), не робить їх такими» (Реунова 2014:
95). Так, наприклад, в англійській мові поширений фразеологізм Adam’s
wine (дослівно вино Адама) ‘вода’, якого, однак, немає ні в російській, ні в
українській мовах, у яких натомість функціює ФО адамові слізки –‘горілка’. Це ж стосується й бібліїзмів Adam’s profession – ‘садівництво, заняття
сільським господарством’ та ін. І навпаки, для української мови притаманні ситуативні бібліїзми у костюмі Адама чи у костюмі Єви, але їх немає в
англійській мові, де натомість уживається ФО з подібним значенням in one’s
birthday suit та ін.
Науковці зауважують, що наявні також розбіжності в структурно-змістовому плані й продуктивності ФО, які «пов’язані, ймовірно, з різними акцентами й / або особливостями сприйняття носіями мов» (Томасон 2005: 64).
Американський дослідник О. Томасон звертає увагу на наявність значної
кількості бібліїзмів, пов’язаних з образом Лазаря, у російській мові, що, до
речі, характерне й українській мові (воскресіння святого Лазаря; прикидатися Лазарем; бідний як Лазар; хворий як Лазар; співати Лазаря; пир Лазаря) і
функціюванні імені Лазар лише в одному бібліїзмі-терміні – Lazarus taxon в
англійській мові. В англійській мові натомість продуктивним для фразеотворення є ім’я Йов (poor as Job – ‘бідний як Йов’, Job’s comforter – ‘утішальник Йова’, aspatient as Job – ‘терплячий як Йов’, having the patience of Job
– ‘мати терпіння Йова’) (Томасон 2005: 64), тоді як у мові українській цей
антропонім є складником лише ФО Йов праведний, Йов багатостраждальний (многостраждальний).
Не мають еквівалентів в українській мові також й англійські ситуативні бібліїзми toraise Cain hell –‘підняти шум, буянити’, Moses took achence –‘Мойсей
ризикнув’, out-Herod Herod –‘«переіродувати» Ірода’, torob Peter to pay Paul
–‘украсти у Петра, щоб заплатити Павлу’, а в англійській не буде еквівалента
до ситуативного біблеїзму як у Христа за пазухою та ін.
Отже, у сучасній українській мові наявні макросиметричні, десиметричні,
квазісиметричні, мікросиметричні й асиметричні фразеологічні еквіваленти біблійних ФО.
Цілком погоджуємося з твердженням, що «кожна мова по-своєму адаптує біСлавистика ХХII/2 (2018)
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блійні звороти, включаючи їх органічно у свою власну фразеологічну, лексичну
й синтаксичну системи» (Вальтер 2013: 73).
Утім, простежуємо й чимало семантичних розходжень, лексичну варіативність, що визначає «специфіку національної адаптації бібліїзмів і їхню фразеологізацію й пареміологізацію в окремих мовних системах» (Лепта 2014:
54–55).
Однак на сьогодні ще не визначено як інтернаціональний фонд біблійних
ФО, так і національно специфічний, зокрема це стосується української мови.
Погоджуючись із тим, що «біблійна спадщина інтерпретується далеко не тотожно, а тому Біблія – не лише інтегруючий чинник, а й водночас багате джерело національного самовираження» (Кравчук 2000: 333), у подальшому вважаємо за доцільне простежити особливості дериваційного потенціалу українських
бібліїзмів, з’ясувати їхні парадигматичні зв’язки й визначити стилістичні можливості, а також змоделювати семантичне поле бібліїзмів з актуалізацією чинника, спроектованого на їхнє походження.
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Фразеолошки библИзми: проблем еквивалентности/
БЕЗеквивалентности и заступљености
интернационалног фонда
Резиме
Питање узајамне повезаности Библије и културе, као и утицаја Библије на националне
језике је изузетно комплексно јер Библија умногоме одређује европску културу. Међу библизмима постоји велики број заједничких лексема за цео низ језика, стога се библизми могу
посматрати као језичке универзалије које упућују на заједничке религиозне и морално-етичке вредности. Поред општег фонда библизама, у већини језика, где спада и украјински, бележимо разлике, претежно узроковане екстралингвистичким факторима.
У раду је понуђен принцип типологије библизама према критеријуму заступљености еквивалента одређеног библизма у језику. Разврстани су еквивалентни и безеквивалентни библизми уз даљу поделу еквивалентних библизама на макросиметричне фразеолошке еквиваленте, асиметричне фразеолошке еквиваленте, квазисиметричне фразеолошке еквиваленте,
микросиметричне фразеолошке еквиваленте.
Даје се ауторско тумачење појма библијски фразеологизам-интернационализам. Скреће
се посебна пажња на безеквивалентне фразеологизме-библизме у украјинском језику.
Кључне речи: Библија, библизам, библијски фразеологизам-интернационализам, језички
еквивалент, безеквивалентни фразеологизам.
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ОМОВЛЕННЯ НЕВЕРБАЛІКИ ЯК ОЗНАКА
НАЦІОНАЛЬНОЇ НАЛЕЖНОСТІ МОВЦЯ
(на матеріалі румунської, фінської, серболужицької фразеології)
У статті встановлено кількісно-пропорційні особливості румунської, фінської та серболужицької фразеології на предмет омовлення невербальних параметрів комунікації, що репрезентують національну комунікативну поведінку етносів, які поєднані спільною територіально-континентальною ознакою, але зберігають власну ментальність в умовах європейського
сусідства, окреслено типову належність цих лінгвокультур.
Ключові слова: омовлення невербальних параметрів комунікації, національна комунікативна поведінка, ментальність, тип лінгвокультури.
The article focuses on the analysis of the qualitative, proportional peculiarities of Romanian,
Finnish, Serbian-Luzhytska phraseology on the subject of the verbalization of non-verbal parameters of communication, which represent national communicative behavior of the ethnos connected
by common territorial characteristics but preserving their mentality in a shared European neighbourhood; the belonging to the above-mentioned linguo-cultures has been characterized.
Key words: verbalization of non-verbal parameters of communication, national communicative
behavior, mentality, linguo-culture type.
«Прихована гармонія сильніша за неприховану»
(Геракліт Ефеський)

Глобальні проблеми сучасності торкаються не лише матеріального, але й духовного, культурного світу людини, зокрема збереження культурної спадщини
людства з прагматичною метою формування міжкультурної компетенції сучасного мовця, підвищення рівня його комунікативної спроможності, уникнення
міжнаціональних конфліктів. Відповідна ціннісна система цілком проектується
в лінгвістичну площину, адже “реальний світ” значною мірою підсвідомо будується на основі мовних норм певної етнічної групи (Див. про це: Сепир 1993:
248–258), а кожній мові притаманна «своя особлива метафізика, що окреслює
дійсність по-різному тими людьми, які говорять різними мовами. Унаслідок
мова репрезентує систему понять для організації досвіду. Нав’язуючи людині
певний світогляд, мова зумовлює норми мислення, а відповідно, й поведінки»
(Звегинцев 1960: 119) (переклад з рос. автора – Т. О.).
Ґрунтуючись на лінгвістичних ідеях В. фон Гумбольдта, Ф. Боаса,
Л. Вайсгербера, гіпотезі мовної відносності Е. Сепіра-Б. Уорфа сучасні мово
знавці визначають міжкультурну компетенцію як ступінь володіння міжкультурною комунікацією, що «з одного боку, передбачає вміння виражати відповідний смисл інтенціонального змісту відповідної мови, а з іншого, – як процес
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взаємної інтерпретації вербальних та невербальних дій мовними особистостями, які наділені пропозиціональними структурами: ментально-особистісними
(переконання, цінності, налаштування, схильності, бажання, очікування тощо),
когнітивними, лінгвокультурними і под.» (Космеда 2012: 63).
Якщо вербальна компетенція формується внаслідок оволодіння певною «чужою» мовою як засобом спілкування, то невербальна набувається в процесі
спілкування з іншим етносом як комунікативний досвід і може відрізнятися або
навіть контрастувати з менталітетом мовця.
Зважаючи на національний контекст мислення, підтримуємо думку А. Ве
жбицької про те, що люди різняться не лише тим, якою мовою вони розмовляють,
а ще й тим, що по-різному мислять, відчувають і ставляться до навколишнього
світу (див. про це: Wierzbicka 1999), що, власне, й визначає ментальні риси національного характеру. Досить широке й суперечливе розуміння поняття «національний характер» обумовлює вибір матеріалу дослідження. Фразеологічний
фонд «найяскравіше виражає етнокультурну специфіку мови, адже в ньому закладений багатовіковий узагальнений досвід усього етносу, особливості його
сприйняття світу та самосвідомості, тобто «наївна картина світу». Отже, фразеологічний рівень є пріоритетним у дослідженні культурно детермінованих феноменів» (Мізін 2009: 75).
На сьогодні зроблені спроби встановлення національно-культурної специфіки
невербальної комунікації крізь призму фразеології української, білоруської, російської, англійської, німецької мов (А. Акішина, Г. Демиденко, Ж. КраснобаєваЧорна, Г. Крейдлін, В. Маслова, М. Маякіна, Т. Осіпова, А. Рачковська, О. Харчук);
є праці зіставно-порівняльного характеру (Т. Глущенко, І. Микаберидзе, О. Мудра,
Н. Смирнова).
Міждисциплінарні підходи розкривають нові можливості вивчення глибинної структури й семантики фразеологічних одиниць, їх типології й функціювання, зокрема актуалізація категорії оцінки як параметра системи національних
цінностей сприяє окресленню багатовимірної ціннісної картини світу етносу, а
концептуальні методики — укладанню нових моделей концептуального аналізу
для встановлення національно-культурної специфіки концепту, репрезентованого фраземами (див. про це: Краснобаєва-Чорна 2016).
Порівняльні дослідження визначають як «важливу форму аналізу зв’язків між
способом використання невербальної комунікації та належністю людей до різних
культур» (Коццоліно 2015: 34), однак специфіку ментального сприйняття зазвичай
розглядають на матеріалі близькоспоріднених (україн. / росій. / білорус. / польськ.)
або явно контрастних (україн. / англій. / американ. / француз. / італій. / іспан. / німец.) мовних культур у різноманітних поєднаннях, оминаючи проблеми співіснування ментально різних народів близької локації, що в сучасних міграційних умовах
виявляється актуальним із метою запобігання міжкультурних девіацій і конфліктів.
Мета цієї наукової розвідки – з’ясувати кількісно-пропорційні особливості румунської, фінської та серболужицької фразеологій на предмет омовлення невербальних параметрів комунікації, що репрезентують національну комунікативну
поведінку етносів, які поєднані спільною територіально-континентальною ознакою, але зберігають власну ментальність в умовах європейського сусідства.
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Мовна й комунікативна компетенція, як відомо, передусім залежить від стереотипів, штампів, кліше, якими володіє мовна особистість. Стереотипи належать свідомості, а в мовленні вони й виявляються у вигляді словесних штампів, кліше, зокрема фразеологізмів, прислів’їв, приказок, формуючи своєрідне
«фразеологічне мислення» (термін Ю. Шевельова) (Осіпова 2010: 7).
Поділяємо думку Т. Космеди, що «вимір ступеня володіння міжкультурною комунікацією, вочевидь, повинен визначатися такими параметрами, як
розуміння феноменів реального світу й самого себе в цьому світі крізь призму іншої (…) культури у вигляді сприйняття системи відповідних артефактів –
матеріальних, розумових, духовних, ціннісних, нормативних та ін., що матеріалізуються, омовлюються знаками (символами) вербальними й невербальними»
(Космеда 2012: 63).
Процес вербалізації (омовлення) невербальних знаків становить складне когнітивне явище «подвійного кодування», «у межах якого можливі взаємні переходи, трансляції» (Селіванова 2006: 412), засобом актуалізації внутрішньомовних
процесів під впливом так званих інтралінгвальних чинників, що супроводжують мовне спілкування й беруть участь у передачі інформації. «Відбувається,
так би мовити, зіткнення двох систем: первинної – мовної, і вторинної – паралінгвальної, (…) згортання структури висловлювання в умовах реального спілкування й аналіз немовних елементів, які є опорою для експліцитного розгортання конкретного висловлювання при сприйнятті повідомлення» (Демиденко
2014: 17). Підґрунтям такого підходу вважаємо одне з положень інтроспективної психології В. Вундта про свідомість як сукупність елементів, пов’язаних
між собою за принципом асоціації (див. про це: Ярошевский 1987: 25–39).
Незважаючи на сучасні ідеї європейської єдності, що зумовлені процесами глобалізації та взаємоінтеграції, ментальне європейське покриття є досить
строкатим і неоднорідним. Мовне розмаїття репрезентує риси національної свідомості народів, які історично проживають на спільному територіальному обширі й мають схожі ціннісні концепти, проте форма, у яку вкладається певний зміст, – своєрідна. Вона відбиває індивідуальний національний досвід. Так,
зокрема, ідея любові до Батьківщини може бути актуалізована різними невербальними концептами, порівн.: Своя сторона по шерстке гладит, чужая насупротив (рос.) – проксемний і тактильний; Лучче на своїй стороні кістьми
лягти, ніж на чужині слави натягти (укр.) – проксемний і кінетичний; Краще
мамалига в рідному селі, ніж сало з хлібом на чужині (румун.) – проксемний і
гастичний; У ріднім краї й каміння вклоняється (фін.) – проксемний і кінетичний; Власна хатка миліша від чужого палацу (поль.) – проксемний.
Кожний народ має свій набір цінностей і по-різному актуалізує його. Зокрема
румунська фразеологія вербалізує всі параметри невербальної комунікації, але
з відносною нерівномірністю. Так, із 3000 досліджених найбільш поширених
паремій 190 омовлюють невербаліку (це становить 6,3 % від загальної кількості), а саме: жести й рухи – 25, хода й поза – 9; фізіогноміка, зовнішність – 32;
артефакти (одяг, прикраси, предмети) – 27; окулесика – 32; міміка – 8; екстралінгвістика (плач, сміх, шепіт, мовчання і т. ін.) – 27; проксеміка – 14; такесика
– 7; хронеміка – 1; гастика – 8.
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Кінесика (жести й рухи) відображає соціальний досвід румунів, стратегії й
тактики в певних комунікативних ситуаціях, порівн.: Не давай шаблі в руки ворогу (РПП : 17); У купця три руки: однію дає, а двома бере (РПП : 45); У попа
руки, щоб брати, а не щоб давати (РПП : 50); До панів з порожніми руками
нема чого ходити (РПП : 46); Не хрестись, поки не запитав, хто тут святий
(РПП : 52); Одна рука хрестить, а друга в чужу пазуху лізе (РПП : 53); Великі
об малих ноги витирають (РПП : 42); Багатий чухається, а вбогому здалося,
що той хоче дати йому баня (РПП : 46); Кинеш палкою в собаку, а попадеш в
попа (РПП : 50); На роботі треба повільніше рухати язиком і швидше руками (РПП : 66) та ін.
Найбільшу групу становлять паремії із компонентом зовнішності людини,
причому роль візуалізації полягає у викритті позитивних або негативних внутрішніх ознак і якостей людини, порівн.: Гарний вчинок – як вродлива жінка
(РПП : 25); Чорт, коли старим став, у ченці постригся (РПП : 53); Не кожний, хто з великими вухами, – віслюк (РПП : 74); Як нема вусатого, поцілуєш і
шмаркатого (РПП : 90); Дівчину видають заміж чорні брови (РПП : 91); Гарне
личко, чорні брови, але в голові полова (РПП : 91); Жінка з гарними очима всіх
веселить (РПП : 92); Не боюся чоловіка низького зросту, аби лиш глузду в нім
було доста (РПП : 93); У Драгашанах і святі з червоними носами (РПП : 140)
(Драгашани – центр виноробного району в Румунії); У Бухаресті й собаки на
хвостах бублики носять (РПП : 169) і т. ін.
Таку ж важливу роль у спілкуванні відіграють оптичні параметри, зокрема погляд як контактовстановлювальний та оцінювальний засіб, порівн.: Дивиться на
бога, як курка, коли п’є воду (РПП : 49); Піп одним оком на сало, а другим на борошно дивиться (РПП : 51); Піп очі залив, а Іван і не куштував (РПП : 51); Очі на
іконі, а на думці – пані (РПП : 52); Очі розсудливого бачать далі (РПП : 78); У чоловіка очі, щоб дивитися, а в жінки, щоб на неї дивилися (РПП : 87); Мертвих
позбавляють очей круки, живих – підлабузники (РПП : 124); Ти йому оком моргнеш, а він тобі головою киває (РПП : 219); З брехнею пообідаєш, а до вечері очі
на лоба повилазять (РПП : 134); В очі – одне, заочі – інше (РПП : 111) та ін.
Одним з необхідних складників успішної комунікації румуни вважають
предметну сферу, зокрема наявність артефактів (одяг, прикраси, предмети),
порівн.: Часто будеш святкувати, не буде чого вдягати (РПП : 49); У нього
хрест на грудях і чорт у серці (РПП : 50); Одягнувши рясу, чинцем не станеш
(РПП : 53); Розумній голові й подерта шапка личить (РПП : 72); Не довіряє
навіть своїй сорочці (РПП : 143); Жупан одягає, а розуму не має (РПП : 146);
Позичений одяг не гріє (РПП : 216) та ін.
Паремійний контент фінського етносу містить 7,5 % (153 з 2000) таких одиниць, що омовлюють невербальні параметри, зокрема жести й рухи – 16, хода
й поза – 11; фізіогноміка, зовнішність – 18; артефакти (одяг, прикраси, предмети) – 9; окулесика – 17; міміка – 6; екстралінгвістика (плач, сміх, шепіт, мовчання і т. ін.) – 22; проксеміка – 17; такесика – 10; хронеміка – 3; гастика – 17.
Виокремлюємо й паремії, що позначають вдачу, манеру спілкування – 6.
Найбільшу кількісну групу становить екстралінгвістика (плач, сміх, шепіт,
мовчання і т. ін.), виступаючи маркером статусності, характеру і вдачі, гендерСлавистика ХХII/2 (2018)
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них та вікових особливостей людини, порівн.: Бідний має право на сльози, багатий – на забави (ФПП : 26); Бідний у багатого заговорить, і то крізь сльози (ФПП : 27); Голодному не до сміху (ФПП : 37); Одинак довго не сміється
(ФПП : 76); Весело парубкувати, та гірко холостякувати: без жінки й кішка
не нявкає, і діти не плачуть (ФПП : 77) – омовлюється статусний параметр;
Ледачий пітніє, коли їсть (ФПП : 64); Дурний і з нісенітниці регоче (ФПП :
108); Село горить – божевільний регоче (ФПП : 109); Із горлечка п’єш – плакатиме шия! (ФПП : 106) – оцінка негативних рис людської вдачі; Поганий чоловік із сонька, погана жінка з реготухи (ФПП : 73); Вітер стихне, коли дощ
лине; жінка пересердиться, коли розплачеться (ФПП : 73); Східний вітер приносить дощ, сварка – жіночі сльози (ФПП : 73) – омовлення гендерних параметрів; «Кахи-кахи», – старечий сміх (ФПП : 91) – вікових; І бог сміється,
коли злодій у злодія цупить (ФПП : 101); Камінь і від горя не плаче (ФПП : 122);
Плачем від смерті не відбудешся (ФПП : 92); Море сліз не відчуває (ФПП :
126); Сміх продовжує вік (ФПП : 156) – репрезентація вольових якостей національного характеру.
Проксеміка у фінів відіграє не останню роль передусім як параметр організації простору, порівн.: Господиня у воротях помітна (ФПП : 72); Коли біда в
хаті, допомога в сінях (ФПП : 69); Де-де, а біля казана люд збереться (ФПП :
90); Дитина тягнеться до води, старий – до вогню (ФПП : 91); Влітку проживеш і край поля (ФПП : 116); Через річку по воду не ходять (ФПП : 124), а
також як чинник, що впливає на спілкування, порівн.: Рідко вовк перед вівцею
звертає з дороги (ФПП : 27); П’ятеро голодних лежать, шостому ніде сісти
(ФПП : 36); Біду коло воріт не очікують (ФПП : 43); Ледача шкапа до будьяких воріт повертає (ФПП : 66); Дорослий є дорослий, хоч і на припічку сидить (ФПП : 84); Господар до роботи – гість у дорогу (ФПП : 89); З-за спини
великого добре огризатися (ФПП : 97); Хто не дивиться вперед, хай пильнує
ззаду (ФПП : 100); Узяв дурня в човен – тримайся берега (ФПП : 110) та ін.
Як виявилося, паремії з компонентами гастики не лише ілюструють смакові
уподобання фінів, але й виражають соціально-особистісні риси комунікантів,
порівн.: Солоне й густе – біднякові ласощі (ФПП : 35); Молоко і каша – їжа багатія, салака й хліб – торпаря (ФПП : 35); Сіль – біднякова закуска (ФПП : 38);
Той хвалить вівсяний хліб, хто не куштував житнього (ФПП : 51); Чужий
хліб гіркий, хоч і маслом намаж (ФПП : 51); У кого ноги в гною, у того губи в
салі (ФПП : 56); У кого гороховий суп, у того й тютюн (ФПП : 88); Сон і їжа
– солодкі, робота – гірка (ФПП : 144); Що то за кухар, що й не лизне! (ФПП :
63); У вдівця холодний пиріг (ФПП : 77); Дурний тамує спрагу кашею, божевільний – тістом (109) – омовлення соціально-статусного параметру; Кава без
цукру й поцілунок безбородого не смачні (ФПП : 81); Сіль – їжі честь (ФПП :
87); Вино не п’ють, а смакують (ФПП : 106); Вино звеселяє, пиво додає сили
(ФПП : 89) – репрезентація смакових уподобань; Дай притулок подорожньому,
а хліба – гостеві (ФПП : 90); Риб’ячу голову – синові, хвіст – доньці (ФПП :
87); Скупий наїдається в гостях (ФПП : 102); Слухати можна й не обідавши
(ФПП : 147) – репрезентація етичних норм фінського етносу.
Зазначимо, що мовчання, на відміну від інших європейських етносів, у фінів
репрезентовано незначною кількістю одиниць, порівн.: Коли дурний мовчить,
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то він мудрий (ФПП : 107); Мовчун усе здолає (ФПП : 146); Розумний мовчить (ФПП : 146) омовлення загальнонаціональної оцінки стратегії мовчання;
Немовлене слово в роті пече (ФПП : 148) – вияв експресивності; Про поганого
пліткують, про хорошого співають, а про середняка – ні слова (ФПП : 147) –
репрезентація комунікативного стереотипу.
Омовлення параметру зовнішності у фінських пареміях скероване більше
в соціальну, ніж в естетичну сферу, порівн.: Багатія завидки беруть, коли в
бідняка щоки пашать (ФПП : 27); Бідняк низенький і на пеньку (ФПП : 27);
Бородатий схожий на цапа, безбородий – на пастора (ФПП : 47); Не всі ковалі, в кого очі чорні (ФПП : 61); На морі або золото в кишеню, або пісок у ніздрі
(ФПП : 127) (ти або багач, або мрець) – омовлення соціального статусу; Ледар і
влітку не засмагає (ФПП : 64); Ледар і надвечір бадьорий (ФПП : 64); У гордого бика великі роги (ФПП : 98); Сердитий і вві сні бородою трясе (ФПП : 104);
Рідкозубий – брехливий (ФПП : 154); Поганому погане й личить (ФПП : 100);
Мудрість прийде, як борода виросте (ФПП : 97) – репрезентація людської вдачі; Дівоче личко – для сватів (ФПП : 77); Окраса чоловіка – борода, окраса жінки – довга коса (ФПП : 80); Смаглявого милом не відмиєш (ФПП : 70); Маленькі
чоловіки є, а бородатих дітей не стрінеш (ФПП : 84); По рогах судять про корову, по зубах – про коня (ФПП : 137) – вербалізація гендерних уявлень.
Як відомо з історії, не всім європейським етносам вдалося набути статусу
державності, і вони існують у складі інших держав у статусі національних меншин. Це стосується серболужицького етносу, який входить до складу мешканців Німеччини. Незважаючи на різну належність до мовних сімей (німецька
– романська група мов, серболужицька – слов’янська), багатовіковий добросусідський досвід сприяв збереженню мови й культури серболужичан, хоч на
ментальному рівні спостерігаємо часткову асиміляцію.
Емпіричний розподіл серболужицьких паремій з невербальним компонентом відбувається відповідно до таких пропорцій: із 2000 опрацьованих одиниць
виокремлено лише 63 таких, що омовлюють невербаліку (3,1 %), зокрема: жести й рухи – 9, хода й поза – 4; фізіогноміка, зовнішність – 9; артефакти (одяг,
прикраси, предмети) – 4; окулесика – 11; міміка – 3; екстралінгвістика (плач,
сміх, шепіт, мовчання і т. ін.) – 11; проксеміка – 1; такесика – 5; хронеміка – 0;
гастика – 6.
Серед них найбільші кількісно – групи паремій з параметрами окулесики
та екстралінгвістики. Окулесика репрезентована одиницями, що характеризують комунікантів засобом омовлення погляду, порівн.: Хазяїн бачить одним оком більше, ніж наймит двома (СПП : 34); Вуха вірять чужій губі,
очі вірять самі собі (СПП : 63); Дівчата пишаються, хлопці витріщаються
(СПП : 58); Милосердні очка для сумних є щедрими зірками (СПП : 59); Щічки
і вічки жениха ловлять (СПП : 59); Часом око більше скаже, ніж язик (СПП :
88); Продавець потребує губів, а покупець – очей (СПП : 90); Ласкава кішка –
фальшиві очі (СПП : 112), або пропонують певні комунікативні стратегії, порівн.: Дивись не на очі зажери, а на його кігті (СПП : 80); Купуй очима, а не
вушима (СПП : 89); Ліпше сказати в очі, ніж позаочі вуха мозолити (СПП :
109).
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Паремії з екстралінгвальним параметром репрезентують різноманітні комунікативні тактики, зокрема: Голодний живіт не має вух (СПП : 35); Сміх і плач
з одного мішка (СПП : 41); Ліпше, щоб діти від батька плакали, ніж мав би
він потім – від них (СПП : 55); Іззовні солодкий сміх, зсередини – згірклий гріх
(СПП : 64); Охриплого не змушуй співати (СПП : 72); Добра рука охоче іншим
сльози витирає (СПП : 81); Довга казань ізрання – самі позіхання (СПП : 94);
Не дмухай на вогонь – волосся обсмалиш (СПП : 95); Коли пси гризуться, то
вовки сміються (СПП : 113); Голосне кудахтання – дрібне яєчко (СПП : 121).
Зовнішність для серболужичан – це не лише естетика, порівн.: Чим гарніша корчмарка, тим смачніше пиво (СПП : 45); Файного личка родимка не псує
(СПП : 58); Щічки і вічки жениха ловлять (СПП : 59), але й певний параметр
диференціації комунікантів за різними особистісними ознаками, порівн.: У багатої дівчини й горба не побачать (СПП : 34); Борода довга, хоч вузли в’яжи,
а розум короткий (СПП : 37); Вдає з себе мудрого, а під носом – мокро (СПП :
40); Горбатому свого горба не видно (СПП : 42); У бабія голова й полисіє, а не
помудрішає (СПП : 57); На носі рум’янець – горілчаний напис у п’яниць (СПП :
98); Безбородий з бородатим перевернуть хату (СПП : 125) та ін.
Група жестових паремій репрезентує комунікативні тактики, порівн.: Коли
тебе мучать – покажи кулак (СПП : 95); Допомога мусить мати швидкі ноги
й руки (СПП : 83), стратегії, порівн.: Працьовиту руку вітають і серби, і німці
(СПП : 19); Догодлива рука більш дістає, ніж просить (СПП : 89); На непокірну спину – стусани без упину (СПП : 33), оцінки, порівн.: Кулачище найдурніше по столі б’є найгучніше (СПП : 38); Хто медовим пальцем тобі губи маже
– задумує враже (СПП : 63); Зажерливий рот – хапка рука (СПП : 42); Краще
рука, що дарує, аніж губа, що цілує (СПП : 65) та ін.
Отже, найбільший відсоток омовлення невербаліки спостерігаємо у фінській
фразеології (7,5 %) із актуалізацією передусім екстралінгвальних, просторових,
смакових та оптичних (зовнішність комуніканта) параметрів, що моделюють процеси спілкування, обґрунтовують їхній характер. Невербаліка фінів раціональна,
насичена, із вираженим оцінним компонентом. Візуалізація внутрішніх якостей
комунікантів засобом омовлення зовнішності, вербалізація смакових параметрів
як етнічних уподобань та соціальних можливостей, кодифікація статусності, характеру і вдачі, гендерних та вікових особливостей людини – усе це свідчить про
високий імплікаційний рівень фінської лінгвокультури, що наближає її до ширококонтекстних типів (за Е. Холлом), у яких інформація експлікується з урахуванням найширшого культурологічного й найближчого ситуативного контексту.
Невербальний потенціал румунської фразеології дещо менший (6,3 %); омовлюються більшою мірою оптичні параметри (фізіогноміка, зовнішність, власне
окулесика, артефакти), а також кінесика та екстралінгвальні чинники. На відміну від фінів, проксеміка й гастика в румунів не вияскравлюється. Характерною
особливістю румунської фразеології з невербальним компонентом є репрезентація типових комунікативних ситуацій, прописування їхніх стратегій і тактик,
зовнішності людини й ролі артефактів (переважно одягу) у комунікації відповідно до шкали оцінювання, що надає можливість експлікувати позитивні або
негативні внутрішні ознаки та якості. Такий розподіл долучає румунську фразеологію до так званого «проміжного» типу лінгвокультури, де врівноважуються
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ролі вербального й невербального, а перевага у вербалізації оптичних параметрів ілюструє емоційність та експресивність національної вдачі.
Найменший відсоток омовлення невербаліки спостерігаємо в серболужицьких пареміях (3,1 %). Широко репрезентований зоровий контакт (окулесика), багата палітра екстралінгвальних чинників, увага етносу до параметру зовнішності,
що називають супровідними, паралінгвальними засобами, визначають пріоритетність вербального у спілкуванні. Окрім того, група паремій вербалізує конкретні
комунікативні стратегії або тактики, що реалізується у вигляді паремійних імперативів, формуючи певний арсенал комунікативних приписів у конкретних ситуаціях, що також позиціонує перевагу вербального у спілкуванні.
Отже, зважаючи на наслідки невербального профілювання серболужицької
фразеології, можемо констатувати ознаки вузькоконтекстності зазначеної лінгвокультури, що виявляється в перевазі експліцитного над імпліцитним і мотивується впливом лінгвокультури основного етносу держави, до складу якої входить серболужицька національна меншина.
Невербальне профілювання фразеологічного матеріалу дає можливість виявити типологічні особливості певної лінгвокультури, специфіку національної комунікативної поведінки, а також з’ясувати пріоритети, що переважають
у спілкуванні того чи того етносу, збагатити міжкультурний комунікативний
досвід. Наукова розвідка має перспективи, що полягають у поглибленні дослідницької методики й розширенні дослідницьких аспектів.
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СПП: Серболужицькі прислів’я та приказки (упор. К. Трофимовича; пер. з серболуж. В. Лучука) Київ: Вид-во «Дніпро», 1988. («Мудрість народна», зб. 46)
ФПП: Фінські прислів’я та приказки (перекл., упоряд., вст. слово О. Завгороднього).
Київ: Вид-во «Дніпро», 1981. («Мудрість народна», зб. 32)
Proverbe românești: https://ro.wikiquote.org/wiki/Proverbe_rom%C3%A2ne%C8%
99ti#N
Serbian proverbs: https://en.wikiquote.org/wiki/Serbian_proverbs
Suomalaisia sananlaskuja: https://fi.wikiquote.org/wiki/Suomalaisia_sananlaskuja
Тетјана Осипова
ВЕРБАЛИЗАЦИЈА НЕВЕРБАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ КАО ИЗРАЗ
ГОВОРНИКОВЕ НАЦИОНАЛНЕ ПРИПАДНОСТИ
(на грађи румунске, финске и лужичкосрпске фразеологије)
Резиме
Полазећи од лингвистичких идеја В. фон Хумболта, Ф. Боаса, Л. Вајсбергера, као и од
Сапир-Ворфове хипотезе језичке релативности, савремени лингвисти одређују интеркултуралну компетенцију као степен владања интеркултуралном комуникацијом. Вербална ко
мпетенција се формира као последица владања одређеним нематерњим језиком као кому
никацијским средством, док се невербална стиче као комуникативно искуство у процесу
комуникације са представницима другог етноса и може да се разликује, чак и да одудара, од
говорниковог менталитета.
Специфичне одлике менталне рецепције обично се разматрају на грађи блискосродних
или веома удаљених језичких култура без потенцирања питања коегзистенције локацијски
блиских али ментално различитих народа, што се у савременим условима интензивних
миграција испоставља као актуелан проблем, чије проучавање може допринети спречавању
интеркултуралних девијација и конфликата.
У раду се разматрају специфичне црте румунске, финске и лужичкосрпске фразеологије
у вези са вербализацијом невербалних параметара комуникације етноса који постоје на истој
територији, али чувају оригиналан менталитет у условима европског суседства.
Кључне речи: интеркултурална компетенција, интеркултурална комуникација, вербална и
невербална комуникација, ментална рецепција, комуникативно понашање етноса, невербални вредносни концепт, визуализација, импликација, експликација, вербализација невербалних параметара комуникације.
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Изучение языковых стереотипов
на материале современного российского
политического дискурса
В статье освещаются некоторые исследовательские подходы к осмыслению природы стереотипа. Понятие стереотип рассматривается в ключе семантической концепции, которую
в разное время разрабатывали Х. Патнэм, Б. Фраден, Ж.-Кл. Анскомбр. Исследуется содержание единиц языкового выражения, распределение компонентов семантики слова, а также
круг вопросов, относящихся к сочетаемости языковых единиц. Особенности взаимодействия
слов в рамках словосочетаний, зависящие от характера семантических признаков данных
языковых единиц, показаны на примерах из текстов современной российской политической
речи. Значительное место в статье отводится теме переноса значения и роли стереотипа в
образовании метафоры. Анализируется возможность использования стереотипных характеристик слова как части лингвистической аргументативной стратегии, в рамках которой в политическом дискурсе сознательно воспроизводятся концепты и представления, обеспечивающие персуазивность коммуникации.
Ключевые слова: семантика, стереотип, коннотация, воспроизводимость, комбинаторика,
метафора, политический дискурс, персуазивность.
The article discusses various research approaches towards understanding the nature of stereotype, further considered through the lens of semantic concepts developed by H. Putnam, B. Fradin,
and J.-Cl. Anscombre. We closely examine the content of linguistic items, the distribution of the semantic components of words, and a number of issues related to combinatorics. Based on examples
from modern Russian political speeches, we illustrate the idea that the process of uniting language
elements within word combinations depends on the nature of semantic features of such language
elements. Then the transfer of meaning and the role of stereotype in metaphor formation are discussed. Finally, we analyze the possibility of using stereotypical characteristics of words as a part
of a linguistic argument strategy that implies the deliberate use of concepts and ideas with the purpose of providing persuasive communication in political discourse.
Key words: semantics, stereotype, connotation, repeatability, combinatorics, metaphor, political
discourse, persuasiveness.

Исследование политической речи в российской лингвистике
За последние двадцать пять лет лингвистическое исследование языка политики развернулось в российском языкознании как перспективное направление:
изучаются и фиксируются не только механизмы и признаки, свойственные политической речи в целом, но и процессы изменений, непрерывно происходящие
в сознании лингвокультурного сообщества и отражающиеся в языке политики
за сравнительно короткие отрезки времени. Активное изучение в России коммуникативных приёмов, стратегий и тактик, реализуемых через политический
дискурс, обусловлено целым рядом факторов: это и глобальные общественноисторические преобразования последних десятилетий, и стремительный рост
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информационно-коммуникационных технологий, и формирование единого информационного пространства. Для российской лингвистики знаковым был выпуск в 1994 году «Словаря русских политических метафор», разработанного
в Москве А.Н. Барановым и Ю.Н. Карауловым. Исследования политического
дискурса в разрезе семиотики проводятся Е.И. Шейгал и её последователями в
Москве, один же из наиболее активных российских научных центров, занимающийся, в частности, методологическими и практическими разработками в области политической метафоры, находится в Екатеринбурге и концентрируется
вокруг исследований А.П. Чудинова и Э.В. Будаева1.
При исследовании политических стратегий и тактик язык осознаётся лингвистами как основной инструмент достижения цели политическим субъектом.
Стереотип же рассматривается как часть лингвистической аргументативной
стратегии, в рамках которой в политическом дискурсе сознательно воспроизводятся концепты и представления, обеспечивающие персуазивность коммуникации2. Лингво-ментальные стереотипы, при этом, трактуются как «особые мыслительные структуры, которые сохраняются в сознании с помощью языкового
знака» (Чернявская 2006: 53).
В какой сфере находится стереотип?
Нередко в обиходной речи можно услышать сочетания: «мыслить стереотипами», «ломать шаблоны»; «шаблонно воспринимать», «схематично интерпретировать [слово, означающее лицо, предмет, явление, действие, состояние]»;
«говорить стереотипными фразами». Эти высказывания, на наш взгляд, удачно
отражают суть трёх основных подходов к осмыслению стереотипа:
(1) стереотип как схематичное стандартное представление о предмете, лежащее во внеязыковой сфере, «преконструкт» в терминологии французских философов М. Пешё и П. Анри;
(2) стереотип в семантической концепции, разработанной Х. Патнэмом
(1985, 1990) и получившей развитие – в частности, во Франции – в работах Б.
Фрадена, Ж.-М. Марандена, О. Дюкро, в «теории семантических стереотипов»
Ж.-Кл. Анскомбра, в разработке Дж. Клейбером понятий «ассоциативная анафора» и «прототип»3;
Помимо перечисленных российских специалистов, вопросы политического языка
разрабатывали В.И. Карасик, В.Г. Костомаров, Л.П. Крысин, О.П. Ермакова, Е.А. Земская,
Е.Г. Казакевич, Н.А. Купина, П.Б. Паршин, Г.Г. Почепцов, Л.И. Скворцов, В.Н. Шапошников,
В.И. Шаховский и другие лингвисты. Лексико-фразеологические инновации в современном
политическом дискурсе были проанализированы в публикациях О.И. Воробьевой, Е.А. Земской, Н.В. Черниковой и др.
2
Персуазивность рассматривается как потенциальный прагматический смысл языковых
единиц и не сводится исключительно к классическим риторическим приёмам и средствам
образности. Под персуазивностью подразумевается воздействие на реципиента через текст
в широком смысле. Лингвистические явления различных уровней (лексического, грамматического, стилистического), обладающие сильным воздействующим потенциалом, способны
выдвигать связанные с ними смыслы в центр внимания.
3
Согласно концепции Ж. Клейбера, изложенной в работе «Ассоциативная анафора»,
единица языка и её «референт» находятся между собой в анафорических отношениях.
Клейбер утверждает, что анафорическим является такое выражение, которое отсылает к
1
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(3) стереотип как воспроизводимая языковая формула: в этом ключе лингвисты (Д.О. Добровольский, Ш. Шапира) изучают устойчивые словосочетания,
идиоматические выражения, пословицы, поговорки, формулы вежливости, рутинные фразы, слоганы.
Все три концепции охватывают как понятийную сферу, так и область формы, то есть материального языкового выражения. Однако нам представляется, что исследования в рамках указанных научных подходов идут, в некотором
смысле, в противоположных направлениях: (а) от понятийного ядра, некоего
абстрактного представления о предмете к набору его материальных языковых
выражений; (б) от языкового знака к выявлению его стереотипных значений
(интенсионала, «стереотипных фраз», коннотаций). Иначе говоря, исследователи дискурса, для которых стереотип это устойчивый, упрощённый, эмоционально окрашенный ментальный образ, движутся от заданного ментального
стандартизированного способа концептуализации действительности к языковым воплощениям изучаемого образа или представления о предмете. Тогда как
при семасиологическом подходе стереотип является, скорее, инструментом исследования. У единицы языкового материала определяется список стереотипных признаков (или «открытый список стереотипных фраз», в терминологии
Фрадена), которые приписываются данной единице в определённом социокультурном контексте; таким образом, исследуется содержание определённой единицы языкового выражения, а также широкий круг вопросов, относящихся к её
комбинаторике, образованию фразем и других устойчивых языковых единств.
В российской лингвистике хорошо известны семантические теории стереотипа Х. Патнэма, Ж.-Кл. Анскомбра, Е. Бартминьского; к проблеме стереотипа
в России обращались Л.П. Крысин, Е.Л. Березович, О.В. Белова, В.А. Плунгян,
Е.В. Рахилина, И.М. Кобозева и другие. Языковеды разрабатывают вопросы
соотношения понятий «топос», «клише», «штамп», «стереотип»; исследуют
зависимость метафорических образований от стереотипных признаков слова, часть значения которого подвергается метафорическому переосмыслению;
выявляют связь между коннотацией и стереотипом; группируют стереотипы
по семантическим полям и эмоционально-оценочным характеристикам; исследуют устойчивость и воспроизводимость стереотипов и т. д. Значительное
количество вопросов, связанных со стереотипами, получает рассмотрение в
области этнолингвистики. Исследователи, работающие в русле этнолингвистики и политической лингвистики, утверждают, что стереотипы обязаны своим возникновением двум особенностям человеческого сознания: стремлению
к конкретизации, то есть связыванию абстрактных представлений с конкретными образами, и тенденции к упрощению, то есть к выделению нескольких
признаков в качестве ведущих для обозначения сложных явлений (Чудинов
2008: 46).
Е. Бартминьский, обратившийся к изучению стереотипа в рамках этнолингвистики, отмечает, что «процессы стереотипизации охватывают мышление и
высказывания о людях, а также о предметах и событиях» (Бартминьский 2009:
12). Как и французские лингвисты, Е. Бартминьский опирается на семантиявлению, уже известному слушателю, присутствующему в его непосредственной памяти,
текстуальной или ситуационной (Kleiber 2001: 29).
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ческую концепцию стереотипа Х. Патнэма и говорит об элементарных стереотипных суждениях, неосознанно приписываемых всем объектам класса,
объединяемого с помощью определённой языковой единицы (Бартминьский
2005). «Центральной частью содержания стереотипов являются описательные признаки (познавательные), иногда маргинальные и несущественные, но
субъективно возводимые в ранг типических; описательному содержанию сопутствует интеллектуальная и эмоциональная оценка» (Бартминьский 2009:
15). Среди функций семантических стереотипов Е. Бартминьский выделяет
репрезентацию культуры и социальную оценку действительности, стабилизацию картины мира и программирование поведения в рамках лингвокультурного сообщества.
От семантического стереотипа к стереотипным семантико-синтаксическим фигурам речи
Процесс объединения языковых элементов в устойчивые языковые сращения безусловно зависит от характера семантических признаков данных языковых элементов (Beliakov 2012; Schapira 2014). Предлагаем рассмотреть этот
процесс на примере лексемы базар. Общие усреднённые представления носителей русского языка о понятии, выражаемом словом базар, зафиксированы
в наборе стереотипных признаков или «стереотипных фраз», приписываемых
языковой единице базар. Классифицирующая словарная дефиниция данной
лексемы согласно толковому словарю С.И. Ожегова - «место для торговли,
обычно на площади, а также розничная торговля на таком месте». Однако в
лингвокультурном сознании также бытует представление о базаре как о месте беспорядочной, нерегламентированной, не всегда честной торговли, о сборище развязных, крикливых людей, неблагонадёжных социальных элементов.
Благодаря популяризации криминального арго4 носитель русского языка также может подразумевать под словом базар шумную, напористую речь или же
совокупность изречений и заявлений некоего лица. Подобные стереотипные
признаки, приписываемые лексеме базар, позволяют без труда понять смысл
предложения Одно дело – законы рынка, совсем другое – понятия базара, а
также значение словосочетания дикий воровской базар. Данное словосочетание было зафиксировано в текстах, составленных представителями КПРФ и
содержащих оценку определённых аспектов функционирования официальной
власти в России. При актуализации стереотипных признаков слова базар, содержащих отрицательную оценку, словосочетания *красивый базар и *порядочный базар представились бы нелогичными. Однако если бы слово базар
было употреблено в своём основном денотативном значении, предложение На
городской площади был открыт нарядный праздничный базар не вызвало бы
нареканий. В этом случае речь шла бы о денотативных признаках лексемы, зафиксированных в словаре: «место для розничной торговли» или «торговля на
открытых площадях».
4
Исследовали отмечают, что для языка российской политики последних лет стали
характерными, среди прочих, два явления: «интенсификация процессов заимствования иностранных слов и значительное влияние жаргонной и просторечной языковой среды» (Чудинов 2008: 24).
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Эмпирические наблюдения за языком политической речи подтверждают истинность сведений, почерпнутых при изучении научной литературы по теме
лингвистического стереотипа:
- комбинаторность лексических единиц на семантическом уровне обусловлена, среди других факторов, набором наивных, обывательских стереотипных
представлений о предмете;
- при образовании воспроизводимых словосочетаний с ярким оценочным
компонентом актуализируются стереотипные признаки обозначаемого, закреплённые скорее в обыденном сознании говорящего, чем в фонде энциклопедических знаний.
Наша гипотеза заключается в том, что стереотипные признаки лексемы базар, проявленные и зафиксированные в выражении дикий воровской базар,
транслируются на словосочетание официальная власть, постепенно включаясь
в список стереотипных фраз, при помощи которых это словосочетание репрезентируется в сознании адресной аудитории политических групп, оппозиционных существующей власти.
Когда в языке политики систематически используются устойчивые языковые выражения, речевые клише, в которых актуализируются определённые стереотипные признаки составных элементов, адресат перестаёт воспринимать их
критически. Денотативные и референциальные признаки единицы языка (лексемы, отдельных элементов устойчивого выражения или целого фразеологического единства) отходят на второй план, а на первый план выходят стереотипные характеристики слова. Носители языка перестают задумываться над
содержанием словосочетаний, многократно произнесённых харизматичным политическим лидером и сотни раз повторённых по медиаканалам. Политическая
речь наполняется определёнными паттернами, которые вызывают у реципиентов автоматическую реакцию, в некотором смысле блокируя рефлексию и критическое осмысление. П. Шародо, представитель французской школы дискурсанализа, в работе «Политический дискурс: маски власти» следующим образом
описывает характер аргументации: политик должен «…предложить простое
умозаключение, основанное на причинно-следственных связях, опираясь при
этом на крепко укоренившиеся в обществе мнения […] и подкрепить их посредством аргументов, которые должны произвести эффект доказательства»
(Charaudeau 2005: 77)5.
Если мы ознакомимся с текстами речей, произнесённых на заседаниях
Генеральной Ассамблеи ООН Н. Хрущёвым и Ф. Кастро в 60-х годах прошлого века, а также просмотрим тексты выступлений нынешних политических лидеров Венесуэлы, мы сможем пронаблюдать, каким образом моделировалось
коммунистическими партиями представление о внешней политике США. Речь
Н. Хрущёва на 15-й Ассамблее ООН в 1960 году запомнилась в целом как эксцентричное событие, поскольку Первый секретарь ЦК КПСС не стесняясь высмеивал и демонизировал своих идеологических оппонентов. Так, в ходе за« …proposer un raisonnement causal simple en s’appuyant sur des croyances fortes […]
et de les renforcer en apportant des arguments destinés à produire un effet de preuve » (Charaudeau 2005: 77).
5
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седания Н. Хрущёв назвал филиппинского докладчика холуем американского
империализма. Согласно толковому словарю Ожегова, слово холуй означает: (1)
слуга, лакей (устар.), (2) раболепный приспешник, подхалим (перен., презр.) Мы
предполагаем, что семантические процессы протекали следующим образом: в
данном случае активирован не денотативный признак лексемы лакей - «слуга
в господском доме», а оценочный стереотипный признак - «раболепный подхалим». Таким образом, через перенос описательной стереотипной характеристики S, относящейся к лексеме L1 лакей, на имя L2 филиппинского докладчика,
Хрущёв «прописал» оценочный стереотипный признак S лексемы L1 в область
стереотипных признаков лексемы L2.
Обратимся теперь к случаям использования лексемы империалистический,
с тем чтобы аналогичным образом проиллюстрировать развёртывание семантического процесса. Соединённые Штаты Америки характеризировались Н.
Хрущёвым в негативном ключе как империалистическая держава. Если бы
речь шла о принадлежности к Священной Римской империи, сторонниках
Наполеона I или имперском стиле в архитектуре, можно было бы говорить о
нейтральном референциальном значении лексемы L1 империалистический.
Но в данном случае мы наблюдаем актуализацию оценочного стереотипного
признака S «захватнический», «ведущий захватнические войны на территории
других государств». По нашим предположениям, семантические процессы разворачиваются следующим образом: для лексемы L1 империалистический (имперский) автор текста определённым образом распределяет систему стереотипных признаков, помещая на первый план отрицательные оценочные признаки
S. В результате многократного повторения лексемы L1 империалистический с
актуализированным оценочным стереотипным признаком S, означенный признак S закрепляется за лексемой L1 в сознании адресата речи. Далее, при многократном повторении лексемы L1 империалистический с актуализированным
стереотипным признаком S в отношении лексемы L2 США, данный признак S
прописывается в списке стереотипных признаков, относящихся к L2 США.
В одном из фрагментов своего выступления Н. Хрущёв использует в качестве
предиката к субъекту, выраженному L2 США, словосочетание самая империалистическая держава, возводя в превосходную степень оценочный стереотипный признак S лексемы L1 империалистический. Это способствует усилению
и ускорению процесса закрепления отрицательного оценочного стереотипного
признака S за лексемой L2 США в сознании адресата политической речи.
Следует упомянуть роль стереотипа в образовании метафоры. Политическая
речь, стремясь удовлетворить своим целям – завоевать, перераспределить, легитимировать и удержать власть – оперирует стереотипными признаками слов,
дабы связать понятия, зачастую мало связанные между собой. В процессе подобного ассоциативного сближения одну из главных ролей играет метафора6.
В словарях может быть не зафиксировано переносное, метафорическое употребление той или иной лексемы, тогда как в политических текстах – через
6
По определению Арутюновой, «метафора в ее наиболее очевидной форме - это
транспозиция идентифицирующей (дескриптивной и семантически диффузной) лексики,
предназначенной для указания на предмет речи, в сферу предикатов, предназначенных для
указания на его признаки и свойства» (Арутюнова 1990: 19).
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актуализацию стереотипных семантических признаков – лексема получает активное хождение в качестве единицы метафорического переосмысления, усиливающей или ослабляющей положительные и отрицательные характеристики, приписываемые предмету на уровне целого лингвокультурного сообщества.
Таким образом, подтверждается тезис о том, что языковые стереотипы и языковые клише заключают в себе общеизвестные «истины», информация о которых
поступает к нам не из феноменологических сфер, а непосредственно из дискурса (Fournier Nguyen 2005: 40).
Заключение
В заключение этого краткого обзора наметим план и перспективы для более
подробного исследования стереотипов в языке политики. Ввиду агональности
политического дискурса представляется рациональным распределение корпусных данных на два блока: автостереотипы и гетеростереотипы. Очевидно, что
разные политические и идеологические структуры могут находиться в состоянии борьбы, а могут сосуществовать на базе компромиссов. Таким образом, на
основе исследования стереотипных признаков слов предлагается описать (1)
способы языковой саморепрезентации политического движения, т.е. продемонстрировать языковые возможности формирования положительных представлений о своих/ingroup, и (2) способы семантической репрезентации политических противников, т.е. способы репрезентации других/outgroup как носителей
иных представлений, ценностей, идеологий. Благодаря подобному исследованию корпусных данных можно определить, кто именно ходит под красным знаменем, кем являются жертвы системы и т. д.
На основе анализа языкового материала – синтаксических конструкций,
примеров комбинаторики, языковых штампов, ко(н)текста – представляется
возможным не только сформировать списки стереотипных признаков, относящихся к лицам и явлениям политического мира, но и установить шкалу значимости внутри этих списков, определив максимально проявленные, доминантные стереотипные признаки и менее проявленные, периферические признаки7.
Стереотипные признаки при этом понимаются как открытый список потенциальных характеристик слов (Fradin 1984: 326), со временем способный изменяться даже в рамках одной политической идеологии.
В данном случае мы говорим об исследовании сознательного идеологического моделирования взглядов реципиентов посредством активации определённых
стереотипных признаков языковых знаков. В этой связи реализуется функция
социальной интеграции стереотипа, то есть функция поддержания внутренней
спаянности сообщества через противопоставление другим сообществам8.
В том, что касается структуры языкового материала, нам представляется
удачным типологически разделить исследование на (1) анализ семантических
компонентов отдельных лексем, в том числе их оценочной и эмотивной составляющих, и (2) анализ словосочетаний и фразем как структур с большей или
Лингвистические тесты для выявления стереотипных и коннотативных признаков можно найти в работах И.А. Мельчука, Л.Н. Иорданской (Иорданская и Мельчук 1980:
201–202), В.А. Плунгяна, Е.В. Рахилиной (Плунгян, Рахилина 1996: 341).
8
Функции стереотипов описываются в ключе этнолингвистики в работах О.В.
Беловой (Белова 2005).
7
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меньшей степенью фиксированности элементов. В этом русле представляет интерес рассмотрение двух вопросов: (а) каким образом стереотипные признаки
слов влияют на их комбинаторику9, т.е. какова природа устойчивости смысла и
формы в словосочетаниях и фраземах и (б) каковы условия, необходимые для
сохранения или же нарушения этой устойчивости.
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Јулија Јурченко
ПРОУЧАВАЊЕ ЈЕЗИЧКИХ СТЕРЕОТИПА НА МАТЕРИЈАЛУ
САВРЕМЕНОГ РУСКОГ ПОЛИТИЧКОГ ДИСКУРСА
Резиме
У раду су сагледани поједини истраживачки поступци везани за разматрање природе
стереотипа. Након теоријско-методолошких разматрања, спроведена је анализа садржаја
јединица језичког израза, семантички аспекти, као и низ питања која се тичу спојивости. На
материјалу савременог руског политичког дискурса показане су одлике међусобне повезаности речи у оквиру синтагми које зависе од семантичких обележја конкретних јединица.
Такође, размотрена је проблематика преноса значења и улоге стереотипа приликом настанка метафора. Анализиране су стереотипне одлике речи у оквиру политичког дискурса, њихове могућности и улога у комуникацији. У закључку су представљене перспективе
даљих истраживања стереотипа у области језика политике.
Кључне речи: семантика, стереотип, конотација, репродукција, комбинаторика, метафора,
политички дискурс, епистемичка модалност.
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ИМЯ ПОЛИТИКА КАК ЧАСТЬ ЕГО ОБРАЗА
В работе рассматриваются способы номинации политических субъектов в современных
российских СМИ. Внимание уделяется средствам вторичной номинации (инициальным аббревиатурам, прозвищам, перифразам), направленным чаще всего на формирование негативной оценки образа политика в сознании адресата.
Ключевые слова: медиатекст, имя политика, средства номинации, инициальные аббревиа
туры, прозвища, перифразы.
This paper examines the specifics of nomination of political subjects in contemporary Russian
media. Special attention is paid to the means of secondary nomination (initials, nicknames, and paraphrases), which are most commonly intended to produce a negative assessment of the politician‘s
image in the addressee‘s mind.
Keywords: media text, means of nomination, initials, nicknames, paraphrases.

В многочисленных научных работах, посвященных рассматриваемой теме,
образ политика чаще всего понимается как социально-психологический феномен, включающий различные качества личности, которые проявляются в
его работе и в меньшей степени в его частной жизни (хотя в наше время частная жизнь политиков не только активно обсуждается обществом, но нередко лежит в основе их образа). Как подчеркивает Е.Г. Беляевская, образ политического деятеля формируется на основании дискурса самого политика (его
официальных и неофициальных выступлений), материалов СМИ, которые
описывают деятельность политика, оценивают принимаемые им решения и
обсуждают перспективы развития событий, а также биографических и политологических материалов, анализирующих деятельность политика (Беляевская
2012: 21).
Учитывая место и роль СМИ в современном обществе, можно утверждать,
что именно материалы, публикуемые в СМИ, создают, моделируют образ политика. Хорошо известно, что СМИ в наше время являются основным инструментом, который не просто информирует, но и направляет восприятие и интерпретацию событий и субъектов, в том числе политических лидеров как основных
действующих лиц на политической сцене. Поэтому образ политика корректнее
определить как медиаобраз, “экранный образ», нередко довольно далекий от
реального, что обусловлено рядом факторов и причин, которые требуют отдельного анализа.
Медиаобраз содержит невербальные и вербальные составляющие, направленные на формирование оценки образа политика в сознании адресата. В качестве субъекта оценки выступает автор медиатекста со своими идеологическими
взглядами, креативными способностями и т. д.
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К невербальным средствам создания образа политика относятся фотографии,
карикатуры, так называемые демотиваторы, различные средства параграфеми
ки и т. д.
Языковые средства выражения оценки очень разнообразны, и к ним можно
отнести обозначение определенных субъектов метафорами, оценочную лексику, фразеологизмы, формы языковой игры и т. д.
Важную роль в создании образа политиков играют и их имена, точнее – использование их имен в медиатексте. Имена политиков, как подчеркивают авторы исследования “Имя собственное в политике: язык власти и власть языка“,
– это важнейшие ориентационные знаки политического дискурса, знаки с необычайной информативной емкостью (Романов и др. 2000: 22).
В поисках ответа на интересный вопрос: «Каков же механизм действия имени собственного, который способен и возвышать его номинанта и, наоборот,
делать его носителя совершенно никчемным человеком?», они отмечают следующее: «...имя собственное, вплетенное в прагматический контекст его использования, является своеобразным «сигналом личности» (термин Макса Люшера),
способным формировать имидж носителя этого имени или номинанта как добрую, активную, симпатичную, бесконфликтную, деятельную личность. Точно
так же оно способно участвовать в формировании прямо противоположного образа номинанта этого имени собственного» (Романов и др. 2000: 80).
Важно отметить, что употребление имен политиков имеет свою специфику, отличающую современные массмедиа от публицистики тоталитарного времени. Т.Р. Бочарова, говоря об иерархии служителей в советском обществе,
подчеркивает, что «...политическое слово в советском политическом дискурсе
функционировало не как средство коммуникации, а как часть ритуала, имело
статус сакральности. Имена же политических “жрецов» и вовсе были неприкасаемыми» (Бочарова 1994: 24).
Сегодня многие политические реалии, в том числе политические субъекты, потеряли статус сакральных, более того, можно говорить о десакрализации
этих субъектов и их имен. Это проявляется в том числе и в способах номинации
политических и других важных субъектов.
Материалы российских СМИ позволяют прийти к выводу, что трехкомпонентная русская именная формула «имя + отчество + фамилия» (а также с инициалами), обязательная в публицистике времен тоталитаризма, сегодня встречается довольно редко. Например: А вот Михаил Сергеевич Горбачев не
пытался осенью 1986 года играть роль «доброго копа» (Московский комсомолец 31.7.2017)
Об утрате отчества при именовании политиков говорится в работе О.А. Полюшкевич: «Мы вышли из поколения «Владимира Ильича» и «Леонида
Ильича» и пришли к «Дмитрию Медведеву» и «Владимиру Путину» (Полюшкевич
2012: 84). По ее мнению, отказ от отчества, в том числе от отчества В. Путина, –
это переход к западным традициям общения, выбор новой политической ментальности, в корне отличающейся от советской и тем более от дореволюционной. Кроме
того, это и знак «утраты энергетической, психологической, культурной поддержки
со стороны предков, в виде упоминания имени отца» (Полюшкевич 2012: 86).
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А.Д. Шмелев относит к изменениям в русском речевом этикете и «распространившийся обычай называть российских политических лидеров «на западный лад», при помощи имени в сочетании с фамилией (т. е. без отчества: Борис
Ельцин, Анатолий Чубайс, Геннадий Зюганов)», объясняя его в первую очередь
не западным влиянием, а тем, что газетная и телевизионная речь стали менее
формальной (Шмелев 2005).
Наши наблюдения показывают, что самой частотной в современных СМИ является именно эта, сравнительно новая в русском официальном дискурсе формула
– «имя + фамилия»: Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу потребовал изменить порядок финансирования ремонта кораблей и подводных лодок.
(Московский комсомолец 27.3.2013); Через европейские медиа на россиян транслируются позиции европейских элит, которые могут восхищаться или критиковать Владимира Путина или его конкурентов (Независимая газета 23.2.2018)
Редко встречается и формула «имя + отчество». Например: Но вот «борьбу
с американским империализмом» летом 2017 года Владимир Владимирович
ведет именно по методике Михаила Сергеевича (Московский комсомолец
31.7.2017)
Очень часто российские, а нередко и зарубежные политики, представлены
только фамилией – самым информативным и самым «узнаваемым» компонентом именной формулы. К таким же выводам приходит О.А. Полюшкевич, которая отмечает, что контент-анализ российской прессы с 1984 по 2011 гг. на
предмет упоминания имен политиков показал, что наиболее частое упоминание приходится на имя и фамилию, второе место занимает упоминание одной фамилии и третье место – полное упоминание фамилии, имени, отчества
(Полюшкевич 2012: 86).
Номинация при помощи только фамилии господствует в последние годы в
текстах разных жанров, причем не только в их важнейшем компоненте – заглавии (в котором, конечно, следует учитывать и жесткие требования объема),
но и в самом тексте: В послании Путина заметили нарушение Конституции
(Московский комсомолец 27.2.2018); Сталинград для Путина является не только символом исторического успеха, но и моментом наивысшего драматизма
человеческой истории. (Независимая газета 2.2.2018)
Использование только фамилии для номинации политиков, на наш взгляд, часто является не совсем корректным из-за наличия оттенка пренебрежения, неуважения, тем более по отношению к официальным политическим субъектам.
Оттенок пренебрежения, неуважения ослаблен в тех случаях, когда рядом с
фамилиями, обычно в препозиции, даются апеллятивные идентификаторы (в
другой терминологии – слова-сопроводители).
Невозможно не отметить разнообразие идентификаторов (чаще всего препозитивных), указывающих на должность, профессию, социальный статус и
т. д., исключительно активных в российских печатных СМИ (о типах и функциях идентификаторов см.: (Васильева 2009: 34-77) Ср.: Президент Украины
Петр Порошенко заявил о том, что считает российского лидера Владимира
Путина более непредсказуемым, чем 45-го главу Белого дома Дональда
Трампа. (Московский комсомолец 28.6.2017)
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Специального исследования заслуживают идентификаторы игрового характера, содержащие ироническую или негативную оценку субъекта, названного
фамилией или двучленной формулой «имя + фамилия». Ср.: Не успев получить
народного где-нибудь на Северном Кавказе и пост министра культуры где-нибудь в Заволжье или Приуралье, вольный борец с налогами франко-русский
артист Депардье тихо и уютно обосновался в маленьком бельгийском городке Нешэн. (Итоги 25.3.2013); Лидером социально-политической устойчивости
стала Мордовия, власти которой подарили новоиспеченному россиянину актеру Жерару Депардье квартиру. (КоммерсантЪ 4.2.2013)
Использование только личного имени (как правило, зарубежных политиков) встречается исключительно редко, особенно в аналитических и информа
ционных медиатекстах. Ср., например, самостоятельное употребление имени Хиллари: Проблема в том, что Россия является «империей зла» в глазах
не только Хиллари, но и многих республиканцев (Московский комсомолец
9.11.2016); Причина падения котировок Хиллари очевидна (Московский комсомолец 7.9.2016)
Редкие гипокористические формы используются, как правило, для подчеркивания иронически-снисходительного отношения к референту. Такими
можно считать активные в современных СМИ формы Миша, Мишка, а также типичные для грузинского языка формы Мишико, Михо для номинации М.
Саакашвили и прежде всего для подчеркивания его незрелости как политического субъекта, несамостоятельности его действий. Кстати, эти формы – только часть разнообразных средств для иронизации, дискредитации этого политика, любимой мишени современных российских СМИ. Например: Ведь
оценка правления Мишико в Одессе началась уже на следующее утро после
его назначения. Депутаты горсовета в первый же день назвали его Мишкойподкидышем (Комсомольская правда 6.9.2015)
Интерес представляют и вторичные средства номинации – инициалы, прозвища и перифразы, заменяющие реальные имена и формирующие, как правило, негативный образ референта.
Как отмечает В.Г. Кульпина, использование вторичных имен “возможно лишь
в условиях культурной общности членов данного социума, которые совместно
владеют определенным запасом знаний, представлений, ассоциаций, составляющих лексический фон данной словесной единицы» (Кульпина 2002:180).
Отсутствие таких знаний может привести, как известно, к коммуникативному провалу. Так, широко употребительные в недалеком прошлом прозвища
Минеральный секретарь и Лимонадный Джо, которые М. Горбачев получил за
антиалкогольную кампанию в 1985-86 гг., скорее всего, неизвестны многим современным людям. Об этом говорится в следующем примере: Впрочем, правды
ради стоит отметить, что для большей части поколения второй половины
80-х Горбачев – просто картинка из учебника истории, и никаких личных
чувств к «минеральному секретарю» тут уже и вовсе нет (Взгляд 3.3.2009)
К вторичным номинациям относятся инициальные аббревиатуры имени, отчества и фамилии. О.А. Давыдова, анализируя материалы СМИ конца ХХ в.,
определяет трехбуквенные аббревиатуры как новую форму именования полиСлавистика ХХII/2 (2018)
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тиков, еще не оформленную (с точками или без точек); по ее наблюдениям,
чаще всего в то время использовались аббревиатуры ЧВС и БАБ (Давыдова
2001). В рассмотренном нами материале этот способ используется чаще всего для номинации Б.Н. Ельцина (БНЕ или ЕБН), Б.А. Березовского (БАБ), В.В.
Путина (ВВП), Д.А. Медведева (ДАМ), редко – для номинации других российских политических субъектов.
Активность подобных аббревиатур, скорее всего, можно объяснить и дополнительными оттенками в некоторых из них – например, паронимической близостью аббревиатуры ЕБН с нецензурным словом или возможностью двоякого
понимания аббревиатуры ВВП (для называния В.В. Путина и как экономический термин).
Одно ярких из средств вторичной номинации – прозвища. Прозвище – «дополнительное неофициальное имя известного лица, данное в соответствии с
характерной чертой или событием, узнаваемое членами социума и использующееся ими для именования» (Ненашева и др. 2016: 70). Чаще всего прозвища
политиков и вообще известных людей непосредственно мотивированы поведением или особенностями речи референта, а также действиями и ситуациями, с
которыми он связан.
Вполне справедливым можно считать сказанное о прозвищах Т.А. Ненашевой
и Э.Н. Меркуловой: «Таким образом, сфера прозвищ становится широчайшим
полем конструирования имиджа политика. Создание прозвищ, в основе которых лежат определенные, реальные или мнимые признаки, способствует закреплению в массовом сознании того или иного образа политика» (Ненашева и
др. 2016: 78). Например, среди прозвищ болгарских политиков, как утверждает газета «Сега», можно найти всю флору и фауну (Тыква, Нарцисс, Помидор,
Картошка, Лягушка, Лошадь, Крокодил, Лисица, Обезьяна, Кобра, Бизон,
Акула и т. п.). В то же время есть прозвища, которые можно отнести к «высокоинтеллектуальным и артистическим находкам» (Сега 25.2.2012)
Подобные «находки» есть и в рассматриваемом нами материале. К ним можно отнести, например, довольно экспрессивное прозвище Рекса Тиллерсона,
госсекретаря США: В апреле Москву со своим первым визитом в качестве нового государственного секретаря США должен посетить Рекс Тиллерсон –
обладатель прозвища «Техасский тираннозавр Рекс», бывший глава американских бойскаутов и политик (Московский комсомолец 21.3.2017) Основания
для сравнения данного политика с самым известным хищным динозавром,
Тираннозавром рекс (лат. Tyrannosaurus rex), на наш взгляд, можно связать с его
именем Рекс, но и с его жестким характером.
Особенности внешности политических субъектов, хотя и реже, являются поводом для «награждения» прозвищем. Специального внимания в связи
с этим заслуживает Д. Трамп, чья нестандартная внешность является предметом активного обсуждения и иронизирования в СМИ. Ср.: На пресс-конференции 11 января в Нью-Йорке Дональд Трамп предстал в несколько новом имидже. Президент по кличке «Оранж», или по-нашему «Апельсин» из-за своего
кислотного цвета волос с оранжевым отливом, появился с убеленными по возрасту платиновыми висками и успокоенной на несколько тонов макушкой
(Новое время 12.01.2017)
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Именно прозвища «с намеком на волосы» – самые многочисленные среди
разнообразных прозвищ, данных Д. Трампу в американских СМИ во время
предвыборной кампании (Ненашева и др. 2016: 73).
Очень активны в современных СМИ и перифразы – описательные конструкции, заменяющие обозначенные сушествительным предметы, явления и
т. д. Они выражают позитивную или негативную оценку называемого объекта и
внушают определенные политические или социальные установки, поэтому являются важным средством манипуляции общественным сознанием.
Имена политиков – объект самого активного перифразирования. Перифразы,
заменяющие имена политических субъектов, не просто называют лицо, а дают
ему оценочную характеристику, подчеркивая важные его качества. Приведем
пример с перифразой для обозначения В. Нуланд, госсекретаря США по делам
Евразии: Строгая тетенька с печеньками отправилась в отставку, и ее бывшие подопечные тут же пошли в разнос (МК 1.2.2017)
Разумеется, для понимания и оценки экспрессивности перифразы адресат
должен обладать определенными фоновыми знаниями о характерных чертах
называемого субъекта, об его политической деятельности, о конкретных событиях с его участием и т. д. (в конкретном примере – это знания о В. Нуланд, которая принимала активное участие в событиях на Майдане в Киеве и даже раздавала людям печенье).
Экспрессивность перифразы может создаваться и за счет использования метафоры, метонимии и других средств образности. Обратим внимание на метафорическое употребление слов кукловод, король в перифразах, которыми
обозначаются В. Сурков и П. Порошенко: И фон примечательный: уход «главного кремлевского кукловода» так и не стал либеральным праздником (Огонек
13.5.2013); Порошенко и Тимошенко: конфетный король отказался от дуэли с
«неистовой Юлей» (МК 19.5.2014)
Обобщая сказанное выше, отметим, что средства вторичной номинации активно используются для «навешивания ярлыков», или выражения негативной
оценки политических субъектов. Их употребление можно определить как постоянную тенденцию, воплощающую стремление к экспрессивности, «зрелищности» выражения содержания в медиатексте.
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Љиљана Цонева
ИМЕ ПОЛИТИЧАРА КАО САСТАВНИ ДЕО ЊЕГОВОГ ИМИЏА
Резиме
У раду се разматрају посебне карактеристике имена водећих политичара, која су одређена као кључна, у савременој руској штампи. Те особености, као и друге занимљиве карактеристике ових речи, сведоче о важној улози имена у стварању политичаревог имиџа. Анализа
грађе је пружила основу за закључак да су савремени политичари, укључујући и руске,
најчешће представљени формулом «име + презиме» или само презименом. Важна је и та
чињеница да се у савременим медијским текстовима активно користе средства секундарне
номинациије – иницијали, надимци и парафразе. Они су, по правилу, у служби формирања
негативне слике политичара.
Кључне речи: име политичара, имиџ политичара, двокомпонентна формула, иницијалне
абревијатуре, надимци, парафразе.
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СЛИКА БЕОГРАДА И МОСКВЕ
У ВЕРБАЛНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА ГОВОРНИКА
САВРЕМЕНОГ СРПСКОГ ЈЕЗИКА*
У раду се описује слика Београда и Москве на основу анализе одговарајућих асоцијативних
поља из Асоцијативног речника српскога језика и података из Обратног асоцијативног речника српскога језика. Реакције из асоцијативних поља разврстане су у десет истоветних група према принципу семантичко-концептуалне блискости. Тако груписане реакције омогућују
истоветан опис и међусобно поређење слика двају градова у вербалним асоцијацијама као
одразу језичке свести говорника савременог српског језика. На основу заступљености семантичких група издвајају се центар, ближа, даља и крајња периферија испитиваних асоција
тивних поља, што доприноси прецизности описа. Захваљујући таквој анализи може се испитивати да ли је и у којој мери слика Београда и Москве стереотипна.
Кључне речи: вербалне асоцијације, Београд, Москва, српски језик.
The paper examines the images of Belgrade and Moscow by analyzing the relevant associative
fields in the Associative Dictionary of Serbian Language and data from the Reverse Associative
Dictionary of Serbian Language. The reactions from both association fields were classified in ten
identical groups following the principle of semantic and conceptual proximity. Such a classification
enables us to provide a description and comparison of the images of these two cities in verbal
associations as a reflection of the language consciousness of contemporary speakers of Serbian.
On the basis of the representation of these semantic groups in the structure of associative fields,
the center, proximate, further and distant periphery of the studied fields can be identified, which
enables a precise description. Also examined is whether the images of Belgrade and Moscow are
stereotypical, and if they are, to what extent.
Key words: verbal associations, Belgrade, Moscow, Serbian language.

1. Уводна разматрања
У лингвистици се под вербалним асоцијацијама подразумевају везе међу
различитим речима које се испољавају када употреба једне речи има за последицу активирање знања о некој другој речи или изразу. Проучавање вербалних асоцијација одређене речи омогућава увид у њено место у систему
речи с којима је повезана асоцијативним односима. Ти односи су по правилу вишедимензионални, што има језичку (лексичку, творбену, морфолошку)
или ванјезичку основу (вредносно-етичку, друштвено-историјску или култуРад је настао под менторством др Предрага Пипера у оквиру докторских студија
на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Аутор такође изражава захвалност др
Марији Стефановић са Филозофског факултета у Новом Саду и мср Ани Петровић Дашић
са Учитељског факултета у Београду које су пажљивим читањем и изношењем корисних
сугестија помогле уобличавању рада.
*
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ролошку). Зато јачина тих веза зависи како од појединца, тако и од народа, тј.
његовог језика, културе, историјских околности и других чинилаца (Пипер
2008: 85).
Све асоцијације на одређену реч чине њено асоцијативно поље до ког се
долази искључиво експерименталним путем. Експеримент подразумева писмену анкету с понуђеним речима (стимулусима) коју испитаници попуњавају са
задатком да поред понуђених речи упишу прву асоцијацију на помен те речи
(реакцију). Да би асоцијативно поље било валидно у статистичком погледу, неопходно је прикупити барем 500 одговора за испитивану реч. После обављеног
експеримента истраживачи групишу добијене резултате према фреквенцији
одговора. Под условом да је асоцијативно поље валидно, оно може указати
на садржај националне менталне слике одређене културно-језичке заједнице
(Драгићевић 2010: 30, 40).
Иако су вербалне асоцијације првенствено језички феномен, почетак њи
ховог проучавања везује се за психологију, да би се у XIX веку тај појам
пренео постепено и у науку о језику. То преношење имало је два правца, од
којих се један везује за немачку лингвистику, односно асоцијативну теорију
представа и контенсивну граматику, а други за руску лингвистику и име М.
Крушевског који је први користио теорију асоцијација као „метајезик за
описивање и објашњавање различитих аспеката речи и система у којем оне
постоје и функционишу“ (Пипер 2003: 56, 58). Израдом асоцијативних речника1 шире се методолошке могућности прикупљања, обраде и анализе вербалних асоцијација у различитим лингвистичким дисциплинама – асоцијативној
граматици, творби речи, лексикологији, лингвокултурологији, когнитивној и
етнолингвистици. Посебна вредност асоцијативног метода огледа се у чиње
ници да се у случају синонимије или полисемије помоћу њега може утвр
дити тачан номинатор концепта: једино проучавањем вербалних асоцијација
може се утврдити да ли се ради о „двама директним номинаторима двају
различитих концепата, или о једном концепту са једним директним номинатором, док је друга лексема само елемент у његовом номинативном пољу“
јер садржај асоцијативног поља није условљен контекстом, нити је подложан
утицају истраживача на његове елементе (Стефановић 2016: 138, 142). Уз то,
вербалне асоцијације могу се паралелно проучавати и са другим граматичким и лексичким материјалом, што њихово прикупљање и проучавање чини
вредним подухватом.
1
Библиографски подаци о асоцијативним речницима словенских језика могу се наћи у
другом делу претходно цитираног рада П. Пипера (2003: 61–62), у монографији Р. Драгићевић
(2010: 43) и прегледном раду Р. Драгићевић и М. Стефановић (2013: 390–405). Њима бисмо
придодали податак да је један од актуелних пројеката Института за лингвистику РАН
посвећен изради асоцијативног речника-тезауруса становништва Руске Федерације. До сада
су објављена два тома тог речника – Руски регионални асоцијативни речник-тезаурус ЕВРАС
(којим су обухваћени подаци из европског дела Русије) Г. А. Черкасове и Н. В. Уфимцеве
(доступно на: <http://iling-ran.ru/main/publications/evras>) и Руска регионална асоцијативна
база података УрРАС (којом су обухваћени подаци с Урала) Г. А. Черкасове и Е. В. Харчнека
(доступно на: <http://iling-ran.ru/main/publications/urras>).
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2. Предмет рада
Предмет овог рада представља анализа асоцијативних поља Београд и Москва
у Асоцијативном речнику српскога језика (АРСЈ) и података из Обратног
асоцијативног речника српскога језика (ОАРСЈ). Циљ анализе је да се опише
слика двају градова у језичкој свести говорника српског језика.
Одређивање предмета проучвања подразумева и избор термина који ће се
користити за његов опис и анализу. У лингвокултурологији, когнитивној и етнолингвистици широко је прихваћен термин концепт под којим се подразумева „представа свих смислова којима се користи човек у процесу мишљења
и која одражава искуство, знање и садржај целокупне човекове делатности и
процеса спознаје света у виду квантова знања“ (Кубрякова 1996: 90). Може се
рећи да је то представа о фрагменту света (или, пак, само његовом делу), али
је структура те представе сложена, јер је чине групе обележја која се реализују
помоћу различитих језичких средстава. Стога је потпуни опис одређеног концепта могућ само помоћу истраживања низа језичких јединица помоћу којих
се он изражава (Пименова 2004: 10). У том смислу наше истраживање је донкле ограничено, јер се темељи само на проучавању вербалних асоцијација, иако
и асоцијативна поља могу бити добар репрезент концепта јер не представљају
„само фрагмент вербалног памћења човека, већ и фрагмент слике света који
се одражава у свести носилаца одређеног језика и културе“ (Уфимцева 2011:
208). Зато смо се одлучити за термин слика, јер тако схваћена слика Београда и
Москве може представљати део ширег концепта града у српском језику, а њено
проучавање послужити као основа за даље проучавање тог концепта. Такође,
ни термин стереотип није сасвим одговарајући, јер методолошки није оправдано унапред полазити од чињенице да је испитивана представа стереотипна.
Ако се истраживање стереотипа заснива на анализи асоцијативног поља, оно
мора бити хомогено како у погледу броја најчешћих одговора, тако и у погледу
семантике речи-реакција. Уколико асоцијативно поље одређене речи има високу хомогеност одговора или високу фреквенцију најчешћих одговора, може се
говорити и о израженом вербализованом стереотипу (Драгићевић 2010: 86). У
том смислу, тврђење о стереотипности одређене представе може се изнети тек
на основу анализе садржаја и структуре испитиваних асоцијативних поља.
Анализа асоцијативног поља састоји се из неколико делова. Прегледом
структуре проучаваног асоцијативног поља утврђује се да ли је оно валидно
за испитивање у статистичком погледу. Анализа садржаја асоцијативног поља
врши се на основу класификације вербалних асоцијација према критеријуму
семантичко-концептуалне блискости речи-реакција, што омогућава међусобно
поређење материјала из различитих поља и уочавање детаља унутар група
(Стефановић 2012: 26). На основу броја одговора у различитим групама могу
се утврдити центар и периферија асоцијативног поља. То даје основу за опис
слике наведених градова у свести говорника савременог српског језика, која се
може допунити и подацима из ОАРСЈ о томе у којим се асоцијативним пољима
испитивани стимулуси појављују као реакције.
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3. Структура асоцијативних поља
Као и у осталим одредницима из АРСЈ, број испитаника за стимулусе
Београд и Москва износио је 800, при чему је у оба асоцијативна поља исти
број испитаника који није дао одговор – њих 22. У асоцијативном пољу Београд
испитаници су дали укупно 257 различитих одговора, међу којима је и велики
број појединачних одговора – 174, док асоцијативно поље Москва чине укупно
182 различита одговора међу којима је 125 појединачних. Наведени подаци сведоче да су оба испитивана асоцијативна поља валидна у статистичком погледу
и већ на првом кораку анализе упућују нас на већу хомогеност асоцијативног
поља Москва.
4. Садржај асоцијативних поља
Према принципу семантичко-концептуалне блискости издвојено је десет група у оквиру испитиваних асоцијативних поља. Међу њима су: дефиниција (одговори који указују на објашњење појма), реалије везане за Београд и Москву
и одговори који указују на виђење и доживљај тих градова. Затим се издвајају
асоцијације које испитивани појам смештају у одређени просторни и временски оквир, позитивне и негативне оцене испитиваног појма, личне везе и везе с
другим градовима. На крају се, као и у другим испитивањима, дају асоцијације
које указују на синтагматске везе или риму с речју-стимулусом и слободне
асоцијације, које се не могу сврстати ни у једну од група и не могу се довести у
везу с испитиваним појмом.
Заступљеност одговора у издвојеним семантичким групама може се представити на следећи начин:
Семантичка група
дефиниција
реалије
виђење и доживљај града

Београд
261 (33,59%)
72 (9,27%)
258 (33,20%)

Москва
84 (10,81%)
75 (9,65%)
313 (40,28%)

локазизација у времену и
простору

24 (3,09%)

245 (31,53%)

позитивне емоције и оцене
негативне емоције и оцене
лична веза
други градови
синтагматске везе
слободне асоцијације
број омисија
број изузетих одговора
укупно

61 (7,85%)
16 (2,06%)
49 (6,31%)
22 (2,83%)
5 (0,64%)
9 (1,16%)
22
1
777 (100%)

30 (3,86%)
7 (0,9%)
3 (0,39%)
7 (0,9%)
7 (0,9%)
6 (0,78%)
22
1
777 (100%)

Табела бр. 1: Заступљеност одговора у садржају асоцијативних поља
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На основу података о заступљености асоцијација у различитим семантичкоконцептуалним групама могу се утврдити центар и периферија испитиваних
асоцијативних поља:
Београд

Москва

центар

дефиниција (33,59%),
виђење и доживљај града
(33,20%)

виђење и доживљај града
(40,28%)

ближа периферија

/

локализација у времену и
простору (31,53%)

даља периферија

реалије (9,27%), позитивне
емоције и оцене (7,85%),
личне везе (6,31%)

дефиниција (10,81%),
реалије (9,65%), позитивне
(3,86%)

крајња периферија

локализација у времену и
простору (3,09%), други
градови (2,83%), негативне
емоције и оцене (2,06)
синтагматске везе (0,64%)

негативне емоције и оцене
(0,9%), други градови
(0,9%), синтагматске везе
(0,9%) и личне везе (0,39%)

Табела бр. 2: Садржај асоцијативних поља

Постојање истих семантичко-концептуалних група у садржају асоцијативних
поља омогућава међусобно поређење слика Београда и Москве и испитивање
да ли су и у којој мери оне стереотипне. Уз то, постојање истих семантичко-концептуалних група указује и на истоветну организацију слика Београда и Москве,
али различита заступљеност одређених група у садржају асоцијативних поља
утиче на различит избор центра и периферије поља на семантичком плану, што
указује на различиту структуру испитиваних слика. Издвајање центра, ближе, даље и крајње периферије у оквиру асоцијативних поља омогућава да се
на основу истог семантичког материјала опишу сличности и разлике у слици
Београда и Москве у језичкој свести говорника савременог српског језика.

5. Анализа асоцијативног поља Београд
Асоцијативно поље Београд је полицентрично, јер његов центар чине одговори из две семантичке групе – дефиниција испитиваног појма и виђење и
доживљај града са скоро подједнаким бројем одговора. Сам Београд одређује
се на неколико начина – преко одређивања његовог статуса, указивања на величину и давања својеврсног етимолошког одређења.
Највише одговора упућује на одређење Београда као града и његовог статуса главног града Србије: град 109, главни град 72, престоница 21, гл. град 4,
главни 2, *глави град, главни град Србије, главно 1. Само два одговора одређују
Београд као село, што може представљати и негативно одређење. Затим следе
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одговори који указују на величину града. И овде већина одговора указује на велики град (метропола 10, велико 6, велики град 5, велики 4, велеград, величина
2, метрополис, нешто велико, пространство, ширина 1), а у мањини су одговори који упућују на велико село 2 и мали град 1. Један одговор – *мегалополис –
илуструје неправилну употребу позајмљенице.
У свега неколико одговора Београд се дефинише преко објашњења његовог
назива, при чему се показује конкуренција неодређеног и одређеног придевског вида у савременом српском језику – бели град 2 насупрот одговору бео град
1. Један испитаник погрешно сматра да је назив Београда бугарског порекла.
Трагови прецедентих текстова виде се у одговору свет 5, а њему се може придружити и одговор је свет 1 из групе синтагматских веза, који указује на популарни слоган и рекламну кампању у току спровођења асоцијативног експеримента.
У другом делу центра су различити одговори који указују на виђење и
доживљај живота у Београду. Највише одговора из ове групе односи се на гужву и велики број људи као карактеристике градског живота, при чему се често
употребљавају и жаргонски изрази: гужва 38, џунгла 6, бука 4, чекање, фрка,
гужва брзина, хаос, лудило, лудница, ужас, збрка 1. Одговор људница илуструје
појаву појмовног стапања двеју речи или њихових делова у нову целину, при
чему тако добијена сливеница најчешће и семантички представља комбинацију
делова који су ушли у њен састав (Bugarski 2013: 17–18). У овом случају сливеницу чини творбена основа именице људи и именица лудница у жаргонском
значењу гужва (Андрић 2005: 135).
Скоро исти број одговора упућује на негативан доживљај града у вези са
проблемом чистоће – сиво 12, сивило, смог 9, прљав, прљаво, сив 4, сиви град
3, прљавштина 2, црно, Црноград, дим, ђубре, нечистоћа, прашина, смрад 1.
Оценама о сивилу могу се придружити и асоцијације везане за атмосферске
појаве – киша 2 и тмурно 1. О јачини ове везе сведоче и подаци из ОАРСЈ, јер
је на реч сиво чак 20 испитаника дало одговор Београд. Мањи број одговора из
ове групе упућује на боје при позитивном доживљавању града – бело 8, белина
2, светлост, чист 1.
Знатно мањи број асоцијација односи се на проблем опасности и криминала
у великом граду (мафија 2, криминал, насиље, опасност, страхота 1).
Групи одговора који указују на негативан доживљај града могу се придружити и негативне емоције и оцене с крајње периферије асоцијативног поља, које
указују на негативан естетски утисак (ружан, ружан град, ружно, ружноћа
1). Негативне емоције и оцене забележене су и међу одговорима у ОАРСЈ,
међутим, с израженим степеном супротстављености позитивним емоцијама и
оценама. Тако се реч Београд нашла као реакција на речи некултура 3 и мржња
1, али и култура 2 и љубав 1.
Даље, у групи виђење и доживљај града значајан број одговора указује на
елементе градске инфраструктуре и градског живота уопште. На типично градску инфраструктуру указују одговори: центар 6, трг, зграде 3, бетон, градски
превоз, мост, улице, зграда 2, асфалт, аутобус, болница, градилиште, паркинг,
превоз, саобраћај, споменик, урбанизам 1, а на градски начин живота одговори брзина 4, брзо, дух града 1. Од градске инфраструктуре занимљиво је да се
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реч метро није јавила као асоцијација на реч Београд, али на реч метро он је
био асоцијација 7 пута, исто као и на придев београдски. Известан број одговора показује да у слици Београда образовање има значајно место, и то пре свега
универзитетско образовање – факултет 18, факс, студирање 2, фах, пролазност, студент, студије, универзитет 1, а само два одговора указују на друге
нивое образовања – семинар и школа 1. Реч Београд јавила се као асоцијација на
стимулусе студент и школе 1. На основу тога могло би се рећи да Универзитет
у Београду заузима значајно место у слици тог града, али јачину те везе не
потврђују подаци из ОАРСЈ – на реч универзитет асоцијација Београд јавила
се свега једном, а на придев београдски ниједном.
Поред тога, значајан део заузимају и подаци из живота младих и културног
живота – провод 5, позориште 2, дешавања, девојке, disco, кафићи, култура,
свирка, забава 1. Известан број одговора може упутити на то да је Београд родни град испитаника – кућа 10, дом 4, стан 1. Занимљиво је да у овој групи нема
одговора који би указивали на становнике Београда, као ни на функције главног града из дефиниције (срећу се само одговори моћ, власт 1). Међутим, реч
Београд јавила се 11 пута као реакција на реч скупштина и једном на реч политика. Становници Београда јављају се у ОАРСЈ само три пута – Срби, Кинези и
Цигани 1. Етноним Турци 1 из асоцијативног поља Београд заједно с одговором
пашалук 1 вероватно упућује на прошлост града.
Само једна асоцијација везује се за симбол Београда – врабац, а с њом је вероватно повезан и одговор голуб 1.
На даљој периферији асоцијативног поља Београд смештене су позитивне
емоције и оцене и личне оцене. Насупрот само четири одговора о ружноћи града, међу позитивним емоцијама има чак 20 одговора о лепоти града у различитим степенима поређења: лепота 5, леп, леп град, лепо 3, најлепши град, супер 2, најбољи, најбољи град, најдивнији, најлепши, омиљени град 1. Такође,
за разлику од негативних емоција где нема глагола који изражавају негативна
осећања, овде се јавља глагол волети 3 и његов облик волим 2.
Зачуђујуће је што се реалије налазе на даљој периферији асоцијативног поља.
Најбројнија асоцијација из ове семантичке групе је Калемегдан 25, а њој блиске
су победник 2 и тврђава 1. Одређен број одговора односи се на две реке на којима
се Београд налази – Дунав 7, Сава 3, 2 реке, ушће 2, Дунав Сава, панчевачки мост,
Сава и Дунав 1. Известан број асоцијација упућује и на Авалу 3 и споменик незнаном јунаку 1. Од београских симбола у одговорима су такође заступљени Грб
Београда 1 и регистарске ознаке Бг 4 и регистрација 1. Остале знаменитости
Београда које се помињу су скупштина, храм Светог Саве, хала Пионир, а међу
одговорима налазе се и његови делови Земун 2 и Нови Београд 1.
На крајњој периферији асоцијативног поља налазе се одговори који Београд
смештају у одређени просторни и временски оквир. Тако се Београд највише
повезује са Србијом 12, а тек четири одговора указују на бившу државу –
Југославија, ЈУ 2. Исти број пута је и реч Београд била асоцијација на реч
Србија 12, а реакција Београд јавила се нешто чешће на речи Југославија 5
и југословенски 1 у односу на одговоре у асоцијативном пољу Београд. Двоје
испитаника је на реч Европа имало реакцију Београд, а четворо њих на реч
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Балкан. У једном одговору Београд се везује за запад. Просторна локализација
Београда одређује се и према другим градовима – Новом Саду 5 и Нишу 3, другом и трећем највећем граду у Србији, али и према градовима повезаним с
Београдом различитим саобраћајницима – Бару 4, Загребу 1, Шиду 1. У временском погледу Београд се везује за вечност 1. ОАРСЈ бележи да се реч Београд
јавила укупно 18 пута као реакција на различите облике глагола ослободити
(се), што може указивати на различите догађаје из историје, јер се Београд често морао ослобађати од окупатора.
Имајући у виду целокупну структуру и садржај асоцијативног поља Београд,
које репрезентује слику Београда у језичкој свести говорника савременог српског
језика, на први поглед не би се могло рећи да је она стереотипна. Асоцијативно
поље је полицентрично, а три најчешће асоцијације (град 109, главни град 72,
гужва 38) чине свега 28,18% укупног броја одговора, што сведочи о ниском степену стереотипности.2 Међутим, ако се прихвати теза о дуалистичкој структури
стереотипа по којој се он састоји од позитивног и негативног пола између којих
се смештају интуитивно спознате информације и суштина стереотипа, сразмерна на симболичком плану енциклопедијском знању (Поповић 2008: 65), онда се
може говорити о слабо израженом вербализованом стереотипу у чијем је центру
дефиниција. Тако се Београд у језичкој свести говорника доживаљава као главни град Србије, велики град на Сави и Дунаву, у коме живот карактеришу гужва, брзина, бука, недовољна чистоћа, а значајно место заузимају универзитетско
образовање и садржаји из живота младих. С друге стране, најфреквентнији одговор град, одговори који упућују на његову величину и елементе градске инфраструктуре уопште остављају простор и за тумачење да је у језичкој свести говорника савременог српског језика део слике Београда прототип великог града.

6. Анализа асоцијативног поља Москва
За разлику од асоцијативног поља Београд, центар асоцијативног поља
Москва чине само асоцијације из групе виђење и доживљај града. Њу чини нешто више од трећине укупног броја одговора.
Међу њима је највише оних који повезују Москву са зимом: зима 48, снег 25,
хладноћа 21, хладно 14, шубара 4, лед 3, бунда, град-зима, мраз, пахуље 1. Подаци
из ОАРСЈ не потврђују јачину те везе: Москва се као одговор јавља само једном
на стимулус север, а зима се појављује као одговор на стимулусе Руси – 22 пута,
на придев руски 10 пута и чак на израз руски језик 6 пута. Исти одговори јавили су
се и као реакција на реч хладно – руски и руски језик по пет пута, а Руси једном, а
на реч хладноћа Руси и руски језик четири пута. Русија се као реакција појавила
четири пута на реч север и једном на реч хладан. При састављању АРСЈ стимулус
зима није задаван испитаницима, те се не може проверити колико би се пута у том
асоцијативном пољу јавиле речи Русија, руска, руски, Руси, али на основу наведених података можемо претпоставити да зима у слици Москве у језичкој свести
говорника савременог српског језика заправо представља руску зиму. Таква веза
То је један од критеријума за одређивање стереотипности представа који примењује
Н. В. Уфимцева при поређењу асоцијативних поља у Речнику асоцијативних норми руског
језика и Руског асоцијативног речника (Уфимцева 2011: 214–227).
2
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потврђена је у руском, али и у неким другим језицима. На њу упућују устаљени
изрази московский мороз, московские холода, у којима придев московский вероватно одговара значењу русский. Такву ситуацију потврђују и пољски израз
mróz moskiewski и италијанска хипербола за веома јаку и сурову зиму Moscovita
(Березович, Кривощапова 2014: 171).
На другом месту по заступљености су асоцијације које указују на различите идеологије и владаре из руске историје. Међу тим асоцијацијама су: Стаљин
7, црвено 6, комунизам 4, КГБ, Путин 3, црвена, црвени, Лењин, социјализам 2,
Борис Јељцин, Горбачов, Иван Грозни, Јељцин, Петар, Романови, срп и чекић 1.
Међу владарима присутне су личности из готово свих периода руске историје,
укључујући и савремени период. Међутим, највише одговора упућује на период комунизма, што сведочи о укорењености представе Русије као комунистичке
земље. И ова представа показује да се у слици Москве налази слика историје и
политике Русије, што потврђује тезу „да су вербални асоцијати назива држава
или народа обично имена њихових актуелних или историјски препознатљивих
председника и називи главних градова“ (Пипер 2003: 23). Ову везу примећују и
Ј. Березович и Ј. Кривоштапова истичући да Москва није само главни град, већ
и симбол државе, што подразумева политичку и економску организацију друштва у различитим периодима историје. Као пример наводе да се назив Москве у
страним језицима, али и у руском, често користио за означавање Русије као
државе (Московщина, Moscovia), а једна од карактеристика савременог публицистичког стила је деловање метонимије главни град → држава (Березович,
Кривощапова 2015: 144–145).
Известан број асоцијација упућује и на православље као доминантну
религију у Русији – црква 16, православље 5, цркве 3, храм 1, а њима се може
придружити и одговор трећи Рим 1 из групе дефиниције. У ОАРСЈ ову везу
потврђују други одговори – етноним Руси јавља се осам пута као реакција на
стимулус православље и два пута на стимулус црква, а придев руски јавља
се три пута као одговор на стимулус православни и једном на стимулус
православље. И овај податак указује на то да слика Москве у овом сегменту
заправо представља слику Русије као православне државе и Руса као највећег
православног народа, а говорницима српског језика није непознато ни учење
о Москви као Трећем Риму по коме је Русија наследила примат у православном свету после пада Византије.
Следе одговори који указују на алкохол, пре свега на вотку као препознатиљиво
руско пиће – вотка 15, рум 1, док одговор *водка 6 сведочи о непознавању правила транскрипције у српском језику. Јачину ове везе потврђују и подаци из
ОАРСЈ, јер је на стимулус вотка дат одговор Москва 6 пута. Ово такође може
указивати на то да се у слици Москве налази укорењена представа о Русима
који у великој мери конзумирају алкохол.3
У односу на асоцијативно поље Београд, у асоцијативном пољу Москва
постоје асоцијације које упућују на национални идентитет њених становниНа реч Руси прототипична асоцијат је вотка. Видети о томе: Пипер Предраг.
„Асоцијативни речници словенских језика и етнокултурни стереотипи“, Славистика VII,
2003: 28.
3
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ка – Руси 11, руски језик 4, Чечени 2, Рус, Рускиња 1.4 На стимулус руски
језик, чак 52 испитаника је дало одговор Москва, на стимулус Руси њих 25,
а на придев руски – 20. На становнике Москве вероватно указује и бројчани
одговор 15000000.
Од елемената градске инфраструктуре у слици Москве код говорника савременог српског језика препознатљив је метро 4. Ова веза јача је у ОАРСЈ, јер је
на стимулус метро чак 20 испитаника имало реакцију Москва, а троје их је на
реч метро одговорило московски.
Један број асоцијација из ове групе (њих 16) упућује на реалију Београда –
хотел Москва у Београду (хотел 13, Теразије 2, хотел Москва 1). Тек три одговора упућују на прецедентне текстове из руске књижевности и руске писце –
Оњегин, Пушкин, Рат и мир 1, а два одговора упућују на Бајагу 2, што се може
повезати с његовим песмама о Русији.
Као и у асоцијативном пољу Београд постоји представа о гужвама као елементу градског живота, али је присутна у мањој мери – гужва, шпиц 1. С друге стране, у асоцијативном пољу Москва присутне су асоцијације на тероризам (терористи, тероризам 3, бомба, чеченски терористи 1), којих нема у
асоцијативном пољу Београд.
Иако је најфреквентнији одговор Русија 228, локализација у времену и простору налази се на ближој периферији испитиваног асоцијативног поља. Ако се том
одговору додају још и Русија и баћушке, велика Русија, онда укупно има 230 одговора. Само два одговора смештају Москву у Совјетски Савез – Совиет Унион,
СССР 1, што је мање у односу на број одговора Југославија у асоцијативном
пољу Београд. Упркос знатном броју одговора везаних за комунизам у оквиру групе виђење и доживљај града, мањи број одговора који упућују на бившу
државу може навести на закључак да представа комунизма полако бледи у слици
Москве и Русије. Мали број одговора односи се на локализацију у географском
простору у односу на Србију – даљина, исток, север 2, далеко 1. На стимулус север један испитаник дао је одговор Москва. Међу одговорима појављују се и други делови Русије – Сибир и Урал 1, што се може повезати са представом зиме,
или, једноставно, са неправилном просторном локализацијом.
За разлику од асоцијативног поља Београд, овде је дефинисање на даљој
периферији, али се врши по истом принципу. Највећи број асоцијација из
ове групе такође описује Москву само као град 54, а знатно су ређе оне које
указују на његов статус – главни град 3, престоница 2, главни град Русије 1. И у
асоцијативном пољу Москва присутни су одговори који указују на величину града – величина 4, пространство, велика 3, велико 2, велеград, велики град, велики
леп град, метропола, ширина 1. Представа о величини Москве, њеним високим
здањима и црквама постоји и у руском језику. Величина и велика растојања карактеристични су за целу Русију (уп. изразе российские расстояния, сибирские
расстояния), али се међу руским градовима ова представа појављује управо
4
У АП Москва у РАС нема података о становницима Москве. Уопште, ако се погледају
одреднице Москва у РАС, ЕВРАС и УрРАС, може се видети да у њима АП Москва има веома
сличну структуру као АП Београд у српском језику. Поређење слике Москве у руском и
српском језику могло би бити тема посебног рада.
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у слици Москве (уп. израз московские расстояния) (Березович, Кривощапова
2014: 163–164).
Као и у асоцијативном пољу Београд, и овде се реалије налазе се на даљој
периферији. У одговорима се примећује да су главне реалије Москве испитаницима познате, па чак и ако не могу да их именују, они их сликовито описују.
Највише асоцијација односи се на Кремљ 42, затим на Црвени трг 16, Црвен
трг 1 и главни трг 1, храм Василија Блаженог, куполе 2, кровови, купола, шарени кровови, шаренило, шарени 1. У осталим одговорима помињу се широки булевари, Горки парк и бољшој театар 1.
И у асоцијативном пољу Москва позитивне емоције налазе се на даљој
периферерији. Најчешће се тичу лепоте града (лепота 4, леп град, лепо, прелепо, сјај, узвишеност, велепелно, величанствено 1) и јачине коју он илуструје
(снага 2, сила 1), а затим упућују на братске односе српског и руског народа (побратим, сестра 1). Одговори из последње две групе могу се везати за Русију.
Негативне емоције и оцене смештене су на крајњој периферији и односе се или
на негативан естетски утисак или став о граду – беда, бљак за Русију, илузија,
рупа, ружна, ужас 1.
Ако се сагледа целокупна структура и садржај асоцијативног поља Москва,
може се рећи да је оно доста хомогеније у односу на асоцијативно поље Београд,
јер његов центар чини нешто више од трећине укупног броја одговора – 37,5%.
Прва три одговора по учесталости – Русија 228, град 54 и зима 48 чине 42,47%
укупног броја одговора, што сведочи о стереотипности испитиваног појма.
Међутим, како су у центру смештени различити одговори из групе виђење и
доживљај града о клими, историји и политици, религији, националном идентитету становника и њиховим особеностима, и сам стереотип Москве у језичкој
свести говорника савременог српског језика доста је широк. Уз то, већина одговора из тих група може се преко домена Москве повезати са Русијом, што може
упутити на то да се у слици Москве одражава стереотип Русије уопште, која и
јесте најчешћи одговор у овом асоцијативном пољу. Ту претпоставку потврђују
и подаци из ОАРСЈ, јер се као одговори на речи, који се у асоцијативном пољу
Москва јављају као реакције, ретко јавља одговор Москва, а чешће Русија, Руси,
руски, руски језик.
На основу свега наведеног слика Москве у језичкој свести говорника савременог српског језика може се описати као главни град Русије, преко ког се
виде и њене карактеристичне особине: зима, богата историја са различитим
историјским личностима и идеологијама, православље (које се везује и за главне реалије града), али и навика конзумирања алкохола, пре свега вотке. У слици Москве присутан је и траг позитивног односа српског народа према Русији
и руском народу, а негативан став везује се пре свега за тероризам, али и гужву
као и у слици Београда. Такође, асоцијативно поље Москва указује на извесну
динамику слике Москве и Русије. Мада представа о Русији као комунистичкој
земљи заузима доминантно место у оквиру историје и политике, у другим сегментима доживљаја и виђења Москве велики је број одговора који упућују на
савремену Русију и православље, а на постепено померање представе комунизма ка периферији може упутити ниска фреквентност одговора СССР, Совиет
Унион 1.
Славистика ХХII/2 (2018)

82

Стефан Милошевић

7. Закључна разматрања
Анализа испитиваних асоцијативних поља показује да се она састоје од истих елемената, али њихова различита структура условљава у извесном степену
различиту слику двају градова. Иако је асоцијативно поље Москва хомогеније
на квантитативном плану, оно је истовремено хетерогено у погледу реакција
које чине његов центар, јер се у њему налазе различити одговори који указују на
доживљај и виђење Москве попут климе, историје и политике Русије, религије,
типичних навика Руса, а на периферији се примећују и трагови позитивног односа не толико према Москви, колико према Русији и Русима уопште. Све то
нас упућује на закључак да на обликовање слике Москве у великој мери утиче
и слика Русије и Руса, те да је слика Москве део ширег стереотипа о Русији. У
том смислу као посебно питање може се поставити колико слика Москве утиче
на виђење Русије и Руса и обрнуто.
С друге стране, асоцијативно поље Београд на квантитативном плану није у
толикој мери хомогено као асоцијативно поље Москва, али у семантичком погледу оно показује већи степен хомогености, јер се већина одговора тиче града уопште, градске инфраструктуре и начина градског живота. На основу тога
може се рећи да слика Београда у вербалним асоцијацијама заправо представља
прототип великог града у односу на који се сагледавају други домаћи и страни
градови. Одусуство аутостереотипа о Србији и Србима у асоцијативном пољу
Београд не сведочи о томе да они не постоје, већ да их треба тражити на другом
месту у односу на стереотип Русије, што на ширем методолошком плану отвара питање проучавања односа стереотипа и аутостереотипа на материјалу вербалних асоцијација.
Предложени модел описа слике града може послужити као основа за даље
проучавање концептуализације града у српском и другим језицима, као и за
детаљније испитивање асоцијативне везе државе и главног града у језичкој свести говорника, улоге коју она има у концептуализацији домаћег и страног и
изградњи (ауто)стереотипа. Надамо се да ће наведени рад подстаћи на даља
истраживања наведених питања.
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ОБРАЗ БЕЛГРАДА И МОСКВЫ В ВЕРБАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЯХ
НОСИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО СЕРБСКОГО ЯЗЫКА
Резюме
В статье описывается образ Белграда и Москвы на основе анализа соответствующих ассоциативных полей в «Ассоциативном словаре сербского языка» и данных из «Обратного
ассоциативного словаря сербского языка». Реакции из обоих ассоциативных полей классифицированы в 10 одинаковых группах по принципу семантико-концептуальной близости. На
основе представленности реакций в различных группах выделяются центр, ближняя, дальняя и крайняя периферия исследуемых ассоциативных полей, что дает возможность более
точного описания и взаимного сравнения образов Белграда и Москвы. В ходе анализа было
установлено, что в определенной степени оба образа являются стереотипными, но образ
Москвы более стереотипен по ряду признаков: ассоциативное поле Москва является более
гомогенным в количественном плане, а в плане семантики его центр шире и включает ряд
представлений, не засвидетельствованных в ассоциативном поле Белград. Это касается представлений о климате, истории и политике России, религии и т.п. Данный факт можно объяснить тем, что образ Москвы в языковом сознании носителей сербского языка связан с образом России и русских, в то время как образ Белграда в семантическом плане более нейтрален
и представляет скорее всего прототип большого города.
Ключевые слова: вербальные ассоциации, Белград, Москва, сербский язык.
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РУССКИХ И СЕРБСКИХ УСТОЙЧИВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
С ЗООНИМИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ «ЛОШАДЬ» («КОНЬ»)
Настоящая работа посвящена анализу зоонима «лошадь» в русской и сербской языковой
картине мира. Образ лошади является одной из ключевых фигур в русских и сербских паремиях. Цель нашей работы – выявить как общие, так и уникальные особенности функционирования образа лошади в двух славянских языках. Материалом исследования служат русские
и сербские паремии – пословицы, поговорки и фразеологизмы. Работа носит сопоставительный характер.
Ключевые слова: лошадь, конь, языковая картина мира, сербский язык, русский язык, паремии.
The purpose of this paper is the analysis of the zoonym «horse» in the Russian and Serbian worldview. Regarding lexemes representing animals, horse is one of the central figures in Russian and
Serbian proverbs. The aim of this research is to determine the general as well as the particular qualities of the zoonym «horse» in Russian and Serbian proverbs. As research material, we used Russian
and Serbian proverbs, sayings and idioms. During the analysis we used the comparative method.
Key words: horse, worldview, Serbian language, Russian language, proverbs.

Конь (лошадь) является одним из ключевых зоонимических компонентов в
русских и сербских паремиях и фразеологизмах. Как известно, образные изречения и идиоматические выражения, лаконично репрезентирующие целый комплекс культурных смыслов, занимают особое место в языковой картине мира
и содержат национально значимую информацию. Актуальность настоящего
исследования обусловлена необходимостью сравнительно-сопоставительного
анализа функционирования данной пары зоонимов в устойчивых выражениях двух славянских языков, что позволит выявить как общие, так и уникальные
особенности их употребления.
Термин «зооним» трактуется в лингвистике широко и может использоваться для определения как собственных имен (кличек) животных (в ономасиологии), так и имен нарицательных, обозначающих животных (Ю.Г. Юсифов, Н.В.
Солнцева, Л.Р. Сакаева, З.А. Гордеева, А.А. Шолина, Д.С. Смирнова, Ж. Багана,
Ю.С. Михайлова, Е.В. Кудрявцева и др.). В настоящей работе данный термин
используется во втором значении.
Фразеологизмы – это «семантически связанные сочетания слов и предложений, которые воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и определенного лексико-грамматического состава» (ЛЭС
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1990). В науке выделяются два подхода к определению границ данного понятия. При узком подходе к фразеологизмам относятся только единицы, эквивалентные словам (номинативные). При широком подходе в их состав входят и
единицы, в семантическом и структурном отношении соответствующие предложению (коммуникативные): пословицы, поговорки, афоризмы и т.д. Однако
вопрос об отнесении последних к фразеологизмам решается неоднозначно.
Вслед за В.М. Мокиенко, фразеологизм трактуется нами как «относительно
устойчивое, воспроизводимое, экспрессивное сочетание лексем, обладающее
(как правило) целостным значением» (Мокиенко 1989). Пословицы и поговорки рассматриваются нами как паремии.
Материалом исследования служат 110 русских и 75 сербских устойчивых
выражений с зоонимическим компонентом «конь» («лошадь»), собранных из
словарей В. Даля, В. Караџића, В.М. Мокиенко, Дж. Оташевића, В.П. Жукова
методом сплошной выборки.
Лексемы «конь» и «лошадь» в русском языке являются базовыми зоонимами,
обозначающими «парнокопытных животных семейства лошадиных». В сербском языке им соответствуют лексемы «коњ» и «кобила», противопоставленные по признаку пола. В русском же языке данный признак не является регулярным (ср. загнанный конь и загнанная лошадь, ломовая лошадь и редко ломовой
конь). Как отмечает Химик В. В., «оппозиция лошадь – конь основана на двух
прагматических противопоставлениях»: 1) нейтральность – окрашенность: лошадь обладает нейтральной коннотацией и выступает в качестве «архилексемы
семантического поля», представленной в толковых словарях энциклопедической информацией, конь имеет более высокую стилистическую окраску и характеризуется экспрессией; 2) негативная – позитивная окрашенность, реализуемая в переносных употреблениях этих слов (Химик 2014). Проведенный нами
анализ подтверждает данный факт: в устойчивых сравнениях с компонентом
«лошадь» преобладает отрицательная коннотация, обусловленная утилитарным отношением к животному: нагружать/нагрузить кого как лошадь; взваливать/взвалить что на кого как на лошадь; сопеть (пыхтеть) как (загнанная)
лошадь; стоять как лошадь; ходить как спутанная (стреноженная) лошадь;
тогда как в основе сравнений с конем лежит прежде всего представление о его
силе, энергии, скорости: как норовистый (необъезженный) конь; бегать/носиться как кони; сильный, здоровый как конь; брыкаться как конь; устар. посл.
человек убог – что конь без ног (Мокиенко, Никитина 2008).
Устойчивые выражения с зоонимическим компонентои «конь» («лошадь»)
в русском и сербском языках можно распределить по следующим тематическим группам:
• Отношение к лошадям. В славянской культуре конь всегда занимал важное место: верный помощник человека, он одновременно служил и в качестве
транспорта, и в качестве рабочей силы. Такое отношение закрепилось в пословицах: Лошадь – человеку крылья (возит воду, возит и воеводу.); Кто лошадь
завел – тот крылья обрел/ серб. Добар коњ – људска крила. Забота о лошади
была одной из основных задач каждого крестьянина, что закрепилось в паремиях: От хозяйского глаза и конь добреет/ серб. Очи господареве – коње гоје
(букв. От хозяйского глаза конь толстеет); Коню – овес, а земле навоз/ серб.
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Човеку вино, а коњу зоб (букв. Человеку – вино, а коню – овес), а также: На лошадь не плеть покупают, а овес; Не гони коня кнутом, а гони овсом; Не накормив коня, далеко не уедешь; Коня гладь не рукой, а овсом и мукой; От избытка
овса конь слабеет и т.п. Как видим, в русском языке пословиц, посвященных
уходу за лошадьми, значительно больше, чем в сербском. При этом народная
мудрость советует не только заботиться о лошадях, но и остерегаться их как
животных своенравных и не всегда покорных: Лошадь холь, корми, как сына,
а берегись, как ворога/ серб. Храни коња као брата, а јаши га као душманина
(букв. Лошадь надо кормить, как брата, а ездить на нём - как на враге); Жалеть
коня – истомить себя/ серб. Коњ се жив једе (букв. Ешь коня, пока он жив);
Добрую лошадь одной рукой бей, другою слезы утирай/ серб. Док се плаши дотле га јаши (букв. До тех пор, пока конь боится – надо ездить на нём верхом).
В русском языке особо выделяется группа так называемых «казачьих» пословиц, имеющих ярко выраженный национальный характер и не имеющих эквивалентов в сербском языке: Казак без коня, что воин без ружья (конь для
казака как часть вооружения); Казак с конём и ночью и днём (казак и конь неразлучны); Казак дружбу соблюдает: в беде коня не покидает (казак и конь вместе
всегда); Казак сам не съест, а коня накормит (конь у казака на первом месте).
• Человек – труд. И в русской, и в сербской языковой картине мира конь характеризуется выносливостью и высокой работоспособностью. Соответственно
в обоих языках возникли такие устойчивые сравнения, как работать как лошадь (реже конь)/ серб. Радити као коњ.
В данной группе наиболее ярко обнаруживается отмеченное выше противопоставление лошадь – конь в русском языке, именно поэтому чаще всего используется лексема «лошадь»1: рабочая лошадка; не гони лошадей; пахать как
(ломовая) лошадь. Последний пример используется для характеристики прежде всего женщины, несущей на себе бремя изнурительной физической или
умственной работы. В основе подобных выражений лежит метафора, уподобляющая человека, занимающегося тяжёлой работой, домашнему животному-тяжеловозу. В русском языке достаточно много пословиц с той же основой.
Приведём несколько примеров: На ретивую лошадь не кнут, а вожжи; Бойкой
лошади - овес, ленивой - погонялка; От работы и лошади дохнут. Пословица
От работы и лошади (кони) дохнут используется, когда шутливо или с пренебрежением говорят о работе того, чьё усердие не одобряют (то же самое, что
и Работа дураков любит). Сходную структуру и значение имеет сербская пословица Које кљусе највише вуче, највише батина извуче (букв. Кляча, которая
больше всего на себе тянет, получает больше побоев). Другими словами, тот,
кто больше всех работает, страдает первым. Как видим, и в сербском примере
негативная оценка репрезентирована с помощью другой лексемы – кљусе, т.е.
коњ ниског раста; слаб и мршав коњ (букв. лошадь низкого роста, слабая и худая лошадь, лошаденка, кляча) (РСЈ 1967).
В сербской традиции образ коня, связанный с работой и трудолюбием, может
иметь и отрицательную оценку, причём позитивную роль при этом будет играть
Конь предназначен прежде всего для верховой езды, воинской доблести, но не для
тяжелой гужевой работы: По коням! На белом коне въехать; Коней на переправе не меняют;
богатырский конь (Химик 2014).
1
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вол: Вазда ће бити, волови орали, а коњи зобали (букв. Всегда было так: волы
пахали, а кони ели, т.е. одни работают, а другие наслаждаются) (Караџић 1985).
• Качественные соответствия – несоответствия. В обеих традициях умного, доброго и сильного человека сравнивают с хорошим конём: За хорошим
конем пыль поднимается столбом/ серб. За добрим коњем прашина се диже.
Качества такого человека скрыть невозможно: Хороший конь и под ветхой попоной виден/ серб. Добар се коњ и под лошим покривачем познаје. При этом
однозначно отрицательно оценивается внешнее (формальное) подражание и
внутреннее несоответствие описываемым качествам. Такая оценка репрезентирована в сравнениях с жабой или раком: Коня куют, а жаба лапы подставляет; Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй/ серб. Видела жаба да се коњи
кују, па и она дигла ногу.
Злого человека в русской и сербской традициях сопоставляют с опасным конём и козлом, причём человек в этом сравнении оказывается опаснее животных: Берегись козла спереди, лошади сзади, а злого человека со всех сторон /
серб. Јарца човек треба да се чува спреда, коња одостраг, а злог човека са сваке стране.
Особо подчеркивается сербами, что все недостатки доброго человека, мелкие и незначительные, не идут ни в какое сравнение с одним, но значительным
и неустранимым недостатком, присущим нехорошему человеку: Добру коњу
сто мана рђаву само једна (букв. У хорошей лошади сто недостатков, у плохой
только один).
Право на ошибку признается и русскими, и сербами. Как гласит русская пословица, конь (и) о четырёх ногах, да (и тот) спотыкается. Эта пословица используется как оправдание за совершённую ошибку или в качестве утешения
при неудаче (Мокиенко 2012). В сербском языке семантическим эквивалентом
может быть пословица И коњ од сто дуката посрне (букв. И конь за сто дукатов может споткнуться/ упасть) (Караџић 1985).
О способном человеке сербы говорят: И он може и коњ му може (букв. И он
может, и конь его может, т.е. хорошему, способному человеку все по плечу. Но
иногда человек не в силах справиться со всеми проблемами, и тогда эта пословица расширяется: И ја могу, и коњ ми може, али бог ми не да (букв. И я могу,
и конь может, но бог не дает).
С другой стороны, в качестве порицания за неспособность к выполнению какого-либо дела, лень и нежелание работать в сербском языке используется выражение Рђавоме коњу и седло је тешко (букв. Плохому коню и седло тяжело)
и, что примечательно, его гендерный аналог Рђавој кобили самар досади (букв.
Плохой кобыле и седло надоело/ наскучило), не имеющие эквивалентов в русском языке, если не брать во внимание примеры, выходящие за пределы литературного языка.
Об упрямом человеке и в русском, и в сербском языке чаще всего говорят, используя сравнения – упрямый как бык, осёл или баран. Однако в русском языке
встречаются и пословицы с компонентом «упрямая лошадка»: Лошадка упряма, да везет прямо; Добр конь, да норовец есть — упрямый. При этом образ лошади превращает упрямство в положительное качество.
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В сербском языке есть пословица Коња с магарцем не ваља поредити (букв.
Коня с ослом нельзя сравнивать, т.е. нельзя сравнивать разные качества), причём осёл здесь традиционно воплощает упрямство, а конь – силу и пользу в работе (ср. рус. Лошадка упряма, да везет прямо).
Только в сербском языке зооним «коњ» используется для характеристики таких качеств, как глупость и трусость: Види какав је ко кукавички коњ (букв.
Смотри, он как трусливый конь); глуп као коњ.
О необходимости адекватной оценки своих возможностей гласит следующая
сербская пословица: Где се велики коњи тркају, ту малима трбуси пуцају (букв.
Там, где великие кони соревнуются в беге, у маленьких животы лопаются т.е.
малый не может сравниться с великим).

В сербском языке обнаруживается и пословица, использующаяся
для положительной оценки собственных качеств: И ми коња за трку
имамо (букв. И у нас есть лошадь для участия в пробеге) в значении
«и у нас есть возможность похвастаться чём-нибудь, мы сами не хуже
других», которую на русский язык можно перевести с помощью выражения Мы и сами с усами.

• Дружба. В русской традиции конь узнаётся во время езды, а друг - в беде:
Коня в рати узнаёшь, а друга в беде; Лошадь узнаешь во время езды; человека
узнаешь во время знакомства. В сербском языке семантическим эквивалентом
подобных выражений является пословица Пријатељ се у невољи познаје као
злато у ватри, в которой дружба сравнивается с золотом, которое проверяется огнем.
• Мужчина – женщина. Мужское начало и в русском, и в сербском языках
нередко репрезентируется с помощью рассматриваемых зоонимов, однако выраженных преимущественно другими лексемами (жеребец/ серб. пастув – молодой энергичный мужчина) (Бытотова 2013). Особо выделяется тип молодящегося мужчины, о котором сербы говорят так: Ако је бог узео коњу ноге, није
њисак (букв. Если бог лишил коня ног, то не лишил ржания). Мужчину часто
сравнивают с конём и по его отношению к женщинам: И матор коњ зарже кад
види младу кобилу (букв. И старый конь ржёт, когда видит молодую кобылу)/ ср.
рус. мышиный жеребчик (молодящийся старый волокита).
Применительно к женщине устойчивые выражения, включающие в свой
состав рассматриваемый зооним, чаще всего имеют ярко выраженную отрицательную коннотацию, обусловленную указанием на их внешнее сходство в
лице, фигуре и репрезентированную в русском языке с помощью негативно
окрашенных лексем: старая кляча/ серб. матора кобила; красива как кобыла
сива и под. Однако в русском языке обнаруживается и выражение, использующееся в отношении женщины с положительной оценкой ее качеств – коня на
скаку остановит, не имеющее эквивалента в сербском.
Об отношениях между мужчиной и женщиной русские и сербы говорят:
Жену и коня никому не доверяй / серб. Жену, пушку и коња човек може показивати, али у наруч не давати (букв. Жену, ружьё и коня показывай, но в пользование не давай). Русская пословица Кто ищет лошадей и женщин без недостатков, тот не будет никогда иметь коня в конюшне, а в доме – жены нашла
Славистика ХХII/2 (2018)

90	Елена Стошич, Ольга Трапезникова
отражение в сербском языке в шутливой форме: Ко тражи жену без мане и
коња без грешке, живеће сам и ходаће пешке (букв. Кто ищет лошадей и женщин без недостатков, тот останется один и будет ходить пешком).
• Опыт – мудрость. Сходное значение и структуру в обоих языках имеют
пословицы, указывающие на опыт человека: Старый конь бразды не испортит; Старый конь мимо не ступит/ серб. Стари коњ не учи се да врше (букв.
Старого коня не учат молотьбе), Стари коњ се не учи играти (букв. Старого
коня не учат танцевать). С другой стороны, в сербском языке обнаруживается
и выражение, противоположное по семантике: Старог коња не можеш научити новим триковима (букв. Старого коня не можешь научить новым трюкам).
• Реакция на события. Полное структурное и семантическое совпадение
в русском и сербском языках обнаруживается в примере Дарёному (даровому)
коню в зубы не смотрят/ серб. Даровноме коњу зуби се не гледају. Говорят, когда получают подарок, который не очень нравится. Пословица основывается на
старинном обычае, связанном с покупкой лошади, когда покупатель внимательно осматривал её зубы, чтобы определить возраст (Пермяков 1979).
• Выгодное – невыгодное положение. У известного обоим языкам выражения быть на коне в сербском языке имеется и антоним: Пасти с коња на магарца (букв. Упасть с коня на осла) в значении утратить прежнее более высокое
положение, материальный достаток (Трофимкина 2005).
Только в сербском языке обнаруживаются пословицы, описывающие подчинённое, несвободное положение человека: Вежи коња где ти господар заповеда (букв. Вяжи коня, где хозяин тебе велит); Вежи коња ђе ти газда каже,
па ма коња појели и курјаци (букв. Вяжи коня, где хозяйн тебе велит, хоть его и
волки съедят, т.е. делай так, как тебе приказали).
Таким образом, сербские и русские паремии и фразеологизмы с зоонимическим компонентом «конь» («лошадь») в большинстве случаев обнаруживают
структурно-семантическую общность. Однако в обоих языках имеются и различия в употреблении данного зоонима. Очевидно, что прежде всего он используется для описания характера человека, причём человек в этом сравнении может обладать как позитивными, так и негативными качествами.
В русском языке, по сравнению с сербским, обнаруживается большее число
единиц о трудолюбивых лошадях (с положительной оценкой этого качества) –
16% от общего числа проанализированных единиц (в сербском языке – только
9%). Соответственно, в русском языке выше и количество паремий, описывающих хозяйскую заботу о лошадях (31%). В сербском языке подобные выражения составляют 20%.
В обеих культурах труд всегда был в почёте, однако слишком усердный труд и
у русских, и у сербов вызывает насмешку. При этом в сербском языке олицетворением последнего является вол, а не лошадь, которая как существо более разумное предпочтёт такому изнурительному и чаще всего бесполезному труду отдых.
В сербском языке образ лошади преимущественно используется при описании таких качеств человека, как ум, опыт, способности и, как следствие, служит
для характеристики его заслуг. К этой семантической группе относится 57%
единиц (в русском языке подобным значением обладают 40% единиц).
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Примечательно, что упрямство – качество, чаще всего оцениваемое славянами отрицательно, доказательством чему являются сравнения с бараном или ослом, – в паремиях с образом лошади получает в обеих культурах положительную оценку как качество, необходимое для достижения поставленной цели.
В обоих языках все устойчивые выражения в равной мере употребляются и
по отношению к мужчине, и по отношению к женщине. В русском языке нами
отмечен только один фразеологизм, использующийся преимущественно по отношению к женщине: как ломовая лошадь. С другой стороны, в сербском языке
с точки зрения гендерных отличий выделяется несколько выражений, характеризующих мужчину (по возрасту, отношению к женщинам), тогда как в русском
– только один и с другим лексическим репрезентантом.
В русском и сербском языках имеются специфичные и уникальные паремии. Именно поэтому для многих пословиц трудно найти эквиваленты в другом языке – многие из них культурно обусловлены («казачьи» пословицы - в
русском языке, в сербском – пословицы, включающие в свой состав героев
эпических песен2).
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УПОРЕДНА АНАЛИЗА РУСКИХ И СРПСКИХ УСТАЉЕНИХ
ИЗРАЗА СА ЗООНИМСКОМ КОМПОНЕНТОМ ,,КОЊˮ
(„ЛОШАДЬˮ)
Рад је посвећен анализи зоонима ,,коњˮ у руској и српској језичкој слици света. Када су
у питању лексеме које означавају животиње, коњ је једна од кључних фигура у руским и
српским паремијама. Циљ овог рада је утврђивање како општих тако и појединачних особености функционисања зоонима ,,коњˮ у паремијама двају словенска језика. Као материјал
за истраживање користили смо руске и српске паремије, изреке и фразеологизме. Приликом
анализе коришћена је контрастивна метода.
Кључне речи: коњ, језичка слика света, српски језик, руски језик, паремије.
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ПРОУЧАВАЊЕ ГЛАГОЛСКИХ ПРЕФИКСА
У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
СА ОСВРТОМ НА ДРУГЕ СЛОВЕНСКЕ ЈЕЗИКЕ
У раду се скреће пажња на глаголске префиксе као предмет конфронтативног истраживања
у српском и чешком језику са краћим освртом на проучавања у српском и другим словенским
језицима. Даје се преглед радова који су посвећени овим језичким јединицама и истиче се
њихов допринос описима словенских језика појединачно и у целини.
Кључне речи: глаголски префикси, глаголске префиксалне изведенице, конфронтативна
анализа, српски језик, чешки језик, словенски језици.
The paper focuses on verbal prefixes as the subject of contrastive research in the Serbian and
Czech languages and provides a brief overview of research on this topic in Serbian and other
Slavonic languages. The study gives a review of works dedicated to these language units and emphasizes their contribution in describing Slavonic languages individually and as a whole.
Keywords: verbal prefixes, verbal derivatives, contrastive analysis, Serbian language, Czech
language, Slavonic languages.

Глаголски префикси узимани су за предмет конфронтативних дијахронијских
и синхронијских истраживања у српском и другим словенским језицима и
проучавани су у целини или појединачно, анализама су обухваћене њихо
ва формална и семантичка страна, као и њихова граматичка функција перфе
ктивизације и лексичка функција семантичке модификације, а приказивано је
стање у два или више језика или у словенским језицима уопште.
На пример, Ана Марић (Marićová 2008) бавила се глаголским префиксима у
словачком и српском језику у обимном истраживању у ком анализира формалну
и семантичку страну датих јединица у оквиру три главне семе: локализованости,
темпоралности и модалитета глаголске радње, утврђујући знатно формално, али
и значењско подударање које је највеће у оквиру просторних значења, а најмање
у оквиру модалитета радње, посвећујући посебну пажњу неподударањима у
ова два језика.1 У бројним радовима, од којих дајемо само избор, бавила се
такође односом префикса и предлога (Marić 1996; Марић 2003), паралелама
између глаголских са једне и именских, придевских и прилошких префикса са
друге стране (Марић 2005), семантиком рефлексивних глагола (Марић 2006),
дистрибутивних глагола (Марић 1988), префиксацијом двовидских глагола
(Марић 2004), чисто видским префиксима (Марић 2002), комбинацијама
префикса у двопрефиксалним изведеницама (Marićová 2008) и др.
Вера Митриновић (Митриновић 1986) је за предмет своје обимне дијахро
нијске и синхронијске конфронтативне анализе узела префикс prze- у пољском
1

Ради се о докторској дисертацији (Marićová 2002) објављеној потом као монографија.
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и пре- и про- у српском језику, пратећи њихов развој од индоевропског корена, преко њихових прасловенских облика, до данашњих рефлекса у ова два
језика, утврђујући њихова значења, од просторних, временских, преко семантике велике и мале количине и других значења, не занемарујући ни функцију
перфективизације. У другим радовима ауторка је анализирала семантички
садржај глагола кретања са префиксима до- и при- у руском језику и њихових
еквивалената у пољском и српском, а бавила се и аспекатском акомодацијом
глагола страног порекла у пољском и српском језику и закључила да постоји
знатно већи број двовидских глагола у српском језику него у пољском и, сходно томе, да је у њему мање изражена употреба механизма перфективизације
додавањем префикса (Mitrinović 2012).
Више истраживача бавило се префиксима у руском и српском језику. Значе
њима префикса за- бавила се Десанка Стефановић (Стефановић 1983), пола
зећи од основног, просторног значења „заузимати положај иза предмета“,
преко семантике залажења у унутрашњост, прекривања, заклањања објекта,
стицања, присвајања, до значења почетка радње као најпродуктивнијег, значења
прекорачења норме у трајању радње, те значења претераности. Префиксацију
глагола кретања у руском и српском проучавала је Јелка Матијашевић
(Матијашевић 1985), наглашавајући да се у оба језика приликом њихове
творбе активира скоро сав потенцијал префикса, као и да се код префиксалних
глагола испољава висок степен сличности. Ауторка је такође посветила пажњу
префиксацији двовидских глагола у руском и српском, која обухвата како
домаће тако и глаголе страног порекла у ова два језика (Матијашевић 2000).
Изведенице са двоструким префиксом пона- анализирао је Александар Терзић
(Терзић 1997) и закључио да глаголи са овом префиксалном групом у српском
и руском језику чувају творбено значење префиксалних глагола који их генеришу, на које се творбено значење изведених структура са префиксом по- наноси
као додатна специфична нијанса, а прожимањем значења ова два префикса, као
и основе, настају подтипови ових изведених глагола.
Улога префиксалних изведеница проучавана је и у оквиру категорије акционалности. Овом категоријом у српском и украјинском језику бавила се Људмила
Поповић (Поповић 2010) која је на основу когнитивног метода и теорије семантичких локализација издвојила три осе полидимензионалног простора које су
различито профилисане у базном домену концептуализације аспектуалних карактеристика глагола, а ауторка се овом проблематиком бавила обухвативши
такође све словенске језике (Поповић 2007). Бавила се и концептуализацијом
просторних односа на примеру глагола кретања у српском и украјинском језику
закључивши да је репертоар префикса који изражавају просторно кретање
разноврснији у украјинском језику (Поповић 2009), те значењем проспективности, где на примерима из различитих словенских језика показује да је ова
категорија организована као функционално-семантичко поље у чијем центру су
глаголи кретања, као и прилози и прилошке конструкције који са одговарајућим
предикатима реализују ово значење (Поповић 2008). Акционалне модификације
у украјинском и српском језику истраживала је у обимној анализи Милена
Ивановић (Ивановић 2016) обухвативши како синтетичка (творбена), тако и
аналитичка средства изражавања ове категорије у оквиру које је обрадила више
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типова акционалних модификација ситуације, а поређењем функционисања ове
категорије у два језика утврдила да постоји знатна сличност у асортиману акционалних значења и средствима њиховог изражавања, а са друге стране да су
у украјинском језику акционалне класе глагола као синтетичка средства знатно продуктивније, док српски језик не користи у пуној мери своје творбене
потенцијале и предност даје аналитичким средствима.2 Ауторка се такође бавила овом проблематиком у оквиру засебних радова у којима анализира сличности и разлике у творбеним средствима и семантици нпр. конструктивних почетних глагола, финалних глагола, те у оквиру делимитативних модификација
ситуација (Ивановић 2008, 2009, 2012, 2014).
Бранко Тошовић (Тошовић 2009) истраживао је у својој монографији начине
глаголске радње у српском, хрватском и бошњачком језику. Аутор их прецизира и класификује, и то према модификацији значења која се испољава у облику
промене степена, норме, квантитета и секвентности, дајући бројне примере у
српском, хрватском и бошњачком, али и руском језику.
Наше истраживање засновано је на творбено-семантичкој анализи глаголских префикса који изражавају семантичку црту квантитета, прецизније велике и мале количине радње, у чешком језику и њихових еквиваленaтa у српском
језику са циљем да се открију међујезичке сличности и разлике у ова два језика
на пољу функционисања глаголске префиксације и глаголских изведеница у
систему чешког и српског језика.3
На првом месту издвојили смо, на основу претходне литературе о датим
језичким јединицама и лексикографске грађе, глаголске префиксе који у чешком језику изражавају семантику квантитета, а потом анализирали њихова
појединачна значења и утврдили еквиваленте у српском језику.4 Утврдили
смо да сему квантитета изражавају глаголски префикси у оба језика и да се
она испољава на разне начине и кроз различита значења и значењске нијансе.5
У чешком језику деривати нпр. изражавају да се радња врши до миле воље,
до задовољења (povykládat si, nasmát se, proběhnout se, vyspat se, zatančit si),
преко жељене мере и воље за радњу (nakopat se), или се врши у претераној
и надстандардној мери (přepracovat se, nadcenit, přecenit), или њено вршење
У питању је докторска дисертација (Ивановић 2013) касније објављена као монографија.
Ради се о докторској дисертацији (Митрићевић-Штепанек 2015). Проблематиком
глаголских префикса и њихових деривата бавили смо се и у оквиру појединачних радова
(Митрићевић-Штепанек 2012, 2015, 2016).
4
Грађa je ексцерпирана из једнојезичних речника чешког и српског језика и
двојезичног чешко-српског речника које наводимо у одељку Извори, док смо као главни извор
за утврђивање формалних средстава која учествују у грађењу префиксалних изведеница, те
њихове семантике користили граматике и приручнике чешког и српског језика, као и бројне
појединачне радове о наведеној проблематици. То су између осталих Příruční mluvnice
češtiny (Karlík et al 1996), Mluvnice češtiny I (Dokulil 1986), Novočeské tvoření slov (Šmilauer
1971), Slovesné předpony (Uher 1987), Čeština – řeč a jazyk (Čechová et al. 2000), Творба речи
у савременом српском језику I (Клајн 2002), Савремени српскохрватски језик I (Стевановић
1964), Историја српскохрватског језика II (Белић 1962), Савремени српскохрватски
књижевни језик II (Белић 1949), Gramatika hrvatskog ili srpskog jezika (Maretić 1963).
5
У формирању неких значења учествује поред префикса рефлексивна морфема, која
је саставни део творбеног форманта — у чешком језику se, si а у српском језику се.
2
3
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доводи до уништења, исцрпљења, смрти (ubodat, upracovat se, unosit), или се
ради о интензивном, детаљном вршењу радње (probádat, vychválit, sjezdit), или
о њенoм дугом трајању (prospat, vystát, zapovídat se) и друго. У српском језику
семантика велике количине радње испољава се такође кроз различита значења,
нпр. радња се врши до миле воље, до задовољења (поиграти се, наспавати се,
проваљати се, испавати се), преко жељене мере и воље за радњу (начекати
се), до крајњих граница (изударати), или се врши у претераној мери (прејести
се, преценити), или се ради о интензивном, детаљном вршењу радње (измолити, простудирати, исхвалити), или о њенoм дугом трајању (преспавати,
уседети се, запричати се) итд. Код семантике мале количине радње у чешком
језику радња се извршава у мањој мери, делимично (ojínit, poblednout, přiškrtit), или испод уобичајене мере (podhodnotit), а често је одређена трајањем и
дефинисана као почетна (nalomit), кратка (pohoupat, usmát se), или вршена до
миле воље, до задовољења (pokochat se, schrupnout si, zacvičit si), а повезана је и
са извршењем у простору (naklonit, nadnést, omýt). У српском језику квантитет
је често повезан са дуративношћу, па је тако радња краткотрајна (полежати,
причекати, провеселити се), или само на свом почетку (напући), или се ради о
делимичној, непотпуној радњи (засећи, нагристи, назначити, пригушити), или
је пак извршена испод нормалне мере (потценити) и слабијим интензитетом
(подгрејати) и друго.
На основу поређења формалне стране велику количину радње у чешком
језику изражава 10 префикса (na-, nad-, po-, pro-, pře-, s-, u-, vy-, z- и za-), док
у српском језику само 5 (за-, из-, на-, пре- и у-), дакле упола мање средстава
учествује у изражавању ове семантике. Што се тиче саме еквиваленције6, формална еквиваленција обухвата префиксе na- : на-, po- : по-, pro- : про-, pře- : преи za- : за-. Префикси na- и pře- имају формалне еквиваленте у српском језику
у свим појединачним значењима (natrhat – начупати, načekat se – начекати
се, nazpívat se – напевати се; přeplnit – препунити). Исто је и са префиксом
po- који заправо изражава н е с п е ц и ф и ко в а н у, тј. и велику и малу количину
радње у зависности од контекста, али треба нагласити да се мера, тј. трајање
радње у литератури о српском језику пре посматра као краће него као дуже
(pohrát si – поиграти се).7 Префикс pro- такође има формалне еквиваленте у
свим значењима (prostudovat – простудирати, propít – пропити, proválet se
– проваљати се), међутим, сматрамо да су у значењу „провести дуже време
у одређеној радњи“ (prospat) фреквентније изведенице са префиксом пре(преспавати) у односу на оне са префиксом про- (проспавати).
Када говоримо о семантичкој еквиваленцији, префикс vy- има у српском
језику два еквивалента, од којих из- у значењима: „извршење радње до крајњих
граница“ (vychválit – исхвалити) и „извршење радње до задовољења потребе,
доста“ (vyspat se – испавати се), док је у значењу „провести дуже време у
О типовима еквиваленције вид. нап. 8.
У Речнику српскога језика (Вујанић et al. 2007) изведенице се дефинишу на следећи
начин: поиграти се – провести неко време у игри; полежати – провести неко време лежећи;
поспавати – мало одспавати. Као краће време вршења радње дефинишу ове префиксале И.
Клајн (Клајн 2002: 266), М. Стевановић (Стевановић 1964: 460), Т. Маретић (Maretić 1963:
385). А. Белић каже да глаголи поиграти, поспавати, покуцати, потражити изражавају
„вршење радње у малој мери“ (Белић 1949: 305).
6
7
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вршењу радње“ његов еквивалент префикс пре- (vystát – престајати). Глаголи
с префиксима s- / z- имају еквиваленте са префиксом про- у значењу „проласка
кроз или поред већег броја објеката“ (scestovat – пропутовати). У значењу
„трајања радње преко пожељне мере“ префикс za- има формални еквивалент
у српском језику (zapovídat se – запричати се). За значење „вршења радње
потпуно, по целој површини објекта“ еквивалент у српском језику је префикс
у- (zašpinit – упрљати). Семантику „вршења радње до миле воље“ заступа
префикс по- (zacvičit si – повежбати). Два префикса немају ни у једном значењу
формалне еквиваленте: nad- и u-. Еквивалент префикса nad- је, као и за pře-,
префикс пре- (nadcenit – преценити). За префикс u- фигурирају еквиваленти са
префиксима из- (unosit – износити) и пре- (umlátit – премлатити), с тим што се
у другом наведеном случају у значењу „радњом убити или исцрпсти објекат“
ради само о делимичним синонимима који морају најчешће бити допуњени
неким елементима који прецизирају ту семантику (umlátit – премлатити на
смрт, upovídat (se) – изморити (се) причом). Најфреквентнији семантички
еквивалент у српском језику представља префикс пре-.
Што се тиче мале количине радње, формална страна показује да је у чешком и
српском језику приближан инвентар префикса који изражавају дату семантику,
али опет у корист чешког језика (11 : 9), дакле у чешком (na-, nad-, o- и оb-, od-,
po-, pod-, při-, s-, u- и za-) а у српском (за-, на-, о-, об, по-, под-, пре-, при- и про-).
Формална еквиваленција обухвата префиксе na- : на- (nakousnout – нагристи),
po- : по- (požertovat si – пошалити се), pod- : под- (podcenit – потценити), při- :
при- (přitlumit – пригушити) и o-, ob- : о-, об- (ovlažit – овлажити).
У оквиру семантичке еквиваленције префикс od- има за еквивалент префикс
про- (odeprat – пропрати). Значењу „краткотрајне радње“ префикса s- одговара
префикс про- (schrupnout si – продремати), а у значењу „делимичног захватања
објекта по површини“ префикси о- и об- (smočit – оквасити). Код префикса zaу значењу делимичне радње фигурира као еквивалент префикс про- (zaschnout
– просушити се), а код значења повезаног са темпоралношћу то је префикс по(zacvičit si – повежбати). Префикс u- у чешком језику нема у српском језику семантички истоветне еквиваленте у виду префиксала. У значењу „радњом нешто
мало одвојити из целине“ као еквивалент може да послужи изведеница са префиксом од- у значењу сепаративности, али она мора бити допуњена неким елементом који прецизира малу количину радње (ulít – одлити мало чега), док је
друга могућност употреба беспрефиксалног деминутивног глагола са суфиксом
-ну- (uždibnout – штрпнути). У значењу „извршења неке кратке мимичке или
вербалне радње“ еквиваленти могу бити глаголи који имају семантику мање
мере, али њихови префикси сами по себи не изражавају малу количину радње
(usmát se – осмехнути се, насмешити се). Префикс про- је најфреквентнији у
функцији семантичког еквивалента.
Други део истраживања посвећен је детаљној анализи два префикса, naи u-, који у чешком језику изражавају како велику тако и малу количину
радње, јер смо на основу прелиминарних истраживања претпоставили (што
се и потврдило) да на пољу функционисања глаголске префиксације и глаголских изведеница у систему чешког и српског језика префикс na-/на- илуструје
међујезичку сличност, а префикс u-/у- међујезичку различитост између ова
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два језика. Прво смо у чешком језику маркирали глаголске префиксалне
изведенице које изражавају семантику мале и велике количине радње и
прецизирали њихов семантички садржај. Наиме, издвојили смо појединачна
значења и значењске нијансе на основу њихове лексикографске дефиниције,
утврдили степен продуктивности, синонимичне односе са другим изведеницама и односе међу семемама код полисемичних лексема, као и функционисање
префиксала у контексту и у оквиру образовања одређених семантичких група и др. Затим смо исти поступак применили на грађи која обухвата еквиваленте у српском језику, а потом анализирали типове еквиваленције8: утврдили смо формалне (на- и у-) и семантичке еквиваленте, прецизирали преводну
семантизацију, дефинисали конвергентне и дивергентне односе, анализирали подударање лексикографских и контекстуалних еквивалената и понудили
решења у виду различитих начина транспозиције узимајући у обзир комуникативну функцију целог исказа.
На основу наведене анализе извели смо одређене закључке. Као прво, префикс na- у чешком језику веома је продуктиван у изражавању семантичке црте
велике количине радње, где највише изведеница има значење „радњом накупити,
нагомилати“ (nasbírat), следи „много, често, дуго вршити/проживљавати радњу“
(načekat se) и најзад „вршити радњу до задовољења субјекта“ (nabažit se). Што
се тиче семантике мале количине радње, префикс је продуктиван у значењу
„делимично извршити радњу“ (nahlodat), док је у значењу „извршити радњу
слабијим интензитетом“ (načeřit) слабо продуктиван, а „извршити кратку,
тренутну радњу“ (nakouknout) чак непродуктиван, са свега 3 префиксала.
Што се тиче еквивалената у српском језику, префикс на- продуктиван је
у изражавању семантичке црте велике количине радње (набрати; начистити се; наодмарати се), а пре свега у значењу кумулативности. Код свих
анализираних значења преовлађује тип формалне еквиваленције чији је
број већи од 50 % од укупног броја еквивалената (nadojit – намусти; načistit se – начистити се; nahvízdat se – назвиждати се). Следе семантички
еквиваленти заступљени изведеницама са неким другим префиксом (nafackovat – ишамарати, napáchat – починити много тога, našpinit – запрљати већу
количину чега), од којих је најбројнији и семантички најприближнији префикс
из- у значењу „извршити радњу у довољној мери, у потпуности, до краја“, а
на трећем месту функцију еквивалената имају беспрефиксални глаголи (nalichvařit – стећи лихварењем; nadychtit se – много и често жудети; narýpat se –
доста/до миле воље роварити).
Код изражавања мале количине радње префикс на- је продуктиван у значењу
„делимично извршити радњу“ са 50 % формалних еквивалената (napuknout –
Типови еквиваленције у српском језику су: 1. Формална еквиваленција – изведеница
грађена истим префиксом, са истим или приближним значењем; 2. Семантичка еквиваленција
– а. изведеница грађена другачијим префиксом, са истим или приближним значењем, евент.
прецизираним додатним елементима (најчешће квантитативним); б. беспрефиксални глагол,
евент. прецизиран додатним елементима (најчешће квантитативним); в. конструкције с
неглаголским лексемама: конструкција с придевском изведеницом грађеном префиксом или
суфиксом са истим или приближним значењем, евент. прецизираним додатним елементима
(најчешће квантитативним); г. остали начини транспозиције (описна дефиниција, устаљени
изрази, додавање и прерасподела елемената у контексту итд.).
8
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напући), док су на другом месту поново изведенице са неким другим префиксом
(nakasat – задићи, natužit – делимично уштиркати, napilovat – делимично
отурпијати), од којих су најбројнији деривати са префиксом за- у истом
значењу, и на трећем месту као еквиваленти функционишу беспрефиксални
глаголи, обично изведени суфиксом -ну- који често означавају кратку, тренутну
радњу, (naklepnout – чукнути), од чега овај трећи тип чини тек неколико
лексема. Значење „извршити радњу слабијим интензитетом“ представљено је
са свега два префиксала (нажутети, нагрејати), а по питању еквиваленције на
првом месту по бројности су изведенице са неким другим префиксом (narudnout – мало поцрвенети, зацрвенети се), док су на другом месту формални
еквиваленти (nahřát – нагрејати), следе затим беспрефиксални глаголи (nakopnout – ритнути), а као још једна могућност изражавања овог значења појављују
се у малом броју и конструкције с придевским изведеницама са суфиксом -аст
који уноси у мотивну реч деминутивну нијансу (naryznout – постати риђаст). У
значењу „извршити кратку, тренутну радњу“ префикс на- такође је непродуктиван и семантика је представљена само једном изведеницом као формалним еквивалентом (nakouknout – навирити).
Префикс u- у чешком језику неједнако је заступљен у изражавању семантичке
црте велике количине радње. Наиме, веома је продуктиван код значења „вршити
радњу до исцрпљења или смрти субјекта/објекта“ (umučit, uběhat se), док је слабо
продуктиван у остала два значења: „уништити или оштетити објекат сталном
или честом радњом“ (uprat) и „постићи резултат или жељени циљ интензивним
вршењем радње“ (umluvit). У изражавању мале количине радње префикс u- је
продуктиван у значењу радњом „одвојити/одстранити мању количину из целине“ (udrolit), док су остала два значења, „извршити кратку (вербалну или
мимичку) радњу“ (ušpulit se) и „извршити мањи покрет у страну или уназад“
(uklonit) заступљена са мање од по 10 изведеница.
На основу анализе еквивалената закључили смо да у српском језику префикс
у- не изражава појединачна значења утврђена у чешком језику у оквиру велике
и мале количине радње јер смо пронашли један једини префиксал (умолити),
дакле и једини формални еквивалент, са значењем „постићи резултат или
жељени циљ интензивним вршењем радње“. Уосталом, префикс у- изражава
семантику велике, односно мале количине радње само у значењима радње
продужене преко мере (уседети се, улежати се, устајати се, усмрдети се) и
потпуног обухватања глаголском радњом (улепити, умазати, упрљати) која су
непродуктивна.9 Сходно томе, у недостатку еквивалената, мора се прибећи неким другим начинима транспозиције као што су опис значења или употреба
беспрефискалног глагола. У оквиру велике количине радње значење „вршити
радњу до исцрпљења или смрти субјекта/објекта“ транспонује се у српски језик
на првом месту описом значења који садржи елементе који прецизирају радњу
која доводи до великог замора или смрти (ukamenovat – убити каменујући,
užvanit se – исцрпити се, пропасти брбљајући, ulechtat – уморити голицањем,
utančit se – посустати плешући, ukřičet se – пући вичући), док се на другом
месту налазе изведенице грађене неким другим префиксом (utrápit – измучити,
umačkat – пригњечити, uhřát se – прегрејати се). Наведено значење могуће је
9

Примере и дефиниције значења наводи И. Клајн (Клајн 2002: 283).
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утврдити као благу семантичку нијансу код неколицине глагола са префиксом у(утући, умлатити) у поређењу са чисто видским парњацима (утући : истући,
умлатити : измлатити), али се они не наводе у датом значењу у литератури.
Код семантике „уништити или оштетити објекат сталном или честом радњом“
најбројније су у функцији еквивалената изведенице са неким другим префиксом
(unosit – износити, похабати, ukopat – оштетити ударцима ноге), а затим
следи опис значења (uběhat si – упропастити од ходања, трчкања, utleskat si –
одвалити руке, дланове пљескајући). За значење „постићи резултат или жељени
циљ интензивним вршењем радње“, које има један формални еквивалент
(uprosit – умолити), најфреквентнији еквиваленти су изведенице са неким
другим префиксом (umluvit – наговорити), а затим следи опис значења (užadonit – намолити, наговорити мољакајући, ulichotit – ласкањем, додворавањем
придобити). У оквиру мале количине радње за сва значења најбројније
еквиваленте представљају изведенице са неким другим префиксом (usypat –
одасути мало чега, usát – исисати мало чега, udrobit – прозборити пар речи,
ucouvnout – устукнути, узмакнути), док се у веома малом броју појављује опис
значења (ubrousit – делимично отурпијати, истурпијати) и беспрефиксални
глаголи, и то само код семантике „радњом одвојити/одстранити мању количину
из целине“ (uždibnout – штрпнути), опет најчешће изведени већ поменутим
суфиксом -ну-.
За сва значења у оквиру велике и мале количине радње треба напоменути
да се начини транспозиције често комбинују, као и да се по потреби посеже
за одређеним додатним елементима, најчешће квантитативним, како би се у
недостатку формалног еквивалента што прецизније изразила дата семантика.
Можемо закључити да глаголски префикси представљају интересантно полазиште у конфронтативним истраживањима словенских језика, којих је до данас, са различитим закључцима и резултатима, било доста, као и да њихов богат семантички потенцијал нуди бројне могућности за даља проучавања. Сва та
истраживања доприносе описима ових језика конфронтативно и појединачно
и употпуњују слику о систему глаголских префикса и њихових деривата у словенским језицима у целини.
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THE RESEARCH OF VERBAL PREFIXES IN SERBIAN AND CZECH
LANGUAGES WITH AN OVERVIEW OF OTHER SLAVONIC LANGUAGES
Summary
The paper focuses on verbal prefixes as the subject of contrastive research in the Serbian and
Czech languages with and provides a brief overview of research on this topic in Serbian and other
Slavonic languages. The study gives a review of works dedicated to form and semantics as well as
the functions of these language units and emphasizes their contribution to the contrastive and individual description of Slavonic languages and the completion of the picture of the system of verbal
prefixes and their derivatives in these languages as a whole.
Keywords: verbal prefixes, verbal derivatives, contrastive analysis, Serbian language, Czech
language, Slavonic languages.
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КРИТЕРИЈУМИ ДИФЕРЕНЦИРАЊА СОЦИЈАТИВНИХ ЗНАЧЕЊA
У РУСКОМ ЈЕЗИКУ
У раду се разматра улога критеријума диференцирања социјативних значења у темељном
одређењу категорије социјативности, узимајући у обзир њихово различито позиционирање
и укупност међуодноса на основу којих се социјативне конструкције у савременом руском
језику семантички диференцирају.
Кључне речи: категорија социјативности, критеријуми диференцирања социјативних зна
чења, руски језик.
In this paper the role of differentiation criteria of sociativity meanings in the basic definition
of the category of sociativity is discussed with regard to different positions and the totality of their
interrelations, based on which sociativity constructions in modern Russian language are differentiated semantically.
Keywords: the category of sociativity, differentiation criteria of sociativity meanings, the Ru
ssian language.

Позиционирање критеријума диференцирања социјативних значења пред
ставља полазну тачку у темељном одређењу категорије социјативности, чије
исказивање у руском језику обухвата низ језичких средстава усидрених у различитим језичким нивоима – синтаксичком, дериватолошком и лексичком. У
стручној славистичкој литератури ова тема изазивала је пажњу лингвиста у оквиру проучавања посвећених проблематици категорије социјативности у словенским језицима, како у поглављима монографских и дисертационих истраживања
(Ивић 1954; Бернштейн ред. 1958; Мразек 1964; Пипер и др. 2005), тако и у посебним студијама и чланцима (Станојчић 1966; Marojević 1978; Пипер 1984;
Стевановић 1984; Пипер 1990; Зализняк, Шмелев 1999; Пипер 2002; Ђукановић
2004), уз напомену да значајне закључке такође доносе и шира типолошка испитивања (Даниэль 2000; Архипов 2005; Архипов 2008; Архипов 2009).
Питање категоријалног дефинисања социјативности у њима прати неунифицирана бројност фактора утемељивача прототипске предметне ситуације, док је на
статусном нивоу најчешће разматрана облигаторност, регуларност и факултативност њиховог јављања, о чему ће и бити речи у овом раду.1 У светлу поменутих истраживања2 можемо говорити о двама главним обележјима ситуације са
1
Постављајући критеријуме диференцијације социјативних значења у жижу интере
совања, рад се надовезује на сагледавање појединих средстава исказивања категорије соција
тивности, дато у синтаксичко-семантичкој анализи квазипаралелних конструкција у руском
језику и њихових српских еквивалената, в. Опачић 2018 (у штампи).
2
При том се у првом реду полази од становишта по којем се значење социјативности
заснива на предметној ситуацији са најмање два партиципанта, чије су улоге делимично или
у потпуности истоветне (Пипер 2002: 23), односно у одређеним сегментима сродног гледишта A. A. Зализњак и А. Д. Шмељова, где се истиче следеће: «Интерпретация действия как со-
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социјативном интерпретацијом – несингулативности и истоветности улога партиципаната са градуелном карактеристиком. Концептуализација која омогућава
социјативну интерпретацију одређене ситуације почива истовремено и на перцептивном јединству, другим речима, она се ослања на психолошки моменат3 по којем су партиципанти у свести говорника повезани односом друштва.
Иако базичан, али сам по себи недовољан услов, фактор нејединичности, као
општије квантификационо мерило, свој статус изграђује у међуодносу са другим стожерним чиниоцем прототипске предметне ситуације, конкретизујући се
у виду социјативне несингулативности уз облигаторну парцијалну или потпуну
истоветност улога партиципаната, која се, између осталог, може реализовати
у функцијама агенса и коагенса (нпр. Разговаривал он с ним последний раз три
дня назад),4 агенса и коагенса, пацијенса и копацијенса (нпр. Все встречающие
радостно обнялись с Георгием Максимовичем), али и у координираној агентивности (нпр. И он, и она учились на пятом курсе, писали курсовые работы, сдавали государственные экзамены), или пак специфичној заједничкој агентивности социјатива целине (нпр. Оказалось, что в этой квартире живет кошка
с котятами) и квазинапоредних комитативних конструкција са продубљеним
референтом5 (Мать-то как раз была смешливая, общительная, и они с Юрием
нередко беседовали). Квантификација именских група, које означавају партиципанте повезане односом друштва, обухвата и сингулативну и/ли несингулативну квантификацију сваке од њих, при чему се искључиво плуралска спољашња
конгруенција субјекта и предиката може успоставити и када су елементи скупа
изражени сингулативно уз субординацију именске групе са социјативним инструменталом, што одраз налази и у особеном поимању јединства скупа, нпр.
Маша с подругой плескались в море, веселились... .
Значајно место у тумачењу природе социјативних релација заузима и ди
стинкција степена изражавања социјативног значења, семантике управне речи
у социјативној конструкцији. Као што је познато, у српској славистици присутна је подела по тројакој детерминацији – на социјативне, факултативно
социјативне и несоцијативне предикате, док је у руској лингвистици, између
осталог, актуелна класификација која социјативне и дистрибутивне ситуације,
а у том смислу и предикате који их изражавају, поставља под окриље множинских ситуација. Према тој систематизацији социјативне ситуације могу бити
симетричне (парне) или непарне, односно узајамне или неузајамне, при чему
вместного – это результат концептуализации, которая [...] допускает градацию». (Зализняк,
Шмелев 1999: 454)
3
У монографији посвећеној типологији комитативних конструкција појам перцептивног јединства представља основ за социјативну интерпретацију ситуације са плурализованим партиципантом, при чему прототипска социјативност у основи претпоставља јединство
места и времена радње. Свођење низа фактора на заједничко место и време јављања у односу
два појма одражава се истовремено на целокупну класификацију социјативних конструкција.
(Архипов 2009: 97, 101) Синтаксичко-семантичка студија о значењима српскохрватског инструментала и њиховом развоју такође наглашава психолошки моменат у социјативном
обележавању ситуације. (Ивић 1954: 165)
4
Примери су ексцерпирани из Националног корпуса руског језика (Национальный
корпус русского языка, http://www.ruscorpora.ru/).
5
О квазинапоредним конструкцијама са продубљеним референтом у руском језику в.
у: Даниэль 2000.
Славистика ХХII/2 (2018)

106

Марија Опачић

се све оне као подврста множинских ситуација постављају наспрам индивидуалних.6 Тиме се круг разматраних критеријума проширује параметром партнерства, равноправности у социјативном односу, али и опозиционим паром
надређеност/подређеност и појмом пропратности.7
Упоредо с тим, дефинисање социјативних релација укључује читав низ семантичких критеријума – аниматност/инаниматност, конкретност/апстрактност, персоналност/предметност. Стога, социјативност као антропоцентрична
категорија,8 у првом реду, подразумева међуљудску повезаност, а затим и семантичку појмовну разнородност, која се јавља када је само један од учесника
ситуације човек, док је други партиципант друго живо биће, предмет или апстрактни појам, што пак не искључује њихову даљу међуспојивост, премда
знатно утиче на тип социјативног односа.9
Коначно, сви напред поменути критеријуми у својој укупности могу се
поставити у раван која омогућава груписање социјативних облика према
критеријуму поларитета, дакле, уз издвајање језичких чињеница у граница
ма негативне социјативности. Они су такође меродавни и за оне језичке
појаве које се по својим формалним и семантичким особеностима могу сматрати прелазним у односу на унутрашње подсистемске границе и преплитања
унутар система језичких израза за исказивање социјативности. Посматрање
граматичких и лексичко-граматичких значења, језичких елемената категорије
социјативности у руском језику у светлу интеркатегоријалних релација примарно имплицира међуоднос са категоријама квантитативности, реципрочности,
рефлексивности, квалификације и инструменталности. Овај списак употпуњујe
и семантичка разноликост конструкција формалне уклопљености у систем
социјатива. У оквирима синтаксичке семантике најизраженије удаљавање од
Уп. (Ивић 1954: 166–179), (Пипер 2002: 25), (Архипов 2009: 175–186).
Метајезичку слику у домену социјативних истраживања додатно усложњава синонимска употреба појединих термина, сигнализирајући постојање особене хијерархије
критеријума у диференцијацији социјативних конструкција: «Творительный социативный
(или сопроводительный, комитативный, der begleitende Instrumental) в широком смысле выражает всякого рода отношения общности, совместности, т.е. совместного участия, связи
двух явлений, сопровождающего проявления признака и т. п.» (Мразек 1964: 19), «Во многих случаях сильноуправляемым является тв. п. с предлогом с, имеющий сопроводительное
(социативное) значение.» (Шведова, Лопатин 1990: 384)
8
У антропоцентрични категоријални комплекс спадају још и семантичке категорије
персоналности, дијатезе, модалности, апелативности, посесивности и инструменталности,
као категорије које се директно или индиректно односе на човека, његову говорну и друге
делатности, в. у: Пипер и др. 2005: 592.
9
Уп. такође и поделу конструкција са социјативним инструменталом на социјативе
непосредног типа, социјативе посредног типа и неправе социјативе у руском и српском језику
(Ивић 1954: 164–179; Пипер 2002: 25–26; Пипер и др. 2005: 705–706), односно другачију
класификацију у погледу исказивања социјативног значења код глагола јаке рекције у инструменталу са предлогом с (Шведова, Лопатин 1990: 384–385). Такође, в. и разликовање
социјативних конструкција у најужем и ширем смислу, изнето у раду: (Пипер 2002: 23).
Својеврсну инвентаризацију фактора доноси и монографија о инструменталу у словенским језицима на дијахронијској и синхронијској равни. У њој је, наиме, пажња усмерена на карактер повезаности социјативних чланова, својства конкретности и апстрактности
у социјативној конструкцији, семантику предиката, глаголски род, могућност супституције
социјативне конструкције и реченичну линеаризацију. (Станишева 1958: 45–46)
6
7
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основне категоријалне семантике социјативности међу семантичким типовима конструкција са социјативним инструменталом, најфреквентнијим морфосинтаксичким средством за исказивање значења друштва у руском језику, уочава се код псеудосоцијативних конструкција.10 Подразумевајући појмовну
надређеност, односно подређеност, псеудосоцијативне конструкције чак и на
линији међуљудских релација указују на једностраност, искључујући истодобно партнерски однос, равноправност партиципаната у социјативном односу.
Мозаик семантичких типова псеудосоцијативних конструкција са недоминантним социјативним значењем одликује изразита семантичка разуђеност, и
то у виду псеудосоцијатива једностраности, којим се конкретизује друго биће,
предмет или појам према којем се одређује став, уз доминантну констатацију
о природи дате релације (нпр. Император был очень любезен с ним, ... мне
очень трудно с ним – другая культура, менталитет, нравы), пропријетивног11
псеудосоцијативa карактеристичне појединости (нпр. ... и оттуда вышла совсем юная девушка с глазами большими и темными, как колодцы), пропратног псеудосоцијатива (нпр. Гордон уехал с обещанием приехать на другой день
опять, Все они с любовью и почтением переиначивают музыку собственного
детства), псеудосоцијатива доживљавача (нпр. С ним случилось нечто вроде
обонятельной галлюцинации...), објекатског псеудосоцијатива (нпр. Удобство
программы состояло в том, что пользователи продолжали работать с таблицами Excel...), теличног псеудосоцијатива (нпр. После моего выступления ко мне с поздравлениями подходили цирковые артисты), кондиционалног
псеудосоцијатива (нпр. Только с верой в свое бессмертие человек может стать
тем, кем он должен стать), темпоралног псеудосоцијатива (нпр. Нине казалось, что с весной в ее жизнь вошло нечто новое, и теперь все изменится бесповоротно и навсегда), оптативног псеудосоцијатива (нпр. Встречая новый год,
мы друг друга приветствуем словами: «С новым годом, с новым счастьем!»).
Овај сажети преглед критеријума диференцирања социјативних значења у
руском језику показује сложени ланац успостављених релација, чији су главни спојни елементи – несингулативност, делимична или потпуна истоветност
улогa учесника, аниматност/ инаниматност, конкретност/апстрактност, персоналност /предметност, семантика управне речи, равноправност / подређеност /
надређеност, пропратност, као и опсег интеркатегоријалних преплитања.
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ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ У ИТЕРАТИВНИМ КОНСТРУКЦИЈАМА
У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
У раду се покушава обухватити и представити богатство и разноврсност глаголских средстава и њихових итеративних значења, као и могуће комбинације њихових еквивалената у
српском и руском језику. Уочава се неограничено-вишекратно, егземпларно, квалификативно, пословично значење, као и значење дезактуализованости, уобичајене радње и епизодичног понављања код итеративних конструкција у руском и српском језику. Кроз контрастивну
анализу утврђују се језичка средства којима се ова значења изражавају.
Кључне речи: итеративност, глаголска квантификација, хабитуалност.
In this paper an attempt is made to present the richness and diversity of verb aspects and their
iterative meanings, as well as variants of their equivalents in Russian and Serbian. Unrestrictedmultiple, evident-exemplary, qualifying, proverbial values are allocated, as well as the values of deactualization, ordinary action and episodic repetition. With the help of contrastive analysis, possible
options for the expression of these values are established. The forms of the perfect and imperfect
aspect are analyzed, the modes of the verbal action, and some special forms for expressing iterative
values (constructions with the verbs бывало, доводится, приходится, любить) in the Russian language, as well as aspectual forms, potentials and special constructions for expressing iteration (with
modal verbs, with the verbs дешавати се, догађати се, волети, etc.) in the Serbian language.
Key words: iteration, verbal quantification, habituality.

Итеративност је аспектуална категорија која одређује ситуацију у погледу
њене поновљености у времену. Квантитативни глаголски аспекат је најмање
граматикализован у аспектологији, зато још увек постоји велики број нерешених питања у вези са њим. Вишекратна радња се маркира у реченици помоћу
граматичких, творбених, лексичких, синтаксичких и контекстуалних средстава,
која се најчешће користе сва скупа.
Термин итеративност је вишезначан. Код истраживача може да означава
све типове мноштвених конструкција или само један тип.
Што се тиче типологије итеративних конструкција, постоји неколико класи
фикација. Најпотпунија и најаргументованија класификација припада В. С.
Храковском (Храковский 1989). Он разликује мултипликативни (један временски период, идентичан скуп актаната), дистрибутивни (један временски период, неидентичан скуп актаната) и итеративни (различити временски периоди,
идентичан скуп актаната) тип вишекратних ситуација (в. такође: Храковский
2014; Fedotov 2015).
Нас овде интересује итеративност у ужем смислу, што значи да радом нису
обухваћене мултипликативне и дистрибутивне радње1.
1
Детаљнији осврт на постојеће класификације итеративности може се наћи у раду:
Недић 2016.
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Итеративност у ужем смислу, полазећи од Храковског, дефинишемо као такво мноштво процесуалних ситуација које се одликује унутрашњом рашчла
њеношћу ситуације, политемпоралношћу (тј. све ситуације које улазе у итеративно мноштво одвијају се у различитим временским периодима), и подударношћу
учесника (тј. сваку ситуацију одликује идентичан скуп актаната) (Храковский
1989: 41; 2015: 147–150).
У овом раду у оквиру итеративности издвајамо више значења, а због специфичности нашег истраживања крећемо се двосмерно: од значења ка форми и обратно, од облика ка значењу. Свакако, с обзиром на обим рада и ширину теме, не
можемо да претендујемо на исцрпност, али смо покушали да обухватимо и представимо богатство и разноврсност глаголских средстава и итеративних значења
и могуће комбинације њихових еквивалената у српском и руском језику.
Итеративни тип вишекратности ситуација неки истраживачи деле на подтипове, полазећи од значења вишекратне ситуације2. Код једних подтипова доминантна је опозиција једнократност / вишекратност (конкретно вишекратно, узуално значење), код других (резултативно, потенцијално значење) у фокусу није
опозиција једне радње и мноштва радњи, него својство, квалитет, стање субјекта,
док се код трећих (са генерализованим субјектима) потпуно губи својство
квантификативности. Зато неки истраживачи у итеративност у ужем смислу
сврставају само конкретно вишекратно и узуално значење (уп. нпр.: Војводић
2003; Барентсен 2008; Lehmann 2013; Бенаккьо, Пила 2015; Дерганц 2015)
Међутим, у одређеном броју радова веома важну улогу има сплет итеративних значења код неких језичких средстава који може сведочити о међусобној
повезаности и заједничким коренима из истог процеса семантичке промене и
граматикализације (Hellman 2005, Ивановић 2016).
Наша анализа језичког материјала такође је довела до потребе за обрађивањем
неколико разних значења у склопу једног итеративног (хабитуално значење разматрамо у оквиру итеративности)3.
Када је реч о словенским језицима, у литератури посвећеној глаголском виду
увек ћемо срести вишекратност радње као једно од значења несвршеног вида.
Исто тако, у литератури посвећеној итеративности не можемо да заобиђемо
глаголске облике несвршеног вида јер је то најфреквентнији облик којим се изражава вишекратност радње. Нећемо детаљно анализирати семантику и облике
несвршеног вида, ком је посвећен велики број посебних студија4. Упоредићемо
укратко његову употребу у руском и српском језику.
И у руском и у српском језику облици несвршеног вида се слободно употре
бљавају на плану садашњег, али и прошлог времена, са неограничено-вишеУ Теорији функционалне граматике (ТФГ. Качественность. Количественность) До
лињина, сумирајући податке изложене у радовима који се баве питањима значења видсковременских глаголских облика, даје списак итеративних значења: Долинина 1996: 233–234.
3
Спомињали смо то у излагању о глаголским облицима у итеративним конструкцијама
у руском и македонском језику на Међународном скупу слависта на Филолошком факултету Универзитета „Св. Ћирило и Методије“ у Скопљу (2017); уп. сличан приступ у: Војводић
2003; Шольце 2015.
4
За руски језик то су, пре свега, радови из аспектуалности: Маслов 1948; 1978; 1984;
Бондарко 1971 и др.
2
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кратним значењем5, тј. облик несвршеног вида означава неограничени низ
поновљених радњи: И вот к экзаменам Симочка и её подруги п и с а л и большое количество шпаргалок, прятали в недоступные для мужчин места женской одежды, а на экзамене вытаскивали нужную и, разгладив, выдавали её за
листок подготовки. (А. И. Солженицын, В круге первом). Серенькие «волчки»,
пичуги, будут деловито порхать, прятаться в кипарисах, утрами будут стрекотать сойки… (И. Шмелев, Солнце мертвых) Sa sinom je i z l a z i l a i i š l a po
rodbini... (B. Stanković, Nečista krv). Глаголи несвршеног вида се могу користити за изражавање вишекратне ситуације на плану садашњости, прошлости и
будућности. У изражавању итеративности активно учествују и глаголске одредбе, захваљујући којима глаголе несвршеног вида можемо тумачити као вишекратне. Ради се, пре свега, о прилозима6.
И у српском и у руском језику постоје одређене акционалне класе глагола са
итеративним значењем (уп. нпр.: Бенаккьо, Пила 2015: 83–88). У руском језику
су то вишекратни беспрефиксални глаголи који се граде додавањем суфикса
-ыва- / -ива и -а- / -ва- (бывал, едал, видывал, даривал).
Ови глаголи су експресивно маркирани и у савременом књижевном језику
су мање заступљени него некада. Међутим, префиксални итеративни глаголи
са додатним значењем смањеног итензитета („прерывисто-смягчительный способ действия“) са суфиксом -ыва- / -ива попут захаживать, посматривать,
прикрикивать се веома активно користе: Он сидел, покачивая головой и плечами, как еврей во время молитвы, – глаза в одну точку, пальцы крепко сцеплены.
(Л. Улицкая, Лестница Якова)7; Она открыто смотрела на Глеба, и тонкие
бровки её п о д р а г и в а л и . (А. И. Солженицын, В круге первом); Она давно
в з г л я д ы в а л а на Нержина со строгим неодобрением. (А. И. Солженицын,
В круге первом). У српском језику постоји слична класа (глаголи попут
подвикивати) са истим суфиксом. Глаголе образоване додавањем суфикса
-а- / -ва- попут доставать, давать такође можемо сматрати итеративнима
јер у већини контекста имају вишекратно значење. У српском језику постоји
група глагола несвршеног вида са суфиксима -ја- , -ива-, -ава-, који увек
имају итеративно значење (похађати, виђати, ручавати, ноћивати)8. Међу
итеративним глаголским класама у руском језику треба навести и комитативновишекратну, коју можемо издвојити и у српском језику. У руском језику она је
маркирана претежно циркумфиксом пере-...-ся (перекрикиваться, переговариваться), а у српском до- се (довикивати се, дописивати се, добацивати се).
Такође ћемо споменути и репетитивну класу глагола са префиксом пере- (переО неограничено-вишекратном значењу несвршеног вида у руском језику в., поред
осталог: Knjazev 2013; уп.: Храковский 2014; 2015; Бенаккьо, Пила 2015; Дерганц 2015.
О ограничено-вишекратном значењу несвршеног и свршеног вида (које се у овом раду не
разматра) у руском, српском и другим словенским језицима в., нпр.: Барентсен и др. 2015.
6
О њиховој улози у изражавању итративности у руском и српском језику в. Недић 2017.
7
Говорили смо о томе у оквиру излагања о глаголским облицима у итеративним
конструкцијама у руском и македонском језику на Међународном скупу слависта на Филолошком факултету Универзитета „Св. Ћирило и Методије“ у Скопљу (2017). Међутим, требало би
додатно истражити употребу различитих префиксалних и непрефиксалних глагола са суфиксима -ыва- / -ива, те са сигурношћу установити да ли постоји законитост везана за префиксе.
8
Детаљније о таквим глаголима у српском језику в. у: Ивановић 2013.
5
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писывать, перечитывать), која у комбинацији са одредбама за вишекратност у
руском језику може да учествује у изражавању итеративности: Иногда перечитываю те два письма, которые он написал мне в Сталинградскую (Л. Улицкая,
Лестница Якова). У српском језику можемо издвојити несвршене глаголе са
префиксом из- (ишчитавати), који имају вишекратно значење са додатном семантиком. За њих у руском језику не постоји потпуни еквивалент, него би се
употребио репетитивни глагол са одредбом за вишекратност, али би додатна семантика била изгубљена: перечитывать много раз.
Свршени вид, такође, у оба језика може изражавати итеративно значење, али
у руском језику његова употреба је ограниченија него у српском језику. Сада
ћемо упоредити употребу презента свршеног вида у два језика којима се у овом
раду бавимо.
У руском језику презент свршеног вида обично се користи у вишекратно-корелативном конструкцијама (које, према Ј. С. Маслову (Маслов 1959: 244–245),
могу бити кратно-парные и кратно-цепные). Вишекратно-парне конструкције
синтаксички представљају зависно-сложене реченице у чијем једном делу је
употребљен облик свршеног вида, а у другом најчешће облик несвршеног вида.
У руском језику у таквим реченицама се обично користе везници если, когда,
как только, после того, как, пока:
Если понравился – все о т д а с т . Чувствуют шутку. Ярко ненавидят. (Л.
Улицкая, Лестница Якова).
У српском језику у таквим конструкцијама са истим значењем такође може
бити употребљен облик свршеног вида са везницима када, чим, пошто, кад год,
након што, док и др. (в. нпр.: Kravar 1977/1978; уп. Барентсен 2008):
Кад у ђ у у собу, з а к љ у ч а ј у се. (Ј. Игњатовић, Вечити младожења). Moj
pas i moj tata vode rat za mesto u kući. Čim tata s e d n e u fotelju pas trči i laje
da se pomeri da bi on tu lego. Kad tata noću u s t a n e iz kreveta pas obavezno
l e g n e na njegovo mesto, i neće da se pomeri nikako da bi tata legao da spava
(разг.) Међутим, поред презента свршеног вида користи се и облик потенцијала.
Облик потенцијала, који може да буде и свршеног и несвршеног вида, може
бити употребљен у оба дела реченице:
Kad b i moj muž z a v r š i o sa poslom ja b i h s p r e m i l a večeru, b i l a tu za
svaku želju, na kraju g l e d a l i film i on b i z a s p a o u zagrljaju i meni je to bilo
najlepše (разг.)
Облици потенцијала учествују у реализацији таксиса при понављању
ситуације (ради се о комплексном односу видских и темпоралних показатеља
који упућују на одређени тип таксисних односа – антериорност, симултаност,
непотпуну симултаност, постериорност). Ово питање детаљно разматра Љ.
Поповић (Поповић 2012: 117–128).
И облик презента свршеног вида и облик потенцијала у српском језику користе се такође у конструкцијама са везницима кад год, где год, шта год9: Где
год б и с е н а ш а о неки камен у пољу или шуми, веровало се да је ту нека9
У овим, као и у зависносложеним реченицама са другим везницима, зависна реченица указује на околности у којима се ситуација понавља.
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да манастир био који су Турци порушили, кад Лазара посекоше на Косову.
(Д. Ћосић, Корени)
У другом типу ових конструкција, вишекратно-ланчаном, нема зависних
односа, него је заступљен неограничени низ поновљених радњи који могу
да се понављају са истом или различитом учестолашћу. У вишекратно-ланчаним конструкцијама корелација радњи се заснива на узастопном додавању
следећег елемента конструкције претходном елементу. Ситуација која се са
стоји од наизменичних узастопних радњи изражава се низом предиката:
Павлин тоже прознал дорогу. Но – вымахнет хвостом из пшеницы и попадется грекам. Они поднимают крик, гонят воров и приходят к моим воротам
(И. Шмелев, Солнце мертвых);
Служебные обязанности мои следующие: в девятом часу разбираю бумаги
с почты, пишу донесения, рапорты, приказания, отношения. В десять часов
приходит батальонный, подписывает все, и в двенадцатом часу уходит. И я
совершенно свободен. Вечером с х о ж у к нему на квартиру с докладом, и все
кончено до утра (Л. Улицкая, Лестница Якова). Овај пример је интересантан
због тога што је облик свршеног вида употребљен слободно, ван конструкције,
а ситуацију понављања низа радњи видимо у ширем контексту, тј. ван оквира
реченице. Самим тим отвара се и питање ширег контекста. О типу контекста за
сада не можемо ништа рећи јер је неопходно посебно проучавање ширег контекста који обезбеђује вишекратно тумачење радњи.
Што се тиче српског језика, у ситуацијама где је изражен низ радњи које се
понављају поред облика презента свршеног вида може се такође употребљавати
и облик потенцијала (уп., поред осталог: Kalsbeek, Lučić 2008): Sećam se, kad smo
bile mlađe, mama b i vikendom u v e k s l a l a tatu da budi mene i sestru. Njemu b i
b i l o ž a o , pa b i nas p u s t i o da se naspavamo, a onda kad ga mama p r e t i s n e ,
on u đ e u sobu, p u s t i muziku i o d v a l i na najjače i b u d i nas rečima: Dobro jutro
radni narode Crne Gore, tačno je 12 sati... i onda b i s e s m e j a o , p e v a o glasno i
ne bi stišao muziku sve dok ne ustanemo (разг.)
У таквим типовима конструкција постоје следећи типови видског контекста:
низ наизменичних чињеница (И то н а х м у р и т с я , то з а с в и с т и т , то з а х о х о ч е т , как безумный. Паустовский, Наш современник), низ чињеница које
се међусобно искључују (Если он проходил мимо работающих…, он тотчас
же брался помогать – или п р о й д е т ряда два с косой, или н а в ь е т воз, или
с р у б и т дерево, или п о р у б и т дров. (Л. Н. Толстой, Хаджи-Мурат)), скуп
чињеница (Иной бывалый сибиряк скажет, что тайга, мол, всегда и п р и в е т и т , и н а к о р м и т , и с о г р е е т . В. Чивилихин, Серебряные рельсы). У таквим реченицама у српском језику такође се може користити облик свршеног
вида (Шљахтец кошта ракију, допада му се, пије, у з м е који залогај, па опет
пије. Јаков Игњатовић, Вечити младожења), али и облик императива са везницима час и сад: Цео дан ми прође у послу: час т р ч и овамо, час онамо, сад
у с т а н и , сад с е д н и (разг.). Сваки дан к о р а ч а ј по увалама, п е н т р а ј се са
секиром по врлетима: п р и п р е м а ј огрев за зиму (И. Шмељов, Сунце мртвих).
Једно од конкретних значења свршеног вида је значење које А. В. Бондарко
назива „наглядно-примерное“ (Бондарко 2005: 383–384). Такав облик изСлавистика ХХII/2 (2018)
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ражава уобичајену радњу која се понавља, код које се издваја један од аката
понављања као очигледан пример уобичајене радње:
Я стащил у нее месяц тому назад связку ключей и, таким образом, получил возможность выходить на общий балкон, а он тянется вокруг всего этажа, и, таким
образом, и н о г д а н а в е с т и т ь соседа (М. Булгаков, Мастер и Маргарита).
За изражавање овог значења најчешће се користе облици прошлог времена свршеног вида и инфинитива, ређе облици будућег времена свршеног вида,
потенцијала и кратки облици трпних глаголских придева10.
Треба да напоменемо да у српском језику, за разлику од западних и источних словенских језика, презент свршеног вида нема значење будућег времена,
због чега се много шире употребљава како на плану садашњег, тако и на плану
прошлог и будућег времена11. У одређеним ситуацијама глагол свршеног вида
садашњег времена може да означава итеративну радњу, и његова употреба у
овом контексту је доста шира него у руском језику, тј. овај облик се редовно користи и ван вишекратно-корелативних конструкција (када облик свршеног вида
има конкретно итеративно значење), с тим што радња која је изражена тим глаголом може да се – у зависности од контекста – транспонује како на план прошлости, тако и на план садашњости:
Између нас, док бдимо, и нашег друга који спава с т в о р и с е увек хладан и
велик размак који расте са сваким минутом и пуни се све више... (И. Андрић, Жеђ)
Чамчиница их теши и, премда и она би већ волела свог Чамчу код куће
имати, није веровала да их је могло што зло постићи, јер то је обично код
Чамче да увек дуже о с т а н е него што је код куће обрекао... (Ј. Игњатовић,
Вечити младожења)
За руски језик таква, слободна, употреба свршеног вида није уобичајена, али
се може срести у народном језику, зато у бајкама постоје такви примери:
Наденет кольцо... Ровно как раз впору, не жмет, не скатывается, а пойдет
в церкву или в гости куда – замается. Как закованный палец-то, в конце нали
посинеет. Серьги навесит – хуже того. Уши так о т т я н е т , что мочки р а с п у х н у т . А на руку в з я т ь – не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила
(П. Бажов, Малахитовая шкатулка).
Такође треба рећи да се свршени вид презента у српском језику може користити и у изражавању вишекратне ситуације чије значење тежи пословичном. Када је у питању такво, атемпорално, односно омнитемпорално значење,
субјекат радње је уопштен, а радња која се понавља обично се односи на групу
људи или на све људе уопште:
Ко прориче најгоре ствари, увек п о г о д и ! (М. Капор, Ивана)
Поред тога, у српском језику свршени вид презента може имати и квалификативно значење (у руском се овде користи облик несвршеног вида):
Детаљније о тим облицима в. у Бондарко 2005: 239; уп. Бенаккьо, Пила 2015: 81–88.
Слична широка употреба свршенога вида у итеративном значењу карактеристична је и за словеначки језик иако презент свршеног вида може да има (као и у западним и источним словенским језицима) значење будућег времена премда пре свега у специфичним
случајевима/контекстима (уп. Дерганц 2015).
10
11
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Малина не иде у пијано воће, она се р а с п а д н е (разг.)
Квалификативно значење у српском језику може се изразити и обликом футура првог:
Он ћ е увек д о ћ и , кад год затреба (разг.). Још М. Стевановић назива такав
облик квалификативно будуће (Стевановић 1989: 673).
Облик футура првог, може се, међутим, користити и за изражавање уобичајене
радње која се понавља, али ипак треба напоменути да се у савременом језику
овај облик не користи редовно за изражавање овог значења, што смо закључили
на основу нашег корпуса:
Калфе није имао, држао је само једног шегрта, а кад је много муштерије или
гостију било, морали су сви помагати, и сама служавка, а и сам је служио. На
по године пре него што ће шегрта ослободити, узеће новог, да се мало увежба,
а имао је већ и једног сина, који је помагао. (Ј. Игњатовић, Вечити младожења).
За изражавање уобичајене радње у српском језику се користи и облик императива (већ смо га споменули горе), али ни он није редован у савременом језику
у оваквом контексту12:
Купих једне године краву с Чева, бијесну музовницу, која ми данимице даваше
по по виједра млијека, свако јој виме као мијех од шиљежеве коже. Поженем
је дома и даднем своме кметићу да ју чува: почне да јој танча млијеко, л и њ а ј
данас, л и њ а ј сутра, док јој се груди пресуше... (Ст. М. Љубиша, Сједи криво,
ал’ суди право)
Поред горе размотрених глаголских облика, и у руском и у српском језику
постоје различите конструкције са глаголима које имају итеративно значење.
Неке од њих су истраживане, зато их нећемо детаљно анализирати у овом раду.
Навешћемо пре свега конструкцију састављену од глагола бывало и глагола
свршеног или несвршеног вида у руском језику. На ове конструкције у контексту
итеративности се осврће М. Ивић (1983). Исте конструкције, али у украјинском
језику (буває, бувало и було), као и њихове српске еквиваленте, разматра и М.
Ивановић, чији закључци су примењиви и на руски језик (Ивановић 2016).
Конструкције са глаголом бывало могу имати епизодично значење (нередовно понављање радње) (Ивић 1983: 38):
Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам.
Зато, когда он случайно его находил, то, б ы в а л о , по целым часам н е в ы п у с к а л уж из своих рук. (А. С. Пушкин, Капитанская дочка).
Овом значењу у српском језику одговарају конструкције са значењем дешавати се, догађати се (+ да-констр.), као и конструкције са глаголом бивати
(бива + да-констр.):
Много је волео да буде са породицом, али се ипак д е ш а в а л о д а с е в р а т и јако касно (разг.)
Конструкције са глаголом бывало могу имати и значење дезактуелизованости. Овом значењу у српском језику одговара облик потенцијала, што потврђују
и примери из превода:
12

Овај закључак је такође изведен на основу нашег корпуса.
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Други пут, кад б и нам г о в о р и о о владању, р е к а о б и нам... (Б. Нушић,
Аутобиографија) / В другой раз, разбирая вопрос о нашем поведении, он, б ы в а л о , говорил нам... (Б. Нушич, Автобиография)
Код конструкција са глаголом бывало и основним глаголом свршеног вида
М. Ивић издваја егземпларно значење (Ивић 1983: 46). Ово значење, али под
другим називом („наглядно-примерное“, према А. В. Бондарку), већ смо описали горе. Пример: Как з а в и ж у , б ы в а л о , рысьи шапки, да как з а с л ы ш у их
визг, веришь ли, отец мой, сердце так и з а м р е т ! (А. С. Пушкин, Капитанская
дочка). Сматрамо да је веома тешко одредити да ли таквом значењу (односно
тумачењу) доприноси глагол бывало или свршени вид глагола који и ван ове
конструкције може да га поседује. У сваком случају, у српском језику овим
конструкцијама одговарају исти облици као и егземпларном свршеном презенту, тј. презент или потенцијал свршеног вида: Живан се склонио у сенку; и кад
с е ј а в и , његов глас је сада мање јасан. (И. Андрић, Жеђ).
Такође, конструкције са глаголом бывало могу имати и квалитативно, генеричко значење. У овом случају њима су у српском језику еквивалентне
конструкције са модалним глаголима умети, знати, моћи и хтети, као и
конструкциje имати навику да + презент: он зна да попије, он хоће да помогне. Конструкције са глаголима знати и умети је истраживао Хелман (Hellman
2005), док конструкцијама са глаголима моћи и хтети није посвећивано много пажње, осим што их кратко разматра М. Ивановић (2016), а конструкције
имати навику да + презент нису истраживане (в. такође: Kravar 1963/1964;
Радовановић, Војводић 2005).
У руском језику са овим значењем, поред конструкција са глаголом бывало, могу се срести и конструкције са глаголом любить, које нико од истраживача не наводи у контексту итеративности, иако оне такође могу имати квалификативно значење. Да би нам њихова итеративна семантика била
очигледнија, можемо их трансформисати на следећи начин: Он любит выпить = Он часто выпивает.
У српском језику се такође користе конструкције са глаголом волети (уп.
Танасић 1999: 42–43). Следећи пример добро илуструје итеративно значење
таквих конструкција: На свадбама Младен воли да запева (разг.). Овде се не
реализује семантичко значење глагола, него итеративно значење целе констру
кције јер то не значи да се Младену само свиђа да пева на свадбама, него да он
и заиста редовно пева на свадбама.
Навешћемо још један пример из руског језика:
К тому же не был он (по его выражению) и врагом бутылки, т. е. (говоря
по-русски) л ю б и л х л е б н у т ь лишнее. (А. С. Пушкин, Капитанская дочка).
Постојећи превод потврђује исту употребу у српском језику:
Sem toga, nije bio (kako je sam kazivao) ni neprijatelj čaši, tj. (govoreći ruski)
v o l e o j e d a g u c n e . (A. S. Puškin, Kapetanova kći).
Ово значење се реализује у конструкцијама са глаголом свршеног вида, често у комбинацији са лексичким средствима која упућују на поновљеност / цикличност, или пак у вишекратно-парним конструкцијама.
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Требало би навести и конструкције са облицима доводится / доводилось, приходится / приходилось у руском језику чија итеративна семантика је очигледна
и које су истраживачи занемарили у овом погледу (Я начал вспоминать разные
бейсбольные матчи, которые мне случалось в и д е т ь ; Вероятно, вам д о в о д и л о с ь с л ы ш а т ь о моем отце). Чини нам се да оне имају иста значења
као и конструкције са глаголом бывало, али би то требало додатно истражити.
Исто тако, чини нам се да би овде требало навести и конструкције са почетним глаголима у функцији помоћних (који постоје и у руском и у српском
језику), нпр.: С тех пор дядя с т а л приходить к нам каждый день; Otkako
sam p o č e l a da hodam na posao (5 km tamo i nazad), osećam se mnogo bolje nego
ikad. (разг.). Уп. такође прву строфу „понародњене“ песме песника и композитора Драгише Недовића, где се глагол стати (у аористној форми) користи
(као и глагол стать у руском језику) са значењем почетка (итеративне) радње:
Стаде се цвеће росом китити / Стаде се бисер златом низати / Стаде се срма
срмом срмити /Стадоше момци цуре просити. Свакако, улогу у изражавању
итеративности могу играти и одредбе, јер се итеративност најчешће изражава у
комбинацији лексичких, граматичких и контекстуалних средстава. Међутим, у
неким примерима итеративно значење несвршеног вида, по нашем мишљењу,
актуализује се управо захваљујући почетном глаголу: Тут н а ч а л он з е в а т ь
и приказал отвести себя в свой нумер, где, прилегши, заснул два часа (Гоголь,
Мертвые души).
Осим ових фазних (почетних) глагола могу се разматрати и конструкције са
другим фазним глаголима попут продолжать, који такође поред трајности могу
да – у зависности од семантике главног глагола – означавају и вишекратност:
Писатели умирают, а их творения п р о д о л ж а ю т с последующими эпохами жить, стариться, умирать и снова воскресать (Л. Улицкая, Лестница Якова).
– Добро, добро, идемо даље – заустави га учитељица и настави да испитује
друге прваке. (Б. Ћопић, Глава у кланцу, ноге на вранцу).
Ове конструкције истраживачи нису анализирали у контексту итеративности.
С обзиром на све речено, можемо да резимирамо следеће:
– што се глагола тиче, у српском језику постоји више могућности за изра
жавање итеративних значења (у руском језику то су пре свега глаголи несвршеног и свршеног вида, у српском језику – глаголи несвршеног и свршеног вида,
облици императива, футура првог, облик потенцијала);
– неки од облика који се користе у оба језика могу се шире употребљавати у
једном од језика;
– за један облик у једном језику не постоји један еквивалент у другом језику,
једном облику може да одговара више облика у другом језику, а све у зависности од итеративног значења и контекста и обрнуто (облицима потенцијала и
глаголима свршеног вида у српском језику може да одговара глагол свршеног
вида у руском језику, глаголу несвршеног вида у руском језику могу истовремено одговарати облици футура првог, императива, глагол свршеног вида и сл.);
– неки облици и конструкције нису довољно истражени у два језика која нас
интересују, па би им требало посветити пажњу у даљим истраживањима.
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Елена Недич
ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ В ИТЕРАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
В РУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ
Резюме
В данной работе делается попытка охватить и представить богатство и разнообразие глагольных средств и их итеративных значений, а также вариантов их эквивалентов в русском
и сербском языках. Выделяются неограниченно-кратное, наглядно-примерное, квалификативное, пословичное значения, а также значения дезактуализованности, обыкновенного действия и эпизодического повторения. С помощью контрастивного анализа устанавливаются
возможные варианты выражения данных значений. Анализируются формы совершенного и
несовершенного вида, способы глагольного действия и некоторые специальные формы для
выражения итеративных значений (конструкции с глаголом бывало, доводится, приходится,
любить) в русском языке, а также видовые формы, форма потенциала и специальные конструкции для выражения итеративности (с модальными глаголами, с глаголами дешавати се,
догађати се, волети и др.) в сербском языке.
Ключевые слова: итеративность, глагольная квантификация, хабитуальность.
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ЧОВЕК У ОГЛЕДАЛУ ЈЕЗИКА У РУСКОМ И СРПСКОМ:
НОВИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НА КАТЕДРИ ЗА СЛАВИСТИКУ
У раду се даје теоријско и практично утемељење новог изборног предмета на Катедри за
славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, заснованог на антропоцентрички конципираним лингвистичким правцима, на истраживањима тзв. језичке слике света. На
конкретним примерима из творбе речи, морфологије, лексике и синтаксе илуструје се потреба за једним оваквим приступом учењу језика (превасходно на вишим нивоима образовања).
Аутори свој приступ баштине и у конфронтативним проучавањима руског и српског језика у
нашој средини. С методичког становишта предмет би требало да има веома позитивну мотивациону улогу, да допринесе бољем сагледавању „свога“ у контексту „туђег“.
Кључне речи: антропоцентризам, лингвистика, језичка слика света, изборни предмет, руски језик, српски језик.
This paper analyses both the theoretical and practical foundations of a new elective course at
the Department of Slavic Studies at the Faculty of Philology, University of Belgrade. This course
is based on anthropocentric approaches to language, on the study of the so-called language picture
of the world. The need for such an approach to language study (foremost at the higher level of education) is illustrated through concrete examples from derivation, morphology, lexis and syntax.
From the methodological point of view this course should have a very positive motivational role
as well as contribute to the better understanding of «our own» in the context of «someone else’s».
Key words: anthropocentrism, linguistics, language picture of the world, elective course, Russian
language, Serbian language.

0. У лингвистичкој литератури друге половине 20. века (Апресян 1995; Ару
тюнова 1999; Яковлева 1994; Караулов 2010; Норман 2013; Шмелев 2002 и др.)
доследно се скреће пажња на чињеницу да је за науку о језику од тог времена
постала карактеристична оријентација на антропоцентричку парадигму (тј. да
се у фокусу лингвистичких истраживања нашао човек, његов унутрашњи свет
и његово понашање)1.
Суштина антропоцентризма у лингвистици је, како примећује Ј. С. Кубрја
кова, у томе што се научни објекти изучавају пре свега из аспекта њихове улоге за човека (Кубрякова 1995). Такав приступ је био сам по себи неминован, по
мишљењу Н. Д. Арутјунове, ако се пође од чињенице да је антропоцентричност
1
И премда овакав приступ има своје утемељење у лингвистичкој мисли В. Хумболта,
свој процват је добио тек у другој половини прошлог века. Како у свету, тако и код нас.
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онтолошка црта језика: човек је у језику и кроз језик фиксирао свој физички изглед, своје емоције, свој интелект, своју перцепцију предметног и непредметног
света (Арутюнова 1999).
Управо овај и овакав приступ који језик посматра као продукт човекове
концептуализације стварности која га окружује јесте quinta essentia новог изборног предмета на Катедри за славистику Филолошког факултета у Београду.
Циљ овог рада је да у основним цртама аргументује неопходност овог предмета на филолошким студијама, те да у основним цртама пружи увид у његово
теоријско-методолошко утемељење.
Рад који представљамо на увид научној јавности структурно чине два дела.
У првом делу, на неколико примера (из творбе речи, морфологије именских
речи, лексике и синтаксе), указаћемо на неке од проблема изучавања страног
језика (конкретно, руског у српској говорној средини) који могу бити адекватно објашњени једино помоћу приступа чије теоријско утемељење чини језичка
дисциплина експлицитније оријентисана ка човеку и његовом свету.
У другом делу рада покушаћемо што сажетије, али и довољно информативно упутити читаоце у теоријски (теоријско-методолошки) оквир предмета под
називом „Човек у огледалу језика у руском и српском” тако што ћемо представити некa од најважнијих истраживања која чине основ теоријског дела наставе
датог предмета.
1.1. Први део рада започећемо цитатом из збирке прича и есеја „Легкие
миры“ (Лаки светови) савремене руске списатељице Татјане Толстој, која овако
пише о употреби деминутива у руском свакодневном говору.
Они (уменьшительные суффиксы) – прекрасный инструмент, с помощью
которого можно передать много оттенков смысла и настроения. Просто ими
надо управлять, а не пугаться.
– Морковочки положить? Хлебца? Колбаску кушайте, – это вот все правильно. Так надо, так угощают, так говорят за столом, словами выстраивая
защитный колпак, купол над людьми, севшими за трапезу (...). Слова подают
сигнал: тут мирно, тут спокойно, уютно, как в детстве; расслабьтесь.
Вы же не будете говорить: «Ешьте морковь». Она же колом в горле встанет.
Вот жена мужу говорит в магазине: «Какой сырик купим?» Это она
не к сырику любовь испытывает, это она воркует с мужем, с его непредсказуемым настроением (...). А вдруг он будет туча тучей? А вдруг его мысли далеко, не с ней вот сейчас? Суффиксы задабривания, обещания, доверия – вот что
такое эти «пищевые уменьшительные».
Винцо и водочка. Селедочка под свеколкой. Картошечка. (С сольцой.) И с лучком. Маслице, особенно маслице. Колбасынька. Яичечко. Сырик. На хлебушке.
Потом чаёк.
И спатеньки (Толстая 2014).
Није ли све ово што списатељица пише, интуитивно доживљавајући свој
матерњи језик, средство уз помоћ ког ствара своја животна дела (па га због тога
још интензивније и осећа од просечног говорника), добар део онога што наставСлавистика ХХII/2 (2018)
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ник, обрађујући деминутиве из творбе речи или бавећи се превођењем са руског на српски треба да помене приликом објашњавања ове творбене категорије
речи? Иако се чини да потпуну или блиску потпуној компетенцију у овладавању
овим материјалом ученик може да стекне тек на вишим нивоима учења језика,
сматрамо да би се и на нижим нивоима, у школи могла обраћати већа пажња на
то својство руског језика и Руса: својеврсну љубав према деминутивима.
Овај пример смо одабрали из следећег разлога: дата творбена категорија (деминутива и хипокористика) тесно је повезана са категоријом емоција и блиској
јој експресивности, што је чини снажно национално маркираном, будући да су
емотивно-евалуативна значења нужно детерминисана менталитетом конкретног народа.
1.2. Правило којим се објашњавају облици: в лесу, на берегу или в грязи, на
цепи, има се утисак, нимало једноставнијом не чини дату употребу (дати се наставак -у среће код именица мушког рода, углавном једносложних и двосложних, с предлозима в и на у месном или временском значењу; наставак -ѝ се
среће код неких именица женског рода треће деклинације с истим предлозима).
Ученик може поставити сасвим легитимно питање: а зашто није в дому, на столу, во сну и слично? И наставник тешко да му може дати одговор на ово питање
(будући да би морао посегнути за историјом руског језика, што засигурно не
само да не би помогло, већ би све још више закопликовало).
Лингвистички предмет, усмерен антропоцентрички, на вишим нивоима
учења језика, када се већ овлада основама граматике (другим речима, оним типичним, уобичајеним, регуларним и обавезним у језику), може покушати да
понуди некаква објашњења овој, као и многим другим језичким недоумицама.
С овим у вези, рецимо, В. А. Плунгјан, један од водећих руских лингвиста
данашњице, типолог по лингвистичком профилу, који је докторирао управо на
граматичким категоријама у језицима света, у чланку «К семантике русского локатива («второго предложного» падежа)», објашњење овој појави, маргиналној
у савременом руском граматичком систему, налази у постојању семантичке
компоненте тешње, јаче, контактне локализације (присутне у виду граматичке
категорије у неким дагестанским језицима) – «жесткая локализация» (в грязи,
на цепи, в снегу, на ветру...) (Плунгян 2002). Другим речима, на периферији руског деклинацијског система налазе се језичке датости које су директније когнитивно-семантички условљене.
1.3. За потребе овог рада обратићемо пажњу на два национално специфична концепта за руску културу у поређењу са српском: концепт «гриб» и концепт
«ягоды».
1.3.1. Когнитивистичка истраживања концепата указују на ограничења с
којим се сусрећемо упознајући некакав појам преко речника. За реч гриб наћи
ћемо речничко одређење у руским речницима слично оном за реч „гљива“ или
„печурка“ у српском.
гриб − низшее растение, не образующее цветков и семян и размножающееся спорами (Ожегов 1990)
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гљива − ниже талусне бесхлорофилне биљке са стабљиком и проширеним
горњим делом, клобуком, које саме не стварају органске материје него се хране
као сапрофити или паразитски (РМС 1967)
печурка − врста јестиве гљиве с високим и великим шеширом (РМС 1967)
Међутим, за већину говорника руског језика дата реч означава далеко више
од наведеног (тачније, већи део наведеног у речничкој дефиницији ни на који начин се човека не тиче у контексту наивне слике света). Како пише Б. Ј. Норман,
опис концепта гриб могао би овако да гласи (за Руса): растущее в осеннем лесу
нечто вроде растения, которое человек использует в пищу. Состоит из ножки и горизонтальной шляпки. Бывает губчатым или пластинчатым. Пойти
за грибами (по грибы). «Третья охота» (малтене задобија статус «лова»).
Корзинка (лукошко) и ножик (прибор за брање). Грибное место (место на коме
обично има доста печурака). Грибной дождь (киша након које печурке нагло и
брзо ничу). Грибной суп. Отравиться грибами. Ешь пирог с грибами, а держи
язык за зубами... Белый гриб, подосиновик, подберезовик, груздь, сыроежка...
(неке од најцењенијих руских печурака). Дешевле грибов (в. Норман 2013).
1. 3. 2. Још је 1950. године немачки лингвиста Лео Вајсгербер истакао, између
осталог, да језик даје своје виђење стварности и да списак појмова постојећих у
стварности и списак појмова који постоје у језику нису истоветни, илуструјући
ово речју коров која као појам постоји у свету људи, али не и у природи (в.
Вайсгербер 2004). Осим тога, начин категоризације одређених венјезичких ентитета у наивној слици света може се разликовати од категоризације тих истих
ентитета у оквиру научне слике света.
Управо ово последње илуструје рад А. Шмељова и Ј. Шмељове „Русская
«наивная» ботаника и научная ботаника”, у коме аутори указују на значај
појма ягода у руској језичкој слици света и скрећу пажњу на неподударност између научне и свакодневне таксономије када су различити плодови
биљака у питању. Рецимо, према научној класификацији у једној групи плодова наћи ће се јабуке, крушке и јаребика, у другој – брескве, кајсије и трешња,
а у трећој – парадајз, огрозд и боровница. У складу са наивном ботаником,
у једну групу (воће) биће сврстане јабуке, крушке, кајсије и брескве, у другу (бобичасто воће) – јаребика, трешња, огрозд и боровница, а парадајз ће се
наћи међу поврћем (в. Шмелев, Шмелева 2010). Чињеница да ботаника лубеницу сврстава у исту групу у коју и јаребику веома сликововито илуструје
постојање неподударности категоризације ентитета из природе у оквиру наивне слике света са истом из перспективе научно утемељених класификација
и категоризација.
С друге стране, далеко већи културолошки значај у руској слици света играју
«ягоды» него исти плодови (бобичасто воће) у српској. Примери: собирать ягоды, пойти за ягодами (по ягоды); ягодка (у обраћању од милоште); клюква в
шоколаде (традиционална посластица), малиновое варенье (и посластица, и народни лек за прехладу), куст рябины (јаребика као симбол руске лепоте, типа
српског јоргована). Рябина (рябинушка, рябина кудрявая), калина, малина (калинка, малинка) веома су присутнe у руској народној култури (у љубавним песмама, песмама о природи).
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Узимајући у обзир да фразеологизми, по мишљењу В. Н. Телије, представљају
својеврсно огледало менталитета одређеног народа а самим тим и његове
културно-историјске баштине (Телия 1996), постојање у руском језику фразелогизма того (одного) поля ягода додатно поткрепљује речено, као и неопходност укључивања ширег етно-културног контекста код објашњавања одређених
лексичко-семантичких појава (в. Пипер 2014).
1. 4. Да везници-конјунктори могу, осим значења супротстављања, изразити
још неко значење, далеко тешње повезано са говорниковим односом према изреченом, сведоче следећи примери:
Он нигде не учил французский язык, но знал его прекрасно.
Он нигде не учил французский язык, а знал его прекрасно.
Другом реченицом, у којој се супротно значење изражава везником «а»,
присутнa је и говорникова оцена пропозиције као неочекиване.
Употреба супротних везника однако и зато такође захтева узимање у обзир
говорниковог става, оцене ситуације као неутралне, негативне/непожељне или
позитивне/пожељне.
Оппозиция одобряет проведение переговоров со властью, однако ждет от
нее конкретных решений.
Я никогда бы не сдал обычный устный экзамен, зато практические задания
выполнял на «отлично».
1.5. Наведени примери, чини нам се, довољно добро илуструју чињеницу
да „суво-граматички” приступ познавању и учењу језика, фокусирајући се на
правила према којим функционише одређена реч, заборавља на човека који је
господар речи и „редитељ” свог говора. Тачније, класична граматика је присуство човека допуштала искључиво у области стилистике, где је одабир овог
или оног језичког средства зависио од сфере употребе, ранга и узраста учесника комуникације. Антропоцентрички оријентисане језичке дисциплине,
чиме год да се баве (лексиком, творбом речи, морфологијом, синтаксом) не
заборављају на модалне језичке аспекте (на она значења која човек својим присуством у језику на овај или онај начин изражава, саопштавајући свој однос
према изреченом).
2. На ове и сличне аспекте бављења језиком у руској лингвистичкој науци најтемељније су обратили пажњу припадници тзв. Московске семантичке школе2, тј. савремени руски језикословци који се баве тзв. језичком сликом
света (осим оних који се убрајају у дату школу, ту су и научници који воде
2
Московска семантичка школа, настала шездесетих година прошлог века под директним
утицајем теорије «Смисао↔Текст» И. А. Мељчука и А. К. Жолковског, од 1977. године под
руководством је Ј. Д. Апресјана. Почетком осамдесетих година 20. века Ј. Д. Апресјан излаже
своју идеју интегралног описа природних језика, која до данас остаје основна каратеристика
датог правца у савременој лингвистици и која је своју примену нашла, између осталог, у
Активном речнику руског језика (Апресян 2014а, 2014b).

Славистика ХХII/2 (2018)

128	Биљана Марић, Драгана Керкез
дијалог с њом, корелирају с њом по својим достигнућима: Ана Вежбицка3, Н.Д.
Арутјунова4, Ј. Н. Караулов5 и др.).
Теоријско-методолошку основу предмета под називом Човек у огледалу
језика у руском и српском језику највећим делом чине радови поменутих аутора, али и савремена научна достигнућа из српске лингвистике упућене на
језичку слику света (чији су аутори у великој мери своја научна истраживања
темељили на радовима руских аутора), те богатa српскa традицијa конфронтативног проучавања руског језика у поређењу са српским (које је, некад експлицитно, али чешће имплицитно, спонтано, подразумевало поређење двеју
језичких слика стварности).
Истраживања оријентисана на језичку слику света (на неке њене делове или
на реконструкцију целовите слике), дакле, полазе од становишта да сваки језик
одражава начин перцепције и организације стварности (тј. концептуализације).
Премда спознајни (когнитивни) механизми човекове перцепције света и употребе језика у свим његовим функцијама јесу универзални, сваки природни
језик на свој начин фрагментира свет, формира одређену језичку слику света у
виду семантичке мреже појмова, тј. на специфичан начин га концептуализује.
У значајној се мери оваква лингвокултуролошка истраживања6 пресецају са
оним когнитивистички усмереним7, тачније, служе се сличним методама и полазе од сличних начела. Значајно место у оба приступа заузимају испитивања
метафоре и метонимије у језику, проучавање концепата, података асоцијативних
речника, прототипа и стереотипа.
Антропоцентричко начело у истраживањима језичких феномена иманентна
је одлика, поред поменутих, и многих других праваца у савременој лигвистици, тј. оно је крајеугаони камен истраживања српских лингвиста који се баве
питањима функционалне граматике, питањима семантике и синтаксе и сл.
3
Ана Вежбицка је, без сваке сумње, једно од најзначајних имена савремене лингвистике,
њена теорија семантичких примитива имала је велики утицај на развој микро- и макролингвистике, поготову теоријске семантике у читавом словенском свету (вид. нпр. Вежбицкая
2011). Међу руским лингвистима Вежбицка је веома утицала на рад, између осталих, А.Д.
Шмељова, А. А. Зализњак, И. Б. Левонтине, који од Вежбицке преузимају идеју кључних
идеја и кључних речи и даље је развијају (вид. нпр. Зализняк и др. 2005).
4
Н. Д. Арутјунова, истакнути руски лингвиста, аутор монографија «Реченица и њен смисао» (Арутюнова 1976) и «Типови језичког значења: Оцена. Догађај. Факт» (Арутюнова
1988), руководилац пројекта «Логичка анализа језика» (група постоји од 1986. године и разултат њеног рада представља тридесетак томова овог зборника).
5
Један од првих аутора који је у руској науци друге половине 20. века обратио пажњу на
човека, тј. језичку личност, био је Ј.Н. Караулов, оснивач научне школе «Руска језичка личност». Године 1987. појављује се капитално дело Ј. Н. Караулова «Руски језик и језичка личност» (Карулов 2010), а само годину дана касније под његовим руководством почиње рад на
Асоцијативном тезаурусу руског језика.
6
Веома привлачна и инспиративна за нас је лингвокултурологија (и њена практично конципирана дисциплина која се у руској методици назива лингвострановедение), која се бави
узајамним везама културе и језика и утицајем културе на језик (в. радове Ј. М. Верешчагина и В. Г. Костомарова (Верещагин, Костомаров 1990) и Ј. С. Степанова (Степанов 1997)).
7
Једно од најистакнутијих имена руске когнитивистике, али и теоријске лингвистике,
ономасиологије, морфологије и дериватологије, анализе дискурса, свакако јесте име Ј. С.
Кубрјакове. Једна од њених 9 монографија носи назив «Језик и знање» (Кубрякова 2004).
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2.1. Даље у раду споменућемо имена само неких од аутора који су кључно
допринели развоју антропоцентричких истраживања у домаћој науци о језику.
Свака лингвистика има своје корифеје, оне који неко зрно лингвистичке мисли умеју у правом тренутку да посаде, правилно негују, па се то зрно не само
разбокори и буде плодоносно, већ изроди многе младице које потом и саме
ојачају. Један од таквих корифеја српске лингвистике свакако јесте академик
Милка Ивић. Језикословно богатство проф. Ивић садржи радове и из области
когнитивне лигвистике који су, између осталог, сабрани и систематизовани у
три тома њених Лингвистичких огледа (Ivić 1983, 1995, 1999). Прва два тома
представљају наше врло важно теоријско-методолошко упориште у погледу граматичке и лексичке семантике, док се на примеру радова који су ушли у трећи
том, у ком М. Ивић називе за боје посаматра и из аспекта њихове еволуције
(њихове етимологије, значења и употребе у савременом језику) илуструју промене до којих долази и/или може доћи у концептуализацији одређених сегмената реалности као резултата спознајне и социјалне делатности човека.
2.2. Простор је поред времена једна од основних појмовних категорија, а
теорије о спацијалној природи непросторних значења данас имају своју доста дугу и богату историју, која има важно место у оквиру предмета Човек у
огледалу језика у руском и српском. Монографија академика Предрага Пипера
Zamenički prilozi: (gramatički status i semantički tipovi) у време када се појавила
представљала је значајан искорак у савременој лингвистичкој мисли у нас: аутор у њој даје најважније појмове своје концепције локалистичке теорије (коју
ће потом изложити и у књизи Језик и простор (Piper 1997).
2.3. Врло важни елементи појмовног и терминолошког апарата когнитивног подсистема лингвокултурологије јесу ‘прототип’ и ‘стереотип’. Управо због
тога у списак обавезне литературе за предмет Човек у огледалу језика у руском
и српском улази и монографија Језичка слика стварности: когнитивни аспект
контрастивнe анализе Људмиле Поповић (Поповић 2008). Дата монографија у тренутку свог појављивања не само што је представљала најобимније и најтемељније
истраживање из области језичке слике света код нас, већ се издвајала и својом
иновативношћу, између осталог, ауторским дефиницијама појмова ‘прототипа’ и
‘стеротипа’, док друга монографија Љ. Поповић, која носи назвив Контрастивна
граматика српског и украјинског језика: таксис и евиденцијалност, представља
битну теоријско-емпиријску подлошку за упознавање студената са функционално-семантичким категоријама таксиса и евиденцијалности (Поповић 2014).
2.4. Посебно место у литератури за предмет Човек у огледају језика у руском
и српском заузимају књиге и чланци Ксеније Кончаревић, која је међу првима
код нас почела да објављује лингвокултуролошки усмерене радове и која је,
без сваке сумње, родоначелник не просто антропоцентрички устројене, већ теоантропоцентрички устројене лингвистичке мисли у нас (вид. нпр. Кончаревић
2006; 2011; 2013; 2014). Захваљујући радовима К. Кончаревић, наши студенти
могу да се упознају са развојем теолингвистике као самосталне лингвистичке
дисциплине, са основним одликама богословских текстова, проблемима превода, стилистике, лексикологије, лексикографије, граматичке и лексичке семантике, питањима језичке комуникације и сл. из аспекта теолингвистике.
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2.5. Када је пак реч о концептуалној анализи српске лексике (у поређењу с руском) врло важан теоријско-емпиријски извор за нас и наше студенте представља
једна од пионирских монографија посвећених овој проблематици, а чији су аутори Стана Ристић и Милана Радић-Дугоњић. Њихова књига Реч. Смисао. Сазнање
(Студија из лексичке семантике), као продукт удружене лингвистичке мисли и
знања из области лексичке семантике и когнитивне лингвистике, представља, с
једне стране, сјајан теоријско-методолошки предложак за самостална истраживања
наших студената, а са друге стране, одличну илустрацију предности тимског рада
који је у нашој лингвистици недовољно заступљен (Ристић и др. 1999).
2.6. У овом делу рада поменули смо само неке од аутора чија постигнућа из области антропоцентрички оријентисаних лингвистичких дисциплина (функционалне
граматике, когнитивне лингвистике, лингвокултурологије и сл.) чине теоријскометодолошку основу предмета Човек у огледалу језика у руском и српском.
Поред наведених аутора у списак обавезне литературе улазе радови многих наших лингвиста. Тако, узимајући у обзир важност методе анализе вер
балних асоцијација као изузетно погодне за уочавање и анализу утицаја културних и друштвених промена на значење лексема, у тај списак улазе радови Р.
Драгићевић (нпр. Драгићевић 2010), М. Стефановић (нпр. Стефановић 2012).
Метафора је онтолошка особина когнитивне делатности човека, она
представља један од начина стварања језичке слике света. Стога механизми метафоризације и метафоричке концептуализације јесу једна од врло важних тема које се обрађују у оквиру предмета који се у овом раду представља,
а приликом обраде дате теме радови Д. Кликовац (нпр. Klikovac 2004) свакако
представљају неизоставну литературу.
Наравно, на овоме се списак аутора чија су научна истраживања инкорпорирана у теоријско-методолошки оквир обликовања предмета Човек у огледалу језика у руском и српском не завршава, будући да би у оквиру оваквог једног
рада тешко било могуће дати потпуни преглед свих релевантних извора.
3. Из свега до сада поменутог чини нам се да је антропоцентричност довољно
убедљива, присутна, привлачна и ефикасна научна парадигма која је створила повољне услове за бављење језичком сликом света. Научна парадигма, која
је на снази и у домаћој лингвистици, такође представља значајан подстрек за
конституисање оваквог једног изборног предмета.
Студент би, према замисли извођача, требало да овлада основним појмовима
битним за руску језичку слику света, да научи да уочава различиту или сличну концептуализацију појмова у руској и српској култури. Оваква практична
и теоријска професионална компетенција боље ће му помоћи да разуме руске
културне концепте, што, са друге стране, утиче позитивно и на развој и сигурност и у језичкој компетенцији. Померање акцента са граматике, са правила на
обичај, употребу, конотације, уверени смо у то, игра и веома позитивну мотивациону улогу у учењу језика. Уочавање сличног или различитог у језичкој слици света у страном језику у поређењу са матерњим такође утиче позитивно на
грађење сопственог личносног и националног идентитета.

Славистика ХХII/2 (2018)

Човек у огледалу језика у руском и српском: нови изборни предмет...

131

Цитирана литература
Апресян, Юрий Д. Избранные труды. T. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. Москва: «Языки русской культуры», 1995.
Апресян, Юрий Д. Активный словарь русского языка. Т. 1. А−Б. Отв. ред. акад.
Ю. Д. Апресян. Москва: Языки славянской культуры, 2014а.
Апресян, Юрий Д. Активный словарь русского языка. Т. 2. В−Г. Отв. ред. акад.
Ю. Д. Апресян. Москва: Языки славянской культуры, 2014b.
Арутюнова, Нина Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы. Москва: Наука, 1976.
Арутюнова, Нина Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. Москва:
Наука, 1988.
Арутюнова Нина Д. Язык и мир человека. Москва: Языки русской культуры, 1999.
Вайсгербер, Йохан Л. Родной язык и формирование духа. Пер. с нем., вступ. ст.
и коммент. O.A. Радченко. Москва: Едиториал УРСС, 2004.
Вежбицкая, Анна. Семантические универсалии и базисные концепты. Москва:
Языки славянских культур, 2011.
Верещагин, Евгений М., Виталий Г. Костомаров. Язык и культура:
Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного.
Изд. 4-е. Москва: Русский язык, 1990.
Драгићевић, Рајна. Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу. Београд:
Друштво за српски језик и књижевност, 2010.
Зализняк, Aнна A., Ирина Б. Левонтина, Алексей Д. Шмелев. Ключевые идеи
руссской языковой картины мира. Москва: Языки славянской культуры, 2005.
Караулов, Юрий Н. Русский язык и языковая личность. Москва: ЛКИ, 2010.
Кончаревић, Ксенија. Језик и православна духовност. Студије из лингвистике и
теологије језика. Крагујевац: Каленић, 2006.
Кончаревић, Ксенија. Руски језик у теологији: обликовање теолошког текста,
техника превођења. Београд: Православни богословски факултет, 2011.
Кончаревић, Ксенија. Сакрална комуникација: норме, традиције, средства.
Београд: Православни богословски факултет, 2013.
Кончаревић, Ксенија. Руски језик у комуникацији и мисији Цркве: функционални
стилови, ресурси, жанрови. Београд: Православни богословски факултет, 2014.
Кубрякова, Елена С. «Эволюция лингвистических идей во второй половине XX
века (опыт парадигмального анализа)». [В:] Язык и наука конца 20 века. Под
ред. ак. Ю. С. Степанова. Москва: Институт языкознания РАН, 1995: 144–238.
Кубрякова, Елена С. Язык и знание: на пути получения знаний. Москва: Языки
славянской культуры, 2004.
Норман, Борис Ю. Когнитивный синтаксис русского языка. Москва: Флинта.
Наука, 2013.
Ожегов, Сергей И. Толковый словарь русского языка. Москва, 1990.
Пипер, Предраг. Лингвистичка русистика. Београд: Славистичко друштво
Србије, 2014.
Плунгян, Владимир А. «К семантике русского локатива („второго предложного” падежа)». Семиотика и информатика. 37, 2002: 229−254.
Поповић, Људмила. Језичка слика стварности. Когнитивни аспект контрастивне анализе. Београд: Филолошки факултет, 2008.
Славистика ХХII/2 (2018)

132	Биљана Марић, Драгана Керкез
Поповић, Људмила. Контрастивна граматика српског и украјинског језика: таксис и евиденцијалност. Београд: САНУ, 2014.
РМС: Речник српскохрватскога књижевног језика I−VI. Нови Сад – Загред:
Матица Српска – Матица Хрватска, 1967.
Ристић, Стана, Милана Радић-Дугоњић. Реч. Смисао. Сазнање (студија из лексичке семантике). Београд: Филолошки факултет, 1999.
Степанов, Юрий С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования.
Москва: Школа «Языки русской культуры», 1997.
Стефановић, Марија. Језичка слика породице у руском и српском језику. Нови
Сад: Филозофски факултет, 2012.
Телия, Валентина Н. Русская фразеология. Москва: Школа «Языки русской
культуры», 1996.
Толстая, Татьяна. Легкие миры. Retrieved January 14. 2018/ From https://www.
litmir.me/br/?b=214412&p=1/, 2014.
Шмелев, Алексей Д. Русская языковая модель мира: Опыт словаря. Москва:
Языки славянской культуры, 2002.
Шмелев, Aлексей Д., Елена Я. Шмелева. «Русская „наивная” ботаника и научная ботаника». Учительская газета. 43. Retrieved January 14, 2018. From
<http://www.ug.ru/archive/37376>, 2010.
Яковлева, Екатерина С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели
пространства, времени и восприятия). Москва: Гнозис, 1994.
Ivić, Milka. Lingvistički ogledi. Beograd: Slovograf, 1983.
Ivić, Milka. O zelenom konju. Novi lingvistički ogledi. Beograd: Slovograf, 1995.
Ivić, Milka. Lingvistički ogledi, tri. Beograd: XX vek, 1999.
Klikovac, Duška. Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: XX vek, 2004.
Piper, Predrag. Jezik i prostor. Beograd: XX vek, 1997.
Биляна Марич, Драгана Керкез
ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА В РУССКОМ И СЕРБСКОМ:
НОВЫЙ ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРЕДМЕТ НА КАФЕДРЕ СЛАВИСТИКИ
Резюме
В статье предлагается теоретическое и практическое обоснование нового факультатива
на кафедре славистики филологического факультета Университета в Белграде, ориентированного на антропоцентрические лингвистические парадигмы, на исследование «языковой
картины мира».
На конкретных примерах из словообразования, морфологии, лексики и синтаксиса иллюстрируется потребность в таком подходе к изучению языка (в основном на высших уровнях
образования). Авторы находят опору в своем подходе и в сопоставительных исследованиях
русского и сербского языков в нашей среде.
Предполагается, что предмет с методического аспекта сыграет положительную мотивационную роль, поможет лучше понять «свое» в контексте «чужого».
Ключевые слова: антропоцентризм, лингвистика, языковая картина мира, факультативный предмет, русский язык, сербский язык.
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКИХ ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ
В СЕРБСКОЙ АУДИТОРИИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
В статье рассматриваются основные трудности, возникающие при изучении русских глаголов движения сербскоговорящими учащимися. Делается краткий обзор некоторых учебных пособий, посвященных данной теме, а также рассматриваются дополнительные материалы, помогающие лучше освоить тему глаголов движения.
Ключевые слова: РКИ, глаголы движения, учебные пособия, дополнительные учебные
материалы.
The article deals with the main difficulties encountered in the acquisition of Russian verbs of
motion by Serbian-speaking students. A brief overview of some of the tutorials on the topic is provided, as well as additional materials that help students to master the topic of verbs of motion.
Key words: Russian as a foreign language, verbs of motion, grammar workbooks, additional
educational materials.

О русских глаголах движения и трудностях усвоения этой системы иноязычными учащимися написано много статей, создано немало учебников, посвящённых именно этой теме, каждый год появляется большое количество новых работ:
статей, методических разработок, диссертаций, учебников. Тем не менее, эта область остаётся одной из самых сложных и трудных даже для носителей близкородственных языков, имеющих довольно высокий уровень знания русского
языка. У любого опытного преподавателя русского как иностранного есть свои
любимые учебники и разработки, но в связи с огромным количеством материала
можно потерять что-то полезное, а для начинающих преподавателей подготовка к занятию по теме «Глаголы движения» превращается в тяжёлое испытание.
Несмотря на то, что в сербском и русском языках система глаголов движения
имеет общий источник, в сербском языке система претерпела очень большие
изменения, вплоть до того, что уже не является системой противопоставленных
значений (подробнее см. в (Гусева, Попович 2012)). В связи с этим ошибки в
употреблении русских глаголов движения в речи сербскоговорящих учащихся
— одни из самых частотных.
Проблемы, которые носители сербского языка испытывают при употреблении русских глаголов движения, являются результатом упрощения системы
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глаголов движения в сербском языке. В первую очередь это относится к употреблению русских бесприставочных глаголов движения. Несовпадение систем глаголов движения в двух языках заключается в отсутствии в современном
сербском языке характерных для русской системы глаголов движения соотносимых глагольных пар, объединенных морфологическими и семантическими
признаками, а тем самым и в отсутствии четкого противопоставления по признакам направленности / ненаправленности и повторяемости / неповторяемости. Одним из последствий упрощения системы глаголов движения сербского
языка является и возможность широкого употребления глагола ићи. Поэтому
работа над темой глаголов движения подразумевает выбор подходящей и качественной литературы. Речь идет о пособиях, ценность которых состоит в том,
что в них даются систематизированные знания по теме глаголов движения и
четко определяются типы движения (например, До леса мы шли вместе — однократное / неповторяющееся однонаправленное движение; До леса мы обычно
шли вместе — повторяющееся однонаправленное движение; Вчера мы ходили
в лес — однократное / неповторяющееся двунаправленное движение; Летом
мы часто ходили в лес — повторяющееся двунаправленное движение; Вчера
мы долго ходили по лесу — однократное / неповторяющееся ненаправленное
движение; Обычно мы долго ходили по лесу — повторяющееся ненаправленное
движение (Юдина 2014: 9)).
Обычно учащиеся без особых проблем усваивают употребление бесприставочных глаголов движения в ситуациях: 1) неповторяющегося однонаправленного движения (До леса мы шли вместе); 2) неповторяющегося ненаправленного
движения (Вчера мы долго ходили по лесу); 3) повторяющегося ненаправленного движения (Обычно мы долго ходили по лесу); 4) повторяющегося двунаправленного движения (Летом мы часто ходили в лес). Употребление глаголов движения типа идти при обозначении неповторяющегося движения объясняется
через следующие ситуации: Почему ты идёшь так медленно? Мы можем опоздать (движение происходит в момент речи); Я видел тебя утром около поликлиники. — Я шёл к зубному врачу (действие отнесено к опрёделенному моменту прошлого); Сегодня я ехала на занятия и читала журнал (движение служит
фоном для другого, главного действия) (Юдина, Битехтина 2005: 15—16).
У сербскоговорящих учащихся чаще всего проблемы возникают при употреблении бесприставочных глаголов движения в ситуациях: 1) однократного двунаправленного движения (Вчера мы ходили в лес); 2) повторяющегося однонаправленного движения (До леса мы обычно шли вместе; Когда я шла на работу,
я иногда встречала нашего почтальона; Когда мы ехали куда-нибудь в автобусе, он всю дорогу что-нибудь читал) (Юдина 2014: 9, 11). Ситуации употребления глаголов движения типа идти при обозначении повторяющегося движения
определяются следующим образом: 1) однонаправленное движение в контексте одновременных действий; главное действие происходит на фоне движения
(Каждый раз, когда мы шли вместе, он начинал разговор на эту тему; Девушка
всегда волновалась, когда шла на экзамен; Пока я ехал на работу, я обычно
успевал просмотреть газету; От дома до работы я добираюсь час. Обычно
я еду и читаю (в дороге я читаю); 2) однонаправленное движение в контексте последовательных действий; при обозначении начала повторяющегося двиСлавистика ХХII/2 (2018)
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жения (Обычно, как только мы садились в вагон, поезд трогался. Мы ехали и
читали или разговаривали; Раздавался звонок, и все шли на перерыв) (Юдина,
Битехтина 2005: 44—45).
Так как учащиеся регулярно связывают повторяющееся движение только с
глаголами группы ходить, особый акцент делается на разнице между употреблением глаголов типа идти и глаголов типа ходить при обозначении повторяющегося движения: Я часто хожу к своим друзьям — Обычно я заканчиваю свои дела и иду в гости к своим друзьям; Каждый год я езжу на море
— Каждый год, как только наступает лето, я еду на море (Муравьева 1980:
51—52). Таким образом, подчеркивается, что в контексте одновременных и последовательных действий использование глаголов группы ходить вместо глаголов группы идти недопустимо.
У сербскоговорящих учащихся проблемы могут возникнуть как при употреблении глаголов движения типа ходить для обозначения однократного комплексного движения, так и для обозначения способности, умения, склонности,
возможности двигаться каким-либо образом: 1) Вчера я ходил в гости (был в
гостях); Этим летом мы ездили на море (были на море); 2) Ребёнок уже большой, скоро начнёт ходить; Она прекрасно плавает и ездит на велосипеде; Врач
разрешил больному ходить; Вам нужно больше ходить; Я уже летал на самолёте (Юдина, Битехтина 2005: 6).
Недоумение у учащихся вызывает и возможность употребления глаголов группы ходить при описании повторяющегося однонаправленного движения. Такое
употребление возможно в предложениях, где речь идёт о движении как о единственном действии, ср. В университет мы ехали с Машей, а из университета домой я ехала одна (однократное однонаправленное движение); В университет мы
обычно ехали с Машей, а из университета домой я ехала одна (повторяющееся
однонаправленное движение); В университет мы обычно ездили с Машей, а из
университета домой я ездила одна (повторяющееся однонаправленное движение). Данные ситуации объясняются следующим образом: «Однонаправленность
движения и его повторяемость выражены средствами контекста, а глагол указывает способ передвижения. В паре идти — ходить оба глагола называют один и
тот же способ передвижения. Поэтому оба этих глагола могут быть использованы
при описании повторяющегося однонаправленного движения в предложениях,
где речь идёт только об одном действии — о движении». Таким образом, глаголы
группы идти подчёркивают однонаправленность движения, а глаголы группы ходить — его повторяемость (Юдина 2014: 22, 152).
В любом комплексном учебнике есть обязательно данная тема, но она настолько сложна, что часто требует особой, тщательной проработки. Кроме того, для
лучшего усвоения потребуется использование и дополнительных материалов.
Учебные пособия
Рассмотрим некоторые учебные пособия, посвящённые конкретно теме глаголов движения
1. Богомолов А. Н., Петанова А. Ю. Приходите!.. Приезжайте!..
Прилетайте!.. СПб.: Златоуст, 2015. 104 страницы.
Учебник для базового уровня. Издаётся с 2008-го года в «Златоусте». Состоит
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из таблиц и упражнений (так называемых «Программ»), к которым даны ответы в конце учебника. Значения бесприставочных глаголов движения представлены в виде простых схематических рисунков, с примерами и минимальным
количеством пояснений, которые действительно подходят именно для начальных уровней изучения языка. Основные таблицы собраны в начале учебника, что облегчает использование его как справочника. Далее даются задания в
виде простых тестов. Есть тест, посвящённый переносным значениям. Немного
сложнее часть с текстами, очень интересна часть «Задания с рисунками».
2. Скворцова Г. Л. Глаголы движения — без ошибок. Москва: Издательство
«Русский язык». Курсы, 2013. 136 страниц.
Этот учебник хорош тем, что его можно использовать не только, как сказано в
аннотации, для имеющих базовый уровень, но и на более высоком уровне, так как
в учебнике много лингвистических комментариев и объяснений, которые можно
давать учащимся для самостоятельного изучения. Имеются и ключи к заданиям,
но не ко всем. В книге есть и картинки, и схемы, и упражнения не только типа
«вставить слово», но и творческие задания, а также много текстов (как больших,
так и мини); тема «Глаголы движения в переносном значении» не представлена с
объяснениями, но дано много текстов. Неплохо рассмотрены глаголы с приставкой ПО-. Все схемы и таблицы даны в общем порядке с упражнениями, так что в
качестве «быстрого справочника» его использовать не очень удобно, но такой способ расположения помогает разобраться во многих тонкостях, так как на каждое
отдельное «подзначение» сразу после объяснения даются отдельные упражнения.
3. Муравьёва Л. С. Глаголы движения в русском языке. Москва: Изда
тельство «Русский язык», 1980. 240 страниц.
Это целая серия книг для людей, говорящих на определённых языках.
Существуют варианты для англоговорящих, франкоговорящих, испаноговорящих
и говорящих на немецком языке. Основное отличие этих учебников в том, что все
комментарии и задания даны на языке учащегося. В пособии рассматриваются все
аспекты глаголов однонаправленного и разнонаправленного движения, глаголов с
приставками и без приставок и т. д. Пособие делится на две части. Первый раздел
— упражнения, небольшие тексты, диалоги, шутки. Второй раздел содержит тексты и рисунки для развития навыков устной речи. Сразу бросается в глаза большое количество иллюстраций. Если сравнивать с учебником Скворцовой, то здесь
больше заданий с иллюстрациями, помогающими ещё лучше понять особенности
значения глаголов движения. Но упражнения похожи: и типа «вставить слово», и
творческие. Кроме того, в конце книги даются очень подробные и полезные грамматические таблицы и ключ к наиболее трудным упражнениям. В целом, учебник
можно использовать на более высоких уровнях (по сравнению с предыдущим).
4. Юдина Л. П. Идти или ходить? Глаголы движения в речи. Москва:
Издательство «Русский язык». Курсы, 2014. 200 страниц.
Учебник хоть и предлагается для владеющих базовым уровнем, но без специального «фильтра» на начальных этапах будет тяжеловат. Материал разбит
на 10 «Занятий», в которые входят упражнения (не тестового плана, больше
всего — творческие задания), очень мало иллюстраций и таблиц. В конце учебника есть приложения в виде материалов для контроля и консультаций (реально
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— просто тексты с пропущенными ГД), а также ключи и очень подробные комментарии к занятиям. То есть этот учебник легко использовать и начинающему
преподавателю, и при самостоятельном изучении языка.
5. Юдина Л. П., Битехтина Г. А. Глаголы движения: Устные упражнения с
комментариями. Москва: Издательство Московского университета, 2005. 136
страниц увеличенного формата.
Это переработка более старого учебника («Устные тренировочные упражнения по теме «Глаголы движения»», 1976). Пожалуй, самый академический учебник. Каждой группе глаголов (по значению, с разными приставками) посвящён
свой раздел с комментариями и упражнениями. Все объясняется подробно, даны
таблицы, задания требуют творческого подхода. Конечно, данный учебник нельзя использовать в группах начальных уровней. Но он может стать прекрасным
справочником для преподавателя или самоучителем для продвинутых учащихся.
Дополнительные материалы
В дополнение к учебникам полезно использовать и другие материалы. Это не
только поможет облегчить процесс освоения материала с психологической точки
зрения, но и даст возможность увидеть глаголы движения в их «реальной жизни».
Самыми удобными, конечно, являются видеоматериалы, ведь именно они
лучше всего иллюстрируют динамическую сущность, которая и обозначается
глаголами. Вообще, можно использовать почти любой фильм. Рано или поздно в
нем кто-нибудь куда-нибудь пойдёт, полетит, побежит, что-нибудь понесёт и повезёт. Но удобнее всего фильмы короткие, наполненные большим количеством
разных типов движения. Например, короткометражные фильмы 1961 года режиссёра Леонида Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики».
В этих фильмах нет звучащего текста (кроме песни в «Самогонщиках»), но
очень много движения. Их можно использовать для разных уровней. На начальных они могут быть иллюстрацией к объяснениям преподавателя, а на продвинутых — видеорядом для описания учащимися.
Короткие мультфильмы тоже удобны при изучении глаголов движения.
Здесь ещё больше вариантов и разнообразия. Вот четыре примера.
1. «Как львёнок и черепаха пели песню» (реж. Инесса Ковалевская, 1974).
Мультфильм хорош для начального уровня: в нем чёткий текст и можно давать
задание на узнавание ГД. Песню из этого мультфильма учащиеся любого возраста, пола и национальной принадлежности сразу начинают подпевать.
2. «Кто получит приз» (реж. Вячеслав Котёночкин, 1979). В этом мультфильме показаны соревнования по бегу в лесу (в котором победил медвежонок Миша, за что и стал символом Олимпийских игр), его хорошо брать при изучении приставочных ГД (можно дать задание описать происходящее).
3. «Крылья, ноги и хвосты» (реж. Александр Татарский и Игорь Ковалёв, 1985).
Здесь текст звучит не очень понятно, по этому мультфильму хорошо давать задание пересказать происходящее и восстановить текст (на более высоком уровне).
4. «Летучий корабль» (реж. Гарри Бардин, 1979) может быть интересен старшим школьникам и студентам, потому что это сказка о любви. Кроме того, это,
практически, мюзикл. «Концентрация» глаголов движения в тексте этого мульСлавистика ХХII/2 (2018)
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тфильма не очень большая, но при пересказе содержания потребуется большое
количество разнообразных глаголов.
Песни всегда были хорошим вариантом для изучения языка. Например, для начальных уровней подойдёт задание по песням в исполнении Михаила Боярского
(«Всё пройдёт» и «Сяду в скорый поезд»): прослушать песню, вставить в текст
пропущенные слова, в правом столбике выписать эти слова, восстановить инфинитивы и бесприставочные глаголы, от которых они образованы. По второй песне на более высоких уровнях можно дать задание объяснить, что там такое произошло (не очень простой вопрос). Многим будет интересна песня Владимира
Высоцкого «Лежит камень в степи», особенно взрослым учащимся. В этой песне всего 10 словоформ 6-ти глаголов движения (1 — в переносном значении).
Конечно, интересны и просто стихи, которых можно найти много, в зависимости от аудитории, уровня, общей темы. Тексты из газет представляют реальный современный язык. Оживляют процесс и диалоги, разыгранные по ролям.
Особенно они хороши тогда, когда показывают реальную, «живую» разговорную
речь, а не книжные варианты. Молодым будет интересно проговорить речь молодых, с включением разговорных фраз, жаргонизмов и даже просторечий. На
их материале можно ещё точнее разграничить разные значения глаголов движения, проиллюстрировать реальную частотность их использования в живой речи.
Использовать это можно для любых уровней студентов, варьируя задания.
Начинающего русскоязычного преподавателя может обмануть языковое сходство (наличие и одинаковость) глаголов движения в русском и сербском языках.
Но изучение данной темы в сербской аудитории сталкивается с серьезными трудностями из-за несовпадения систем и требует тщательной проработки с использованием не только специальных учебников, но и дополнительных материалов,
помогающих носителям сербского языка вникнуть в суть правил выбора глаголов
движения в русском языке.
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Јелизавета В. Гусева, Драгана Поповић
РУСКИ ГЛАГОЛИ КРЕТАЊА НА РАЗЛИЧИТИМ НИВОИМА УЧЕЊА
У СРПСКОЈ ГОВОРНОЈ СРЕДИНИ
Резиме
У раду се указује на основне проблеме с којима се сусрећу говорници српског језика при
усвајању правила употребе руских глагола кретања. У вези с тим даје се кратак преглед литературе која омогућава ефикаснију обраду и лакше усвајање теме глагола кретања. Дата литература у раду је представљена у односу на нивое учења језика. Прилаже се и различит додатни материјал који доприноси бржем усвајању руског система глагола кретања и утврђивању
стеченог знања.
Кључне речи: руски језик као страни, глаголи кретања, приручници, додатни наставни
материјал.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСЛАВЯНСКОМУ В БОЛГАРСКОЙ АУДИТОРИИ
Статья посвящена современным подходам к обучению русскому языку как инославянскому в болгарской среде. Рассмотрен дискурсивно-стилистический подход, основанный
на дискурсивной теории межкультурной коммуникации. Современное дискурсивное, личностно-ориентированное обучение иностранных языков имеет деятельностно-творческий
характер и направлено на индивидуальное развитие обучаемого в целях воспитания поликультурной личности на базе гуманистической педагогики и педагогической антропологии.
Делается обзор научных достижений болгарской русистики в области разработки современных подходов к обучению русскому языку: межкультурного, контрастивного, социокультурного, лингвокультуроведческого, этнокультурного и когнитивно-прагматического.
Ключевые слова: русский язык как инославянский, болгарская методика преподавания
русского языка, межкультурный подход.
The article deals with modern approaches to teaching Russian as another Slavic language
in the Bulgarian environment. We discuss the discursive-stylistic approach that is based on the
discursive theory of intercultural communication. The modern discursive, personality-oriented
teaching of foreign languages possesses an activity-creative character and is directed towards
the individual development of the student, in order to educate a multicultural personality on the
basis of humanistic pedagogy and pedagogical anthropology. We give a review of scientific works
of Bulgarian-Russian studies in the field of the development of modern approaches to teaching
Russian in the Bulgarian environment, such as: intercultural, contrastive, socio-cultural, linguocultural, ethno-cultural, and cognitive-pragmatic.
Keywords: Russian language as another Slavic language, Bulgarian methodology of teaching
the Russian language, intercultural approach.

В современной межкультурной лингводидактике на смену функциональностилистического подхода приходит дискурсивно-стилистический подход, основанный на дискурсивной теории межкультурной коммуникации, причем
дискурсивное обучение русскому языку как иностранному (РКИ) имеет деятельностно-творческий характер и направлено на индивидуальное развитие обучаемого. В настоящее время творческое развитие болгарской методики преподавания русского языка как инославянского – РКИ инсл. (на основе теории проф.
Боголюба Станковича о РКИ инсл.) осуществляется в сочетании межкультурного, контрастивного, социокультурного, этнокультурного, лингвокультуроведческого и когнитивно-прагматического подходов к иноязычному, личностно-ориентированному обучению на базе гуманистической педагогики и педагогической
антропологии, психолингвистики и социолингвистики (Лесневская 2018б).
Преподавание РКИ инсл. (Станкович 2010) в Болгарии осуществляется на базе
общеславянской лексики, различение видов глагола и др. – т.е. используется положительная интерференция. Исходя из положительного переноса, акцент стаСлавистика ХХII/2 (2018)
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вится на преодоление отрицательной интерференции: в отличие от синтетического строя русского языка болгарский язык обладает аналитическим строем.
В соответствии с принципом минимизации и цикличности (Лесневская
1986), а также с комплексно-концентрическим принципом обучения русской
лексике в инославянской аудитории Е. Марковой на основе проделанного теоретического исследования1 выделяются три концентра-уровня когнитивного изучения лексики в процессе поэтапного, последовательного подхода преподавания РКИ инсл.: денотативный, системный и концептуальный уровни
смысловой структуры лексики близкородственных, славянских языков. Третий,
высший уровень семантики – концептуальный – связан с этнокультурой и основан на этнокультурологическом и лингвокультурологическом подходах к обучению РКИ инсл. (Маркова 2018). Сравн. различия в фразелогизмах для выражение череды бед в межславянском диалоге культур: рус. из огня да в полымя;
болг. от трън та на глог; словац. z blata do kaluže ; серб. с коња на магарца.
В последние годы в болгарской методике русского языка утвердился инновационный межкультурный подход (Тарева 2017б), реализующий осуществление
диалога равноправных культур в межкультурном русско-болгарском общении
– диалога между культурой изучаемого, русского языка и культурой родного,
болгарского языка (Лесневская 2017б). Культура – ключевой концепт современной лингводидактики (Тарева 2017а). Овладение межкультурной компетенцией
осуществляется на различных уровнях (когнитивном, аффективном, коммуникативно-поведенческом) через межкультурное иноязычное образование, имеющее целью формирование межкультурных личностей (Бердичевский 2016).
Метод диалога культур при обучении иностранному языку (культура через язык
и язык через культуру) исследован Е.И. Пассовым2.
Инновационное паритетное взаимодействие двух культур предусматривает
следующую совокупность действий: знакомство с фактом иной культуры – перенос его в родную культуру и осознание ее особенностей – переоценка факта
родной культуры – постижение с этих позиций явления иной культуры – переоценка факта иной культуры» (Тарева 2014).
Новые методические положения межкультурного подхода предполагают синергию смыслов и гармонизацию переводческого пространства в процессе гармоничного перевода (Кушнина 2014) в целях создания полилингвальной языковой личности в соответствии с современной языковой средой и
речевой культурой. В болгарской лингводидактике детально исследуются переводческие трансформации с русского на болгарский язык и с болгарского на
русский язык в процессе двуязычной коммуникации на основе билингвизма
(Томанова 2009). Выделяются типичные ошибки в учебном переводе художест1
См.: Лесневска Д.С. Рецензия: Маркова Е.М., Григорянова Т. Динамические аспекты лексики современных славянских языков. Brno: Tribun EU, 2016, 187. Русистика без
граници 3, 2017, 76–80. Авторы приходят к выводу о конвергентном характере развития лексиконов славянских языков, что содействует использованию положительной интерференции
(положительного переноса) при изучении русского языка как инославянского в славянской
среде, в частности в болгарской.
2
См. Пассов Е.И. Метод диалога культур. Экскиз-размышление о развитии методической науки. Липецк, 2011.
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венных текстов в процессе обучения РКИ инсл. в целях преодоления отрицательной интеференции на синтаксическом уровне, напр.: «У него, лишившегося в детстве родителей, никого больше не было. – буквальный ошибочный,
учебный перевод: Той, загубил родителите си като дете, нямаше никого другиго. – Редакция: Той беше загубил родителите си като дете и нямаше никого другиго.» (Христова 2018: 483). Для иноязычного обучения и хорошего владения родным, болгарским языком Институт болгарского языка им. проф. Л..
Андрейчина, БАН, периодически выпускает учебные терминологические толково-сочетаемостные словари (Лесневская 2017г), активно исследуются также
взаимоотношения русской и болгарской терминосистем (Симеонова 2017).
При обучении РКИ инсл. в болгарской среде для осуществления инновационного равноправного диалога культур применяется контрастивный, сравнительно-сопоставительный подход: русские речевые модели сравниваются и
сопоставляются с болгарскими речевыми клише. Дискурсивное обучение направлено на формирование прагмалингвистической компетенции как основного компонента межкультурной коммуникативной компетенции в русле равноправного диалога родной и иноязычной культур. Прагмалингвистическая
компетенция представляет собой способность ориентироваться в коммуникативно-прагматическом пространстве и правильно использовать правила речевого поведения в конкретной ситуации общения, адекватно совершать коммуникативный акт (совокупность речевых актов). В иноязычном обучении для
реализации равноправного диалога необходимо сопоставление языковых форм
изучаемого и родного языков, в частности русского и болгарского языков при
осуществлении дискурсивного обучения РКИ инсл. в болгарской среде, напр.:
косвенные перформативы – вежливые просьбы, «замаскированные» риторические вопросы типа рус. Вы не могли бы посетить эту выставку. / болг. Дали
бихте могли да посетите тази изложба? (Лесневская 2017в: 125).
Болгарская методика русского языка восприняла научную школу В.
Сафоновой в области педагогической социокультуралистики и концепции социокультурного подхода к обучению иностранным языкам (Сафонова 2017).
В. Сафоновой сформулированы новые методические положения о соизучении иностранного языка и культуры, а также создана инновационная учебная и
учебно-методическая литература, построенная на многоуровневой модели изучения инностранных языков в контексте диалога культур и цивилизаций3.
Социокультурная компетенция состоит из общекультурной осведомленности, культуроведческой и лингвокультуроведческой компетенций, социолингвистической и социально-стратификационной компетенций (Сафонова 2014).
3
См.: Лесневска Д.С. Рецензия: Базина Н. В., Сафонова В. В. Метро, троллейбус,
трамвай – читай, используй, изучай. Москва: НИЦ „Еврошкола“, 2016. – 48 с., Русистика
без граници 3, 2017, 81−84. Данное учебное пособие реализует принцип диалога культур
и цивилизаций средствами соизучаемых языков при обучении РКИ посредством интерактивных методов (межкультурный диалог, межкультурные ситуации общения), познавательно-поисковых социолингвистических, культуроведческих и лингвокультуроведческих
проблемных заданий; в нем находят реализацию интернет-ориентированная методика иноязычного обучения, когнитивные аспекты овладения культурой; предлагаются небольшие
связные тексты-дискурсы в комбинации с экстралингвистическими факторами – полифункциональными иллюстрациями, схемами и таблицами.
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В русле межкультурной парадигмы В. Сафоновой болгарский русист И.
Бирова проводит исследования игры в обучении РКИ в болгарской аудитории
(Бирова 2017). Для формирования социокультурной компетенции в болгарской
лингводидактике используется биографический метод в комбинации с коммуникативным методом (Капинова 2013).
Для социокультурной концепции болгарской методики русского языка
востребованы результаты научных исследований членов болгарского
Международного социолингвистического общества (его почетный председатель – известный болгарский языковед, акад. Михаил Виденов)4.
В процессе обучения РКИ инсл. в болгарской среде активно используются этнокультурный и лингвокультуроведческий подходы на базе теоретических исследований русских и болгарских этноединиц и этнофразем, напр.
прозвищ, возникших на базе реальных лиц, таких как болг.«Марко Тотев» –
невезучий; болг. «Гюро Михайлов» – простодушно-исполнительный, наивный
человек, болг. «Бай Ганьо» – представитель болгар с отрицательными чертами
(Георгиева 2018: 376–378), а также на базе русской и болгарской лингвокультур
(Манова 2016). На основе теории славянской, в частности русской фразеологии
В. Мокиенко, В. Телия, Н. Толстого, А. Шмелева и др. сопоставительному анализу подвергаются темпоральные фразеологизмы в болгарском и русском языках, сравн. рус. «Делу – время, а потехе – час» – болг «Отделяй повече време за
работа, а не за развлечения» (Георгиева 2016: 436).
Разработана также лингвокультурологическая тема «Русские памятники
– значимое культурное и архитектурное наследие Болгарии, Софии» в рамках обоучения РКИ инсл. в болгарской аудитории (Лесневска Р., Лесневска Д.
2015). Для болгарской аудитории интерес представляет исследование русских
памятников Русско-турецкой освободительной войны 1877 – 1878 гг. с лингвокультурологической точки зрения. Новая дискурсивная теория межкультурной
коммуникации, согласно которой язык и культура представляют собой единый
интегративный объект, является исходной теоретико-методической основой
данного исследования. Защита русских памятников в Болгарии, в частности, в
столице Софии, – актуальная задача и национальная ответственность всего болгарского общества. Целью исследования является рассмотрение русских памятников в Софии в хронологическом порядке: начиная с Русского памятника (1882)
и кончая памятником генералу И. В. Гурко (2013). Основная тема русских памятников – прославление народной признательности. В Болгарии есть свыше 450
русских памятников, которые посвящены русским освободителям. «Русские памятники» – часть культурно-исторического богатства Болгарии. Первый,самый
древний памятник, построенный в столице Княжества Болгарии по дороге, по
которой Осман Нури паша покидает Софию по направлению в Перник – это
Русский памятник (1882). Самый новый столичный «русский памятник» – это
памятник в честь освободителя Софии – генерала Гурко (2013). Считаем, что
См: Симеонова К. За някои промени в социалната оценка и отношението на
обществото към термините. [В:] Проблеми на социолингвистиката. Кирил Цанков (ред.),
София: МСД, Т.11, 2014, 464– 469; Р. Алтимирска. Социално-психологическите параметри
на езиковото клише. [В:] Светът е слово, словото е свят. Благоевград: Унив. изд., 2016,
183–190.
4
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тема «Русские памятники в Софии 1882 – 2015 гг.» может стать основой будущей учебной программы в рамках национального форума «Культура Болгарии»
в связи с интегрированием Софии в Европейское культурно-историческое наследие. Язык архитектуры является актуальной темой болгарских исследований
в области искусствоведения, культурологии, истории, лингвокультурологии5.
С межкультурным и контрастивным подходами к обучению РКИ инсл.в
Болгарии удачно сочетаются коммуникативно-прагматический, когнитивнопрагматический, лингвотеатральный и суггестопедический подходы6.
Разработано в теоретическом и практическом планах обучение русскому
эпистолярному дискурсу в болгарской аудитории (Лесневская 2017а, 2017г,
2018а). По прагмалингвистической установке (типы речевых актов, в состав которых входят перформативные глаголы) разграничиваются следующие жанры
деловых писем: извещение, напоминание, подтверждение, предложение, просьба, гарантия, запрос, ответ на запрос, заказ, отказ, предупреждение, приглашение, ответ на приглашение, благодарность, поздравление, извинение, сожаление и др. Для эпистолярного дискурса русских и болгарских деловых писем
характерными являются следующие типы речевых актов (по классификации
Дж. Серля и Ю. Д. Апресяна): 1. Ассертивы; 2. Комиссивы; 3. Директивы; 4.
Декларативы; 5. Экспрессивы. Выделяем следующие модели речевого поведения русских и болгарских деловых писем в рамках прагмалингвистики: сообщение (набор ассертивов); обещание (набор комиссивов); просьба, предложение, рекламное письмо, приглашение, совет, предупреждение, напоминание,
требование, запрет, разрешение (набор директивов); подтверждение, отказ, декларация, объявления (набор декларативов); благодарность, извинение, поздравление, прощание, пожелание, сожаление, надежда (набор экспрессивов).
В рамках когнитивно-прагматической парадигмы7, деловые письма подразделяются на следующие типы в зависимости от коммуникативной цели, дискурсивной стратегии и набора концептов (обязательство/отсутствие обязательства;
необходимость/ отсутствие необходимости; польза, требование, известие, потребность, выгода/отсутствие выгоды; оценка, доверие, надежность, связи): ин5
См: Диамандиева М. Съвременната архитекутра като масова комуникация: «отвъд»
архитектурата или разтегната медийна реалност. [В:] Изкуствоведски четения. София: БАН.
Институт за изследване на изкуствата, 2013; Исса К. Езикът и архитектурата. Езикът на архитектурата. [В:] Проблеми на социолингвистиката. София: МСД, 2014, 348–354.
6
См.: Карпенко Л. Коммуникативно-прагматический комплекс в преподавании русского языка как иностранного. Русистика без граници 4, 2017, 83–87; Лесневская Д. Когнитивно-прагматическая харакетристика эпистолярного дискурса (на материале русских и болгарских деловых писем ). Доклад (в печати). [Заочное участие в Межд. Конференции МГОУ,
Москва, 24–25 ноября 2017 г. «Рациональное и эмоциональное в русском языке»]; Цотова Д.
К вопросу о разработке микротекстов в контексте применения лингвотеатрального подхода для преподавания русского языка как иностранного. [В:] Русистика сегодня: традиции
и перспективы. София: Тип-топ прес, 2017, 448–455; Пыркова Т. Театрализация в формировании лингвистической компетенции. [В:] Потенциал современной науки 7, 2014; Любенова И. О болгарском методе „суггестопедия“ и о поиске лучшего метода изучения иностранных языков. [В:] Сб. МАПРЯЛ: Десятый международный симпозиум. Велико Тырново, 2010,
569–572.
7
См.: Шеина И. Единицы и способы языковой концептуализации в деловом письме.
Рязань: РГУ, 2012, 340 с.
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формационные письма; письма, побуждающие адресата совершить действие;
письма, содержащие требование или претензию; письма, сообщающие о принятом решении; письма, содержащие обязательства, подтверждение, гарантии;
этикетные письма.
Ядерная структура эпистолярного делового дискурса включает в себя ядро,
где размещаются регламентированные письма с наибольшей стандартизованностью (письма, содержащие требование или претензию: требование, рекламация); средний уровень занимают информационные письма: уведомление, извещение, напоминание и др.; на периферии, характеризующейся наименьшей
стандартизованностью, располагаются информационные рекламные письма
и этикетные письма. На основе перечисленных классификаций деловых писем, в частности торговых писем, созданы списки моделей речевого поведения
русских и болгарских деловых писем, которые используются в качестве учебного материала при преподавании русского бизнес-языка, проведении деловых
игр при обучении РКИ в болгарской аудитории, сравн.: рус. Благодарим Вас за
запрос от 15 апреля. – болг. Благодарим Ви за запитването от 12 март; рус.
Мы готовы с Вами сотрудничать. – болг. Ние сме готови да сътрудничим с
Вас; рус. Я должен извиниться перед Вами. – болг. Длъжен съм да Ви се извиня; Трябва да Ви се извиня.
Итак, культурообразующая, антропоцентричная концепция современного языкового образования обосновывает рассмотренные подходы к обучению русскому
языку как инославянскому в болгарской методике русского языка: дискурсивностилистический, межкультурный, контрастивный, этнокультурный, социокультурный, лингвокультурологический и когнитивно-прагматический. По нашему
мнению, при преподавании русского языка в болгарской среде необходимо учитывать общую, базовую славянскую культуру и родственность славянских языков,
приводя примеры не только на русском и болгарском, а на всех славянских языках.
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Димитрина Лесневска
САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ НАСТАВИ РУСКОГ ЈЕЗИКА КАО
ИНОСЛОВЕНСКОГ У БУГАРСКОЈ СРЕДИНИ
Резиме
У раду се спроводи анализа приступа настави руског језика као инословенског у бугар
ској средини. Савремена методика наставе руског језика као страног у бугарској средини
представља саставни део методике језичког образовања у Бугарској. Бугарска методика руског језика разрадила је и инкорпорирала у наставни процес дискурсивно-стилистички, интеркултурални, социокултурални, етнокултурални, лингвокултуролошки и когнитивно-прагматички приступ у учењу руског језика као страног. Узимају се у обзир одлике наставе руског
језика као инословенског у словенској (бугарској) средини.
Кључне речи: руски језик као инословенски, бугарска методика наставе руског језика, интеркултурални приступ.

Славистика ХХII/2 (2018)

Нелли Александровна Красовская
Тульский государственный педагогический
университет им. Л. Н. Толстого
nelli.krasovskaya@yandex.ru

УДК 811.161.1'28:39
https://doi.org/10.18485/slavistika.2018.22.2.15
оригинални научни рад
примљено 28.02.2018.
прихваћено за штампу 04.10.2018.

ТЕРМИНОЛОГИЯ СВАДЕБНОГО ОБРЯДА
В ЮЖНОРУССКИХ ГОВОРАХ: НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ
В статье рассматриваются устойчивые выражения, которые являются частью свадебной
терминологии. Подобные выражения зафиксированы на территории южнорусского наречия
(тульские говоры) и отражают структуру южнорусской свадьбы. Данные выражения соответствуют предсвадебному, свадебному и послесвадебному этапу. В основном они символически называют основные действия, которые совершают участники свадебного обряда, поэтому по структуре их можно отнести к глагольным словосочетаниям.
Ключевые слова: русские говоры, тульская группа, русская свадьба, свадебная терминология, устойчивые выражения.
The article deals with some idiomatic expressions that are part of wedding terminology. Similar
expressions are recorded on the territory of the South Russian dialect (Tula dialects) and reflect the
structure of the South Russian wedding. These expressions correspond to the pre-wedding, wedding and post-wedding stages. They are symbolically called the basic actions of the participants of
the wedding ceremony, so they can be attributed to the verb phrase via their structure.
Key words: Russian dialects, Tula group, Russian wedding, wedding terminology, sustainable
expressions.

Свадебный обряд является одним из главных обрядов любого народа. В этнической традиции славян свадьба занимает центральное место как часть системы семейных обрядов и ритуалов. О русской свадьбе писали многие исследователи, в частности известны современные работы А.В. Гуры, Н.В. Зорина,
М.В. Костромичевой, С.М. Толстой и др., которые указывают на сложность,
многоэтапность и чрезвычайную семантическую нагруженность данного обряда. В южнорусской традиции свадьбу понимают как свадьбу-веселье, как переход к новой жизни, поэтому она чаще всего сопровождается общим радостным
эмоциональным фоном, смешными персонажами и т.д.
Мы ориентируемся на языковой и частично фольклорный материал, который был в течение последних десяти лет зафиксирован на территории одного
из регионов южнорусского наречия, а именно на территории бытования тульских говоров. Можно в принципе говорить о том, что все основные культурные,
языковые, ментальные особенности, характеризующие южнорусские говоры,
отмечаются и в тульских. Тем не менее, исследователи свадебного обряда неоднократно отмечали, что его структура в тульском регионе далеко не однозначна и не так проста. По мнению фольклористов, на территории распространения тульских говоров пересекаются некоторые черты свадьбы-веселья как
типа южнорусской свадьбы и свадьбы-похорон как типа севернорусской свадьбы, то есть, скорее, этот тип свадьбы можно отнести к среднерусскому типу.
Так, Ю.В. Гайсина подчеркивает: «Как известно, на восточнославянских терриСлавистика ХХII/2 (2018)
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ториях исследователи выделяют два типа свадьбы: свадьба-«веселье» (южный
тип) и свадьба-«похороны» (северный тип). Каждому типу обряда свойственны
индивидуальные характеристики…Верхнеокская свадьба сочетает черты обоих типов ритуала…» (Гайсина 2007: 348). Наши наблюдения позволяют делать
выводы о том, что в структуре свадебного обряда, бытующего в тульском регионе, отмечаются южнорусские и некоторые севернорусские черты.
Обращаясь в своих исследованиях к языковой стороне рассматриваемого обряда, мы прежде всего останавливаемся на тех единицах, которые репрезентируют как отдельные действия, так и некоторые целостные явления свадебного
комплекса. В определенной степени новизна нашей работы видится во введении в научный обиход некоторого количества устойчивых сочетаний, относящихся к свадебной терминологии, и речений, их сопровождающих. Фиксация в
полевых условиях подобного материала до сих пор является насущной проблемой как фольклористики, так и диалектологии и важна для изучения культуры
и языка любого этноса.
Собранные нами устойчивые выражения отражают структуру свадебного
обряда, то есть называют действия, которые характерные для различных этапов свадебного комплекса. Такие выражения еще живы в памяти населения нашего региона (поясним, что здесь отражен материал, который собирался нами в
течение последнего десятилетия от 70-95-летних носителей диалекта). Однако
нельзя говорить, что сейчас свадебный комплекс сохранен в своем традиционном и архаическом виде, конечно, целый ряд этапов и отдельных действий
утрачен, но еще в 50-80-е годы ХХ века зафиксированные нами выражения использовались очень активно. Традиционный свадебный обряд был многодневным и состоял из нескольких этапов. Обычно выделяют предсвадебный этап,
саму свадьбу и послесвадебный этап. В наших записях часто встречаются рассказы о том, что свадьба проходила два-три дня, но, например, в с. Иевлево
Богородицкого района Тульской области была записана информация о том, что
свадьба могла длиться 5 или 6 дней.
В ходе предсвадебного обряда происходило знакомство семей, дети которых
собирались вступать в брак, знакомство самих невесты и жениха, обсуждение
того, как будет проходить свадьба.
Зафиксированные выражения довольно подробно освещают предсвадебный
этап. Последовательность реальных действий несколько отличается в рассказах
информантов, имеется определенная вариативность, но в целом к предсвадебному этапу можно отнести такие выражения, как приходить за рубахой (ʻчасть предсвадебного ритуала – первый приход жениха в дом к невесте для снятия мерки, по
которой невеста шила жениху свадебную рубахуʼ). Сваталися, сваты приходили, потом вечер проводили, за рубахай приходили жених с дружкой. (д. Кураково,
Бел.) (сами выражения и речения взяты из картотеки тульских говоров, их сопровождает указание на населенный пункт и район фиксации или иной источник –
Н.К.); кидать кости (ʻв процессе предсвадебного этапа под стол бросать кости и
соревноваться в том, чья родня их захватитʼ). Приносили курицу, съедали, а кости
кидали под стол. (с. Иевлево, Богор.); лапшу хлебать (ʻчасть свадебного обряда,
в ходе которой подруги невесты ходят к жениху и со стола воруют продуктыʼ). А
ходили еще девки лапшу хлебать, кто какой кусок унесет. (с. Иевлево, Богор.). В
Славистика ХХII/2 (2018)
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этих выражениях репрезентируются разнообразные визиты сторон с различными
целями в процессе подготовки к самому свадебному действу.
Довольно устойчивой выглядит такая часть предсвадебного обряда, как знакомство родственников невесты с домом жениха, осмотр хозяйства, двора, самого жилья. Этот процесс называется несколько по-разному, но ключевыми
глаголами для обозначения указанных действий являются глаголы смотреть,
мерить, считать. Значительно варьируются в устойчивых выражениях лексемы, связанные с указанием на то, что именно необходимо смотреть: это могут
быть колышки (колушки), лавки, полати, колья, дом, поместье. В абсолютном
большинстве случаев в основе подобных выражений лежит метонимия: вместо
указания на целый дом или усадьбу обозначается только какая-то часть: лавочка,
полати, колышки. На наш взгляд, частотное использование именно данных лексем в подобных выражениях символично, так как они обозначают определенную границу или какую-то часть, которая семантически связана с продолжением рода: скамья, полати. К подобным выражениям мы относим: дом смотреть
(ʻчасть свадебного обряда, в ходе которого родственники со стороны невесты
производят осмотр дома и хозяйства женихаʼ). Дом смотреть приходили – это
как колышки смотреть ходят. (д. Ливенское, Лен.); колушки (колышки) смотреть (мерить) (употребляется в указанном выше значении). У жениха колушки смотреть ходили. Это заведенье такое перед свадьбой было. (п. Арсеньево,
Арсен.). Колушки смотрели. Ну приходили смотреть колушки, как живуть. (с.
Николо-Жупань, Одоев.). Жених сватается, а в ответ визит в дом жениха:
смотрели, обмеряли колышки. Невеста должна была сшить шторы на окна. (с.
Стояново, Одоев.). Колышки ездили смотреть, на блины к невесте ездили. Под
самую свадьбу идут колышки смотреть. (с. Стояново, Одоев.) Перед свадьбой
родители невесты смотрели колушки у жениха. (п. Арсеньево, Арсен.); колья
считать (данное выражение синонимично приведенному выше). Колья считали некоторые, а зимой я выходила, не считали. (с. Стояново, Одоев.); лавочки
смотреть (также употребляется как синонимичное выражение). У нас говорят
не колышки смотреть, а лавочки смотреть, а так всё смотрят: и дом, и двор.
(с. Симоново, Заок.). Еще были зафиксированы три выражения с подобным значением: полати смотреть, поместья смотреть, дом смотреть: Полати ездили смотрели перед свадьбой. (с. Нарышкино, Т-Огар.). Когда уж все слажено,
невестина родня ходила поместья смотреть: куда невеста жить придет, хорошо ли ей будет. (с. Шилово, Ефрем.). Смотреть дом, окна мерить свекр,
свекровя и′дуть. (п. Бельковский, Вен.).
Родня невесты посещала дом жениха не только для осмотра его хозяйства, подворья, но и для непосредственного приготовления к свадьбе и будущему проживанию невесты в доме у мужа. Обычно в процессе приготовления к свадьбе невеста
должна была сшить занавески на окна, некоторые информанты нам рассказывали и
о том, что если невеста богатая, то она могла сшить занавески и для того, чтобы отгородить свою с мужем постель, чтобы украсить печку, закрыть полати и т.д. Для
того чтобы сшить занавески и подобным образом обустроить жизнь, необходимо
было сначала измерить высоту окон, стен, дверей и т.д., поэтому часто встречаются такие выражения, как обмерять окна (ʻчасть предсвадебного обряда, в процессе которой невеста или ее родня обмеряет окна и двери в доме жениха, чтобы
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сшить занавесиʼ). Невестина родня окна обмерять ходила. (д. Пруды, Волов.).
Окошки обмерять – это занавески какие: хоть собачья конура, а всем подарки
и занавески. (д. Пруды, Волов.). Следует сказать, что сам процесс снятия мерок
превращался в шумное предсвадебное действие, веселое и задорное.
Непосредственно же перед свадьбой дом жениха необходимо было украсить,
повесить новые шторы, рушники. Выражения, которые репрезентируют подобные действия, обычно указывают на то, что украшению подвергался только
какой-то один элемент жилого помещения, чаще всего отмечается, что это угол:
наряжать угол (ʻчасть свадебного обряда, в ходе которого родственники невесты приходят в дом жениха украшать комнату, вешать занавески, иконыʼ).
После выкупа крёстная невесты наряжает угол в доме жениха, а ей другие
подсобляют. (с. Иевлево, Богор.). Угол наряжали: шторки вешали, святой
угол обделают сначала под свадьбу. (д. Ново-Архангельское, Одоев.). Угол наряжали уже в день свадьбы, дынки были у невесты, восковой венец и дынки.
(с. Кузовка, Богор.). Думается, что такое устойчивое использование лексемы
угол в данном случае вполне закономерно: угол становится символом начала
новой жизни, частной, отдельной. В русском языке часто можно услышать: у
него не было своего угла, они получили свой угол, уйти в свой угол. В таких выражениях лексема угол имеет значение ʻприют, пристанищеʼ, поэтому не удивительно, что и в выражениях, относящихся к свадебному обряду, это слово имеет
расширительное употребление и используется в значении ʻдом, жильеʼ.
Перед свадьбой договариваются о финансовой стороне, дают жениху деньги
на начало семейной жизни, стараются произвести благоприятное впечатление на
окружающих, в том числе на новых родственников. Или накануне свадьбы, или с
утра в день свадьбы в дом родственников отправляется приданое. Все это множество действий отражено в следующих выражениях: выходные деньги (ʻденежная
сумма, вкладываемая родителями жениха в свадебный пир и в обустройство домашнего хозяйства будущей молодой семьиʼ), уговорные деньги (ʻденьги, обещанные при сговоре, на «ладах»ʼ). Предсвадебная ситуация может быть отражена в следующих конструкциях: на вы′хвал (ʻна показ; в ходе предсвадебной части
женщины выносили на показ различные вещиʼ). Под свадьбу носили женщины рубаху, полотенце, перчатки, носки, эт носют на выхвал, чтоб удивить. (д.
Пруды, Волов.). На первый день постель везут на выхвал. (д. Пруды, Волов.); напод то′ржино (ʻперед самой свадьбой, накануне свадьбыʼ). А на-под торжино
ходили родители невесты к жениху, приносили подарок. (с. Непрядва, Волов.);
идти с повестью (ʻприходить перед свадьбой к невесте с кашейʼ). Перед свадьбой вечером к невесте приходят с повестью. (с. Иевлево, Богор.).
Значительное место в предсвадебной части обряда имеет общение сторон по
поводу приданого невесты. Об этом говорят так: выговаривать норму (ʻв процессе предсвадебной части обряда родственники жениха и невесты договариваются о том, что именно войдет в приданое невестыʼ). К невести приходили
женихова родня и норму выговаривали, там зерница, картошки сколько, овечку, может, дадут. Это норма такая была, вот за невесту норму выговаривали. (с. Стояново, Одоев.); везти постель (ʻотправлять в дом жениха приданое
невестыʼ). Часть родственников невесты оставалась в доме и готовила к отправке приданое – постель везти. (Гайсина); везти постелку (употребляется в
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таком же значении). Постелку собирали и везли, у кого что: подушки, одеяки,
думочки для ребеночка. (д. Пруды, Волов.). Здесь можно обратить внимание на
то, что чаще всего совокупность приданого именовалась постелью, хотя могла
в себя включать не только постельные принадлежности. Само приданое в тульских говорах именуется по-разному: сундук, коробка, короб, коробья.
К предсвадебной части обряда относили также различного рода посиделки
в доме у невесты. Об этом говорили: пропойный день (ʻзастолье вечером накануне свадьбыʼ). О невесте, которая уже была готова к свадьбе, обычно говорили, что ее пропили, поэтому довольно регулярно встречаются такие выражения,
как пропитая девка (ʻпросватанная невестаʼ). Да уж что про неё теперь говорить: она пропитая теперь девка. (с. Кузьмёнки, Арсен.). Непосредственно
накануне свадьбы организовывали невестины посиделки (ʻдевичник, посиделки невесты у неё в доме перед свадьбойʼ). Невестины посиделки проходили невесело, ревела я. (г. Ясногорск.).
Одно из посещений будущих родственников перед свадьбой называлось ходить за мылом (ʻчасть предсвадебного обряда, в ходе которого подруги и родственники со стороны невесты шли к жениху за мыломʼ). За мылом часов в
10–11 утра ходили, а часов с 10 вечера крёстные стелили постель, разбивали горшок, мелкие деньги на пол бросали, а невеста должна была что-то
подарить.(с. Иевлево, Богор.). Сначала за мылом идут к жениху. (с. Иевлево,
Богор.). Кандылихи-то свадьба была, мы с ёлкой по деревне за мылом ходили.
(д. Кобылинка, Богор.). Подчеркнем, что такое действие могло происходить и
утром в день свадьбы, по словам информантов. Тут хочется вспомнить о том,
что баня является обязательной частью северного типа свадьбы. На территории
тульского региона не отмечалась традиция ходить в баню в день свадьбы, но
связанные с банными процедурами детали присутствуют.
Центральным днем всего свадебного обряда, конечно, считался сам день
свадьбы. Итак, он начинался с того, что нужно было пробивать зорю (ʻвстречать
утро в день свадьбы песнями и ритуальными действиямиʼ). В самый день свадьбы парни с девушками зорю пробивали. (с. Свиридово, Вен.). Затем о начинающемся свадебном торжестве необходимо было оповестить местных жителей, то
есть нужно было по селу с ёлкой ходить (ʻчасть свадебного обряда, в ходе которой
организаторы свадьбы приглашали гостей на свадебное пиршество, зазывали на
свадьбуʼ). Перед свадьбой ходили с ёлкой и звали. (с. Иевлево, Богор.). Отметим,
что слово ёлка в данном случае является словом, которое обозначает свадебный
символ, свадебное дерево. Это действительно могла быть небольшая ёлочка, мог
быть любой куст или даже высокая трава, например, репейник. Обычно свадебно
дерево наряжали различными ленточками, цветными бумажками.
Когда подруги одевали и причесывали невесту, то она могла кричать в голос
(ʻчасть свадебного обряда, плач невестыʼ). А потом утром встають подружки, а невесты тогда в голос кричали: «Зоренька собирается – подруженьки собираются, хочут-хочут нас разлучить, милинькии подруженьки». (д. Красный
Холм, Волов.). В тульских говорах такие выражения сейчас встречаются непоследовательно. Однако элемент оплакивания невестой своей судьбы также выражается глаголами выть, плакать, которые нами были отмечены неоднократно в связи с описанием свадебного обряда.
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После того как жених оказывался в доме невесты, ему необходимо было
брать норму (ʻчасть свадебного обряда – символический выкуп невесты; получение семьей жениха даров от семьи невестыʼ). Норму брали родичи жениха,
когда свататься приходила женихова родня, на сватушках – украшенья разные, а иной случай и что для хозяйства. (д. Ново-Архангельское, Одоев.). Затем
шел процесс выкупа невесты: выкупать место (ʻв ходе свадебного обряда за
специальную плату покупать место рядом с невестойʼ). Место выкупать – это
рядом с невестой, а нельзя посыпать мелочью и давать мелочь – такая жизнь
и будет. (с. Стояново, Одоев.); окупать ёлку (ʻчасть свадебного обряда, связанного с выкупом невестыʼ). Окупают ёлку, а невеста сидит за столом, бабушкам давали водки, закуски. Если согласны, то вылезали из-за стола, а если нет,
то скалками стучат. (п. Одоев.); выкупать невесту (ʻчасть свадебного обряда,
в ходе которой за невесту вносится символическая плата, а сама невеста переходит к женихуʼ). Выкупали невесту весело, с шумом. (д. Горбачево, Одоев.); колодец показывать (ʻчасть свадебного обряда, в ходе которой его участники накрывали колодец тканью и просили за него выкупʼ). Так вот девчонки станут
у колодца и давай колодец показывать, значит денег им давай, а то водицы не
дадут и в дом не пропустят. (д. Ливенское, Лен.).
Родня и подруги невесты должны были косу продавать (ʻчасть свадебного обряда, в ходе которой подруги невесты получали специальный выкуп за
косу невестыʼ). Бабы поют, косу продавали. (с. Стояново, Одоев.). Тут начинался настоящий торг – косу продавали, чтобы выпустить молодую из дому:
водку брали и подарки, девчата голосили, дверь лентами завязывали, на невесту сеть накидывали. (п. Арсеньево, Арсен.). Ето называется косу продавать.
(д. Кураково, Бел.). Косу продавали как на свадьбе-то было. (п. Арсеньево,
Арсен.). Еще косу продавали. Када за столом сидять, подруга торг зативаить
– за косу-то жених плотить. (с. Николо-Жупань, Одоев.).
Невеста в процессе выкупа сидела за ёлкой, о которой мы уже говорили
выше, или – за садом (ʻдеталь свадебного обряда, когда невеста сидит за свадебным деревомʼ). За садом кто сидит, за елкой-то? (д. Пруды, Волов.). В данном случае лексема сад – это переносное название одного свадебного дерева.
После выкупа невесты свадебный поезд двигался к церкви или в советское
время – в администрацию сельских поселений, в сельсоветы, где должны были
обвенчать или официально зарегистрировать брак. Перед этим жениха могли проверить на хозяйственность, то есть он должен был вожжу завожжать
(ʻобычай на свадьбе, в ходе которого жениха заставляют запрячь лошадь, чтобы проверить его хозяйственностьʼ). А ежли жаних важжу ни заважжаит,
худой муш достаница. (с. Шилово, Ефрем.). О самом процессе выезда из дома
невесты говорится в следующем выражении: поднять невесту (ʻувозить невесту из родительского дома в дом жениха в день свадьбыʼ). Подарки дарили после того, как жених поднял невесту. (д. Горбачёво, Одоев.).
Когда в доме невесты оставались родственники или соседи, которые приходили посмотреть на выкуп невесты, то они могли овин тушить (ʻчасть свадебного обряда – сбор соседей для того, чтобы доели и допили все, что осталось после свадебного застольяʼ). А тут собирались у нивести овин тушить.
Это надо все поесть и выпить, что осталось. Соседей собирали. (д. Красный
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Холм, Волов.); овин горит (ʻобряд тушения фонаря, которым украшалось застолье в доме невестыʼ). Фонарь за один угол подвешивали к потолку. На следующий день его сжигали, когда невеста, жених и его родня приходили на застолье в дом невесты: дружок поджигал фонарь с восклицаниями, которые
подхватывали другие присутствующие: «Овин горит!», - и сбрасывали его на
пол. (Гайсина). В то время, пока молодых венчали, оставшиеся в доме невесты
родственники, включая мать и отца (к венцу с невестой ехали её крёстные родители) устраивали небольшое застолье (садились овин тушить), затем выезжали с приданым невесты к жениху – постель везли. (Гайсина).
В процессе движения свадебный поезд неоднократно останавливался местными жителями, которые организовывали различные препятствия на пути поезда. Об этом могли сказать так: верёвки тянуть (ʻв ходе свадебного обряда
останавливать поезд с молодыми по дороге к церквиʼ). А ещё тогда верёвки
тянули, молодых останавливали. (с. Свиридово, Вен.). После венчания нужно было подвязать вожжу (ʻчасть свадебного обряда, во время которой невеста подаёт вознице вышитое полотенце, чтобы продолжить путь домой после
венчанияʼ). Выкупа от невесты мог потребовать и возница: он останавливал
лошадь, утверждая, что вожжа оборвалась и её надо подвязать. Невеста подавала ему вышитое полотенце (подвязать вожжу), возница брал его, затыкал за пояс, и все ехали дальше. (Гайсина).
После венчания невесту переодевали. Из этой части обряда нами были записаны такие выражения, как рога делать (ʻпричёска, при которой косы невесты (из крепостных крестьян) укладывались по разные стороны головыʼ). Косы
укладывались сзади (у вольных крестьян), либо по разные стороны головы –
рога делали (у крепостных крестьян). (Гайсина). И сюда же можно отнести еще
одно выражение: надевать бабью сухоту (ʻв свадебном обряде – надевать на
невесту поневу как символ супружеской жизниʼ). Матушки, подруженьки, // Не
надевайте на мене бабью сухоту. (Песня). (с. Кресты, Кур.). На что ты, братец, и девичью красоту снимаешь, бабью сухоту надеваешь? (Причитание).
(с. Малёвка, Богор.). Понятно, что в первом выражении слово рога именует
прическу, а во втором случае речь идет о символической и традиционной детали для южнорусского женского типа костюма – понёве.
В новый дом вместе с невестой могли приводить овцу, собинку, которую пускали во двор к другим животным, но чаще приносили с собой курицу-приданку, которую отпускали и смотрели, как она себя будет вести, не заклюют ли ее
местные куры. По этому поведению курицы делали выводы о том, как будет
жить невеста в доме жениха. Существует выражение в связи с этим: пускать
курицу в курятник (ʻобычай во время свадебного обряда, при котором родственники невесты пускали курицу в курятник в доме жениха и наблюдали за происходившим, что должно было предопределить отношения в новой семьеʼ).
И когда приезжали к жениху, пускали курицу у курятник и смотрели. (д. НовоАрхангельское, Одоев.).
Сам свадебный обед назывался каравайный обед (ʻв свадебном обряде – обед
у жениха для родственников невестыʼ); красный обед (в том же значении). К
жениху на красный обед едут. (с. Свиридово, Вен.).
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Обычно за обедом было довольно весело, но существовал некий условный
порядок. Например, считалось, что старшее поколение должно научить молодых некоторым премудростям семейной жизни. Этот момент нашел отражение в таком выражении, как дорожку показать (ʻв ходе свадебного обряда
какая-нибудь семейная пара или мать с отцом на свадьбе показывали молодым, как целоватьсяʼ). Дорожку нам показали, а мы не встали целоваться. (с.
Иевлево, Богор.).
Подруги же невесты на свое счастье укладывали лапти под то место, где сидели молодые: лапти подтыкать (ʻчасть свадебного обряда, в ходе которой
подруги невесты клали лапти под шубу, на которой сидят молодые, чтобы выйти поскорее замужʼ).
Обычно в свадебный день было несколько застолий (хотя существует мнение, что второе застолье было уже на следующий день). Второе застолье могли
называть также красный обед (ʻвторой стол на свадебном пире, во время которого происходит одаривание молодыхʼ). За красным столом и дарили подарки
всем. (с. Прудищи, Вен.). Процесс преподношения подарков – важный момент
в процессе застолья. Об этом часто говорят: дары дарить (ʻчасть свадебного
обряда, во время которого невеста дарит подарки семье женихаʼ). Застолье в
доме жениха связано с ритуалом, имеющим название дары дарить. (Гайсина).
Естественно, что количество приглашенных на свадьбу гостей точно регламентировалось, остальные жители села просто приходили глядеть невесту
(ʻперед свадьбой или во время свадьбы ходить со специальной целью – рассматривать невестуʼ). Вен. На девичник ходят пожилые женщины. И мы ходили
глядеть невесту. (с. Свиридово, Вен.).
Ближе к моменту окончания застолья крестная мать, родственники или подруги невесты шли постель греть (обогревать) (ʻчасть свадебного обряда, в ходе которой родные невесты ложились на постель перед молодой четойʼ). Постели грели, молодых укладали, свахи водили обогревать постель. (с. Стояново, Одоев.);
обминать постель (употребляется в таком же значении). Под свадьбу собираются подруги и спят на этой постели, обминают ее, но у невесты дома. (с. Кузовка,
Богор.). Перед свадьбой две подружки невесты ложились на постель и обминали
её. (с. Кузовка, Богор.). Крестная мать обминает постель или подружки, крестная мать и с утра проверяет. (д. Пруды, Волов.). Подружки обминают постель.
(д. Пруды, Волов.). Мы и ночи еще не ложились спать, постель только обминать
пошли, постель убирали подружки. (п. Бельковский, Вен.).
Утро второго дня свадьбы именовалось наране свадьбы (ʻутро второго дня
свадьбыʼ). Вероятно, в ранних версиях свадебного обряда второй стол приходился на утро следующего дня, наране свадьбы; в этом случае между застольями молодых отправляли спать. (Гайсина). О важности этого дня также говорят много, в
частности символ этого дня – блин – запечатлен в названии самого сбора родственников на мероприятия этого дня: собираться на блины (ʻна второй день свадьбы
приходить к невесте в гостиʼ). Величальные пели песни, их трое, голоса-то должны быть хорошие, горшки били, собирались на блины у невесты. (г. Белев.).
Однако прежде чем невесте будут предъявляться какие-либо испытания ее
следовало найти. Молодую жену, молодку, еще символично называли яркой
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(ʻмолодая овечкаʼ). Поэтому сначала необходимо было ярку искать (ʻобычай, когда на второй день свадьбы родственники невесты (ряженые) шли в дом жениха
искать невестуʼ). Ярку искать ходили на второй день свадьбы: невесту прятали,
ага, было. Потом ее усе искали. (с. Николо-Жупань, Одоев.). Ярку искал молодой,
как же без этого! (п. Арсеньево, Арсен.). Ярку обязательно искали. Приходили
ряженые. (д. Горбачево, Одоев.). После свадьби, на второй день ярочку ищуть,
приносють блинов напикуть, пасуду бьють. (д. Кураково, Бел.). Гости приезжают ярку искать. (с. Непрядва, Волов.). После свадьбы ищут ярку. (д. Хрусловка,
Вен.). Там они собирают всю родню на завтрак. Здесь-то и выясняется. Что невеста пропала. Начинаются поиски ярки. («Как под яблонькой такой…»). Ярку
обычно искало довольно определенное количество людей: милиционер, пастух,
медсестра, цыганка, – которые также в некоторых районах Тульской области еще
именовались чудаками, существует выражение: рядиться чудаками.
После того как невеста была найдена, ее подвергали ряду испытаний. В частности, могли бить горшки (ʻсвадебный обычай: на второй день молодых будили
биением горшков, после чего невеста заметала осколкиʼ). С утра приходили, били
горшки. Горшки пустые были. (с. Иевлево, Богор.). Невеста же должна была, например, вымести все черепки и при этом собрать все мелкие деньги, которые рассыпались вместе с осколками горшка. Ряд испытаний устанавливался для молодой семейной пары. Среди них часто встречается испытание, которое называется
по воду ходить (ʻчасть свадебного обряда, направленная на проверку сплоченности и взаимопонимания молодых супругов: на второй день свадьбы молодожены должны принести воды из колодца, все другие участники свадебного обряда
создают при этом различные препятствияʼ). По воду с утра надо было ходить, а
воду-то и не донесёшь, то ведро дадут худое, то воды нету. (д. Ливенское, Лен.).
Стежка была у колодца, туда по воду ходили, там стежку искали. (г. Белев.).
На второй день свадьбы также устраивалось застолье, которое именовалось
княжой пир (ʻзастолье, угощение на второй день свадьбыʼ). В ходе этого застолья встречается действие, которое называли молить каравай (ʻдействие на второй день свадьбы: дружка разрезает над головой молодоженов каравай, а затем
трижды соединяет и разъединяет образовавшиеся половины; символ супружеского акта продолжения родаʼ).
Таким образом, вариации в проведении свадебного обряда могут быть весьма
многочисленными, но можно подчеркнуть, что устойчивые выражения, зафиксированные нами на территории распространения тульских говоров и представленные здесь далеко не в полном объеме, дают возможность проследить структуру
и определенные этапы свадебного обряда. Они являются своего рода опорными пунктами в понимании последовательности действий южнорусской свадьбы.
Если принять во внимание тот факт, что абсолютное большинство приведенных
выше выражений имеет символическое значение, а слова, входящие в эти выражения, употребляются в переносном значении, то можно сделать вывод о том,
что весь свадебный комплекс символичен, и это известное положение мы еще раз
подтвердили с помощью обращения к семантике устойчивых выражений.
В свадебной терминологии можно выделять названия свадебных чинов, предметов и действий. В нашем случае на первый план выходят свадебные действия,
так как в приведенных выражениях ключевым словом является глагол (в абсоСлавистика ХХII/2 (2018)
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лютном большинстве случаев). По морфологической структуре основная часть
зафиксированных нами выражений – это глагольные выражения, которые представляют собой словосочетания с главным словом – глаголом. Лишь несколько
выражений можно отнести к субстантивным, так как они имеют в качестве главного слова существительное и называют какое-либо лицо или какую-то часть
свадебного обряда. Приведенные выше выражения могут быть по-разному классифицированы, однако мы все-таки склонны их относить к типу фразеологических единств, так как в целом их обобщенно-целостное значение определенным
образом связано со значением входящих в них компонентов.
Таким образом, в процессе анализа устойчивых конструкций, которые тематически можно отнести к группе обрядовых выражений, мы выявили их определенное единство, как формально-грамматическое, так и смысловое. Под смысловым
единством мы имеем в виду репрезентацию ими элементов южнорусского свадебного обряда и представление довольно целостной картины русской свадьбы.
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Нели Александровна Красовска
ТЕРМИНОЛОГИЈА СВАДБЕНОГ ОБРЕДА У ЈУЖНОРУСКИМ ГОВОРИМА:
ПОЈЕДИНОСТИ
Резиме
У раду се разматрају устаљени изрази који су забележени током теренских истраживања
на подручју јужноруских говора, конкретно у тулским говорима. Изрази припадају свадбеном
обредном циклусу и могу се посматрати као саставни део словенске свадбене терминологије.
Они репрезентују различите етапе (предсвадбену, свадбену и послесвадбену) свадбеног обреда, који се у целини може сматрати јужноруским, али у њему подједнако бележимо елементе средњеруског и северноруског обреда. Изрази које наводимо у раду углавном илуструју
симболичке обредне радње. Управо из тог разлога њихов већи део заступљен је путем глаголских конструкција. Бележење и анализа сличних израза и дан данас представља један од
важнијих задатака за истраживаче.
Кључне речи: руски говори, тулска група, руска свадба, свадбена терминологија, уста
љени изрази.
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ИСКАЖЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ
В КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ
(с точки зрения русской языковой картины мира)
Настоящая статья рассматривает искажение славянских мифологических образов в компьютерных играх из серии «Ведьмак» с точки зрения русской языковой картины мира. В работе сравнивается репрезентация славянских мифонимов в бестиарии игры и традиционное
восприятие этих образов в языковой картине мира русских.
Ключевые слова: мифоним, русская языковая картина мира, славянские образы, компьютерные игры, искажение образов.
This work explores the distortion of Slavic mythological characters in the computer game series
The Witcher. The work compares the representation of Slavic mythonyms in the game’s bestiary
and the traditional perception of these characters in the Russian linguistic worldview.
Keywords: mythonyms, Russian linguistic worldview, Slavic characters, computer games, distortion of characters.

В мире высоких технологий человек подвержен постоянной культурной
интерференции, глобализации и трансформации. Быстро меняющаяся среда
оказывает влияние на его перцепцию, мышление и поведение. Грань между
реальным и виртуальным стирается до такой степени, что обычными стали
понятия «компьютерная реальность», «виртуальная реальность», обозначающие на самом деле нечто нереальное. И если ХХ век дал миру феномен «homo
ludens» («человек играющий» по Хеизинге), то ХХI век «апгрейдовал» этого
человека играющего, вывел его на высокотехнологичный уровень и превратил
в геймера.
По статистическим данным Intel за 2015 год 1,8 млрд. человек можно считать геймерами1. Один из самых популярных жанров компьютерных игр – это
компьютерные ролевые игры (Computer Role-Playing Game, CRPG или RPG). В
ролевых компьютерных играх мифология часто является ядром формирования
альтернативного мира. В нем игрок, который является языковой личностью
(по Ю. Н. Караулову), носителем определенной языковой картины мира, выступает в роли одного из персонажей и теоретически на определенное время меняет свою личность.
В данной работе рассмотрим, как мифологическая картина мира славян репрезентирована в компьютерных играх, и какое влияние оказывает эта репрезентация на языковую личность носителей русского языка.
1

Информация указана на сайте https://3dnews.ru/918930
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В мифологической картине мира закодировано мифологическое сознание,
проявляющееся в виде составляющих ее концептов. По определению Ю. С.
Степанова концепт – это: «идея, включающая абстрактные, конкретно-ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки, а также спрессованную историю
понятия» (Степанов 1997: 41–42). В целях данной работы принимаем рабочее
название мифологемы, которым будем обозначать концепты, т.е. невербальные
единицы мифологической картины мира. Чтобы разграничить невербальные
единицы от вербальных, вводим термин мифонимы. Вслед за Матвиенко под
этим термином будем понимать «лексические единицы мифологического содержание, вербализующие концепты-мифологемы отдельного этноса и содержащие этноспецифическую информацию» (Матвиенко 2010: 43).
Рассмотрим соотношение мифоним – мифологема, а также искажение славянских образов в компьютерных играх в рамках русской языковой картины мира на примерах русской локализации популярной серии игр «Ведьмак»
(Wiedźmin), созданных компанией CD Projekt Red по одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского (Andrzej Sapkowski).
Исследователи творчества Сапковского выделяют высокую степень интертекстуальности и реконструкцию славянских образов как характерные особенности его стиля (Zaborowski 2015: 21–33). Наряду с этим надо отметить и т.
наз. retelling (пересказ), как специфический для его произведений литературный прием. Милош Йоцич (Милош Јоцић) отмечает, что «в основе этих историй часто лежат польские, словенские и, вообще, европейские сказки или легенды, чьи действие, образы и мораль Сапковский сильно иронизирует, или как
признается сам автор, трансвестирует» (Јоцић 2016: 301)2.
Д. Арестова выделяет три уровня его работы – уровень классической мифологии, уровень авторской мифологии и аналитический уровень. В рамках
аналитического уровня она рассматривает созданный ими «Бестиарий» в двух
частях и отмечает, что Сапковский сделал «попытку рефлексии, создавая нехудожественные произведения, обобщающие и систематизирующие сведения о
мифологических персонажах» (Арестова 2012: 245).
Хотя бестиарий игр основан на произведениях Сапковского, будем рассматривать игры как отдельный продукт, а не как часть «Саги о ведьмаке» (Saga
o wiedźminie). Сам автор в одном интервью подчеркивает: «Со всем уважением, но пора сказать это прямо — игры не являются «альтернативной версией»
или сиквелом. Это свободная адаптация, содержащая элементы моих работ, —
адаптация, созданная другими авторами».3
В своем исследовании «Gra The Witcher w uniwersum Wiedźmina» Мария
Гарда (Maria Garda) рассматривает перенос истории из романа в игру как перенос отдельных элементов сюжета и избранных героев. Творцом истории в игре
является сам игрок, а не автор. В том смысле «Продукт CD Projekt не только
встроен в созданном Анджеем Сапковским мире, но является его продолжением в новой среде» (Garda 2010: 21).
Перевод наш. – Е.М.
Интервью в переводе на русский язык публиковано на http://www.sapkowski.su/modules.
php?name=News&file=view&sid=107
2
3
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С другой стороны, локализации игры для разных стран тоже следует рассматривать как отдельные продукты, так как в них существуют отличия не только
от оригинального художественного текста Сапковского, но и от польской версии игры.
Материал для нашей работы эксцерпирован из описания бестиария русской
локализации игр (далее – БРЛИ)4, которая адаптирована сообразно русской
языковой картине мира.
Бестиарий «Ведьмака» насчитывает больше двухсот образов. Встречаются
мифонимы из мифологических картин мира славян, евреев, индейцев, англосаксонцев, арабов, японцев, латиноамериканцев и т. д. Многие образы придуманы самим Сапковским. По названию и характеристикам они настолько похожи на реально существующие в мифологии, что трудно отличить их. Из всего
бестиария мы выделили мифонимы, встречающиеся в языковой картине мира
русских, чьи корни восходят к славянской мифологии, такие как бес, домовой,
леший, полуденница, яга, волколак, кащей, кикимора. Чтобы выявить какие мифологемы стоят за этими мифонимами, и проследить искажение образов, мы
сравним традиционное восприятие о них у носителей русского языка, зафиксированное в Мифологическом словаре 1991 г. под редакцией Е. М. Мелетинского
(далее – МФС), и их описание в БРЛИ «Ведьмак».
Эксцерпированный материал можем распределить в две группы:
1. Искажённые образы (мифоним в некоторой степени не совпадает со славянской мифологемой)
Яга, домовой, бес, леший, волколак, полуденница,
2. Замененные образы (мифоним полностью не соответствует мифологеме)
кикимора, кащей
Искажённые образы
Яга
Баба-Яга хорошо знакомый образ лесной старухи. Как антагонист, который
противодействует главному герою, она является важным элементом процесса
становления характера героя. В традиционном представлении русских она связана с несколькими обязательными атрибутами: костяная нога, слепота, избушка на курьих ножках и помел.
Ведьмаковская Яга, как и славянский первообраз – злая ведьма, но она разбивает стереотипы, отрицая именно обязательные атрибуты. По описанию в
бестиарии игры «внешне она похожа на старую уродливую женщину, а также
славится своей ведьминской вредностью. Эти твари питаются человечиной,
и хотя они с удовольствием употребляют в пищу и трупы, предпочитают яги
свежую и еще теплую плоть. Яги охотятся по ночам и на время охоты собираются в группы, которые кметы называют «шабашами». Они любят обманывать своих жертв и издеваться над ними, но в рассказах о полетах на помеле
и избушках на курьих ножках нет ни слова правды» (БРЛИ).
4
Не путать бестиарий игры с литературным произведением «Бестиарий» Сапковского,
где автор рассматривает уже и канонические мифологические образы.
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Фольклорный мотив противоборства Бабы-Яги и доброго молодца появляется в игре, но в характере ведьмаковской Яги больше отсылок на ее чудовищную
суть, чем в традиционном образе. По мнению В. Я. Проппа в славянском образе
из сказок обнаруживаем черты похитительницы, воительницы, но и дарительницы, к которой приходит герой (Пропп 2000: 36-89). В физическом плане сразу
замечается, что не хватает одной из основных характеристик славянской БабыЯги – костяной ноги.
Хотя образ в игре искажен, описание намекает на несовпадение со славянской мифологемой, что дает возможность игроку осознать, что существует другое, традиционное восприятие образа.
Бес
По данным МФС образ бесов для русских связан с языческими религиозно-мифологическими представлениями о злых духах: «В христианских религиозно-мифологических представлениях Б.— духи зла, антагонисты троицы
и ангелов, слуги, воины и шпионы дьявола, «враги невидимые» человеческого рода. Как сеятели дурных внушений, болезней (особенно душевных расстройств — «беснования») и всякой скверны и порчи, как разрушители социальных связей» (МФС 1991). Бесы – это падшие ангелы. Распространено
представление о бесах, предлагающих себя для блуда мужчине — в виде
женщины («суккуб»), а женщине — в виде мужчины («инкуб»). Такое представление указывает на связывающую роль бесов между языческими традициями и христианством.
Ведьмаковские бесы – это «ходячая гора мускулов, увенчанная рогатой головой с пастью, полной острых зубов. Как и его более редкий родственник,
бука, бес живет в густых чащах, в топях и на болотах. Когда это возможно, он избегает людей. Но если этого не удается, то убивает их безо всякого
труда» (БРЛИ).
Отличия традиционного и игрового образов можно рассматривать в двух направлениях – в физическом плане и в их генезисе. Ведьмаковские бесы обладают физическими характеристиками полнокровных героев, что не соответствует
традиционному представлению о бесплотности бесов. Что касается генезиса,
в игре полностью утрачен религиозный элемент. Сохранена только языческая
связь с суккубами.
Домовой
Мифоним «домовой» в русской локализации игры встречаем в двух разновидностях – домовой и домовой-доплер5.
1. домовой – «маленький человечек в остроконечной шляпе. В обмен на помощь по дому домовой получает миску молока, которую он выпивает поздно
ночью» (БРЛИ).
2. домовой-доплер - «они становятся чрезвычайно опасными. Сражение
с ними быстро превращается в бой с самим собой. Или, если точнее, с соб5

В польской версии ему соответствует сhochlik.
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ственным зеркальным отражением, наделенным теми же умениями и слабостями» (БРЛИ).
У русских образ домового – образ духа дома. Он хранитель дома и от его
благорасположения/ неблагорасположения зависит жизнь хозяев. По данным
МФС «Представлялся в виде человека, часто на одно лицо с хозяином дома,
или как небольшой старик с лицом, покрытым белой шерстью» (МФС 1991).
Возможность принимать облик хозяина роднит его с образом домового-доплера из «Ведьмака», а связь с домом – с первым видом ведьмаковских домовых.
Традиционный образ «расчленен», а отдельные элементы распределены – социальные функции забирают на себя домовые, физические характеристики – домовой-доплер.
Леший
Образ лешего в игре один из самых достоверных. Он почти полностью совпадает с представлением духа леса, сложившимся в русской языковой картине мира. Он олицетворяет природу и у него антропозооморфные черты.
Традиционный образ всегда враждебен человеку, в отличие от Ведьмаковского,
который нападает только тех, кто оскорбляет природу.
Волколак
Славянские волколаки – оборотни, превращающиеся в волков. Мелетинский
связывает волколаков со свадебным ритуалом.
«Считалось также, что колдуны могли превратить в волков целые свадебные
поезда. Исключительная архаичность этих представлений явствует из того, что
в других индоевропейских традициях (в частности, хеттской) превращение жениха в волка связывается с распространённой формой брака — умыканием (насильственным уводом невесты)» (МФС 1991).
В бестиарии «Ведьмака» на образ волколака заметное влияние оказал образ
западноевропейского вервольфа.
Превращение в волка связано с луной, оно происходит против воли человека, который потом не помнит что делал. В советах, данных к игре, как справиться с волколаком, встречается: «Для борьбы с волколаками хорошо подойдёт меч, покрытый специальным маслом от проклятых существ, или бомба,
начинённая серебром, которая временно заблокирует их способность к регенерации» (БРЛИ)
Ведьмаковский волколак – сочетание славянского и западноевропейского
представления об оборотнях.
Полуденница
Ведьмаковская полуденница соответствует славянской полуднице.
В бестиарии «Ведьмака» это разновидность призраков в виде бледной, истощенной девушки. «Полуденницы рождаются в полдень от жары, печали
и пота пахаря. В жарком мареве над полями они собираются и дико танцуют, создавая небольшие вихри. Полуденницы не любят, когда на них ктоСлавистика ХХII/2 (2018)
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то смотрит. Те, кто за ними подсматривает, должны с ними танцевать.
Полуденницы прекращают танцевать, когда солнце клонится к закату, а похищенный человек уже давно мертв от страха и изнеможения» (БРЛИ). В
некоторой степени отличается от оригинального образа, где отсутствует мотив танцев, которым заменен оригинальный мотив полевой работы. В традиционном восприятии полудницы – «полевые духи, в частности воплощение
солнечного удара. П. представляли в виде девушки в белом платье, с длинными волосами или косматой старухи, появляющейся в поле (обычно во ржи:
другое русское название П.- «ржаница») и преследующей тех, кто работает
в поле» (МФС 1990:672).
Замененные образы
Кикимора (кикимора-воин, кикимора-королева, кикимора-рабочий)
В БРЛИ «Ведьмак» встречаем следующее описание кикимор:
«Кикиморы это живое оскорбление богов, самые уродливые твари на свете.
Они отвратительны в силу своей схожести с пауками, и даже самые мелкие
из них - рабочие - смертельно опасны» (БРЛИ).
В русской локализации игры кикиморы – инсектоиды, которые живут в
иерархической системе, напоминающей систему муравьев – королева, рабочие, воины. Упоминается еще, что «От кикимор-воинов несет болотным запахом» (БРЛИ).
Этот образ полностью противоречит традиционному представлению о кикиморе. В русской традиции кикимора антропоморфное существо. Это злой
дух восточнославянской мифологии, маленькая, уродливая женщина. Живет
она либо в человеческих домах, либо на болотах (кикимора болотная). В МФС
Мелетинского упоминаются некоторые основные характеристики кикиморы:
1. по ночам беспокоит маленьких детей;
2. может выжить хозяев из дома;
3. враждебна мужчинам;
4. может вредить домашним животным, в частности курам;
5. путает пряжу (сама любит прясть или плести кружева — звуки ее прядения в доме предвещают беду); (по МФС 1991)
Помимо болотного запаха, который отсылает мифонимом кикимора из
«Ведьмака» к болотной кикиморе, можно найти еще одну очень отдаленную
связь между славянской мифологемой и игровой кикиморой за счет пятого пункта «путает пряжу». Прядение с древних времен ассоциировалось с пауками.
Кащей
В славянской мифологии встречаем образ Кащея (Кащея Бессмертного) –
злого чародея. В русской локализации игры «Ведьмак» тоже появляется кащей,
но он искусственное создание, которого создал могущественный чародей. Тут
кащей инсектоид.
Славистика ХХII/2 (2018)

164	Елица Димитрова Миланова
В этих двух случаях возникает вопрос можно ли вообще говорить о славянском образе. Здесь присутствует славянский мифоним, за которым – неславянский, авторский образ.
Анализ примеров привел к следующим выводам:
1. Мифонимы в БРЛИ встречаются только в искаженном виде. Никогда
полностью не соответствуют мифологеме, характерной для русской языковой картине мира.
2. Часто образ искажается сознательно, чтобы придать ему больше «темных красок» и сблизить с монстрами.
3. Наблюдается тенденция смешивания славянского образа с западноевропейским.
4. Часто используется существующий в русском языке мифоним славянского происхождения, но за ним совсем другая мифологема.
Все это указывает влияние на втором уровне языковой личности русскоязычного игрока – а именно лингвокогнитивном, где из понятий, идей и концептов
складывается картина мира. К чему это приведет, в действительности сможем
проследить, наблюдая и исследуя уже самих игроков в процессе их развития.
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У КОМПЈУТЕРСКИМ ИГРАМА
(из угла руске језичке слике света)
Резиме
У раду се разматра изобличеност ликова из словенске митологије у компјутерским играма под називом „Вештацˮ са становишта руске jезичке слике света. Упоређује се приказ словенских митонима у бестијаријуму игре и традиционални доживљај тих ликова у митској
слици света Руса.
Кључне речи: митоним, митологема, руска митска слика света, словенска митологија,
компјутерске игре, изобличеност.
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АНТРОПОНИМИ ПУШКИНОВИХ
ПЕСАМА ЗАПАДНИХ СЛОВЕНА
Ово истраживање је један од сегмената књиге о Српском Пушкину, која је у припреми за
штампу. У датом тексту предмет нашег истраживања је корпус антропонима Пушкиновог
зборника Песме Западних Словена („Песни западных славян“, 1834). Као предтекст овог циклуса послужила је мистификација зборника француског писца П. Меримеа Гусле („Guzla“, I
издање 1827), дела према чијем се подражавању руски песник понео стваралачки. Изабравши
за препев једанаест песама из Гусала, он је додао још три које је сам написао, и две које је
превео са српских оригинала, користећи антологију Вука Караџића.
Кључне речи: Пушкин, Песме Западних Словена, Мериме, мистификација, српска и руска имена.
The study discusses the problem of the onimization of anthroponyms from the largest poetic cycle of Pushkin ”Songs of the Western Slavs” (1834). We conducted an analysis from the etymological standpoint and the stylistic function of the fabula and form, comparing them with the
French original (“Guzla” P. Merimee), and their translations to the Serbian language. Conclusion:
Onomastics, first at all anthroponyms in “Songs of the Western Slavs” is the result of Pushkin’s
great interest for Serbs and Serbian history and culture.
Keywords: Pushkin, Songs of the Western Slavs, Merimee, mystification, Serb and Russian names.
Над Сербией смилуйся Ты, Боже!
(А. С. Пушкин)

Општепознато је да је непосредним поводом за настанак Песама Западних
Словена послужило Пушкиново познанство са „Изабраним илирским песмама“,
тј. анонимно штампаним фалсификатом Меримеа, под насловом Гусле. Такође
знамо да су се и у просуђивању фолклорне „оригиналности“ датог зборника преварили не само такви песници као што су: А. Пушкин, А. Мицкевич, Т. Готије, Ж.
Нервал, него и историчар Л. Ранке. (Није насео једино В. Гете). Ипак, овде ваља
имати у виду и друге мотиве Пушкиновог интересовања за тематику Балканских
Словена, најпре популарно у тој епоси интересовање за народно стваралаштво
уопште, а пре свега за „егзотичне“ етникуме. Узгред речено, пре него што се латио да пише Песме Западих Словена Пушкин је већ био испољио свој таленат у
писању бајки: Бајка о попу и његовом слуги Балди („Сказка о попе и работнике
его Балде“, 1830); Бајка о медведици („Сказка о медведихе“, 1830); Бајка о цару
Салтану („Сказка о царе Салтане“, 1831); Бајка о рибару и рибици („Сказка о
рыбаке и рыбке“,1833, у рукописној белешци назвао ју је „српском“!); Бајка о
мртвој принцези и о седморици јунака („Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях“, 1833); Бајка о златном петлићу („Сказка о золотом петушке“, 1834).
Скоро истовремено и Н. Гогољ је обратио пажњу на богатство украјинског
фолклора, преосмишљавајући га у својим бајколиким Вечерима у сеоцету код
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Дикањке („Вечера на хуторе близь Диканьки“ (1831-1832) и штампаној у зборнику Миргород легендарно-фантастичној приповести Виј („Вий“, I редакција
1835, друга - 1842).
Несумљива је чињеница да је на Пушкинове погледе на свет, те и његова
естетичка схватања, утицало и словенофилство, чињеница да га је посебно привлачила српска слободољубивост, са којом је имао прилике и да се боље упозна за време боравка у Кишињову, када је дошао у додир са српским устаницима-емигрантима. Од не малог значаја било је и познанство са професором
Харковског универзитета, чланом Руске академије наука, А. Стојковићем, као
и велетрговцем и банкаром И. Ризнићем, чија је супруга Амалија једно време
била његова муза. Пре јужног прогонства Пушкина је саслушавао и спасио
од наступа царског гнева генерал М. Милорадовић, у чијим жилама је текла
српска крв. Још нешто: када је писац почео рад на свом роману Арапин Петра
Великог („Арап Петра Великого“) између осталог користећи се изворником
„венецијанског историчара“, он није знао да је тај анонимус у ствари Србин Ј.
Орфелин, као и да је Пушкиновог претка „Арапина“ својевремено као дечака
Петру Првом поклонио Сава Владиславич Рагузински. Најзад, додајмо још и
чињеницу да су се антологије српских народних песама, које је сакупио и издао
Вук Караџић, налазиле на почасном месту у Пушкиновој библиотеци.
Пада у очи да је зборник Песме Западних Словена својим обимом и композиционо-структурним обликовањем јединствен у целокупном Пушкиновом
стваралаштву. Он се формално састоји од 16 песама, мада ка њему очигледно
гравитирају још две: Бајка о рибару и рибици, коју руски писац у рукописном
белешкама назива „XVIII српска песма“, из чега се може извући закључак да је
започети превод Хасанагинице (Что белеет на горе зеленой…) требао да буде
XVII по реду. Узгред речено, својим покушајем превода ове познате десетерачке народне баладе Пушкин се уврстио у знамените светске преводиоце датог
ремек-дела српског епоса, као што су: А. Фортис, Ј. В. Гете, Ј. Грим, В. Скот, Ш.
Нодје, П. Мериме, А. Востоков, па све до А. Ахматове и др.
Користећи књижевно-уметнички метод груписања, хотимичног обједињавања
песама у један те исти циклус, Пушкин се руководио следећим принципима:
1. Жанровско јединство (стихови имитирају фолклорне песме); 2. општа тематика свагдана и подвигâ јужнословенских народа (најпре Срба),
настањених западно од Русије (!); 3. одраз заједничких идејно-тематских
веза; 4. сижејно-фабуларна повезаност; 5. често позивање на једне те исте ауторе-приповедаче – Меримеа и песника-гуслара Јакинфа (Мериме га назива
Хијацинтом) Маглановића; 6. моделовање јунака исте историјске епохе, али
„различитих гласова“; 7. све песме су конципиране истим методом и сличним
стилских средствима.
Ваља истаћи да сваку песму можемо појединачно читати као издвојену целину, али да се њен прави идејно-уметнички смисао заправо разоткрива унутар
интегралног циклуса.
Анализу ономастике Пушкинових Песама спроводимо следећи њихов редослед у циклусу, углавном се задржавајући на антропонимима. Притом нас занима
културолошка, књижевноисторијска, етимолошка и реторичко-стилистичка осоСлавистика ХХII/2 (2018)

168	Богдан Косановић
беност личних имена и презимена. Као полазиште послужио нам је схоластички
исказ А. Ф. Лосева из његове студије Философија имена („Философия имени“):
„Име је стециште разних физиолошких, психичких, феноменолошких, логичких, дијалектичких и онтолошких сфера. Ту је згуснута и сабијена суштина
како људско-разумног, тако и сваког другог људског и нељудског, разумног и неразумног бића и живота“ (Лосев 1927: 43; превод наш – Б. К.).
Прелазећи сад непосредно на Пушкинов зборник о коме је реч, примећујемо
да је већина Песама (13 од укупно 16/18) осмишљена у жанру типично романтичарске баладе. По правилу, то су песме наглашеног драмског садржаја, прожете егзотичним колоритом што опевају тајанствене, фантастичне догађаје,
легенде и митове, необичне доживљаје и подвиге јунака, са пренаглашеним
мотивима части и судбинске предодређености. (Краљ - отац Радивоја, Јанко
Марнавић, Радивој из Велике Зенице, Тодор, хајдук Хризић и његови синови, Јакинф (тј. Хијацинт) Маглановић, Црни Ђорђе и његов отац Петар, Павле,
Јелица и Павловица, краљевић Јан, Јелица–Водена вила итд.)
Као својеврсна варијанта жанра баладе коришћена су привиђења, као што
нам је познато доста распрострањена као уметнички поступак у средњевековној
литератури, да би била прихваћена и од стране песника-романтичара. Овај поджанр највише је препознатљив по прожетости мистицизмом, митологијом,
предањима, чудесима… Често, као што је то, на пример, код Пушкина и
Гогоља, јунаци промишљени у овом кључу приповедају о својим визијама –
боравцима у оностраном свету, а појединци су и грешници који се кају и пред
Богом окајавају своје грехе. У том смислу је карактеристично да је у песми 1.
Пушкиновог зборника – Краљево привиђење („Видение короля“) – у самом наслову истакнута његова жанровска баладна таксономија. У овој почетној песми
циклуса маркирана је и главна особеност Пушкиновог приступа именословљу
Меримеовог зборника: редукција историјског дискурса основног текста, баш
као и броја личних имена јунака. Код Меримеа босански краљ се зове СтепанТома I, а Султанов џелат је назван Махмуд, Степан-Тома I је погинуо од руку
својих синова – Степана II и Радивоја. Код Пушкина се помиње једино име
издајице Радивоја, на кога Турци навлаче кафтан од коже огуљене са тела
његовог рођеног брата. А он се, са своје стране, у смртним мукама каје, подразумева се због оцеубиства, доживљава кенозис: „Прав ты, Боже, меня наказуя! / Плоть мою предай на растерзанье, / Лишь помилуй мне душу, Иисусе!“.
Притом су сви ужасни призори осликани као очево чудновато привиђење (у
Пушкиновом изворнику чудное виденье) у цркви.
Име Радивой (код Меримеа: Radivoï) припада српским, па је сасвим природно у тексту Пушкиновог превода остало у истом облику (Puškin 1979: 250).
Етимологија овог имена указује на његово старословенско и црквенословенско
порекло од придева / категорија стања: ‘радъ’ ꞊ радостан, задовољан, пријатан,
сагласан, + именица ‘вой’ ꞊ војска, војник; отуд: Радивој ꞊ рад војевати, ратовати
(Šimundić 1988: 281). Дакле, ово име припада словенским именима старог порекла, која указују на карактерне особине његовог носиоца.
Сада нам ваља објаснити у зборнику често присутан теоним Исус (рус. Иисус).
На њега се, на пример, позива у својим самртним мукама Радивој (наратор каже:
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„При сем имени церковь задрожала“). ‘Иисус’ је хеленизовано име, пореклом
од јевр. ‘Јегошуа’ – скраћ. ‘Јешуа’ – у значењу „помоћ Јехове“, Спаситељ. Име
припада неколиким знаменитим мужевима Старог Завета. Према Јеванђељима,
овим именом је Арханђел Гаврило назвао оваплоћеног Сина Божијег, Друго
лице Пресвете Тројице, Спаситеља људског рода од грехова. (Неки савременици су уз његово име додавали и увредљив атрибут ‘Назарећанин’, у смислу
становник Назарета Галилејског, да би истакли како се он родио у безначајном,
малом граду). Треба додати да је именовање ‘Христос’ грчки превод јеврејског
‘Машијах’, што значи ‘Месија’, ‘Помазаник’, ‘Избавитељ’. Теолози скрећу
пажњу да су својом сакрализацијом ови појмови добили референцијално
значење супстанције. (Вид. расправе руских црквених подвижника и мислилаца – схимонаха Илариона, јеромонаха Антонија, архиепископа Антонија, архиепископа Никона, С. Тројицког, В. Ерна, П. Флоренског, С. Булгакова, А. Лосева
и др. - о поштовању Имена Божијег, које су вођене у прве две деценије XX века,
а на којима се овде не можемо задржавати).
У другој песми Пушкиновог циклуса, под насловом Јанко Марнавић („Янко
Марнавич“), судбински догађаји дешавају се у цркви Светог Спаса. ‘Съпас’ је
старосл. и црквеносл. скраћена форма од Спаситељ, тј. Исус Христос. У преводу на српски (преводилац М. Живанчевић) из разлога licencia poetica задржан
је кратки облик теонима Спас, мада је у свакодневној употреби чешћи дуги –
Спаситељ. Занимљиво је да је у оригиналу песме акценат на топонимици халуцинантног привиђења сјаја плаветног пламичка, који лебди над гробом нехотице убијеног побратима (код Меримеа наслов је Пламен Перушића - La flamme de
Perussith, а црква није именована). Код Пушкина је нагласак стављен на горко
кајање и катарсу бега Јанка Марнавића, који се, тражећи спасење душе, цео дан
моли Богу троструком Исусовом „једва чујном молитвом“, и умире.
Јанко је деминутивни облик личног имена Јан < новогpч. Iánnēs < јевр.
Yōhanan (при чему је Yō сажето од Yahveh ꞊ Бог и hānān ꞊ милостив). Облик Јан
је распрострањенији у чешком, пољском, белоруском и украјинском именослову. Уместо њега у руском и јужнословенским језицима налазимо изведено име
Иван. Облик презимена Марнавић засад нисмо успели да потврдимо у приручницима личних имена и презимена. По свој прилици, он је ужег, локалног порекла. Речници бележе провинц. мâрно – прилог у значењу марљиво и глагол
мȁрнути = ударити, треснути.
Залутали Јанков метак погодио је „изабраног брата“ - бега Кирила (рус. бея
Кирила). (Код Меримеа фигурира и његово презиме – Перван, које Пушкин
изоставља). Овде је интересантно да Пушкин употребљава управо руску разговорну варијанту имена, са једним –л и завршетком –а, уместо каноничног
Кирилл. У преводу на српски (М. Живанчевић) име гласи Кирило, што је у
Речнику личних имена код Срба означено као варијанта од Кирил (Грковић
1977: 111).
У широкој употреби код Срба је још једна адаптирана варијанта тог имена –
Ћирило. У француском језику (значи и код Меримеа) овај антропоним је забележен у облику Cyrille и изведен је од латинског Cyricus ꞊ господар. У српском
и руском језику адаптација је ишла преко грчког језика: Kirios ꞊ господ (-ар),
владика; Kyrillos ꞊ господов, владичански. Тако се објашњава порекло великог
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словенског просветитеља и светитеља Кирила, по коме је назавано једно словенско писмо.
У трећој песми – Битка код Велике Зенице („Битва у Зеницы-Великой“)
јунак је поново беглербег Радивој, али је овај пут у српском преводу М.
Живанчевића његово име дато у облику Радивоје. Облик беглербег можемо сматрати својеврсним таутолошким именовањем, имајући у виду да ‘bey’
(множ. ‘beyler’) на арап. и турском језику означава титулу – додатак имену муслиманског великодостојника (Smailović 1977: 165). Радивој се бори
против басурмана (изопачено од татарског, турског и казашког ‘musulman’ ꞊
иноверац). Радивој је опкољен и саветују му да бежи од Селихтара. Назив
Селихтар (турски маченосац) је актант, овде у функцији заједничког имена
субјекта. Успут, Мериме му је доделио лично име - Mehmet. На крају песме аутор уводи извесног Тому (Thomas), који узалуд предлаже Радивоју свога белог коња за бекство са крвавог бојног поља. Као што примећујемо, у
делу француског писца је мало словенских реалија, те и „словенског духа“
у целини. Пушкин је то осетио и у своје препеве, креирајући ликове, уносио текстовне измене: уместо инородног Thomasa он уводи општесловенског
Георгија, уместо белог коња – коња вранца (рус. „коня вороного“, стереотип
словенског фолклора).
Георгиј је посебно распрострањено календарско име код хришћана, присутно
у различитим адаптацијама. Оно је у словенским језицима калковано из грчког:
‘Geōrgios’ (<‘gēorgos’ ꞊ земљорадник, ратар) и латинског ‘Georgius’. Грчки етимон је код православних Срба дао варијанте Георгиј / Георгије. Ипак, ово име
се употребљава пре свега у црквеним круговима, ређе су га добијали и други
образовани људи. Међутим, за Јужне Словене је карактеристична једна посебна адаптација, настала као резултат преласка грчке групе ‘ge’ у ‘ђ’. Отуд се у
ширим народним круговима ово име среће као Ђорђе (руски аналог је Јегор).
Управо као Ђорђе дато име је присутно и у српском преводу Пушкиновог текста. Међутим, у српском наглашено дуго о може да пређе у у. Тако се из истог
корена добија име Ђурђе (руски аналог је Јуриј), те и презиме Ђурђевић, празник Ђурђевдан (руски Юрьев день, 6. маја по Јулијанском календару). Испада
да су срп. Георгиј(-е), Ђорђе (Ђурђе) и Ђорђије номинативни дублети са идентичном појмовном везом.
Четврта песмa - Теодор и Јелена („Феодор и Елена“) одликује се фантастичнобајковитом атмосфером и мноштвом ликова. И у овом случају Пушкин је слободно препевао Меримеов текст, сажимајући га (из два дела у један) и адаптирајући.
Муж лепе Хелене (Hélène) - Theódore Konopka код Пушкина је сачувао само
русификовано име Фјодор (Феодор) (графиком Пушкиновог доба Ѳеодоръ; на
савременом српском се слово Ѳ означава са Т, отуд се то име преводи као Теодор
/ Тодор). Рекло би се да је то име које је лако протумачити. Оно води порекло од
дводелног грчког ‘Theódorōs’< ‘Theos’ ꞊ Бог; ‘dorōn ꞊ дар. (Код Јужних Словена
честа су одговарајућа имена Божидар, Богдан).
Француско Hélène (<етимолошки од грч. ‘Helénē’ ꞊ блесак, сјај) у руском и
српском даје Јелена (руском графијом Елена). У српском вокативу преведено је
деминутивно као Јела. Антропоним Иван смо већ протумачили - поводом имена Јан(-ко). Презиме Стамати (код Меримеа уз име Пјеро, франц. Pierrot, кога
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нема код Пушкина) грчког је порекла. Оно припада такозваним „заштитиним
именима“ патријархалног начина живота. Његово значење је: доста! прекини!
– са референцијалним смислом спречавања рађања женске деце. Српски преводилац (М. Живанчевић) преноси ово презиме у облику Стамаћ, који се среће у
Далмацији. Али, овде бисмо приметили да постоје и одговарајућа српска имена
као што су: Станко, Стојан, и од њих изведена презимена.
У овој песми, као и у неким већ поменутим и оним које следе, Пушкин сведочи о хришћанском осећању и созерцању света код Јужних Словена. Његова
трагична јунакиња Јелена се куне у своју невиност „пречистим именом Ма
рије“. (Упор. код Меримеа la bienhureuse vierge Marie). Марија је библијско
име које води своје порекло од старојевр. / арамејског’Miriām’ / ‘Mariam’, да
би кроз грчки и латински облик Maria ушло у све светске језике. Етимолози
сматрају да је основно значење овог имена: мила, вољена; узвишена, веома
цењена. У Новом Завету је осим Богородице (она је и Мадона и Пречиста Дева)
прослављена још и као мироносица Марија из галилејског градића Магдале,
дакле – Марија Магдалина.
Песма пета – Влах у Венецији („Влах в Венеции“) – представља једно
од најупечатљивијих сведочанстава шароликости имена/назива етникума и
друштвених група, које у Пушкиновом тексту функционишу као ономастикони у улози „заједничког имена“: Срби, Турци, Јевреји (Жидови), Бошњаци,
Илири, Далматинци, Власи / Морлаци, Венеценијанци (Млеци), богумили (секта)… У песми која је сада предмет наше пажње Пушкин говори о
Власима, уместо прилично митолошке народности Морлака (код Меримеа
то су његови омиљени la Morlaque; овај кајконим од њега је преузео и А.
Мицкевич). Етногенеза Влаха је доста нејасна. Зна се да њихов назив води
порекло од ‘vels’ – речи немачко-словенског порекла, која је у стара времена
значила странац што општи на старом латинском и романским језицима. У
разним временима термин Влах је означавао разне народе / етничке групе: у
средњем веку становнике Дубровника и италијанског приморја, да би се затим примењивао на Србе у Босни и Далмацији, али и на нека друга, претежно номадска балканска племена. Доцније су турски освајачи почели да пежоративно зову Власима своје хришћанске поданике. Српски преводилац (Ж.
Петровић) наслов Пушкинове песме превео је као Влах у Млецима. Називом
‘Млеци’, примењено на град и републику Венецију, а онда и на њихове становнике, у XVIII и XIX веку користили су се словенски народи. (Сматра се да
овај ономастик дугује порекло необичним звучним алтернацијама – од Венеци
> Мнеци > Млеци).
Наратор Димитрије (Дмитрий) жали се да га је, после растанка од своје
Прасковје (рус. Парасковья), лукави Далматинац („далмат лукавый“) наговорио да оде на рад у Венецију, али он тамо не бива срећан. Име Димитрије
пореклом је од грч. ‘Dēmētrios’. Само име настало је од присвојног придева ‘Dēmēter’ > ‘Dēmetrā’. Деметра је била посебно поштовано божанство –
богиња земљорадње и плодности. У преводу на српски (Ж. Петровић) јунак је
назван Дмитар (скраћено од Димитриј) Алексић. Овде је преводилац погрешио,
јер је Пушкиново Алексеич патроним, образован од мушког имена Алексеј (грч.
‘Alexo’ – штитити).
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Парасковја је разговорно-народска варијанта женског имена Прасковја (рус.
Прасковья, од грч. ‘parasquē’ – петак. Српска адаптација: Параскева (тако је
превео Ж. Петровић). Постоји и српска народска варијанта овог имена – Петка.
Ово име носи позната хришћанска мученица, веома поштована код Срба, утолико пре што се частице њених моштију чувају у Београду.
Песме шеста, седма, осма, девета и десета су мање занимљиве са тачке гледишта ономастике. Презиме „храброг хајдука Хризића“ је балкански турцизам
арапског порекла (‘rz’, ‘hrz’, ‘herz’ – честитост, поштење, поштовање). Презиме
је сасвим у складу са познатом латинском пословицом која претпоставља
да је име обележје човековог карактера (Nomen est omen). Хризићева супруга такође има позитивно маркирано име, изведено од грч. ‘Katharios’ (чист) –
отуд ‘Ekaterine’ ꞊ чиста нада. У српском језику Катарина (тако је у преводу М.
Живанчевића) и Катерина су варијанте имена Јекатерина.
Према Меримеовој концепцији Хиацинт Маглановић (Hyacinthe Maglanovich)
је гуслар-песник, својеврсни аутор песама у прози, који формално није њихов
јунак. Насупрот томе, код Пушкина је он главни лик Погребне песме (7.
„Похоронная песня“), прве у циклусу која је препевана римованим стиховима.
Име Хиацинт је латинска варијанта грч. ‘Yakintos’. Хиакинт (једно од грчких божанстава) је симболичко именовање по цвету хиакинту (рус. гиацинт). Међутим,
метаономазичне варијанте – руска Иакинф и српска Јаким образоване су од
старојевр. и грч. облика ‘Yoakim’, при чему је ‘Yo’ скраћеница од ‘Yahveh’ ꞊ Бог, и
‘Yakim’ ꞊ узвисити. Презимена Маглановић нема у фондовима одговарајућих речника. Допуштамо претпоставку да је оно дериват од речи магла.
Интересантно је да је Меримеов јунак Konstantin Jacoubovich код Пушкина
преименован у Марка Јакубовића (рус. Марко Якубович). Може се претпоставити да је то Пушкин учинио под утицајем познанства са српским епосом, циклусом песама о Марку Краљевићу. Ту је занимљиво да Пушкин дато име мења по
падежима. Марко – од лат. ‘Markus’ ꞊ војник. Јакубовић – од старојевр. ‘Yahakob’,
арапског и турског ‘Ja’kub’. У Светом Писму се то име транскрибује као Јаков
꞊ Следбеник Божији. Преименована је и Константинова супруга - Илиада, добила је Словенима ближе име Зоја (рус. Зоя, од грч. ‘Zṓē’ ꞊ црквеносл. живот).
Мериме је написао песму у прози под насловом Монтенегрини (Les
Monténégrins). Пушкин ју је препевао у мелодичну осмерачку римовану песму,
насловљену као Бонапарта и Црногорци (9. „Бонапарт и черногорцы“). Као
што је познато она у Црној Гори одавно има култно значење.
У овом случају коментар захтева презиме Бонапарта. То је романизирани
(пофранцужени) назив за породице са Корзике, пореклом од итал.’buona’ ꞊ добар, ваљан, и ‘parte’ ꞊ део. А. Суперанска га убраја у категорије чији етимолошки смисао нема никакво одређено значење и које „прелазе из једног језика у
други без превода“ (Суперанская 1978:71).
Једанаеста по реду - Песма о Црном Ђорђу („Песня о Георгии Черном“)
је, да поновимо, оригинална Пушкинова. Већ је било речи о имену Георгиј(-е)
и његовим еквивалентима у српском (поводом Битке код Велике Зенице). Сада
ћемо се задржати на имену историјске личности која је постала веома позната као Карађорђе Петровић. Рукопис песме Карађорђевој кћери („Дочери
Славистика ХХII/2 (2018)

Антропоними Пушкинових Песама Западних Словена

173

Карагеоргия“, 1820, вид. Пушкинский дом, фонд 244, оп. 1, № 830 и № 217218) показује да се Пушкин колебао у именовању вође Првог српског устанка. Наиме, имао је варијанте: Георга Черного / Кара Георга. После четрнаест
година он се определио: у наслов своје песме ставио је русификовану преводну варијанту, уз име дао метафорички надимак, завршивши стихом: „С той
поры Георгий Петрович / У людей называется Черный“. Према Пушкину мајка
му је дала тај надимак, проклевши га за убиство оца. То, дабоме, противречи
верзији по којој је надимак мотивисан телесним обележјем: тако су га назвали непријатељи – Турци, због његове црне пути (‘Kara’ на турском значи црни,
рус. черный). Његовог оца Пушкин је назвао Петро, што је руска дијалекатска и
украјинска варијанта христијанизованог византијског имена Петар (рус. Петр,
од грч. ‘Petros’, лат. ‘Petrus’ ꞊ камен, стена, хрид). Успут речено, П. Флоренски
име Петар наводи као илустративан пример „да је свако лично име по својој
лингвистичкој материји истовремено заједничко име, макар да је припојено
одређеној личности“ (Флоренский 1988 : 50; превод наш – Б. К.). Још једном
обраћамо пажњу на чињеницу да је на завршетку своје песме Пушкин српског
вођу назвао по имену и патрониму. Овде би било умесно присетити се закључка
енглеског теоретичара Џ. Андерсона: „(…) патроними нас поново враћају породичним релацијама“ (Anderson 2007: 301). Општепознато је да се код Срба
у новије време изгубило именовање по патрониму, али је ипак преводилац М.
Павић употребио инверзивну фолклорну синтагму Петровићу Ђорђе. Исправно,
јер су се у српској и црногорској традицији презимена некада градила од очевог имена, а то је била и мотивација не само у случају српске, већ и црногорске
династије Петровић. Са друге стране, са тачке гледишта генологије, занимљиво
је да се у именовању српског вође укоренило двокомпонентно име Карађорђе,
мотивисано надимком (cognomen) ‘Кara’ + личним именом (praenomen) Георгиј.
Оно не само да је преточено у ново име, већ је од њега формирано и презиме
рода Карађорђевића, једне од две српске краљевске династије. Куриозитет је
да је вољом судбине лепа грофица Аурора Карловна Шернаваљ (1808- 1902;
после удаје: Мусина-Пушкина), муза многих песника Пушкиновог круга, била
прабаба фактички последњег српског владара из династије Карађорђевића –
регента Југославије (1934-1941) - кнеза Павла Карађорђевића (1893 -1976).
И вођи Другог српског устанка, утемељивачу друге династије, Милошу
Обреновићу Пушкин је посветио оригиналну песму 12. Војвода Милош
(„Воевода Милош“: „Над Сербией смилуйся Ты, Боже!..“). ‘Милош’ је типични јужнословенски облик од придева мили. Он се среће, мада ређе, и међу
Западним Словенима.
Кратка комична прича Jeannot (Иванушка) је засигурно једна од најне
успешнијих у зборнику „Гусле“. Али зато Пушкинов превод, опет, сведочи о
поетском осећању и књижевноуметничком мајсторству руског песника, који је
овом делу удахнуо пунији живот, одговарајућом ритмиком и римама, променивши и наслов у Вукодлак (13. „Вурдалак“), а главног јунака – плашљивог дечака - назвавши Вањом (рус. Ваня, кратка хипокористична верзија имена Иван). У
српском преводу М. Живанчевић је искористио исти еквивалент – Вања.
Пушкин се лично није сретао са Вуком Караџићем (1787 – 1864), али је евидентно био један од његових ревносних поштовалаца. О томе не сведоче само
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белешке и уметнути папирићи у књигама из његове библиотеке – у збирци
Српских народних пјесама, Рјечнику српског језика, већ и превод двају песама
из Вукове антологије: Славуј (10. „Соловей“) и Сестра и Браћа (14. „Сестра
и Братья“).
У медитативној елегији Славуј (код Вука: Три највеће туге) епски јунак
жалостиво тужи птици малој шумској („птице малой лесной“) на свој удес –
злосрећну судбину. Рано су га оженили, онда од жене раставили, коња му убили… Заједно са последњом, Коњ се срди на господара (16. „Конь“), то је песма у којој фигурирају безимени ликови. Али једна друга песма коју је Пушкин
директно превео са српског, под новим насловом Сестра и Браћа (у оригиналу: Бог ником дужан не остаје), сведочи о онтолошком маркирању идиомâ у
његовом стваралаштву. Овде треба имати у виду да је у преводу на руски песник сачувао српска имена, прилагођавајући их само када је то било неопходно,
руском говорном облику и ортографији. У српској народној песми браћа се зову
Павле и Радуле. У Пушкиновој руској адаптацији они су: Павел и Радула. Име
сестре – Јелица (код Пушкина Елица) – у суштини звучи као у српском оригиналу, без адаптације. Павле, тј. рус. Павел, етимолошки је пореклом од лат.
‘Paullus’ ꞊ мали. Име је постало значајно за библијски култ после Савлове промене вере (многобоштво), када је прихватањем хришћанства Савле (‘Saullus’)
добио ново име Павле.
Радуле / Радул < пореклом је од придева рад, вољан.
Јелица је хипокористик од Јелена (грч. порекла, вид. о песми 4).
Жене обојице браће именоване су андронимима (идентификација по припадности мужу). Прва, код Вука Павловица, код Пушкина је постала Павлиха,
а друга – Радулова Љуба - код Пушкина је задржала исто наименовање. Љуба архаични придев у значењу драга, мила – трансфомисан је у заједничко име за
супругу уопште. Чини нам се да у оваквом облику представљена српска имена
код руских читалаца имају улогу уметничког онеобичавања, могу се перципирати као егзотична.
Најзад, остало је да се позабавимо песмом–мистификацијом самог Пушкина.
Занимљиво је да је песник у коментару ове песме (Краљевић Јаниш - 15.
„Яныш Королевич“) заметнуо траг, тврдећи да је то делимични превод веома
дугачке песме. У ствари, то је Пушкинова ауторска импровизација, која по неким спољашњим ознакама (имена краљевића Јана и принцезе Љубусе, хидроним Морава) указује на западнословенски (чешки) ареал. Све остало је лишено
неког одређеног националног колорита, тако да пре свега одаје утисак атмосфере саздане осмишљавањем различитих мотива општесловенског фолклора.
Невезан никаквим оригиналом, Пушкин је овде слободно бирао имена али, да
одмах приметимо, стереотипно-фолклорна.
Јаниш је име-дериват од Јан, чешке и пољске варијанте имена Иван, чијом
смо се етимологијом већ детаљно бавили у овом чланку. Атрибутивни додатак
краљевић, баш као и принцеза, речит је пример апелатива – титуле, која означава
владајуће представнике највишег социјалног слоја. Чешку принцезу Пушкин је
назвао Љубуса (рус. Любуся), мада у чешким изворима као типичније фигурира име Либуша. Ово је име очигледно изведено од корена люб- (любить, люба;
Славистика ХХII/2 (2018)

Антропоними Пушкинових Песама Западних Словена

175

наше љуб- и сл.). М. Живанчевић га је у преводу на српски језик адаптирао у необично – Љубусија. Краљевић се заљубљује у лепотицу „младу Јелицу“, али је
није оженио. Биће да се ово име веома допало песнику, јер га је он поново преузео из српског именослова, у хипокористичкој конотацији од Јелена. Јелица је
постала водена царица, а своју ћерку је назвала хидронимично Русалка. Овај
митоантропоним је неуспело одјекнуо у преводу песме на српски језик (код
М. Живанчевића), - као Воденица. Тако је превод довео до двосмислености.
Добили смо конотативну контаминацију са значењем апелатива „водени млин“.
Могуће је било одабрати и други, примеренији, преводни еквивалент. На пример, у српском језику је добро познат адекватни фразеологизам Водена вила
(мање и Русалка!), а постоји и име Водана (Šimundić 1988: 370). Код Пушкина
трећи назив ове необичне виле још више истиче сликовитост њеног митолошког карактера: реч је о митоантропозоониму Див-Риба (рус. Дыв-Рыба).
У светлу свега досад овде изложеног и анализираног следи најопштији
закључак: циклусу Песме Западних Словена припада посебно место у поетичком универзуму Пушкиновом. Опште и незаобилазно место за оцену квалитета
и значаја овог циклуса садржано је у познатом исказу Достојевског:
„Велико ремек-дело Пушкиново, међу ремек-делима његово ремек-дело, а да се већ не говори о пророчанском и политичком значају ових стихова“
(Достоевский 1987: 247); превод наш – Б. К.).
Три су главна разлога подстакла Пушкина да осмисли овај јединствени циклус: 1. његово словенофилство, пре свега романтичарско интересовање за
Србе, њихову борбу за ослобађање од ропства; 2. интересовање за вредности
српског фолклора, сугерисано и од стране многих познатих европских стваралаца; 3. занимање за митове, изузетне јунаке и мистификације.
Пушкинов избор песама (преводи / препеви / адаптације са француског,
српског, али и његови оригинални стихови) резултирао је својеврсни еклектизам у избору антропонима, те и ономастичког фонда у целини. И у томе је
Пушкин посведочио о својој „васељенској предусретљивости“ (рус. „всемирная отзывчивость“), способности преоваплоћавања.
Имена и презимена била су задата изворницима Проспера Меримеа и Вука
Караџића, а у ауторским Пушкиновим песмама балканским моделом света,
који је он подражавао. Целокупни ономастички корпус, антропонима понаособ,
показује да Пушкин у својим препевима текст растерећује од многобројних имена оригинала, а чинећи свој избор, модификује их по правилима руске морфо
логије, фонетике и ортографије.
Ономастика Песама Западних Словена рефлектује особиту социолингвисти
чку знаковност, одражава различите историјске социјалне, географске, културне, етничке и конфесионалне сфере Балкана прве половине XIX века.
Песме Западних Словена одражавају Пушкиново религиозно осећање света у периоду када су оне писане. Наиме, тада је већ био прихватио позиције
хришћанског православног миросозерцања. У том смислу је карактеристично
премештање акцента са католичког дела Далмације (Меримеовог „илиризма“)
на православне Србе, Црногорце и Бошњаке, што се запажа и у ономастичком
огледалу. Пушкинови препеви, слободни преводи / адаптације боље одражавају
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дух српског фолклора и менталитет српског народа као таквог од тобожњих
Меримеових „изворника“. Ово је утолико карактеристичније за преводе Српских
народних пјесама из збирке Вука Караџића и „подражавање српском“ у ауторским песмама самог Пушкина. Захваљујући своме генију Пушкин је могао и
умео да добро пренесе колорит и специфику „националне супстанце“ (Хегелов
термин) српског народа. Ако препеви из Меримеове збирке Гусле у принципу
претпостављају повратак оригиналу, онда и списак имена из Меримеовог текста, између осталог, сведочи о његовом фалсификату.
Највећи ауторитети у области версификације истичу улогу и значај Песама
Западних Словена у настављању и усавршавању пута експериментисања којим
је кренуо А. Востоков, развијајући руски народни стих: напуштање чистог силабичког система, са освртом на десетерац српске народне поезије. (Вид. Якобсон
1987: 208-209; Гаспаров 1984: 128-129).
Приклањамо се коначном закључку да је осведочена хуманистичка социјалноисторијска и етичка вертикала српских народних песмотвораца нашла свој
одговарајући одјек у стваралачким препевима, преводима и Пушкиновим ауторским песмама. У целини узев, српски народни епос, преломљен кроз призму Пушкиновог генија, његове философије живота и уметности, не само што
је потврдио своје уметничке вредности, већ је и добио нове димензије.
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Богдан Косанович
АНТРОПОНИМЫ В ПЕСНЯХ ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН А.С. ПУШКИНА
Резюме
Анализ ономастического корпуса, прежде всего антропонимов, в Песнях западных славян
А.С. Пушкина (1834) мы проводим с точки зрения этимологии и стилистической фабульносюжетной функции, сравнивая их с первоисточником – французским оригиналом П. Мериме
(„Гузла“, 1827), с одной стороны, а с другой, с их сербским переводом М. Павловича, а также
с переводами пушкинского цикла на сербский язык, представленными в Собрании сочинений
Пушкина в 8-и томах (под. ред. М. Павича). Вывод: Песни западных славян являются плодотворным подтверждением пристального интереса Пушкина к сербам, их истории и культуре.
Ключевые слова: Пушкин, Песни западных славян, Мериме, сербские и русские имена.
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ГОСТОВАЊА Ј. Н. ЧИРИКОВА У БЕОГРАДУ
1928. И 1929. ГОДИНЕ*
Ј. Н. Чириков посетио је Београд два пута: у септембру 1928. године као учесник конгреса руских књижевника и новинара у емиграцији и у новембру 1929. године на позив Руског
научног института. Београдској публици руски писац представио се на књижевним вечерима
и јавним наступима, кроз интервјуе и ауторске текстове, објављење на страницама београдске периодике.
Кључне речи: Јевгениј Николајевич Чириков, Београд, руска емиграција, руска књижевност.
Evgeny Nikolayevich Chirikov visited Belgrade twice: in September of 1928 as a participant of
the Congress of Russian writers and journalists in emigration and in November of 1929 as a guest
of the Russian Scientific Institute. He presented himself to the Belgrade public at literary evenings
and public events and through interviews and articles published in Belgrade periodicals.
Key words: Evgeny Nikolayevich Chirikov, Belgrade, Russian emigration, Russian literature.

Веза с Београдом Јевгенија Николајевича Чирикова (1864-1932), руског писца
и публицисте који је своју популарност и књижевну славу стекао почетком ХХ
века, заправо је успостављена већ на самом почетку његовог принудног изгнанства из постоктобарске Русије. Како је више пута истицао, он није добровољно
отишао из земље, већ је из ње био протеран. Наиме, када му је 1918. године Лењин
посаветовао да напусти Русију, претећи му хапшењем уколико одбије, Чириков
је са супругом отишао на југ, прво у Ростов на Дону, а затим на Крим, последњи
бастион антибољшевичке борбе. После евакуације Крима, у новембру 1920. прелази у Константинопољ, почетком 1921. у Софију, да би на позив чехословачке
владе, у септембру 1921. године, преко Београда отишао бродом до Братиславе,
па оданде возом до Прага, у коме ће провести преостале „емигрантске“ године
свога живота. У музеју Ј. Н. Чирикова у месту Городец поред Њижњег Новгорода
(о коме се брну пишчеви потомци, његова унука Валентина и његов праунук
Михаил) чувају се наочаре које је Јевгениј Николајевич тада купио у Београду.
У Чехословачкој Чириков наставља живу стваралачку делатност. Уз Василија
Немировича-Данченка постаје једна од најзначајнијих и најактивнијих фигура
прашког Савеза руских књижевника и новинара у емиграцији. Као члан прашке делегације Савеза, Чириков ће узети учешћа и у раду београдског конгреса
руских књижевника и новинара у емиграцији, у јесен 1928. године (Аноним
1928а; Аноним 1928b).
Чириков у Београд стиже 22. септембра и одмах привлачи пажњу новинара (Аноним 1928c). Сутрадан по доласку у Правди је освануо подужи интервју
*
Овај рад настао је у оквиру пројекта 178003 („Књижевност и визуелне уметности: рускосрпски дијалог“) који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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са руским писцем (Аноним 1928d). Представљајући књижевно стваралаштво
Јевгенија Николајевича, непознати новинар подвлачи традицију руског реализма коју писац наставља, „дајући лепе обрасце деликатних психолошких анализа,
приказујући руски живот широко и са дубоким разумевањем унутрашњих особина његових“. На питање какви су услови за рад руских писаца у емиграцији,
Чириков одговара: „Одмах морам нагласити да ми живимо под веома тешким околностима за рад. Чак и они познатији писци, који имају већ утврђену
књижевну репутацију, морају да се боре са низом тешкоћа материјалне природе“. Руска емиграција, истиче писац, прилично је сиромашна, није у стању да
купује књиге, у великој мери не може да задовољи ни оне најосновније животне потребе. Књиге се штампају у ограниченом тиражу (белетристика у просеку хиљаду и по до две хиљаде примерака), и тиме постају још скупље: „Велике
књиге уопште се нерадо примају, јер су у продаји скупе и стога ризикују да остану без прође. Ја сам ту скоро, на пример, био у преговорима са једном руском
издавачком књижаром у Паризу за издавање књиге мојих новијих приповедака.
Ове су приповетке и издате, али подељене у две књиге: предузеће је страховало да велика, а према томе и скупа књига не остане без прође.1 Ја сам све ове
моје приповетке замишљао као органску целину, али сам се морао помирити
са оним што је неизбежно“. Писац се осврнуо и на свој књижевни рад. Узгред
поменувши повести Црвени пајац (Красный паяц, 1922) и Опустошена душа
(Опустошенная душа, 1921), он се задржао на својим најновијим делима – Мој
роман (Мой роман. Записки беженца, 1927), Звер из бездана (Зверь из бездны,
1926; у Правди назван Звер из дубине) и Очев дом (Отчий дом, 1929-1931): „У
Моме роману сам покушао да дам слике руског живота у току последњих година, а нарочито слике емигрантског живота. Сем овог дела, које је на руском издато у Паризу, написао сам још један роман Звер из дубине. У овом делу бавим
се психологијом грађанског рата у Русији. Летос сам писао, живећи у једном
мирном и патријархалном месту Прикарпатске Русије велики роман Очев дом.
Пишем га, у осталом, већ другу годину. Сем два поменута романа изашле су
ми у оригиналу две књиге приповедака, које сам већ поменуо: Девојачке сузе и
Између неба и земље“. Веома топлим речима Чириков се изразио о младим писцима руске емиграције. Истакао је двојицу, који су са њим допутовали из Прага
– Глеба Рубанова и Василија Фјодорова (Аноним 1928d).
Истог дана Чириков се, уз Василија Немировича-Данченка, представио и
читаоцима Политике (Аноним 1928е). У интервјуу неименованом сараднику овог листа он је говорио о совјетској књижевности и совјетским писцима. Ове последње поделио је у две групе: у једној су пролетерски писци, и
међу њима нема никога који би себи могао изборити трајније место у руској
књижевности. Њихова заједничка карактеристика јесте да „служе парти<ј>ској
ствари и претварају белетристику у оруђе, пропаганду“. У другој групи налазе
се писци који покушавају да остану на позицијама дореволуционарне „поштене“ књижевности. Иако не желе да служе званичној идеологији, приморани су
да чине уступке захтевима цензуре. Њихова дела углавном су посвећена критици негативних страна совјетског живота. „Они нас одлично разумеју, као и
1
У питању су приповедне збирке Девојачке сузе (Девичьи слезы) и Између неба и
земље (Между небом и землей), објављене 1927.
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ми њих“ – примећује Чириков. Присећа се недавног сусрета са совјетском спи
сатељицом Лидијом Сејфулином, у Прагу. Иако мисли да је искрена и да има
талента, чини му се да „претерано верује у оно што је чула од бољшевика“.
Зато њена дела која је читала чешким радницима (очигледно с циљем идеолошке пропаганде, иако руски писац то не говори), код њих нису изазвала никакве
симпатије, јер су тематику ових дела оценили као преуску, једнострану и неинтересантну (Аноним 1928е).
Утисак који је Јевгениј Чириков остављао како на учеснике конгреса, тако
и на новинаре и београдску публику, пренео је верно новинар Времена: „Г.
Чириков одмах пада у очи својом дугачком седом косом и белом брадицом. Он
је један од ретких књижевника, који је још остао веран старој традицији из
Русије и бивших времена, када су сви књижевници и уметници носили дугачку
косу. Остали су је одсекли и изгледају као обични људи. И сачувао је г. Чириков
живахност покрета и мисли, свежину погледа и речи, тако да му нико не би дао
његових пуних 70 година. Старији је неколико година од г. Мерешковског, а свако би на први поглед закључио потпуно обрнуто“ (Херенда 1928b).
Уочи отварања конгреса, руски писци представљени су подробно на првим
страницама београдских дневника, у текстовима које су пропратиле фотографије
учесника. Највећа пажња при том посвећена је Мерешковском и НемировичуДанченку, нешто мања Куприну, док су З. Гипијус, Б. Зајцев и Н. Чириков често
остајали у сенци горепоменутих „величина“ (тако ће, уосталом, бити и током
читавог трајања конгреса). Лист Правда код Чирикова истиче уметнички снажну обраду социјалних мотива (Аноним 1928f), док Време и Политика подсећају
на његове књижевне почетке у кругу сарадника алманаха „Знање“, као и на
његово драмско стваралаштво и сарадњу с МХТ (посебно се помињу као
најпопуларније драме Јевреји и Иван Миронич, 1904) (Херенда 1928а; Аноним
(1928g). Од новијих књижевних дела, насталих у емиграцији, новинар Времена
помиње иста она дела која је и руски писац навео у интервјуу Правдином сараднику: романе Звер из бездана (у Времену Звер из дубине) и Мој роман, приповедни зборник Девојачке сузе (у Времену погрешно назван Девојачко срце), као
и рад на роману Очев дом (Херенда 1928а).
Како су делегације учесника пристизале у Београд, тако су се и њихове активности, које су пратиле рад конгреса, интензивирале. У просторијама домаћина
конгреса, београдског Савеза руских књижевника и новинара, које су се тада
налазиле у Скопљанској улици бр. 18 (данас је то Нушићева улица), 24. септембра обављено је фотографисање учесника. Међу присутнима налазио се и
Чириков (Аноним 1928h).
Конгрес руских писаца и новинара у емиграцији свечано је отворен 25.
септембра у 11 сати, у великој сали зграде Новог универзитета (данас зграда Филолошког факултета). У председништву свечане седнице седео је и Чи
риков: „За великом трибином заузео је председничко место уважени руски
књижевник, осведочени словенофил и пријатељ нашега народа г. Василије
Ивановић Немировић-Данченко. Десно од њега заузели су места редом: министар просвете г. Милан Грол, славни књижевник г. Мерешковски, председник
београдске општине г. др. Коста Кумануди, ректор Београдског Универзитета
г. др. Чеда Митровић, професор г. Боголепов, књижевник г. Борис Зајцев, г.
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Евгениј Чириков, г. Александар Јаблоновски. Лево од председникова места седели су: председник Савеза Руских Књижевника и Новинара у нашој замљи г.
Алексије Ксјуњин, г-ђа Зинаида Хипиус, професор Београдског Универзитета г.
др. Александар Белић, г. Евгениј Жуков, шеф париске групе учесника конгреса
г. Владимир Зелер, епископ нишки г. Доситеј, књижевник г. Вељко Петровић“
(Аноним 1928i).2
Наредних дана конгрес је интензивно наставио свој рад. Бројна питања, важна за организовање и професионалну делатност у условима избеглиштва решавала су се на седницама затвореног типа, које су одржаване у слушаоницама
Новог универзитета два пута дневно.
Основни циљ београдског конгреса био је да уједини и усклади заједничку
активност свих руских културних сила у емиграцији, „срце и савест“ руску –
писце и новинаре. Људи од пера и слободне речи окупили су се како би целом
свету објавили да храм руске културе можда јесте порушен, али не и уништен.
По речима Чирикова, изговореним на банкету Савеза руских писаца и новинара
у емиграцији, првог дана рада конгреса, културни посленици руске емиграције
умногоме подсећају на житеље легендарног Китежа: „Да ли се сећате ви лепе
приче о граду Китежу? За време татарске најезде на Русију није хтео Бог да допусти да Татари униште град Китеж. И створио је језеро, на чијем је дну Китеж,
са својим становницима наставио да живи, одбрањен од Татара. И често је са
дна допирало звоњење китешких звона. // Ми, руски књижевници и новинари
у изгнанству, становници смо данас тог Китежа. А звоњење цркава наших то је
победоносни ход наше културе. Да, господо, јер ми, побеђени, ипак побеђујемо.
А језеро из старе легенде то су за нас данас словенски народи“ (Е. З. 1928а).
Краљ Александар Карађорђевић примио је учеснике конгреса два пута: 27.
септембра краљу је представљено свих 111 учесника конгреса (На страже
России 1935: 66), а два дана касније у Двору је приређен интимни ручак у част
председништва конгреса. Занимљиво је да ни један наш лист међу присутнима не помиње Чирикова (Аноним 1928m; Аноним 1928n). Према тврђењу пишчевог праунука, Михаила Чирикова, који негује успомену на свог славног претка, Јевгениј Николајевич је ипак присуствовао на ручку, али је разлог његовог
изостављања тај што је на путу ка Двору руски писац имао пех, пао је и исфлекао свој фрак, те је морао да се врати у хотелску собу и пресвуче у свечано одело. Зато и није стигао на регистрацију гостију.
Водећу улогу у радном делу конгреса имали су новинари и публицисти.
Писци су били активнији на пратећим манифестацијама, јавним наступима
и књижевним вечерима. Када је реч о Чирикову, бележимо његово присуство
само на једној седници, другог дана рада конгреса, 26. септембра, на којој се
расправљало можда о најважнијем проблему писаца у емиграцији – питању заштите ауторских права (Аноним 1928j).
Од бројних пратећих манифестација конгреса, бележимо Чириковљево поја
вљивање на већ поменутом банкету Савеза руских књижевника и новинара у
ресторану „Српски краљ“, 25. септембра (Е. З. 1928а), затим на банкету министра просвете Милана Грола, 26. септембра у хотелу „Палас“ (Аноним 1928о),
2

Детаљније о конгресу руских књижевника и новинара види: Ћурић Б. (2011).
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на чајанки Југословенског новинарског удружења у Новинарском дому, такође
26. септембра (Аноним 1928k), на соколској академији руског одсека Соколског
друштва „Београд – Матица“, 28. септембра (Аноним 1928p), на свечаности у
Дому Београдског женског друштва, 30. септембра. У топлом говору који је том
приликом одржао, Чириков је глорификовао српску жену и њене успехе на свим
пољима друштвеног живота (Е. З. 1928b).
Јевгеније Николајевич је председавао и свечаном академијом, која је у
организацији Савеза руских књижевника и новинара, а поводом стогодишњице
рођења Лава Толстоја, одржана 26. септембра у великој сали Новог универзитета (Аноним 1928l).
Треба истакнути свакако, наступе руских писаца на књижевним вечерима.
Тако је 30. септембра одржано вече у великој сали Новог универзитета, када су
пред одушевљеном публиком наступили Василиј Немирович-Данченко, Јевгениј
Чириков, Зинаида Гипијус, Дмитриј Мерешковски, Александар Куприн, Борис
Зајцев и Александар Јаблоновски (Аноним 1928q). Чириков је тада прочитао
своју приповетку Снежана (Снегурочка, 1923). У истој сали Новог универзитета на књижевној вечери 6. октобра наступили су Куприн, Зајцев и Чириков
(Аноним 1928t), а два дана касније, 8. октобра, на затвореној седници (тзв. интимное собрание) Савеза руских књижевника и новинара, Чириков је наступио
још једном, овога пута пред београдском руском публиком. Није, међутим, до
краја јасно шта је било на програму овог књижевног наступа. Док се у јубиларној
публикацији Савеза поводом десетогодишњице рада помиње читање приповедака (На страже России 1935: 29), лист Време пише како је Чириков овом приликом прочитао „своју нову трагедију“ (не наводи се коју конкретно!) и да се
после читања о њој развила дискусија у којој су учествовали Алексеј Ксјуњин,
Јуриј Ракитин, Фјодор Тарановски, Василиј Глуздовски и други чланови Савеза
(Аноним 1928u).
На књижевној вечери 30. септембра прочитан је краљев указ о одликовању
руских писаца и новинара орденом Светог Саве. Василиј Немирович-Данченко
и Дмитриј Мерешковски одликовани су орденом Светог Саве првог реда, док су
Зинаида Гипијус, Александар Куприн, Борис Зајцев и Јевгениј Чириков одликовани орденом Светог Саве другог реда (Аноним 1928r).
Конгрес је завршен 1. октобра, свечаном седницом на Новом универзитету.
По завршетку рада конгреса, попут многих других руских писаца, ни Јевгениј
Чириков није одмах напустио нашу земљу. Са осталим учесницима посетио је
1. октобра болницу Руског црвеног крста у Панчеву (Аноним 1928s), а потом је,
заједно са Борисом Зајцевом кренуо у обилазак руских школа у унутрашњости
земље (Е. З. 1928c). У Сарајеву је одржао једно предавање, а затим посетио
тамошњи руски кадетски корпус,3 одржао књижевно вече и упознао се с литерарним стваралаштвом питомаца (Аноним 1928v). Пре повратка у Праг посетио је још и Љубљану, где је на позив Руске матице одржао још једно своје
књижевно вече (Аноним 1928w).
Први руски кадетски корпус великог кнеза Константина Константиновича, основан
1920. године, налазио се у Сарајеву до 1929, када је припојен Кримском кадетском корпусу
у Белој Цркви.
3
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Одушевљен указаним почастима и пријемом код београдске публике,
Чириков се радо одазвао позиву новооснованог Руског научног института да
врло брзо, већ следеће године поново дође у Београд. Иако се у штампи његов
долазак најављивао већ за пролеће 1929. године (Аноним 1928v), из писма које
је почетком априла 1929. Јевгениј Николајевич послао Александру Белићу,
сазнајемо како је председник Института, Јевгениј Спекторски, Чирикову предложио јун као термин за гостовање, што је, по мишљењу руског писца, погрешно време, јер публике за планиране јавне наступе у то време неће бити.
Из истог писма сазнајемо и оквирни план активности за време нове посете:
„(...) хочется поставить свою пьесу, устроить „Волжский вечер“. Прочитать думаю о Горьком, Андрееве и отрывки из своих воспоминаний литер<атурно>
– обществен<ного> характера. Пожалуй, что в месяц всего этого не успеешь
сделать. Но хочется иметь публику, а не пустой зал, что непременно случится
летом. Я рассчитывал на весну – апрель, май. Но раз этого не вышло, то уж лучше сделать осенью или совсем не делать“ (Чириков – Беличу 2016а).
Из писма које је Чириков крајем октобра 1929. послао Белићу, сазнајемо и
теме предложених предавања: 1. Леонид Андрејев и Максим Горки као знаме
ња времена; 2. На путевима живота и стваралаштва – одломци из успомена;
3. Мајмунско огледало. – Еволуција морала интелигенције. Потврђује се вече
посвећено Волги, у организацији Савеза руских књижевника и новинара, а
предлаже се и могућност држања још једног предавања, у Савезу, под насловом
„Каријера М. Горког“ (Чириков – Беличу 2016b). Београдска периодика која у
јесен 1929. пише о Чириковљевом доласку, помиње држање предавања, али без
указивања њихове тематике (Драинац 1929).
Изгледа да су Чириковљеви разлози на крају уверили руководство Института
да руског писца позове крајем јесени. Чириков је у Београд стигао 19. новембра
1929. (Аноним 1929а; Аноним 1929b). Са њим је дошла и његова ћерка, госпођа
Херинг као лични секретар. „Стари познаник Београда“ (Аноним 1928а) одмах
по доласку привукао је пажњу престоничке штампе. Већ 22. новембра појавила
су се два интервјуа која је руски писац по свом доласку дао новинарима листова Правда и Време (Драинац 1929; Глуздовски 1929).
Сарадник листа Правда, песник и публициста Раде Драинац, посетио је
Чирикова одмах по доласку у Београд и са њим водио интересантан разговор (Драинац 1929). Чириков је, као и увек, говорио искључиво на руском, а
његова ћерка оживљавала је својим примедбама на француском конверзацију,
која се понекад водила отежано због Драинчевог непознавања руског. Напис
у Правди отвара Чириковљев портрет: „типично словенски, благи човек, са
сребрном косом и ведрим осмехом“. Сарадник Правде истиче искрену и дубоку љубав Чирикова према Београду, те наводи његове речи да Београд у њему
буди успомене на напуштену домовину: „Долазим у Београд да блискије оживим сећање на Волгу, гледајући овај плави, поетични Дунав, суморно умотан јесењом маглом и облацима“. Успомене на Волгу побудиле су и прво
Драинчево питање – о почецима књижевне каријере, везане управо за Волгу.
„Живео сам на Волги, <у> Казану“, присећа се руски писац, „и ту, наравно,
започео сам и прву литерарну каријеру кроз новине и часописе. Данас је равно 43 године како радим, а написао сам толико, да се више и не сећам свих
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дела...“. Јевгениј Николајевич има у виду 1886. годину, када је у казањском листу Волжский вестник објављен његов књижевни првенац, приповетка Риђи
(Рыжий). Чириков даље истиче сарадњу с петербуршким часописима Русское
богатство и Мир Божий, који су му донели популарност широм Русије; говори о блискости с „народњачком“ струјом у руској књижевности, окупљеној
око критичара Михајловског, о Горком и групи писаца окупљеној око алманаха
„Знање“. У сопственом књижевном стваралаштву издваја трилогију Младост
(Юность, 1911), Прогонство (Изгнание, 1913) и Повратак (Возвращение, 1914).
Трилогија, у великој мери аутобиографична, носи наслов Живот Тараханова
(Жизнь Тараханова) који се у Правдином напису не помиње. У емиграцији ће
настати и четврти део, који носи наслов Породица (Семья, 1925), али и он ће
остати изван видокруга Правдиног текста. Руски писац такође истиче приповетку Ропство човечанских страсти (Плен страстей человеческих, 1910) и романе Очев дом и Звер из бездана. Не заборавља ни драмско стваралаштво, иако
не помиње ни један комад поименице.
И опет – питање о совјетској књижевности. За разлику од многих других
припадника руске емиграције, који су одрицали било какве квалитете совјетској
књижевности, Чириков о њој није имао изразито негативно мишљење: „Има
тамо дивних талената. Они су сви у водама уметничког реализма наших прошлих дана. Али, они живе под чудним околностима. Цензура им гуши сваку
слободну мисао. Видећемо шта ће се развити од њих. Мени лично много се
допадају Леонов, Булгаков и Феђин“ (Драинац 1929).
Подробније о књижевности у совјетској Русији Чириков говори у разговору с новинаром листа Време, Василијем Глуздовским (Глуздовски 1929).
Заправо, он је у том разговору изнео неке битне разлике између два тока руске књижевности, совјетске и емигрантске који, по њему, „иду паралелно и готово упоредо“. Констатујући како су у последње време у свету „идеали пали и
продају се јевтино на берзи рада и живота човека“, Чириков примећује да је и
књижевност у целини „пала с високог пиједестала“ и све више се банализује,
под утицајем времена, рата, револуција, меркантилизма. Потискивана од филма и радија, књига је престала да буде Јеванђење за младог човека. Писци руске емиграције у таквим околностима углавном настављају да пишу у духу
и традицији сопственог дореволуционарног стваралаштва: „ја бих рекао да
се они користе старом резервом“. Млади емигрантски писци су ретки; иако
међу младима има веома добрих писаца (нико поименице није наведен), услед
материјалних неприлика штампање њихових књига веома је ретко.
Истом стазом „такозваног уметничког реализма“ иду и савремени совјетски
писци, одустајући од простог фотографисања живота, све више се окрећући
класицима руског књижевног реализма. Модернистичке тенденције у совјетској
књижевности све су ређе, што Чириков илуструје, чини нам се, прилично спорним примером стваралаштва Лава Лунца: „Један од најизразитијих представника модернизма, Лунц и сам прилази реализму“. Истиче књижевни таленат
Булгакова и Катајева. На примедбу новинара да се у стваралаштву Катајева
осећа велики утицај Гогоља, Чириков подвлачи да Гогољево стваралаштво има
велики утицај на совјетску књижевност, посебно његова сатира, јер „негативне
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појаве живота налазе себе у творевинама нових писаца“.4 Када говори о певодима својих дела на друге језике (чешки, француски, шведски, норвешки, бугарски, пољски), писац не пропушта прилику да скрене пажњу на непоштовање
ауторских права: „Преведено је доста и на српски, али, на жалост, података о
томе, као и хонорара нема“ (Глуздовски 1929).
Једна од првих Чириковљевих активности по доласку у Београд било је
председавање годишњом скупштином београдског Савеза руских књижевника
и новинара, чији је почасни члан постао 23. децембра 1928. године (На страже
России 1935: 52). Годишња скупштина је одржана 24. новембра у просторијама
Савеза (Хиландарска 14). У поздравном говору, којим је отворио скуп, Чириков
је подвукао значај књижевности и штампе у животу једног народа. Совјетска
штампа, по њему, јесте само „грамофон комунистичке странке“ (Аноним
1929c). Новој, од бољшевика ослобођеној Русији биће од велике користи руски
писци и новинари који у изгнанству чувају дух слободе и истине. „Ми смо изгубили нашу отаџбину“, рекао је, између осталог, руски писац, „није лак нити
је леп наш живот, али ми носимо ту Отаџбину у своме срцу, ми волимо њу, и
у име те љубави настављамо наш посао. (...) Ми смо изгубили много, али смо
сачували слободу савести и слободу наших убеђења“. Велики број књига, листова и часописа који се објављује у совјетској Русији не служи, по мишљењу
Чирикова, за просветљавање људи, већ за помрачивање њихове свести. Братска
Југославија, својом несебичном помоћи пружила је могућност руским писцима и новинарима да наставе свој позив све до тренутка, који није далек, када
ће их ослобођена Русија позвати да својим слободним пером служе своме народу (Аноним 1929d). На предлог Чирикова послат је поздравни телеграм краљу
Александру Карађорђевићу, заштитнику и покровитељу руских писаца и новинара у егзилу (Аноним 1929c; Аноним 1929d).
Београдски Савез руских књижевника и новинара организовао је 7. децембра у уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“ на Калемегдану забавно вече
под називом „Бела ноћ. Велики бал – концерт – кабаре“, на коме су учешће узели многи престонички руски и српски уметници. Поздравним говором том приликом публику је дочекао и вече отворио Ј. Чириков (Аноним 1929е).
Иако је приликом Чириковљевог доласка у штампи најављивано како ће познати руски писац у Београду држати циклус предавања на Руском научном институту, организатору и домаћину посете (Аноним 1929а; Драинац 1929), сама
предавања остала су некако изван видокруга јавности. Није чак ни потпуно
јасно да ли су предавања уопште одржана, као ни колико их је, заправо, било.
Занимљиво је да дугогодишњи председник Руског научног института, Јевгениј
Спекторски, у прегледу десетогодишњег рада Института не помиње никакво
Чириковљево јавно иступање на Институту у зиму 1929. године (Спекторский
1939). Тек узгредно он Чирикова помиње само међу писцима који су по позиву Института боравили у Београду (Спекторский 1939: 10). У поименичном представљању делатности чланова Института, његов потоњи председник,
Фјодор Тарановски, бележи само једно предавање на Институту, под насловом „На путях жизни и творчества – из воспоминаний“, одржано 15. децем4
Очигледна је Чириковљева усмереност на критичко-сатиричну линију совјетске
књижевности, док она друга, идеолошки афирмативна, не заслужује ни да буде поменута.
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бра 1929. године (Тарановский 1935). Сам податак, међутим, у најмању руку
изазива чуђење, јер на основу других поузданих извора (ондашња периодика),
Чириков је управо тог дана, 15. децембра, у Загребу држао предавање о Волги
(Аноним 1929f; Аноним 1929g; Аноним 1929h). Постоји могућност да је ово
предавање одржано, али неког другог дана, односно да је датум предавања погрешно наведен.
Београдска периодика најављује само Чириковљево предавање у Љубљани
под насловом „Лепа књижевност као огледало живота и писци као обележје
времена“ (Аноним 1929g). Као термин овог предавања лист Политика наводи 13. децембар, пре загребачке вечери посвећене реци Волги (одржане, подсетимо, 15. децембра), док лист Време љубљанско предавање под насловом
„Књижевност као огледало живота и књижевници као представници доба“5
смешта после загребачког наступа (Аноним 1929f).
Књижевно-уметничко вече, посвећено реци Волги, у организацији београдског Савеза руских књижевника и новинара, одржано је 20. децембра у великој
сали Новог универзитета. „Песник Волге“, како су га у београдској штампи
називали (Аноним 1929g; Аноним 1929k), родио се и одрастао на Волги; на
њеним обалама провео је велики део свога живота. Живео је у Казању, Њижњем
Новгороду, Царицину, Астрахању, Самари – градовима на Волги. На обалама
реке која је у свести руског народа синоним за национални идентитет, рађале су
се литерарне идеје и настајале бајке, легенде, предања. Најављујући београдско вече, неименовани Политикин новинар пише: „Г. Јевгеније Чириков је прави руски писац који заноси, одушевљава дубином својих сижеа, осваја финим
схватањем природе, чаробном лепотом својих типова и слика. И до сада све до
данас, поред тежина свега преживљеног, Чириков је сачувао необичну бодрост,
веру и љубав према човеку. И исту ватрену љубав према свему руском и пре свега према својој непрегледној лепотици Волги“ (Аноним 1929i).
Чириковљев наступ започео је излагањем о улози и значају велике реке у
руској историји, као и у свести руског народа. На обалама ове реке, рекао је,
између осталог, Чириков, „ишла је својим корацима наша историја, остављајући
безбројне трагове своје“. Са Волге су долазили највећи разбојници руског народа, али и његови спасиоци. Волга је дала државнике, сликаре, уметнике, научнике, писце. „Са Волге ће поћи ваљда и онај народни талас“, закључује своје
уводно излагање руски писац, „које ће збрисати са руске земље њене садање гробаре“ (Аноним 1929k). Пред препуном салом Чириков је прочитао и неке своје
приповетке, инспирисане фолклорним предањима и легендама сакупљеним за
време скитања дуж Волге – Невидљиви храм (Храм незримый), Водена царица
(Царица-водяница), Света гора (Святая гора) (Аноним 1929i). Напоменимо да
су ово приповетке из зборника Бајке са Волге (Волжские сказки), објављеног
1916. у Москви. Наступ је био илустрован и пројекцијама слика познатих руских сликара – Кустодијева, Репина, Васњецова, Нестерова, Левитана, које су за
тему имале пејзаже, градове, манастире, историјска места са обала велике руске реке. Музичком пратњом, извођењем песама са Волге, вече је употпунило
Руско певачко друштво београдске Вазнесенске цркве, под управом диригента
5
Незнатне разлике у преводу настале су вероватно услед тога што је изворник дат на
руском језику.
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Алексеја Грињкова (Аноним 1929g). Вече је завршено изразима захвалности
које је Чириков упутио „братском југословенском народу“ за помоћ и подршку
Русима у изгнанству.
Пре но што ће се крајем децембра 1929. вратити у Праг, Чириков је посетио и руске школе у Белој Цркви, Великој Кикинди и Осјеку и у њима одржао
предавања за ђаке о руској књижевности (Аноним 1929g).
Крајем децембра те 1929. године, као и више пута до тада, у Београду
је гостовала прашка трупа художественика (Аноним 1929j). Тим поводом
Политика је дала прилику Чирикову да на страницама овог листа изнесе своје
импресије о чувеном московском позоришту с којим је тесно и сам сарађивао
пре револуције. Ауторски текст „Поводом доласка Московског художественог
театра“, објављен у Политици 22. децембра, само дан пре прве представе трупе художественика на сцени београдског Народног позоришта, говорио је о
променама које је у позориште унео Художествени театар. Напомињући како
га је гледање представе художественика подстакло да се и сам окуша у драмском стваралаштву, Чириков истиче самосвојност и оригиналност нове позоришне концепције. Подвлачи велику важност коју у новој концепцији добија
аутор; писци драмског текста више нису „појединачни и случајни гости на позорници“. Даље пише: „Уметничка виртуозност Художественог Театра, која
је ставила за свој задатак хармонично сливање аутора, глумца и уметника кичице, створила је, најзад, чудо позоришног дејства: свака режија постала је
књижевно-уметничко стварање, у коме нема ни главних ни споредних лица“. У
позориште се више није ишло како би се дивило глумцу у овој или оној улози,
већ да се гледа и слуша позоришни комад. Захваљујући Художественом, нема
више никаквих материјалних преграда између гледаоца и акције на сцени,
наставља Чириков, опчињен „илузијом реалне истине коју су глумци персонифицирали у сваком свом кораку на позорници, свакој интонацији, мимици,
гесту...“. На крају текста Чириков осуђује насиље над уметношћу у совјетској
Русији и наметање некакве „класне тачке гледишта“. Утолико је значајније
постојање оног дела Художественог театра, које се и даље у емиграцији залаже за висок ниво слободног уметничког стварања: „Судбина се смилостивила
над опљачканом Русијом и оставила јој мило лице старог художественог театра, у омладини која продужује и у изгнанству да иде стопама својих старих
оснивача и инспиратора овог националног класичног руског позоришта, да би
донела заставу своје уметности до Русије ослобођење од свих насиља, и продужила у њој покидано грубом руком и грубом душом – позоришно стварање“
(Чириков 1929).
Када се почетком 1931. године Чириковљево здравствено стање погоршало,
и када је промена климатских услова постала неопходна, Јевгениј Николајевич
са супругом и унуком Валентином (Гуљом) поново долази у Југославију, прво
у Љубљану средином априла, где је у то време живела са мужем његова ћерка
Валентина, а потом на острво Вис, у мало рибарско село Комижу. На обали
Јадрана остаће до средине јула, али овога пута, вероватно из здравствених разлога, до нове посете Београду неће доћи.
Живо сећање на Јевгенија Николајевича одржаваће у југословенској престоници његова дела, која су на руском објављивана у оквиру београдске Издавачке
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комисије (Издательская комиссия) и њене едиције „Руска библиотека“ (Русская
библиотека). Породична хроника Очев дом (Отчий дом) изашао је у пет томова
од 1929. до 1931. године, као 3, 4, 16, 29. и 30. књига „Руске библиотеке“ (књиге
1 и 2 – 1929, књига 3 – 1930, књиге 4 и 5 – 1931). Пред саму смрт Чириковљеву,
као 35. књига едиције „Руска библиотека“ изашао је из штампе и приповедни зборник Вечерња звоњава (Вечерний звон). Остарели писац је предосећао
да је ово његово последње дело. У писму које 5. марта 1931. године из Прага
пише ћерки Људмили и зету Борису Шнитникову у Њујорк, читамо: „На очереди в Белградском издательстве книга моих повестей, последних, „Вечерний
звон“, выйдет к осени. Пора уже кончать с писательством... возможно, что этим
„Вечерним звоном“ и закончу дело. У меня вся жизнь моя выложена в книгах.
Настоящее как-то отскакивает, будущего нет, прошлое исчерпано“ (Чириков
– Шнитниковым 1931). На свом првом примерку књиге Чириков је уз наслов
Вечерний звон дописао руком: „утонувшего колокола“.
Када је 18. јануара 1932. године Јевгениј Николајевич у Прагу умро, три
најзначајнија београдска листа некролозима су се опростила од великог руског писца (З. 1932; Аноним 1932; Ксјуњин 1932). Издвајамо некролог Алексеја
Ксјуњина, председника београдског Савеза руских књижевника и новинара у
емиграцији, објављен у Политици. Посветивши цео некролог драмском стваралаштву „великог руског писца и по својој доброти и срдачности необичног човека“, Ксјуњин заправо још једном даје реч самом Чирикову, преносећи његове
успомене на прве кораке као драмског писца. Некролог симболично завршава
следећим речима: „Представа је завршена. Завеса живота Чирикова је спуштена. Венци пријатеља ће прекрити у туђини гроб правог руског писца, честитог
идеалисте и сјајног човека“ (Ксјуњин 1932).
Име Јевгенија Николајевича Чирикова и његово стваралаштво прекриће
ускоро вишедеценијски принудни заборав, условљен, пре свега, идеолошким
разлозима. У културну свест руског народа вратиће се тек после пада совјетског
система 90-х година ХХ века. Овај рад видимо као покушај да се незаслужено
заборављени аутор врати и у културну свест наше средине, за коју су га везивале чврсте, искрене и дубоке везе.
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Бобан Чурич
Е. Н. ЧИРИКОВ В БЕЛГРАДЕ В 1928 И 1929 ГОДУ
Резюме
Е. Н. Чириков (1864-1932) два раза посетил Белград. В сентябре 1928 года принял участие в
работе белградского съезда русских писателей и журналистов за рубежом. Съезд сопровождался литературными вечерами и публичными выступлениями писателей, на которых активное
участие принимал и Чириков. В интервью белградским журналистам Евгений Николаевич высказывал свое мнение об условиях жизни и литературного творчества в эмиграции, о русской
эмигрантской и советской литературе, о собственном литературном творчестве.
В ноябре 1929 года Чириков снова посетил Белград по приглашению Русского научного
института. Внимание журналистов и белградской публики на этот раз привлек литературный
вечер, посвященный реке Волге и ее роли в русской истории и в русской культуре.
Ключевые слова: Евгений Николаевич Чириков, Белград, русская эмиграция, русская литература.
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«БЕЛГРАДСКИЙ» ПЕРИОД В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ
Е.В. СПЕКТОРСКОГО
Автором анализируется «белградский» период в жизни и творчестве Е.В. Спекторского –
его первые годы в эмиграции. В статье доказывается, что именно в это время произошёл «поворотный момент» в стиле и образе мыслей русского философа - он уделяет много внимания
публицистике и почти не занимается академической философией права.
Ключевые слова: русская эмиграция, история русской философии, Белград, Белградский
университет, Спекторский.
The author analyzes the “Belgrade” period in E. Spektorsky’s life and creative work - his first
years in exile. The article proves that it was at this time that a “turning point” occurred in the style
and way of thinking of the Russian philosopher - he pays much attention to journalism and almost
does not engage in academic philosophy of law.
Key words: Russian emigration, History of Russian philosophy, Belgrade, Belgrade University,
Spektorsky.

Время жизни выдающегося философа права русского зарубежья Евгения
Васильевича Спекторского (1875–1951) в Белграде стоит понимать как особую
эпоху, когда формировались его основные интеллектуальные интуиции, в последующем отразившиеся в культуре русской эмиграции. В строгом смысле именно
Белградский университет, его послевоенная атмосфера, его научный коллектив,
принявший мыслителя, создали новый творческий «рубеж», когда философ права, долго занимавшийся преимущественно академической философией и юриспруденцией, обратил своё внимание на публицистику и литературоведение.
Жизнь и творчество Е.В. Спекторского в разной степени исследовались ещё
с середины XX столетия. В своих классических работах по истории русской
философии Н.О. Лосский и В.В. Зеньковский пытались интегрировать идейное
наследие мыслителя в общую хронологию развития русской философской мысли. В первом случае Е.В. Спекторскому посвящалось несколько строк в главе
«Юристы-философы» (Лосский 1991: 387), во втором – и вовсе два предложения (Зеньковский 2004: 527). Философские воззрения мыслителя неоднократно становились предметом критики со стороны коллег-эмигрантов. Так, со слов
В.М. Вишняка, Л.П. Карсавин настаивал на том, что религиозно-философские
сочинения проф. Спекторского лишены чувства христианской веры (Вишняк
1925). Примечательно, что положительная оценка творческого наследия мыслителя в публикациях русских философов того времени встречается не в коротких очерках, а в развёрнутых научных статьях (Зеньковский 1975).
Жизнь и творчество Е.В. Спекторского и сейчас является предметом исторических исследований (Михальченко, Ткаченко 2009: 14–24; Михальченко, Ткаченко
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2013: 13–53). Изучается не только научная деятельность философа, но и его публицистика. Исследуются его статьи по теории государства и права, а также политические сочинения (Рутман 2011; Рутман 2012: 270–272, Рутман 2013). Хотя имя
ученого неоднократно встречается в историографической литературе, философское наследие Е.В. Спекторского до сих пор остается малоизученным в сравнении с работами Н.А. Бердяева, Л.И. Шестова, И.А. Ильина и многих других. Одна
часть историко-философских публикаций посвящена его до-эмигрантскому периоду (Герасимов 2016), другая – общему интеллектуальному портрету (Щеглова,
Щеглов 1997). Отдельная группа научных публикаций – библиографические
справки (Ермичёв 2006) и культурологические очерки (Щеглов 2009, Щученко
1998), преследующие цель не столько вскрыть глубинные интеллектуальные
интуиции Е.В. Спекторского, сколько дать эмпирический материал для целенаправленных историко-философских исследований. Особо стоит отметить многочисленные исторические работы С.И. Михальченко и Е.В. Ткаченко, проливающие свет на историю жизни проф. Спекторского в контексте эпохи (Михальченко
2011, 2015, Михальченко, Ткаченко 2009, 2009a, 2011, 2013, 2014).
Массив неизданных рукописей труднодоступен для отечественных исследователей, так как наиболее ценные архивные документы по творчеству Е.В.
Спекторского располагаются в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке. На сегодняшний день защищены всего две диссертационные работы по истории жизни и деятельности Е.В. Спекторского, имеющие отношение к его философскому творчеству. Одна из работ на соискание степени
кандидата исторических наук принадлежит Е.В. Ткаченко (Ткаченко 2008), другая – на соискание степени кандидата юридических наук – В.Г. Рутман (Рутман
2013). Таким образом, нет ни одного специального диссертационного историко-философского исследования, посвященного идейному наследию мыслителя. Всё вышеуказанное говорит о том, что современная наука лишь начинает
систематизировать эволюцию философских воззрений Е.В. Спекторского, когда периодизация творчества «привязывается» не только к эмигрантскому пути
философа, но и к истории развития его умонастроения. Такая интеллектуальная
история жизни мыслителя включает в себя «переоценку ценностей», «экзистенциальную смерть» и другие поворотные моменты, прямым образом влияющие
на идейные ориентиры выдающегося философа права.
Профессиональная сфера деятельности Е.В. Спекторского – не просто юридические науки, а конкретно философия права. Автор данной статьи считает,
что идейное наследие мыслителя можно интерпретировать только сквозь призму философии. Другие интеллектуальные «оптики» хотя и дают представление
о творческой деятельности русского профессора-эмигранта, по своему устройству не способны создать ясное отражение его духовных поисков. В данной работе на примере анализа «Белградского» периода творчества осуществляется
историко-философская интерпретация идейного наследия Е.В. Спекторского.
Автор исследования использует текстологический и историко-философский
методы, а также метод историко-философской когнитивной реконструкции.
Е.В. Спекторский (15 октября 1875 года, Острог - 3 марта 1951 года, НьюЙорк) родился в семье правоведа и судебного следователя В.А. Спекторского,
окончил Императорский Варшавский университет (в 1898 г.). Под руководСлавистика ХХII/2 (2018)
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ством А.Л. Блока (отца поэта А.А. Блока) защитил диссертацию «Жан Жак
Руссо как политический писатель» и получил степень кандидата права. Памяти
Блока написал статью «Александр Львович Блок, государствовед и философ»
(Спекторский 1911).
В 1898 – 1901 гг. Е.В. Спекторский работал в Варшавском университете, 1901 – 1903 гг. специализировался в университетах в Париже, Геттингене,
Гейдельберге и Берлине, в 1903 г. был приват-доцентом кафедры энциклопедии
и истории философии Варшавского университета, в 1910 г. получил степень магистра права Юрьевского (Дерптского) университета.
В 1913 г. Е.В. Спекторский был избран профессором Университета св. Вла
димира в Киеве, а также преподавал на Женских высших курсах. В 1917 г. в
Московском университете получил степень доктора государственного права.
С этого момента начинается его карьерный рост. В 1918 г. он не только становится ректором Киевского университета, но и главой Киевского философского общества. В 1920 г. русский мыслитель через Одессу уехал из России в
Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС, с 1929 г. - Югославия) не
только потому, что хотел избежать репрессий как деятель, несогласный с политикой большевиков, но и как человек, который мог быть заподозрен в сотрудничестве с А.И. Деникиным (в 1919 г. при взятии Киева А.И. Деникин назначил
проф. Спекторского попечителем Киевского учебного округа, но тот так и не
приступил к исполнению обязанностей) (Зеньковский 2011).
Мыслителю было необходимо обустроить свою жизнь, Белградский же университет прекрасно понимал, что новообразованное государство нуждается в
крепких правовых институтах, что стране необходимы новые кадры, особенно
специалисты, которые могли бы способствовать воспитанию новых юристов.
Стремительный рост количества студентов высшей школы требовал всё большое и больше число квалифицированных преподавателей. Е.В. Спекторский
первоначально был принят на работу как «гонорарный профессор» (Козлитин
2016: 319) по кафедре истории философии права (перевод произошёл уже после 1926 г., когда русская профессура могла получать подданство Югославии)
(Михальченко, Ткаченко 2009: 14–24).
В первое время русское зарубежье осмысливало трагедию революции и изгнание как временное явление, за которым обязательно последует возвращение
домой. Мнение, что власть большевиков окончательно утвердится в России,
тогда было непопулярным. Если возвращение неминуемо, то для нового государства потребуются новые политические связи. КСХС ожидало, что сотрудничество будет иметь следующий порядок: русская профессура помогает воссозданию высшего учебного образования, затем возвращается в Россию, где
начинает «поднимать из пепла» собственные правовые и образовательные институции, которые не смогли бы воплотиться в жизнь без помощи КСХС – таким образом, будущий крепкий политический союз казался неминуем.
В том же 1920 г. в Белграде образовалось Общество русских учёных, председателем которого был избран Е.В. Спекторский. Уже к 1921 г. в Обществе
произошёл раскол: Ф.В. Тарановский обвинил Е.В. Спекторского в том, что тот
«закрывает глаза» на то, что в организации есть члены бывшего гетманского
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Правительства (в частности, В.В. Зеньковский). Никакого ответа не последовало. Е.В. Спекторский дал возможность части русской профессуры создать собственную Русскую академическую группу (в составе 20 человек) (Михальченко,
Ткаченко: 2009: 31).
Затем наступило время, когда мыслитель покинул Белград (впрочем, не прекращая связь с Белградским университетом) и уехал в 1924 г. работать в недавно образовавшийся Русский юридический факультет в Праге (по приглашению
его основателя П.И . Новгородцева) (Герасимов 2018). Концепция учреждения
предполагала построить фундаментальное юридическое образование по модели
российского университетского устава 1884 г. с акцентом на философию права.
Предполагалось, что выпускники этого факультета должны были стать будущими «строителями» правовой системы России. В 1927 г. Е.В. Спекторский даже
становится деканом этого факультета. Однако, в 1928 г. наступает закат «русских
акций», поэтому финансирование учреждения резко сокращается. В том же году
Е.В Спекторский вновь возвращается в Белград (Михальченко, Ткаченко 2009:
18) (или в 1927? Источник). В основе таких перемен лежали не только материальные причины. Мейснер Д. отмечал, что между русскими и чехами было некоторое «недопонимание», в то время как диалог между русскими и сербами как раз
обладал степенью прозрачности и взаимного уважения, необходимого для полноценного взаимного сотрудничества (Мейснер 1966: 136–137).
23 июня 1928 г. состоялось первое собрание Русского научного института в
Белграде, председателем которого был избран Е.В. Спекторский. Е.В. Ткаченко
отмечает, что «Спекторским были определены основные задачи этого заведения – “1) разработка научных проблем с применением русских методов и традиций”; 2) изучение прошлого и настоящего России”. Кроме того, целью института являлось “подготовка молодых ученых и печатных изданий”» (Ткаченко
2008: 108). Мыслитель с успехом руководит институтом и продолжает свои
научные исследования. Тем не менее, уже в 1930 г. Е.В. Спекторский переезжает в Любляну, где остаётся работать в местном университете до 1945 г. С
1945 г. он находится на территории Италии, где два года проводит в лагерях для
«перемещенных лиц». В 1947 г. приглашен в Нью-Йорк для работы в СвятоВладимирской православной духовной семинарии. Проф. Спекторский также
был первым председателем Русской академической группы в США вплоть до
своей смерти.
В чём состоит особенность «белградского» периода в жизни и творчестве
мыслителя? До эмиграции Е.В. Спекторский был известен как академический
философ и юрист, историк социальных наук, автор фундаментального труда
«Проблема социальной физики в XVIII столетии» (Спекторский 2006). С первых же лет пребывания в изгнании научные интересы мыслителя, а также стиль
его письма резко меняются – он посвящает себя публицистическим работам, в
которых прежнее бесстрастное описание тех или иных интеллектуальных сюжетов исчезает, начинает преобладать острополемический стиль. На смену аргументированным доводам с опорой на широкую фактическую базу приходят
неподтверждённые гипотезы, догадки и смутные предположения. В философском смысле Е.В. Спекторский окончательно «рвёт отношения» с неокантианской методологией, к которой он хоть и относился критически, в то же время
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постоянно использовал её концептуальный инструментарий. В новых сочинениях философа его «генетический метод» исследования существует лишь формально. Аккуратная феноменологическая позиция в отношении христианского номинализма и реализма, свойственная ранним работам Е.В. Спекторского,
в его «белградском» творчестве как будто исчезает. Доминирует христианский трансцендентализм (в самом исконном схоластическом смысле). Здесь,
в Белграде, мыслитель проявляет большой интерес к устройству религиозной жизни, он посещает церкви и храмы (Михальченко 2013). Можно было бы
предположить, что интерес Е.В. Спекторского к социальной организации конфессиональной культуры был всего лишь формой научного исследования, когда учёный «выходит из кабинета» навстречу «живым фактам», и не имеет ничего общего с личными убеждениями, но об обратном говорит отмеченный С.И.
Михальченко фрагмент в неопубликованных «Воспоминаниях» русского эмигранта, который описывает ситуацию, когда мыслитель испытал глубокое эмоциональное раздражение при входе в католический храм (Михальченко 2013а).
Именно в Белграде Е.В. Спекторский неожиданно предстаёт перед публикой
как публицист, провоцирующий своих читателей на дискуссию. Увлечение всеобщей историей права также «уходит на второй план» – в центре внимания мыслителя оказывается русская культура, православное вероучение, проблема диалога этносов и политический радикализм. Личная позиция проф. Спекторского
поступательно вытесняет его стремление работать с фактами объективно.
В своей статье «Пётр Великий и мы» Е.В. Спекторский полемизирует с Л.П.
Карсавиным, утверждавшим, что политика Петра I схожа с современной большевистской политикой. Е.В. Спекторский принципиально не соглашается со своим
оппонентом и придерживается мнения, что большевизм – явление, не имеющее
аналогов в русской истории. В этой же статье он утверждает, что история России,
как и других стран состоит из смены «органических» и «критических» эпох. Если
«органическая» фаза развития истории предполагает гармонию, слаженность тех
или иных сфер культуры, то «критическая» – радикальный пересмотр всего предыдущего наследия. Россия Петра I – это и есть «критическая» фаза, но она по
своей природе не имеет ничего общего с большевизмом. (Спекторский 1925). С
проф. Спекторским можно было бы даже согласиться, но отсутствие фактической базы в сумме с острополемической формой изложения говорят лишь о том,
что мыслителю важны не факты, а диалог мнений.
Вышедшее в 1925 г. в Праге сочинение «Христианство и культура» окончательно приводит Е.В. Спекторского к христианскому философскому миросозерцанию, понимаемому им как «трансцедентный идеализм». В этой работе
мыслитель не скрывает своего пренебрежительного отношения к академическому толкованию христианской веры, упоминая в тексте «прилизанные философские системы, придуманные профессорами и комментируемые профессорами» (Спекторский 2013)
В 1930 г. в Белграде выходит сборник, посвящённый памяти св. Владимира,
в котором также есть статья Е.В. Спекторского, где мыслитель отстаивает мнение, что понятие «народ» относится не к сфере этнологии, а к сфере этики.
Аргументы в пользу своей позиции он не приводит. С крещения Руси начинается история русского народа. По мнению Е.В. Спекторского, крещение
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было абсолютно ненасильственным и глубоко этическим по своему содержанию. Именно православие спасло славянские народы от культуры азиатских
кочевников. Именно православие также спасло и католическую Европу, остановив орды кочевых языческих племён (Спекторский 1930). В вышедшей в
то же время статье «Християнство и кризита на съвременната култура» Е.В.
Спекторский продолжает настаивать на том, что именно христианство способно вывести человечество из духовного кризиса (Спекторский 1930). В другой
статье, написанной годами позже, Е.В. Спекторский, продолжая отстаивать
мнение, что крещение Руси было абсолютно ненасильственным, выделяет в
истории России трёх правителей, чья политика наиболее существенно повлияло на русскую культуру: князь Владимир Святославович, Пётр I и Александр
II. Именно благодаря князю Владимиру Россия выбрала, по его словам, «святость, а не рыцарство» (Спекторский 1938). В историософском смысле проф.
Спекторский является продолжателем идей христианского мессианизма, подобному Н.А. Бердяеву, И.А. Ильину и другим русским философам-эмигрантам того времени. Христианский мессианизм в его работах существует в оптике исторического оптимизма, несмотря на констатацию существующего в
обществе духовного кризиса. Эсхатологизм, наблюдаемый в работах многих
философов того времени, чужд Е.В. Спекторскому. Для мыслителя христианство в будущем с необходимостью утвердится как общая для всей культуры
идейная парадигма.
Е.В. Спекторский не оставляет в стороне и русскую литературу. Написанную
в Белграде статью «Заветы Пушкина» его коллеги из Праги с охотой публикуют
в «Пушкинском сборнике» 1929 г. В этой работе мыслитель отстаивает мнение,
что вся поэзия А.С. Пушкина суть пророчество: Россию настигают духовные и
политические катастрофы один раз каждое столетие. Власть самозванца всегда краткосрочна, смутные времена, так или иначе, заканчиваются. Перечисляя
«заветы Пушкина», он останавливается на трёх основных:
1. Не унывать («Неунывающая бодрость, несмотря ни на какие невзгоды»).
Противопоставляя А.С. Пушкина Ю.М. Лермонтову, он приходит к выводу, что
первый – поэт бодрости, в то время как второй – «поэт грусти» (слова историка
В.О. Ключевского). Бодрость есть результат конфликта между хаосом в жизни
и стремлением человека преодолеть этот хаос в своём творчестве;
2. Трудиться и не терять любопытства. Культура России и есть культура любопытства – именно так она интегрировалась в общий европейский культурный ландшафт;
3. Необходимость хранить русскую культуру, оберегать её. Ещё задолго до расцвета русской философской мысли А.С. Пушкин, по словам Е.В. Спекторского,
жалел, что в России ещё нет своего «метафизического языка». Метафизический
язык способствует тому, чтобы культурные ценности не уничтожались в ходе чужой культурной экспансии. (Спекторский 1998)
В это же время Е.В. Спекторский пишет о Ф.М. Достоевском и А.П. Чехове.
(Спекторский 1923, 1930)
В это переломное время академизм мыслителя ещё не был вытеснен его страстью к публицистическому творчеству. Написанная в 1928 г. работа «Предмет и
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отношение в общественных науках» является прямым продолжением его исследований по философии права и истории социальных наук (Cпекторский 1929).
Немаловажной является и его работа над «Записками Русского научного института в Белграде» (17 выпусков), а также фундаментальный труд «Материалы
для библиографии русских научных трудов за рубежом» (Спекторский 1931,
1941). Кроме того, если верить словенскому правоведу Marijan Pavčnik, то в
1931–1932 гг. проф. Спекторский работал над двухтомной «Историей социальной философии» («Zgodovina socijalne filozofije»), которая должна была быть
издана в Любляне, в издательстве «Slovenska Matica» (Pavčnik 2016).
Во время своей работы в Люблянском университете Е.В. Спекторский осмысливает природу русского либерализма, итогом чего стало большое эссе,
изданное в 1935 г. (Спекторский 1935). Пожалуй, среди общего числа изданных философских работ, в которых наблюдается связь русского эмигранта с его
дореволюционной научной деятельностью, именно это сочинение заслуживает особого внимания. В «Либерализме» проявляется и общее стилистическое
единство с до-эмигрантским творчеством мыслителя, и особенность системного историко-философского анализа, когда те или иные интеллектуальные
сюжеты описываются им в оптике генезиса, т.е. в свете такой философской
установки, когда сами идеи являются порождениями друг друга, а не только
результатами умственной работы тех или иных философов, литераторов и учёных. Е.В. Спекторский выделяет три смысла свободы:
Социальный положительный смысл свободы, подразумевающий борьбу за
свободу других – это и есть либерализм. Тем не менее, либерализм хоть и близок к «левой» политической мысли, в своём содержании предполагает коммуникативную («меновую») справедливость – в этом проявляется крайний индивидуализм либерализма, основанный на узком прочтении конфликта между
государством и личностью. Либерализм основывается на оптимистическом
взгляде на человеческую природу – в этом он совершает крайнюю ошибку, как
и анархизм. Исторически либерализм является источником всех освободительных идеологий (от либеральной демократии до социал-демократии и анархосиндикализма) – в этом его ценность как культурного явления.
Несмотря на то что, по словам С.И. Михальченко, Е.В. Спекторский уже к 1929
г. публиковался в основном на сербском, а не на русском языке (Михальченко,
Ткаченко: 19), констатировать сильное влияние русского эмигранта на югославское академическое сообщество вряд ли представляется возможным. Открыв
в себе публициста, проф. Спекторский искал диалог с другими представителями русского интеллектуального зарубежья. Находясь в духовном поиске новых смысловых ориентиров, мыслитель надеялся, что эмигрантское сообщество сможет выработать в себе основы для дальнейшей жизни вдали от Родины.
Жизнь и работа Е.В. Спекторского в Белграде была яркой на события. Именно
в Белграде академизм мыслителя впервые стал вытесняться публицистическими сочинениями – благодаря им проф. Спекторский не только связал себя узами общения с другими эмигрантами, переживающими глубокий личностный
кризис, но и нашёл благодарных читателей среди русской научной профессуры
Югославии. На материале русской литературы, истории и политической мысли
он как будто пытался понять своё место в сложившейся культуре межвоенной
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Европы. «Белградский» период жизни и творчества Е.В. Спекторского – это
начало его пути как эмигранта, как человека, который только-только начинает
осознавать себя в ещё не до конца понятой роли скитальца.
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Николај Игоревич Герасимов
„БЕОГРАДСКИˮ ПЕРИОД У ЖИВОТУ И СТВАРАЛАШТВУ
Ј.В. СПЕКТОРСКОГ
Резиме
„Београдскиˮ период живота и стваралаштва Ј. В. Спекторског савремени истраживачи
још увек разматрају у општем контексту „емигрантскогˮ пута овог мислиоца не обраћајући
пажњу на промене које су се десиле у његовом интелектуалном опису. Међутим, прве године
које је Спекторски провео далеко од Русије значајно су утицале на природу његовог стваралаштва. Академизам, који је одликовао његов стил, полако је почео да се повлачи пред публицистиком. Ако је пре емиграције филозоф био познат научној јавности као претежно кабинетски научник, који сав свој напор улаже у истраживање кључних историјско-филозофских
и филозофско-правних питања, онда се већ у Београду његова репутација мења – Ј. В.
Спекторски објављује бројне полемике у којима инсистира на идеји хришћанског трансцедентализма и месијанизма. Иако је питање порекла социјалних наука још увек представљало
један од кључних праваца истраживања овог мислиоца, лична духовна криза Спекторског га
је подстакла да издвоји нове смисаоне оријентире – у својим публикацијама из тог периода
филозоф је настојао да ступи у жив дијалог са емигрантским круговима и надао се да ће руска интелектуална емиграција изнедрити нове облике културне сарадње.
Кључне речи: руска емиграција, историја руске филозофије, Београд, Универзитет у Бео
граду, Спекторски.
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ТВОРИ МИХАЙЛА КОВАЧА У ВИДАННЯХ СОЮЗУ РУСИНІВ
І УКРАЇНЦІВ ХОРВАТІЇ*
У статті досліджено друковані праці відомого русинського письменника і культурно-освітнього діяча Михайла Ковача (1909–2005) у виданнях Союзу русинів і українців Хорватії,
у журналі Нова думка1 та в альманасі-літописі Думки з Дунаю.2 Приділено велику увагу дискурсивним текстам М. Ковача, згадано літературні твори, що не стали предметом окремих
досліджень та не ввійшли до повного зібрання творів письменника.
Ключові слова: Михайло Ковач, русини, Союз русинів і українців Хорватії, Нова думка,
Думки з Дунаю.
In this article, the author explores the printed works of Mihajlo Kovač (1909-2005), the prominent Ruthenian writer and cultural and educational worker, in the editions of the Union of the
Ruthenians and Ukrainians in Croatia: the magazine “Nova dumka“1 (New Thought) and in the
yearbook “Dumky z Dunaju“ (The Thoughts from the Danube)2. The author pays more attention to
his discourse texts, and his literary works are only mentioned.
Key words: Mihajlo Kovač, Ruthenians, Union of the Ruthenians and Ukrainians in Croatia,
Nova dumka, Dumki z Dunaju.

Про життя та літературну творчість відомого русинського письменника і культурно-освітнього діяча Михайла Ковача вже написано ґрунтовні дослідження.
Насамперед слід згадати монографію Юліяна Тамаша Євангелиста Михайло
Ковач (Тамаш 2009), в якій детально описано життя письменника та проаналізована його літературна творчість. Найповніша бібліографія творів М.Ковача подана у
ґрунтовній праці Ю.Тамаша История рускей литератури (Тамаш 1997: 535–540).
Видавництво „Руске слово” видало вибрані твори М.Ковача у шести томах: Я дуб
червоточни (вибрани писнї) – І т. (Ковач 1989); Хижочка стара (вибрани дзецински писнї) – ІІ т. (Ковач 1990); На швитаню (вибрани драми) – ІІІ т. (Ковач 2003);
Шепот жеми (вибрани приповедки) – ІV т. (2005); Бишалма (вибрани приповедки за дзеци) – V т. (2005); Дияспора (драгопис и историйни есей) – VІт. (1992), а
сьомий том – вище згадана монографія Ю.Тамаша Євангелиста Михайло Ковач.
*
Стаття виконана в рамках наукового проекту Војвођански простор у контексту европске историје Відділу історії на Філософському факультеті у Новому Саді № 177002, який
фінансується Міністерством освіти, науки і технологічного розвитку Республіки Сербії.
1
Нова думка – громадсько-освітній журнал, який Союз русинів і українців Хорватії
почав видавати у Вуковарі 1971 р. Виходило від двох до шести номерів на рік. Крім інформації про діяльність Союзу, у журналі друкувалися і літературні твори та публіцистичні і наукові праці хорватською/сербською, українською і русинською мовами.
2
Думки з Дунаю – щорічний альманах Союзу русинів українців у Хорватії, який почав
виходити у Вуковарі 1989 р. У ньому друкувалися літературні твори, огляди, публіцистичні і
наукові статті хорватською/сербською, українською і русинською мовами.

Славистика ХХII/2 (2018)

Твори Михайла Ковача у виданнях Союзу русинів і українців Хорватії

203

Мета даної праці – дослідити передусім дискурсивні твори М.Ковача, які
друкувалися у виданнях Союзу русинів і українців Хорватії – у журналі Нова
думка й у альманасі Думки з Дунаю, і в яких автором представлені початки писемності русинів Південної Угорщини/Югославії та історію їхньої літератури.
Уже в період заснування Союзу русинів і українців Хорватії 1968 р., докладніша інформація про це подається у монографії Влади Костельника і Гавриїла
Такача (Костельник – Такач 2008), між русинською інтелігенцією і культурно-національними та суспільними діячами зростає розбіжність у поглядах
щодо основних положень про походження, національну ідентичність та національну приналежність русинів Югославії. У Сербії почала домінувати думка
про автохтонність русинів Югославії: що вони, мовляв, окремий слов’янський
народ – югославські русини, натомість русини в Хорватії відстоювали становище, що вони – частина українського народу. Михайло Ковач жив і діяв у Сербії,
але так само як і певна кількість русинських передових інтелігентів, був проукраїнськи налаштованим.
Наприкінці 60-их рр. у певних колах русинських суспільно-політичних активістів, у співпраці зі службою безпеки, розпочалися спочатку прихована, а
відтак все більш відкрита, критика і цькування М. Ковача та інших „українських націоналістів”. У жовтні 1968 р. Янко Павлович, працівник служби безпеки, опублікував у тижневику „Руске слово” текст, в якому вказав на „негативні тенденції” у вірші М. Ковача Руска мац (Русинська мати) (Тамаш 2009:
18–19). Зрештою, 1973-го року у тижневику „Руске слово” М. Ковача звинувачено в „українському націоналізмі”, після чого у видавництві „Руске слово”
його до 1977-го року взагалі не друкували (Тамаш 2009: 18–23). Тому не диво,
що М.Ковач з самого початку видавничої діяльності Союзу русинів і українців
Хорватії свої праці й твори почав друкувати саме в журналі Нова думка.
Насамперед коротко проаналізуємо дискурсивні статті М. Ковача, а відтак
згадаємо його літературні твори, прозу і поезію. Першу статтю у журналі Нова
думка М. Ковач опублікував у 1972 р. У статті Як зме ше отримали автор систематично і стисло викладає свої міркування про найважливіші чинники, які
мали вагомий вплив на збереження і розвиток невеликої громади русинських
переселенців із Закарпаття на територію Південної Угорщини у декількох більших чи менших хвилях, починаючи з середини ХVІІІ до кінця ХІХ століття.
Наведемо чинники: 1) на самому початку переселення було утворено два поселення − „бастіони”, в яких жили русини греко-католики, які не змішувалися з представниками інших національностей та віросповідань, і таким чином
не піддалися масовій асиміляції; 2) освіта рідною мовою і гуртування навколо
греко-католицької церкви (тут маються на увазі і зв’язки з русинськими/українськими культурно-освітніми центрами в Угорщині і Галичині та з представниками греко-католицької церкви у згаданих областях); 3) діяльність відомого
українського етнографа і фольклориста Володимира Гнатюка між русинами у
Бачці, який наприкінці ХІХ ст. зібрав і згодом опублікував багатий фольклорний і етнографічний матеріал про них та підтримував молоду русинську інтелігенцію, а молодому Гавриїлу Костельникові допоміг видати поему-ідилію З
мойого валала (Із мого села) (Костельник 1904); 4) заснування Руського народного освітнього товариства (Руске народне просвитне дружтво) у 1919 р., яке
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в період між двома світовими війнами було головним організатором культурно-освітнього і національного життя русинів у Югославії, дотримуючись проукраїнської орієнтації; 5) у період після Другої світової війни русини в соціалістичній Югославії користувалися правами національних меншин, і це позитивно
позначилося на розвиток культурно-освітнього і національного життя своєї громади в країні. Ковач вважає, що період з початку 60-их рр. дуже значущий, тому
що саме тоді почали встановлюватись міцні зв’язки русинських письменників
та інтелігенції з Україною (з українськими культурно-освітніми інституціями
та українськими письменниками в Україні та діаспорі). Словом, русини були
послідовними в тому, що не тільки усвідомлювали і відчували, де їхнє коріння, але й поверталися до своєї прабатьківщини та пітримували з нею контакти.
Очевидно, Ковач умів дуже коротко і точно збагнути і розглянути найвагоміші
чинники, які сприяли збереженню і розвиткові русинської громади в Південній
Угорщині/Югославії.
Згодом Ковач у журналі Нова думка опублікував статтю, присвячену писемності і розвиткові друкованого слова русинів Південної Угорщини, під заголовком Розвой писаного слова и сучасна видавательна дїялносц у нас (Ковач:
1973б). Автор на початку згадує дослідження В. Гнатюка та І. Франка про рукописну апокрифічну спадщину русинів Південної Угорщини. Франко опублікував поему Сказаниє о зачатїи и рождестви пресвятыя Богородицы и присно Дѣвы Марїи з рукописного збірника русинів Бачки, яку він датував ХVІІІ
ст. (Франко 1899: 74–98). На підставі мови апокрифу, насиченої сербізмами,
Франко дійшов висновку, що русини перейняли його від сербів, але, що до сербів він потрапив завдяки українським вчителям, які у ХVІІІ ст. працювали в
сербських школах у Південній Угорщині (Ковач 1973б: 41). Далі Ковач згадує,
що він, відвідуючи як журналіст русинські поселення, у 1967 р. записав два варіанти пісні/апокрифу Исус и Самарянка, і наводить їх. Це короткі пісні, а основний мотив – дівчина, яка згубила семеро дітей і просить від Ісуса прощення
гріхів (Ковач 1973б: 41–42). Ці короткі апокрифічні пісні засвідчують той факт,
що коли між русинами Південної Угорщини/Югославії вже зникла традиція переписування апокрифів і християнських легенд, в усній традиції зберігалися ще
бодай крихітки колишньої багатої апокрифічної духовної традиції, яку згадував
Володимир Гнатюк (Гнатюк 1898: 51).
Далі у статті Ковач в основних рисах викладає історію друкованого слова
русинів Південної Угорщини/Югославії. Він згадує Русскій соловей – збірник народних пісень, який 1890 р. опублікував Михайло Врабель (Врабель
1890), та ідилічну поему З мойого валала Гавриїла Костельника, написану народною говіркою русинів Південної Угорщини, надруковану у Жовкві 1904 р.
(Костельник 1904).
Ковач вважає, що у період між двома світовими війнами видавнича діяльність
русинів Югославії була тільки в „зародку” – через нестачу коштів, відсутність
письменників, а бракувало й узгодженості в діях, оскільки вже з самого початку сили роз’єднувалися, витрачаючи енергію на непотрібні полеміки та взаємозвинувачення двох протилежних орієнтацій у культурно-освітньому, політичному та національному житті русинів Югославії (Рамач 2016). Може, Ковач і
недооцінює міжвоєнну видавничу діяльність, вважаючи, що вона являє собою
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нечисельну продукцію: календарі, два тижневики і десяток книжок. Проте слід
сказати, що саме в той період закладено підвалини для піднесення культурно-освітнього і національного життя русинів у Югославії, розвитку їхньої літературної мови та видавничої діяльності. Правда, зрештою він все-таки визнає, що
ці публікації мали велике значення у всіх сферах суспільного і господарського
життя русинів, а насамперед виділяє Граматику Г. Костельника (Костельник
1923), його трагедію Єфтайова дзивка (Костельник 1924), збірник народних пісень, зібраних і підготовлених до друку Ю. Биндасом і О. Костелником (Биндас
– Костелник 1927) та ще деякі видання. Тут він подає й оцінку міжвоєнної русинської преси: вважає, що тижневик Руски новини в руках малочисельної інтелігенції, переважно священиків, завдавав церковно-релігійний тон, проте
водночас популяризував національну „проукраїнську орієнтацію”, а натомість
частина „світської інтелігенції” була орієнтована на православ’я. Ковач влучно зазначає, що влада використовувала такий поділ русинської інтелігенції, а
більш розумні та доброзичливі представники обох таборів, хоча й розуміли,
що народ від цього жодної користі не має, все ж таки змінити нічого не могли.
Обставини значно змінилися після Другої світової війни. Уряд почав виділяти кошти на видавничу діяльність для потреб освіти русинською мовою та на
інформаційну діяльність. У цей період може й легше було забезпечити кошти,
ніж відшукати необхідні кадри. Великим успіхом соціалістичного суспільства в
Югославії Ковач вважає формування нової русинської інтелігенції та появу 250
шкільних посібників русинською мовою до початку 70-их років.
Видання художньої літератури мало свої проблеми: навіть коли було забезпечено необхідні кошти, бракувало оригінальних творів, оскільки письменників
було небагато. Тому спочатку більше друкувалися переклади художньої літератури і науково-популярні видання. У 60-ті рр. видано кілька антологій: Одгуки
з ровнїни (1961) – антологія прози, Антолоґия поезиї (1963), Антолоґия дзецинскей поезиї (1964). Крім старших, які вже друкувалися в період між двома світовими війнами (Мафтей Винай, Михайло Ковач, Янко Фейса, Євгеній
Кочиш), з’явилися і молоді письменники і поети: Микола Кочиш, Владо
Костелник, Мирон Будински, Дюра Латяк, Микола Скубан, Дюра Папгаргаї,
Анґела Прокоп, Мирослав Стрібер, і поступово друкувалися нові збірки поезії і прозові видання. Виходили друком і науково-популярні твори: збірка народних пісень Наша писня І–ІІІ Онуфрія Тимка (Тимко1953–1954), Мали соловей – збірка пісень для дітей (Тимко 1955), Правопис руского язика (Кочиш
1971) тощо. Часопис Шветлосц, який виходив три роки (1952–1954), після довшої перерви у 1966 р. знову почав друкуватися. У 1971 р. почав виходити часопис Нова думка у Вуковарі в Хорватії і молодіжний часопис Мак3 у Новому
Саді. Ковач вважає, що видавнича діяльність русинів у Югославії дуже стрімко розвивалася і розросталася, однак небезпідставним було його занепокоєння
тим, чи не призведе все це до того, що письменників буде більше, аніж читачів.
Автор вважає, що треба мати чіткі критерії стосовно того, що слід друкувати,
а що ні, щоб надрукованим літературним творам забезпечити більшу популярність. На його думку, видання творів русинською мовою має бути сходинкою на
3
Мак (Младосц, активносц, креативносц), щомісячник, який видає видавництво
”Руске слово” у Новому Саді з 1971 року.
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шляху до вищої літератури, тобто до літератури українського народу, щоб іти
услід за Гавриїлом Костельником. У цьому напрямку треба рухатись і в розвитку мови русинів Югославії, щоб не віддаляти її від української. Ковач вважає,
що слід друкувати не тих письменників, які літературною діяльністю займаються лише заради здобуття „слави”, а письменників, які своєю літературною
творчістю прагнуть засвідчити „життєву силу свого народу”.
Автор вважає, що науковій діяльності треба присвятити більше уваги, перш
за все історіографії, і надати їй потужнішу фінансову підтримку. Усвідомлюючи,
що видавнича діяльність мовами національних меншин дорога, та ще й не приносить жодного фінансового прибутку, треба більше дбати про користь друкованого слова для всіх представників громади, щоби видавнича продукція мовами національних меншин дійсно збагачувала літературне і культурне життя
ширшої спільноти.
Такі критичні міркування Ковача про літературну продукцію та видавничу діяльність мовою русинів Югославії у той час не могли бути надруковані у
видавництві „Руске слово” – головному видавництві художньої літератури русинів у Югославії, тому цю статтю він опублікував у журналі Нова думка в
Хорватії, редколегія якого не була настільки політично заангажованою. Другою
причиною стало те, що Ковача в той час у Воєводині у певних колах „ідейно
свідомих та національно ʾправильноʾ орієнтованих” вже почали таврувати як
„українського націоналіста”, вважаючи його небезпечним не тільки через його
літературні твори, але й через його міркування щодо культурно-національного життя та підтримування контактів з українськими письменниками та культурними і науковими діячами в Україні та за її кордоном, головним чином у
Чехословаччині й Польщі. Тому служба безпеки та її співпрацівники стежили за
кожним його словом і кроком. Зрештою, 1973 р. у тижневику Руске слово оголошено звинувачення проти М. Ковача в „українському націоналізмі”, після чого
видавництво „Руске слово” його творів не друкувало до 1977 р.
Згодом Ковач опублікував іншу статтю, в якій коротко проаналізував і прокоментував кілька рукописних збірників русинів Південної Угорщини (Ковач
1977г: 49–56). У статті автор спочатку доволі докладно доповідає про попередні дослідження В. Гнатюка, який перший звернув увагу на багатство рукописної спадщини духовної літератури русинів Південної Угорщини (Гнатюк
1898: 51), частину їхньої духовної поезії й опублікував (Гнатюк 1902), а декілька рукописних збірників духовної прози і поезії дав на користування Івану
Франку, який частину того матеріалу проаналізував і опублікував (Франко т.
ІІ 1899, т. ІV 1906). Досліджуючи інформацію про авторів чи власників рукописних збірників, які віднайшов або якими користувався В. Гнатюк, Ковач виявив дещо ще значніше: декілька збірників, за його словами, „и старши и подполнєйши и з историйно-литературного боку интересантнєйши и драгоцинши
од гевтих цо их ту у нас нашол Гнатюк” (Ковач 1977г: 50). Ковач визнає, що
він, розкриваючи цю тему, великих амбіцій не мав, а натомість хотів лише зацікавити молодших та більш фахових дослідників, аби тільки врятувати те, що
ще можна, від забуття, оскільки він на власному досвіді переконався, як у новітній час рукописний скарб швидко зникає, – скарб, який так довго й пильно
зберігали наші предки.
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Автор подає короткий опис і аналіз декількох рукописних збірників.
Найновіший серед них, під назвою Страсти Господа нашего и Спаса нашего Исуса Христа з 1902 р., належав Ілоні Гирйовати, а написав його Михайло
Няраді. Збірник тепер зберігається у бібліотеці старовинних книг у греко-католицькій парафії в Руському Керестурі в Бачці, у Сербії.4 Ковач згадує ще один
подібний рукописний поетичний збірник, у якому знаходиться й апокриф про
життя і страсті Христові, і досить вміло доводить: очевидно – ці два збірники не переписані з одного й того ж джерела. Далі автор згадує й інші рукописні збірники, які тримав у руках, або бачив їх у селянина Янка Раца в Руському
Керестурі. Ковач в аналізі текстів збірників більше уваги приділяє самій мові,
виділяючи елементи церковнослов’янської мови та слова, які вже не вживаються у говірці і літературній мові русинів Югославії.
Докладніше Ковач аналізує рукописний збірник духовної поезії автора й
укладача Михайла Джуні, який у той час був вчителем і дяком у Новому Саді
і Бач-Керестурі (з 1922 р. Руський Керестур). Першу частину збірника становлять тропарі і кондаки, з 15-ої сторінки розміщені різдвяні пісні, записані латинськими літерами і супроводжені нотним записом, а далі йде головна частина
під заголовком „Церковни писнї котри собрал и дописал на Покров Пресвяти
Богородици и присно Дїви Мариї ’Вь Новосадѣ года 1869’ Михаил Ив. Джуня”.
У цій частині на 350 сторінках старослов’янським письмом записано 168 духовних пісень. Ковач наголошує, що рукопис збірника виник у 1869 р. і цитує
рядки з пісні, присвяченій Богородиці, в яких згадується Україна:
„Тебе взиває цила Україна,
Дїво Царице, надеждо єдина... (...)
Най Україна цилая голосить,
Як много даров з рук Твоїх относить...”.
Ковач відмічає, що мова деяких духовних пісень у збірнику не церковна,
а тогочасна українська. Далі зазначає, що деякі духовні пісні, або їх частини,
уклав упорядник рукопису М. Джуня, що засвідчує його автограф. М. Ковач
у збірнику налічує 18 таких „оригінальних” духовних пісень і заодно подає
їх заголовки та сторінки в збірнику. Для Ковача це достатній аргумент, щоби
М. Джуню назвати поетом.
Дуже цінним, можливо й найстарішим рукописним збірником М. Ковач вважає збірник Страстослов Георгія Канюха, написаний „от сотворения мира
7359, от рождества же по плоту Бога Слова 1851. Мисяця априлия, дне 16.”.
Ковач досить докладно подає опис самого збірника і занотовує перелік текстів,
розміщених у ньому.
Ковач вважає, що укладач збірника Георгій Канюх був учителем у Керестурі.
Однак, учителя з тим іменем у Керестурі не було – був тільки Ферко Канюх,
який помер 1835 р. (Рамач 1994: 41) Щодо мови пісні Сказаниє о зачатиї и
рождестви пресвятая Богородици и приснодїви Мариї, яку проаналізував і
У греко-католицькому парафіяльному домі в Руському Керестурі, у бібліотеці, у
відділі старовинних книжок, зберігається приблизно двадцять рукописних книжок духовної
поезії і прози, в тому числі і згаданий збірник Ілони Гирйовати.
4
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опублікував І. Франко (Франко 1899: 74–98), Ковач погоджується з Франком,
що мова її, на відмінну від інших, сербсько-слов’янська, чи то вже під її впливом. Однак, досі не знайдено подібного опублікованого сербського рукопису.
Припущення М. Ковача, що, можливо, укладач Канюх навчався у сербській гімназії, де вивчив сербську мову, і тому у пісні відчутний вплив сербсько-слов’янської мови, безпідставне, тим більше, що вчителя з таким іменем і прізвищем
у школі в Керестурі не було. Слід сказати, що Ковач не був науковцем-дослідником і навіть не виявляв таких претензій. Його коментарі часто досить наївні
і радше засновані на міркуваннях, ніж на фактах. Однак, стаття могла заохотити молодших дослідників розпочати дослідження цієї теми. Зі щоденників М.
Ковача (збережено близько двадцяти зошитів), та його листувань5 можна довідатись, що він налагодив зв’язок з професорами Мілорадом Павичем, Лазаром
Чурчичем й іншими, які досліджували сербську рукописну духовну літературу,
і намагався отримати від них корисну інформацію, яка могла б засвідчити можливий вплив сербської рукописної духовної літератури ХVІІІ і ХІХ століть на
рукописну духовну літературу русинів у Бачці і Сремі. Це питання цікавило й І.
Франка, тому він у листі до професора Тихомира Остоїча, з яким був знайомий
ще з часів навчання на докторських студіях у Відні, шукав відповіді, чи можливо довести, що русини користувалися сербськими рукописами. Однак, відповідь проф. Остоїча невідома (Рамач 2006: 72–74).
У рецензії Усна народна творчосц и литература (Ковач 1981) на книжку
Олекси Мишанича Українська література другої половини ХVІІІ ст. і усна народна творчість. Київ, 1980, 334 Ковач докладно презентує дослідження так,
щоб і звичайним читачам, які не будуть його читати (оскільки до Югославії
потрапить ледве кілька примірників з невеликого тиражу), дати якнайповнішу
інформацію і пояснити основний зміст. У тексті він влучно зауважує, що деякі народні чи авторські пісні, які у книжці згадує Мишанич, знайшли місце у
рукописних збірниках русинів Південної Угорщини/Югославії. Для Ковача це
також є однією з причин для докладнішого ознайомлення читачів із рецензованою книгою Мишанича. Передаючи міркування Мишанича про те, яким чином
деякі авторські пісні стали „народними”, Ковач зауважує, що те саме стосується
і народної поезії русинів у Югославії, хоча справжні автори таких пісень дуже
рідко відомі.
Михайло Ковач підготував і опублікував і тексти для декламування з нагоди річниці від дня народження Тараса Шевченка Слунко над руїну: з нагоди
170-рочнїци народзеня Тараса Шевченка (Ковач 1984). Автор тут подає тексти
для декламування, вірші і сценографію, а дійовими особами виступають: хлопець, кобзар, розповідач, дівчина, парубок, чоловіки, жінки, народ. Все дуже цікаво обдумано. Кобзар починає розповідати про дитинство, а відтак про життя і
діяльність Т. Шевченка. Частину супроводжуючих текстів написав сам автор, а
частина – перекладені на русинську мову уривки з творів Т. Шевченка.
У статті Дзеже тота проста дражка… до нашого Керестура? (Ковач 1988)
Ковач ділиться своїми замітками і роздумами з подорожі й короткого перебуЩоденники Михайла Ковача та його листування зберігає його наймолодша дочка
Ольга Карлаварис, яка живе в м. Новий Сад. Принагідно висловлюємо щиру подяку Ользі,
яка нам люб’язно дала їх на користування.
5
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вання у селі Мучонь і відвідин сусідніх поселень у північно-східній Угорщині
(околиці м. Мішкольц), однієї з областей, з якої певна кількість русинів греко-католиків в середині ХVІІІ ст. переселилася в Бач-Бодроґський комітат
(Бачка), в казенні поселення Керестур, Коцур й інші (Рамач 2007: 51–74). Опис
самої подорожі цікавий: автор своїм описом, мов фотоапаратом, фіксує краєвиди і доповнює їх влучними коментарями. Однак, вважаємо, що ще ціннішими
є його описи зустрічей з русинами, які вже зовсім або майже зовсім втратили
свою національну свідомість, але зберегли частину своєї національної ідентичності: греко-католицьку релігію, східний візантійсько-грецький обряд, частину усної народної творчості і народної традиції, звичаї, вірування, побут.
Автор конкретними описами духовної і матеріальної культури русинів північно-східної Угорщини вказує на елементи, які, очевидно, свідчать про шляхи і
методи довготривалої асиміляції цієї руської громади, яка в чужому оточенні
поволі зникає, а доказом її східнослов’янського, тобто руського, походження
виступає перш за все її греко-католицька релігія. Бо, хоча їх офіційно вже давно
вважають мадярами, навіть вони самі мадярами себе визнають, історія пам’ятає, що тільки православні ставали уніатами, тобто греко-католиками, а мадяри православними ніколи не були. Крім того, Ковач вказує, що прізвища русинів у Югославії, як наприклад Абодї, Бесерминї/Бесермернї, Вадаски, Ґадняї/
Ґаднянски, Емеди, Радванї, очевидно свідчать про їхнє відтопонімічне походження – від поселень на зразок: Абод, Бесермень, Вадас, Емед, Ґадня, Радвань
та інших, про що докладніше писав Мирон Жирош (Жирош – Йоббадь-Жирош
1993/1994).
Наприкінці, розмірковуючи на тему міграцій русинів сторічної давності
на ширшому карпатському ареалі, а також про різні види і шляхи національної та релігійної асиміляції, Ковач замість висновку висловлює свою думку щодо східнослов’янського тобто українського походження русинів, руснаків, рутенів, угро-рутенів, лемків, незважаючи на те, що у минулому були,
а у новітні часи посилюються тенденції вважати всіх цих русинів окремим
слов’янським народом.
Михайло Ковач перекладав поезію українських письменників русинською
і сербською мовами. У щорічнику Союзу русинів і українців Хорватії Думки з
Дунаю опублікував вірші Максима Рильського Прешернів дім і Порада (Ковач
1989в). У короткому вступному слові Ковач подає основні дані про життя та літературну творчість М. Рильського і згадує, що він знав про русинів Югославії
і писав про них з любов’ю. Як він зустрічався з М. Рильським у Югославії 1962
р., Ковач згадує у листі до Олекси Мишанича.6
У статті Коренї поларизациї Русинох (Ковач 1989б) Ковач коротко подає чинники, які, на його думку, найбільше призвели до великої поляризації русинів/
українців: втрата власної державності – життя в чужих державах, дві церкви
– „дві матиці в одній пасіці”, а все це не могло не відобразитись на подальшому роз’єднанні і поділі. У релігійному плані такі поділ та поляризація брали
початок ще з часів Берестейської унії 1596, Ужгородської 1646, заборони унії
декретом Миколи І в рамках Російського Царства 1839 р. тощо. Зречення від
6
Лист Михайла Ковача до Олекси Мишанича, Новий Сад, 9 травня 1966 р. Листи
Михайла Ковача до Олекси Мишанича зберігає його син Ярослав Мишанич.
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власної релігії одночасно означало і відмову від свого обряду, традиції, а часто і від мови та імені. Моральна криза між світською і духовною верхівкою
часто призводила до економічної біди і визискування власного народу, а все
це спричиняло втечі та переселення людей. Втрачаючи зв’язок з рідним краєм,
люди втрачали частину своєї ідентичності. Недостатнє знання власної історії
так само негативно позначилося на формуванні національної свідомості. Так,
живучи в різних державах, розділені кордонами, найчастіше без можливостей
і достатньої сили вибороти власні національні права, розрізнені відгалуження
того самого народу називали себе русинами, українцями, лемками, угорськими русинами тощо, часто вважаючи себе іншими й інакшими від своїх братів
за кордонами інших країн. Ковач доходить висновку, що це лише деякі з чинників, які в минулому негативно позначилися (і ще позначаються) на формування
і збереження єдності національної ідентичності часто і штучно розрізнених відгалужень єдиного дерева національного єства.
Михайло Ковач влітку 1976 р. відвідав Закарпатську область України, а подорожні записки спочатку опублікував у ж. „Нова думка” (Ковач 1977б), а пізніше твір увійшов до шостого тому його вибраних творів під назвою Дияспора
(Ковач 1992). У подорожніх записках Ковач, за словами Ю. Тамаша, інформаційним та культурологічним амбіціям дає перевагу над літературними. Добрий
знавець української історії і культури, до того ж письменник, він умів вміло, за
допомогою багатства фактів і деталей, висловити і свої глибокі почуття до землі своїх предків і таким чином все це представити русинським читачам.
Для вшанування пам’яті покійного М. Ковача Штефан Гудак у літописі
Думки з Дунаю опублікував статтю про його життя і літературну діяльність,
назвавши його найвидатнішим русинським письменником на просторах колишньої Югославії. У кінці автор подає бібліографію творів М. Ковача (Гудак 2005).
У журналі Нова думка Михайло Ковач свої літературні твори почав друкувати ще до того, коли його у 1973–1977 роках не друкували у часописі Шветлосц,
який виходив у Новому Саді, у Воєводині. Юліан Тамаш у книзі Євангелиста
Михайло Ковач (Тамаш 2009) докладно проаналізував літературну творчість М.
Ковача, тому ми не зупиняємося на налізі його літературних творів, надрукованих у журналі Нова думка, лише подамо перелік прозових і поетичних творів.
У 1973 р. Ковач опублікував оповідання Дїдо Михал одходзи до цудзого краю
(Ковач 1973а), яке перевидав 1983 р. (Ковач 1983). Тема покидання рідного краю
і переселення до чужого часто присутня у прозі М. Ковача. Після цього, Ковач
у Новій думці надрукував оповідання: Злодїй (Ковач 1976), Нєпредвидзени случай (Ковач 1977а), Вол на вашаре (Ковач 1977б), Фамилия Якова Зварки (Ковач
1980), У автобусу (Ковач 1981а), Безочнїци (Ковач 1981б), разом сім оповідань,
одне двічі. У цьому журналі він опублікував і сім віршів: Припознанє старому
коньови (Ковач 1973в), Ягодом бачванским памятнїк (Ковач 1975), Тестамент
(Ковач 1977в), Я дуб червоточни (Ковач 1978), День пред свитанком (Ковач
1978б), И день іде... (Ковач 1978в). Останні два вірші надруковані українською
мовою, з мовними і правописними помилками.7
Михайло Ковач в 60-і роки почав вчити українську мову. У листуваннях з українськи
ми друзями намагався писати українською мовою, але також з мовними і правописними
помилками. У роки, коли його у видавництві „Руске слово” не друкували (1973–1977), інколи
7
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З прозових літературних творів М. Ковача, друкованих у журналі Нова
думка, лише оповідання Дїдо Михал одходзи до цудзого краю опубліковане
у зібранні оповідань у четвертому томі його вибраних творів у семи томах
(Ковач: Вибрани твори І–VІІ). З віршів, опублікованих у цьому журналі, тільки вірш Я дуб червоточни надрукований у сьомому томі його вибраних творів. Інші його вищезгадані твори не друкувалися у Сербії і не увійшли до його
вибраних творів і таким чином залишилися поза увагою науковців і літературних критиків.
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Јанко Рамач
РАДОВИ МИХАЈЛА КОВАЧА У ИЗДАЊИМА САВЕЗА
РУСИНА И УКРАЈИНАЦА ХРВАТСКЕ
Резиме
У чланку су анализирани дискурзивни радови истакнутог русинског књижевника Михај
ла Ковача (1909–2005), објављени у издањима Савеза Русина и Украјинаца Хрватске (у часопису Нова думка и у алманаху-летопису Думки з Дунаю), и узгред се спомињу његова
књижевна дела. Анализирани дискурзивни радови М. Ковача имају велико значење. Он
је први међу Русинима у Југославији, после В. Хнатјука и И. Франка, изучавао рукописне зборнике духовне прозе и поезије Русина у Јужној Угарској. У другим својим чланцима он је сагледавајући културно-просветну, националну и књижевну делатност Русина у
Јужној Угарској/Југославији, више пажње посвећивао питањима и проблемима њиховог националног идентитета и националне свести чврсто стојећи на становишту да су Русини у
Југославији део украјинског народа.
Кључне речи: Михајло Ковач, Русини, Савез Русина и Украјинаца Хрватске, Нова думка,
Думки з Дунаю.
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ТЕНДЕНЦИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ ЧЕШКОЈ ДРАМИ
Савремена чешка драма за сада је недоступна српским читаоцима и позоришној публици. У раду се скицирају њене основне тематске и формалне одлике. Ауторска усмерења чешких драмских писаца сагледана су на примерима савремених драма које се ослањају на прошлост, драма са савременом тематиком, постмодерне политичке сатире и гротеске, чешке
„нове драме“, као и драме које одликују лирске тенденције.
Кључне речи: чешка драма, нове тенденције, савремена тематика, формалне карактеристи
ке, карактеристичне и универзалне одлике.
Modern Czech drama has so far been unavailable to the Serbian readers and theatre audiences.
The paper outlines its basic thematic and formal characteristics. The directions of Czech dramatic
writers are shown through the examples of modern dramas that rely on the past, dramas with modern
themes, postmodern political satires and grotesques, Czech “new dramas” and dramas characterised
by lyrical tendencies.
Key words: Czech drama, new tendencies, modern themes, formal characteristics, characteristic
and universal characteristics.

Прегледом библиографије објављених књижевних превода са чешког на
српски језик од 2000. године до данас,1 може се уочити потпуни изостанак превода чешких савремених драма. Ова чињеница заслужује посебну пажњу јер су
последњих деценија 20. века драме Вацлава Хавела и Павела Кохоута имале велики успех управо у нашој средини. Дела ових чешких дисидентских аутора у
нашим позориштима имала су своје европске премијере2 и била су читана,3 док
новија чешка драма остаје непозната српској публици. Осим једног поновљеног
издања превода драме Р.У.Р Карела Чапека,4 која је један од првих примера научне фикције у драмском тексту, продукција новије објављених драмских дела
у Чешкој није превођена на српски језик. Разлоге можемо тражити у чињеници
што издавачи никада нису били наклоњени објављивању драмских текстова,
пре свега због њихове природне повезаности са позоришним инсценацијама,
али значајан је и податак да се модерни драмски текстови селективно објављују
и у Чешкој, те су самим тим и мање доступни. Тек понека гостујућа представа,
углавном у оквиру позоришних фестивала,5 могла је нашој публици да пружи
Библиографија превода са чешког сачињена је уз помоћ COOBISS.SR, кооперативног
онлајн библиографског система и сервиса.
2
Више у А. Корда-Петровић, Феномен прихваћености чешких дисидентских аутора
у српској средини, Зборник Матице српске за славистику 73, Нови Сад 2008, стр. 227-239.
3
Познати су избори драма Вацлава Хавела Шест драма (Нолит, 1991) и Пазите!
(Дечје новине, 1990) обе у избору и преводу Александра Илића.
4
Карел Чапек Р.У.Р (Београд: Центар за промоцију науке, 2012), у преводу Ненада
Ј. Илића.
5
Пример је гостовање представе Еуропеана у режији Јана Микулашека, по тексту Па1
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слику о тенденцијама савременог чешког драмског стваралаштва. У том смислу, циљ овог рада је да барем у основним цртама представи тенденције и перспективе савремене чешке драме.
Актуелно стање у чешкој савременој драмској књижевности потребно је сагледати у ширем контексту, са освртом на претходни период. На крају друге декаде трећег миленијума запажа се да је оригинално драмско стваралаштво донекле угрожено настојањима да се на позоришној сцени реализују већ
познати филмски наслови, а изразита је и тенденција драматизација популарне књижевности. И у другим културама данас јача тренд инспирације филмским сценаријима, а драматизација познатих прозних дела има своје корене у
раду представника такозване „неправилне драматургије“,6 којој се прибегавало
још у време тоталитарног режима. Циљ је био да забрањена дела заобилазним
путем буду представљена публици. Као пример може послужити драматизација
новеле Бохумила Храбала Служио сам енглеског краља, написана осамедесетих година и објављена у цензурисаној верзији, да би затим била постављена у
нецензурисаној верзији на брњенској сцени Divadlo na provázku.7 Пример су и
популарне аудио адаптације Хавелових драма Largo desolato и Asanace, које нису
смеле да се изводе на позорници. До краја осамдесетих година прошлог века,
ауторско драмско стваралаштво неговале су углавном мање, алтернативне сцене.
Пример је Divadlo Járy Cimrmana, познато по глумачком тандему Здењек Свјерак
и Ладислав Смољак, где се изводио циклус представа, импровизованих драмских
мистификација, које су гротескним хумором и интелигентном иронијом исмевале
режим, али и стање у конвенционалном, прорежимском позоришту тадашње
Чехословачке. Тих година важну улогу имале су и мање позоришне сцене у Брну,
Divadlo na provázku и Ha Divadlo, као и Činoherní studio у Усти над Лабем.
Последња деценија 20. века означена је као период кризе чешког драмског
стваралаштва (Kerbr 2014). Квалитетни и у свету признати драмски писци,
које је комунистички режим прогањао, пре свих Вацлав Хавел и Милан Ухде,
заузимају државне позиције или престају да пишу драме. Један од ретких бивших дисидената који се после политичких промена враћа у земљу и наставља
да пише, био је Павел Кохоут. Требало је испунити настали „празан простор“.
Велика тема критике тоталитаризма, коју су неговали забрањени дисидентски
аутори, није више била актуелна. Било је потребно вратити публику у позориште (Jungmanová, Vodička 2016). Измениле су се и опште околности у вези са
функционисањем позоришних институција, које су све више морале да прелазе на алтернативне начине финансирања, као и да се прилагоде новим законима неолибералног тржишта у области културе. Позитиван импулс у том смислу
имало је увођење конкурса за Награду Алфреда Радока (Cena Alfréda Radoka),
трика Оуржедњика. Предаставу је извело Divadlo Na Zábradlí из Прага у оквиру БИТЕФ-а
2013. године. Пре тога 20 година није било чешке представе на овом фестивалу.
6
Појам „неправилна драматургија“ (nepravidelná dramaturgie) увео је театролог и
драматург брњенског Divadla na provázku Борживој Срба, и односи се на адаптације текстова
који нису драмски.
7
Ово позориште у Брну основано је 1967. под називом Husa na provázku (Гуска
на конопцу), али је под притиском цензуре по доласку на власт Густава Хусака, званично
променило име на Divadlo na provázku. Разлог су биле честе уличне акције дописивања пред
седниковог имена на плакатима овог позоришта.
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награде за најбољу ауторску чешку или словачку драму. Акцију је покренуо часопис „Svět a divadlo“ 1992. године. Ова награда покренула је формирање нове
генерације драмских писаца, од којих је већина била и праксом везана за позориште (нпр. позоришни редитељи Арношт Голдфлам, Мирослав Кробот, Јан
Антоњин Питински, Јиржи Покорни, Мартин Франтишек и други).
Чешка ауторска драма од 90-их година прошлог века развија се у неколико
праваца које диктирају не само различите позоришне тенденције, већ и посебна ауторска опредељења драмских писаца. Позоришни критичари и теоретичари настоје да систематизују савремене тенденције у чешком драмском стваралаштву. Тако у брошури чешког Министарсва за културу под називом Nové
české drama (2000-2013) (Нова чешка драма 2000-2013), наилазимо на поделу
савремених чешких драмских текстова према тематском критеријуму. Тако се
издвајају савремене драме које се баве темама из даље и ближе прошлости тј.
обраћају се садашњости посредством тумачења догађаја из прошлости, или се
баве прерадом историјских тема (Jungmanová, Vodička 2016). У њима историјска
грађа представља основу драмске фабулације, а у првом плану је напетост
између прошлости и садашњости. Класична историјска драма се скоро изгубила, док драмски писци све више преиспитују општеприхваћене историјске
чињенице. Драмски текстови подсећају на апокрифе, као и на прераде познатих митова и сижеа који одговарају потребама постмодерне поетике. Пример
је драма Олдржиха Дањка, која на необичан начин разматра период владавине Карела IV (Oldřich Dаňka: Jak snadné je vládnout aneb Karel IV – autoportrét,
1993). У њој се преиспитује стереотипна слика о овом владару која се негује
у колективној свести чешког народа. Чињенице из новије историје, пре свега из периода социјализма, преиспитују се и поново вреднују тј. представљају
одређену форму суочавања са историјском траумом. Таква је драма Михала
Лазњовског у којој су осликане педесете године прошлог века кроз визуру дечака који одраста у хришћански оријентисаној породици и суочава се са супротно опредељеним окружењем (Michal Lázňovský: Hřích, 1993). Ту спада и драма
Данијеле Фишерове у којој се педесете године политичке репресије рефлектују
на живот једне породице (Daniela Fischerová: Andělský smích, 1994) или драма
Милана Ухде, у којој се попут слике у огледалу рефлектују два тоталитарна система, нацизам и комунизам (Milan Uhde: Zázrak v černém domě, 2007) .
Издваја се посебан круг драма са савременом тематиком, у којима се
рефлектује друштво у транзицији, са свим својим деформацијама и пропалим илузијама. Као централни проблем издваја се конфронтација појединца са
посттоталитарним системом, а пример је драма Антоњина Маше Чудне птице
(Antonín Máša: Podivní ptáci, 1996), у којој је реч о бившем новинару који после 1989. одлази на село како би избегао замку нових богаташа. Ту спада и драма Данијеле Фишерове (Daniela Fischerová: Fantomima, 1995), која је посвећена
судском процесу покренутом због саобраћајне несреће, процесу у коме главни јунак губи идентитет у лавиринту „демократског“ правосуђа. У ову групу
спада и последња драма Вацлава Хавела Одлазак (Odcházení, 2008), која кроз
пројекцију личног искуства покреће тему трауме одласка са власти, док се истовремено драматуршки ослања на Чеховљев Вишњик (радња се дешава у безвременском простору, главни сукоб је у позадини, а у првом плану су само суСлавистика ХХII/2 (2018)
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коби на микроплану). На ову групу драма надовезује се постмодерна политичка
сатира, која се углавном суочава са комунистичком прошлошћу и последицама
недовољног обрачуна са злочинима бившег режима. Тако се у драмама као протагонисти појављују бивши колаборанти који данас заузимају важне позиције у
друштву (Karel Steigerwald: Nobel, 1994).
Постмодерна гротеска издваја се као још један круг чешке савремене драме. То су драме које реинтерпретирају слику света, деконструишу старе односе, користе жанровски синкретизам. Трагична прича се приказује у форми гротеске, а аутори се често ослањају на интертекстуалне уметке који на другом
нивоу комуницирају са читаоцем или публиком. Честа тема су медији, посматрани као средство дехуманизације, лаке забаве и кича. Аутори бирају поступке карактеристичне за друге медије нпр. телевизијске серијале, ситкоме и програме који се надовезују на поступак постдраматургије. Тако настаје мноштво
поджанровски обликованих драма. Духовни отац чешке постмодерне гротеске
је Арношт Голдфлам (Arnošt Goldflam), који у својим драмама користи елементе тривијалне књижевности, брише границу између трагедије и комедије, реалности и фикције, стварности и илузије, озбиљног и баналног (Lásky den, 1994;
Ředitelská lóže, 2004; U Hitlerů v kuchyni, 2007). Гротескна слика деструкције
друштва представљена је у драми Јиржија Кратохвила (Jiří Kratochvil: A babička
slaví devětadevadesáté narozeniny aneb Rozhlasová balada o Smrti a o Jankovi,
1997), у којој је главни лик слављеница која дочекује стоту годину живота, цинична старица, која би могла бити и персонификација 20. века. Нове, постмодернистичке поступке у својим драмама користи Јан Антоњин Питински, који у
драми под називом Собичак (Jan Antonín Pitínský: Pokojíček, 1993) представља
патологију савремених породичних односа, а сложена психолошка прича одвија
се у типичном простору стамбене вишеспратнице.
Средином деведесетих формира се нова генерација драматурга који нису
желели да личе на своје претходнике. Од реалистичке психологизације, сатиричне апсурдности или пренаглашене и разигране постмодерне, почели су да
се окрећу према реалистичком опису, према политичким и социјалним темама,
укључујући етничке, културне или родне разлике (Jungmanová, Vodička 2016:
12). Драме ових аутора нису се одликовале само садржинском окрутношћу, оштрином у ставу и отвореношћу, већ и драматуршком искључивошћу која често не допушта да се дело интерпретира другачије него дословно. У Европи
је овај тип драме назван „нова драма“ а своју инспирацију има у филмовима и
серијама (Тарантинов Pulp Fiction, Бојлов Trainspotting или анимирана серија
Sоuth Park). Ову врсту драме неговао је Činoherní studio и брњенско Ha Divadlo,
а главни носиоци су Јиржи Покорни (Jiří Pokorný) и Мирослав Бамбушек
(Miroslav Bambušek). Овај приступ драмском тексту добија назив cool (coolness)
драма, што означава специфичан тип драмских дела у којима се користе драстичне сцене које код гледалаца изазивају шок и језу. Девијантно понашање, хомосексуализам, драстични прикази секса и насиља, приказују свет који је хладан, без емоција, а бруталност има за циљ да провоцира публику.
Лирска тенденција савремене чешке драме издваја се као посебан тип психолошке драме (Vodička 2008: 581–586). Главна карактеристика је покушај
искорачења из жанровског стереотипа трагикомичних и гротескних драма.
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У центру пажње је психолошки портрет појединца који није никакав социолошки или психолошки тип, већ представља непоновљиво биће. У таквим комадима преовладава тематизација осећаја празнине, отуђења и немогућност
комуникације у свету који је дигитализован, медијски диригован и окренут потрошачким вредностима. У овим драмама се често нарушава драмска структура. Драмске ситуације нису повезане и често не постоје узрочно-последичне
везе. Не постоји драмски конфликт, а у првом плану су асоцијативне и колажне ситуације кроз које се преплићу различити нивои реалности, снови и визије.
Овакве драме често тематизују сложене породичне, генерацијске и партнерске
конфликте, кроз које се рефлектују субјективна стања јунака. Пример је драма
Антилопа Ленке Лагронове (Lenka Lagronová: Antilopa, 1995), осмишљена као
низ асоцијативних визија, снова и реалних ситуација које се одигравају током
разговора ћерке са мајком на умору при чему се откривају скривени слојеви тананих и деликатних односа.
Ленка Лагронова, Магдалена Фридрих Грегорова (Magdalena Frydrych
Gregorová), Ива Клестилова (Iva Klestilová) и Радмила Адамова (Radmila
Adamová) су ауторке које се у својим драмама баве питањем родне равноправности, откривају различите судбине жена, њихова разочарања, (не)успеле
покушаје превазилажења стереотипа и врло често ови текстови имају ироничан
подтекст 8 (Machalická 2014).
У оквиру овог посебног типа драма настало је неколико драмских текстова који
су у позоришним и стручним круговима изазвали полемику. Једни су у њима видели негирање основних поетских принципа структуре драмског текста и побуну
против досадашњих стваралачких стереотипа и норми, док су други критиковали њихову бесмисленост и празнину (Vodička 2008). Тако је инсценација текста
Егона Тобиаша Војцев (Egon Tobiáš: Vojcev, 1992) изазвала бурну полемику у вези
са границама ауторске слободе. Драмског текста овде има минимално, подељен је
у триптих са прологом и епилогом, који се сижејно и формално разликују. Главна
оса је променљиви идентитет протагониста: ликови мењају имена, негирају сами
себе и међусобно се налазе у нејасним односима. Све је доведено до апсурдних
граница, текст је тешко разумљив а извођење се своди на варијације и понављање
текста. Значење самог текста овде игра све мању улогу и могли бисмо га сврстати
у експериментални драмски текст, који трага за новим и другачијим значењима.
Иако наведени прикази и студије (Vodička 2008; Kerbr 2014; Machalická 2014)
подвлаче чињеницу да су деведесете године прошлог века представљале период
кризе ауторске чешке драме, увидом у различите позоришне тенденције и типове драмских текстова аутора који су се афирмисали током прве декаде овог века,
можемо закључити да је криза превазиђена. Чини нам се да је потребно поставити питање: у коликој мери је чешка савремена драма створила своје карактеристичне посебности, сличне онима које је формирала осамдесетих година
прошлог века као чешка дисидентска драма9, и као таква, била препознатљива
ван граница своје културе?
8
Пример је драма Радмиле Адамове Little Sister (2008), која је инспирисана
телевизијским реалити програмом Big Brother.
9
Ту се мисли пре свега на драме Вацлава Хавела, Павела Кохоута, Ивана Климе,
Франтишека Павличека и Милана Ухде.
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С једне стране, чешка драма задржала је препознатљиву посебност коју уочавамо у групи гротескних и сатиричних драма, а коју негују углавном позоришта кратке форме. Пример је Divadlo Járy Cimrmana, као и Divadlo Na zábradlí,
у којима се постављају комади са упадљивим одликама црне комедије и гротеске, а у којима се типичним чешким цинизмом критикује стварност. С друге стране, променом тематских и формалних одлика, чешка савремена драма
под великим је утицајем страних импулса, пре свега англо-америчке coolness
драматургије и позоришних инсценација под утицајем немачког позоришта
(Vodička 2008). Као и у другим драмским књижевностима, тако и у чешкој драми, јасно доминира поетика преузимања уметничких израза из других медија
(филм, телевизија, књижевност, стрип, видео-игрице). Ипак, на тематском плану, чешка ауторска драма све више се помера од локалних тема рекапитулације
прошлости и обрачуна са траумама из периода тоталитарног друштва, ка тема
тизацији негативних последица деструкције међуљудских односа и онтолошким питањима места појединца у глобалном свету. Таквим померањем ка општим, цивилизацијским или пак субјективним, психолошким проблемима,
чешка драма постаје доступнија за рецепцију у другим срединама. Самим тим
њено одсуство, како у преводима на српски језик, тако и на нашим позорницама, продубљује још више постојећу празнину.
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Aleksandra Korda Petrović
TENDENCIES IN THE MODERN CZECH DRAMA
Summary
The modern Czech drama has retained its distinguishable features noticeable in a group of
grotesque and satirical plays, usually incorporated in political satire. On the other hand, after the
change of thematic and formal characteristics, the modern Czech drama is under immense influence from abroad, primarily the Anglo-American coolness dramaturgy and theatrical inscenations
of the German theatre. It is dominated by the permeations of artistic expressions from other media
(movies, television, literature, comics, and video games). However, in terms of themes, Czech written drama is moving away from local themes that deal with the past and confront the traumas from
the period of totalitarian society and is moving towards the depiction of the negative consequences
Славистика ХХII/2 (2018)

220	Александра Корда-Петровић
of the destruction of interpersonal relationships and the ontological question concerning the position of an individual in a global society. With this shift towards general, civilizational or subjective,
psychological problems, Czech drama becomes more available for reception in other environments.
Thus, its absence, both in terms of translations in the Serbian language and in terms of our theatres,
deepens an already existing gap.
Key words: Czech drama, new tendencies, modern themes, formal characteristics, characteristic
and universal characteristics.
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PODOBY A PREMENY SPOLOČENSKEJ PRÓZY PRE DETI
(ilustrované na tvorbe Jána Kopčoka a Juraja Tušiaka)
V príspevku sa hovorí o spoločenskej próze prvých dvoch významných autorov v slovenskej
vojvodinskej literatúre pre deti po roku 1945 ‒ Jána Kopčoka a Juraja Tušiaka. Ich podobné naratívne modely príbehovej prózy v 50. rokoch patria do tzv. spomienkovej prózy. Kým u Kopčoka
dominuje schematický príbeh o veľkých detských činoch počas vojny alebo uniformovaný príbeh
o nemotivovanej zmene detského hrdinu, u Tušiaka evidujeme odklon od tradičného realistického
rozprávania smerom k modernej próze. Najprv do príbehov z vlastného detstva vnáša prvky dobrodružnosti a humoru, a v knihách z prvej polovice 70. rokov i moderné výrazové postupy, predovšetkým priameho rozprávača, vnútorný monológ, polopriamu reč, hovorový jazyk a detský slang.
Tušiakov autentický obraz detstva s hrdinom všedného dňa sa výrazne podieľal na vývine príbehovej prózy pre deti v ďalších desaťročiach.
Kľúčové slová: slovenská vojvodinská literatúra pre deti, spoločenská próza pre deti, príbehová
próza, hrdina všedného dňa, Ján Kopčok, Juraj Tušiak
The paper explores the social prose of the first two significant authors for children after 1945
in the literature of Slovaks in Vojvodina: Ján Kopčok and Juraj Tušiak. Their narrative models of
storytelling in 1950s are known as the prose of memories. While Kopčok uses predominantly schematic narration about big events during the war, where the main actors are children, or a uniform
story about an unmotivated transformation of a child hero, Tušiak deviates from traditional realistic
storytelling and reaches modern prose. At first, Tušiak included the elements of adventure and humor to stories of his own childhood and in his work from the early 1970s he also included modern
types of expression such as a direct narrator, internal monologue, indirect and direct speech, children’s slang. Tušiak presented an authentic image of childhood with a hero from everyday life and
thus he greatly contributed to the development of children‘s storytelling over the coming decades.
Key words: children’s literature of Slovaks in Vojvodina, social prose for children, storytelling,
everyday hero, Ján Kopčok, Juraj Tušiak.

V kontexte slovenskej vojvodinskej literatúry pre deti a mládež ako v diachrónnom tak i v synchrónnom priereze dominuje spoločenská próza pre deti. Perma
nentná prítomnosť či regenerácia tohto žánrovo-tematického podsystému detskej
literatúry, ktorý literárna teória zvykne nazývať aj príbehová próza zo života detí
je zakódovaná v jej špecifikách, kde v prvom rade patrí vysoká referenčná nadväznosť na realitu. Slovenská teoretička a kritička Zuzana Stanislavová dlhodobo sa zaoberajúca práve týmto žánrovým okruhom hovorí, že “témou je život
detí a mládeže v ľudskom spoločenstve so všetkými súvislosťami, ktoré k tomu
patria, uchopený obyčajne prostredníctvom kratšieho výseku zo životných osudov, zážitkov a príhod zvolenej postavy” (1995: 12). Príbehová próza zo života
detí sa intenzívnejšie začína pestovať po roku 1945, najmä na stranách detského časopisu Naši pionieri, kde uverejňovali aj prví významní autori Ján Kopčok
a Juraj Tušiak.
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Jána Kopčoka (1929 ‒ 1993) môžeme pokladať za typického predstaviteľa príbehovej prózy v prvom desaťročí po vojne. V prvej knihe pre deti u nás Deti z našej ulice (1959), zostavenej z časopisecky uverejnených poviedok, autor vychádzal z vlastných zážitkov z rokov detstva a dospievania počas vojny (v prózach Jankov odvážny
skutok, Príhoda v noci, Útek, Prechod cez rieku; v poslednej hovorí o udalosti, ktorej bol sám svedkom počas bojov pri Dráve) alebo z učiteľskej praxe. Detské postavy sú často nositelia hrdinských skutkov, ktoré prevyšujú ich vek a v ich činoch sa
črtá istá dobová tendenčnosť (v próze Zachránený nejde len o pomoc človeku v núdzi; deti pomáhajú ranenému idealizovanému partizánovi). O  detských príhodách
a zážitkoch Kopčok vypovedá z pozícií autorského subjektu, dieťa je často objektom
poúčania (Požiar, Závistlivá Kata, Lekár); napríklad v sentimentálne ladenej próze
Lekár sa didaktickým objektom stáva lenivý syn chorej matky. Lekár nielenže ho napomína, ale mu ukladá aj mravnú zodpovednosť za matkin stav: „Ak zomrie, ty ju
budeš mať na svedomí...“ (Kopčok 1959: 85) Uniformovaný príbeh hovorí o nemotivovanej zmene hrdinu ‒ neposlušné, lenivé dieťa, spravidla zo sociálne nezaopatrenej rodiny, sa mení na dobrého a uvedomelého člena spoločnosti v zmysle svojich
pionierskych a žiackych povinností. Aj kompozícia poviedok je ustálená; v úvode sa
nachádza opis (prostredia, prírody, postavy) alebo stručná expozícia do deja, nasleduje vlastný dej poviedky s konfliktom, ktorý sa nakoniec nemotivovane vyrieši. Súvisí
s tým i didaktizmus: previnilec spoznáva čo je dobré a čo zlé a nasleduje jeho obrátenie (Nezbedný Jurko, Marka a iné). Schematizmus Kopčokovho prozaického modelu
sa prejavuje aj v ďalších typických znakoch jeho próz: idealizácia postáv (Príhoda
v noci), antagonizmus (poctivého) chudobného a (pyšného) bohatého dieťaťa (Prvý
sneh, Naša záhrada), mravoučné tendencie (Strakatá vrana) s explicitným odkazom,
že zlo býva potrestané (Samko vrabčiar).
Kritika (pozri Hodoličová 2005: 132-133) už poukázala na Kopčokove umelecky vyspelejšie poviedky Hostina (1981) a Johann (1985), ktoré vyšli pod názvom
Chlapci zo salaša (1986). Konanie detských postáv je psychologicky motivovanejšie a v súlade s ich ontogenézou (napr. nevedia presne, kto sú partizáni a iba tušia, že
spolupráca so žandármi je zlá). K ich živosti a plastickosti prispieva i humorné modelovanie príbehu (pomsta starému geregárovi Sabadošovi za urážku a za spoluprácu so žandármi, na geregách pre Nemcov povypisuje partizánske heslá). V narácii je
menej popisnosti a tendenčnosti. Už v 70. rokoch, zrejme pod vplyvom nových moderných naratívnych tendencií v próze pre deti, sa aj Kopčokova poetika čiastočne
mení; v prózach, ktoré vtedy uverejňoval časopisecky nachádzame príbehy s jasným
poučujúcim zámerom (Červené gladioly), autobiografickým podkladom (Slzy), ale
i dynamické príbehy s detským rozprávačom s motívom detskej hry (Prečo?) alebo
slovnej hračky (Kto čo robí, keď vstáva).
Pre vývin príbehovej prózy s detským hrdinom má dôležité miesto tvorba Juraja
Tušiaka (1935 ‒ 1986). V debute O bielom jeleňovi (1961) vychádza z návratov do
vlastného chudobného detstva. Napriek naznačeným sociálnym (nádenníctvo, tuberkulóza) a spoločenským elementom (obdobie vojny), ktoré prislúchajú realistickému rozprávaniu Tušiakova kniha anticipovala dôležitú zmenu v príbehovej próze s chlapčenským hrdinom. Celý rad dobrodružno-romantických prvkov (tajomný
poklad, dobrodružná cesta, zázračnosť povesti o bielom jeleňovi či legendy o zlatej
koze) v dobrodružne a humorne ladených chlapčenských príbehoch O zlatej koze a
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„Afrikáni“ signalizovali premenu zautomatizovaného tradičného príbehu pre deti,
ktorý reprezentovala Kopčokova tvorba.
Už ďalšie dve Tušiakove knihy Maximilián v meste (1971) a Štvrtácka jar (1975)
prinášajú celý rad inovačných podnetov do zaužívaného naratívneho modelu príbehovej prózy pre deti. V tematickej oblasti ide o zmenu priestoru odohrávania sa príbehov z vidieckeho do mestského prostredia (v titulnej novele Maximilián v meste a
v druhej knihe), čo kritika zdôrazňovala ako zásadnú zmenu (Hodoličová, 2005), ale
ešte výraznejšia je zmena rozprávačských a kompozičných postupov. Do poviedok sa
dostávajú živé detské postavy a ich autentické detstvo. Hrdina „všedného dňa“ nie je
idealizovaný, je šibal a výmyselník, zaradený do širšieho spoločenského prostredia rodiny alebo vrstovníkov. Tušiak tu mení autorskú stratégiu, ide o budovanie dôvernejšieho a otvorenejšieho vzťahu s recipientom. Kľúčové je rozprávanie v prvej osobe,
implikuje zmenu jazyka a štýlu diel. Využíva sa detská hovorová reč a detský slang, čo
Mária Myjavcová (1972) dala do súvisu s modernou slovenskou prózou.1 Prózy v knihe Maximilián v meste (okrem prózy Listy s dievčenskou hrdinkou) môžeme zaradiť
do okruhu chlapčenskej prózy (napr. zakladanie detských skupín s vlastnými pravidlami a tajnými úkonmi, súťaženie v zdatnosti). Konflikt pramení zo vzťahových relácií
medzi protagonistami, dokazujú svoju fyzickú i psychickú prevahu (ale nie v zmysle zveličených činov Kopčokových detských postáv), čo je často prepojené s psychologicky motivovanou vnútornou zmenou. Ako príklad môžeme uviesť prózu Obrat
Samka Zlocha (negatívny hrdina sa v čase dospievania stane citlivým a empatickým),
ale i Druhý breh (členovia detskej družiny si svoju pozíciu v detskej partii vydobýjajú
hrdinským a nebezpečným činom ‒ preplávajú Dunaj).
V  knihe Štvrtácka jar Tušiak v reťazovito pospájaných prózach tematizuje život jedenásťročného štvrtáka Milana od jari do leta v školskom a rodinnom prostredí. Všedný každodenný život sa podáva dobrodružne. Milan je prototypom hrdinu
všedného dňa, je neposedný, nie najlepší žiak, vymýšľa si, dostáva sa do konfliktov.
Relatívne harmonické prvé kapitoly sa komplikujú v strede knihy v epizóde Zase začínam mať smolu, nasledujú časti Keď ja neviem vymýšľať a Chodia k nám duchovia, kde sa Milan bojí priznať a vysvetliť otcovi ako rozbil jeho náramkové hodinky.
Dráma sa však neodohráva iba v kruhu rodiny, ale i v Milanovom vnútri. Ich rozprávanie a prúd vedomia umožňujú hlbší psychologický prienik do jeho vnútorného sveta: „A čo by len bolo, keby som sa priznal? Ocko by ma určite zbil, lebo by mi neveril, že som to nechcel urobiť, že som sa len hral, lebo on sa hrať nevie, už zabudol. On
hodinky má, a preto nevie, ako je to nemať hodiniek.“ (Tušiak 1975: 93) Radikálna
zmena nastala, podľa našej mienky, práve v kategórii rozprávača. Uvádzanie priameho rozprávača umožňuje uplatnenie i iných kompozičných postupov ako sú časté digresie, vnútorný monológ, využitie priamej a polopriamej reči a pod. Mienime,
že kľúčové sa stáva narábanie s časovými rovinami. Rozprávač a postava Milan napríklad v epizóde Keď ja neviem vymýšľať je v škole a má písať sloh na tému zaujímavej príhody. Prácu nenapíše, ale vo vlastnom rozprávaní pospomína celý rad
Tušiak zrejme poznal pôvodnú i prekladovú produkciu generácie detského aspektu zo
60. rokov 20. storočia. Dôkazom toho је zavádzajúci názov prózy „Emil a detektívi“; odkazuje
na detektívny charakter prózy, ale ide vlastne iba o prítomnosť rovnomennej knihy nemeckého
autora Ericha Kästnera v príbehu, ktorá svojim obsahom odpúta pozornosť unudeného učiteľa od
vlastnej karikatúry.
1
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zaujímavých a dynamických príhod. Často ide o asociatívne nadväzovanie vlastné
detskému mysleniu a detskému rozprávačovi, napr. pri zmienke ako mama na výlete
háčkuje odbočí ku konfliktu kvôli prehorenej čipke od zabudnutej otcovej cigarety
v popolníku. Detský zorný uhol umožňuje postrehnúť komplexnosť vzťahov vo svojom okolí; napríklad v rodine, podané spontánnou hovorovou rečou: „Vie to i otecko:
vie, že mama vie, že i on sám vie, že je trochu lenivý, a to ho trochu zlostí.“ (Tušiak
1975: 44), ale i lásky a rodinnej súdržnosti: „Len otecko žuje pomaly. Akoby nasilu.
– Keby si vedela, koľko mi všetci traja znamenáte... – povie a uprene sa zadíva na
mamu. Čaká odpoveď. Ale? – usmeje sa mama, položí ockovi ruku na plece a jemne
ním potrasie. – Veď už jedz!“ (Tušiak 1974: 52) Dôležitú úlohu tu zohráva pohľad,
dotyk či gesto: „,To mu je trest!’ chcela povedať Mila (tie dva dináre jej nevrátim!),
ale sa zháčila a nepovedala, len nakríž zovrela dlane, že mi drží palce (vrátim jej!)“.
(Tušiak 1975: 30) Veľmi subtílne detský rozprávač dokázal znázorniť vzťah medzi
ním a otcom: „Sám viem, že ho musím poslúchať, lebo je môj. Povie: Poď! – a idem.
Povie: Nejdi! – a nejdem. Povie: Mlč! – a mlčím. Povie: vrav – a vravím. Povie: –
Neklam! – a neklamem. Ja skutočne nikdy neklamem (keď ide o niečo vážne). A ak
potom niekto povie, že klamem, len sa zatnem a mlčím, lebo som neklamal.„ (Tušiak
1975: 67) alebo „pohľadom zdola“: “Vediem si ocka za ruku. /---/„– Ocko, to nič,
že si mi ocko; dôležité je, že sme priatelia.“ (Tušiak 1975: 74) Detské videnie sveta
evidujeme aj vo vtipných poznámkach (Števko divadlo hrať nemôže, lebo javisko je
malé, vlak pomaly priberal na rýchlosti, lebo nás bolo veľa), v dvojplánovom významovom dianí, napr. keď Milan donesie domov žiacku knižku sleduje matkine reakcie a zdá sa mu, že mama plače od šťastia. V druhom významovom pláne je jasné, že
zaslzí nad Milanovou trojkou z matematiky ako príčinou narušeného vzťahu medzi
ním a otcom.
Na rozdiel od Kopčokovho realistického a schematického naratívneho modelu,
Tušiak využitím moderných rozprávačských postupov (ich rozprávanie, vnútorný
monológ, retrospektíva a i) podal autentický obraz detstva s hrdinom všedného dňa
a výrazne sa podieľal na vývine príbehovej prózy pre deti v ďalších desaťročiach.
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МОДЕЛИ И ПРОМЕНЕ ПРОЗЕ ЗА ДЕЦУ СА САВРЕМЕНОМ ТЕМАТИКОМ
(НА ПРИМЕРИМА ИЗ ДЕЛА ЈАНА КОПЧОКА И ЈУРАЈА ТУШИАКА)
Резиме
Јан Копчок (1929‒1993) и Јурај Тушиак (1935‒1986) су први значајни аутори за децу у
словачкој војвођанској књижевности после 1945. године који су писали прозу са савременом
тематиком. У првим стваралачким фазама евидентирамо низ сличности у њиховој прози са
тематиком повратка у детињство. Код Копчока у првој књизи Деца из наше улице (1959) доминира схематизована проза о великим дечијим јунаштвима за време рата или устаљен наративни модел у коме се дечји јунак немотивисано мења у позитивног и узорног ученика и члана колектива. Код Тушиака се већ у првој књизи О белом јелену (1961) уочава превазилажење
традиционалног реалистичког начина приповедања у правцу модерне прозе. Писац у прозу
уводи авантуристичке и хумористичке елементе. Његове књиге из 70. година су у знаку модерних наративних поступака: уводи приповедача у првом лицу, унутрашњи монолог, дечји
сленг и др. Његов јунак више није идеализован и беспризоран, његова оптика омогућава
стварање аутентичне слике детињства са јунаком свакодневице. Управо је Тушиакова проза
за децу са савременом тематиком имала снажан утицај на даљи развој овог жанра у словачкој
војвођанској књижевности за децу и омладину.
Кључне речи: словачка војвођанска књижевност за децу, проза са савременом тематиком,
наративна проза, јунак свакодневице, Јан Копчок, Јурај Тушиак.
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„НЕВИДЉИВИ СПОМЕНИЦИ”
И ЕПИЗАЦИЈА ДРАМСКОГ ТЕКСТА
У раду посматрамо драмски текст „Невидљиви споменици” као изведбени текст документарне представе блиске перформансу. Анализирамо структуру која оличава удаљавање од
класичног драмског модела у складу са принципима савремене драматургије и епизацијом
(„дедраматизацијом”) драмског текста. Текст посматрамо као рефлексију постгенерације у
процесу свесног покушаја конструисања сећања на холокауст у Београду реконструкцијом
догађаја на основу архивског и документарног материјала.
Кључне речи: постсећање, постгенерација, lieux de mémoire, епизација драмског, документарна драма.
In the paper, we analyze the text “Invisible Monuments” as а performative text of а documentary play close to performance. We analyze the structure that shows a distancing from the classical
dramatic model, following the principles of contemporary dramaturgy by epization (“dedramatization”) of the text. We see the text as a reflection of the post generation in the process of a conscious
attempt of constructing a memory of the Holocaust in Belgrade through the reconstruction of events
based on archival and documentary material.
Key words: post memory, post generation, lieux de mémoire, epization of dramatical, documentary drama.

Текст Невидљиви споменици са поднасловом Приручник за читање града
настаје у драматуршком и режијском коауторству Милене и Јелене Богавац
и ученика Треће београдске гимназије у оквиру пројекта Двоструки терет –
учење о националсоцијализму и Холокаусту у Европи. У овом раду ћемо истраживати промену структуре драмског текста, удаљавање од класичног модела
и коришћење начина структурације текста који доприносе његовој епизацији.
Сами аутори текст дефинишу као „изведбени текст документарне представе о
сећању на Други светски рат, антифашистичку борбу и Холокауст у Београду”
(Bogavac 2015: рукопис).
Текстнастаје као плод колективног стваралаштва и можемо га дефинисати
као „сценски есеј” у коме се „уместо радње презентује рефлексија одређених
тема” (Lehmann 2007: 130). Извођачи анализирају проблем који је централна
тема текста, уместо да изводе целовиту радњу креирајући драмску миметичку
илузију. Сврставамо га у категорију документарног текста због тога што се ради
о приказивању процеса и резултата истраживања самих учесника. Дијалози и
монолози граде се од аутентичног материјала – докумената из архива, исказа извођача текста и особа које су интервјуисали за потребе истраживања. За
документарну драму је поред ослањања на архивски материјал и аутентичне
исказе кључна: „одлучност да постави индивидуално понашање у артикулисани политички/социјални контекст.” (Favorini 1995: XX, – превод наш – А.
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Ж., курзив оригиналан), те тако текст запада у оквире политичког позоришта.
Политички или социјални контекст у који се смештају исказивачки субјекти
текста добија контекст подсећања друштва на страдања током Другог светског
рата и постаје анализа последица вољног или невољног заборављања догађаја.
Коришћени материјал пролази кроз драматуршку обраду токомкоје не бива
смештан у фикционални оквир, већ се распоређује тако да конструише текст
од низа фрагмената. Тако конструисана радња раздваја се „[...] на причу о злочину и причу о истрази [...]” (Sarazak 2015: 27), где је прво проживљена драма, а потоње метадрама.По среди је секундаризација драмске радње у којој
је проживљена драма (холокауст) примарна у односу на рецепцију догађаја у
садашњости приказану у секундарној метадрами. Овај драмски текст можемо
посматрати и као драму сећања (memoryplay). Драма је у непрекидном дијалогу
са својом публиком и има намеру да: „[...] евоцира избрисана сећања на националну прошлост, да реконтекстуализује, да поново отвори канонизоване „наративе” сећања, да премисли табу дискурсе, да се умеша у политику сећања и
репресију, као и да укључи (и повремено разбесни) запамћену свест своје публике [...]” (Malkin 1999: 3– превод наш – А. Ж.). Полемика коју ауторка, али
и публика, води са историјским материјалом, оно је што повезује концепте политичког позоришта и драме сећања. Подсећање постајеангажовани политички
чин, док заборављање има идеолошке корене.
Како је грађен од архивског материјала и тзв. „усмене грађе” (oral history1)
– личног сећања коаутора и извођача, у тексту је реч о постсећању које дефинишемо у складу са радом Маријен Хирш (Marienne Hirsch): „Рад постсећања
[...] тежи да реактивира и поново отелотвори удаљеније социјалне/националне и архивске/културне структуре сећања поново их повезујући са познатим
индивидуалним и фамилијарним формамама медијације и естетског изражаја.
Тако учесници под мањим утицајем могу постати укључени у генерацију
постсећања које пак истрајава чак и након што сви учесници и чак и потомци њихове породице нестану.” (Hirsch 2008: 111 – превод наш А. Ж.) Сам текст
се пак из перспективе постгенерације бави проблемом заборављања или намерног потискивања одређеног дела сећања и истиче потребу за креирањем
живог сећања базираног на фотографијама и писаним сведочанствима жртава логора Старо сајмиште. Хирш истиче да: „Постсећање описује однос друге генерације према моћним, обично трауматичним, искуствима која претходе
њиховом рођењу, али која су ипак била пренета на њих тако дубоко да изгледа
да формирају сећања у њиховој пуној снази”(Hirsch 2008: 103 – превод наш А.
Ж.). У случају сећања на холокауст на територији бивше Југославије не постоји
директно сећање на трауму пренесено на следећу генерацију због институционалног потискивања у социјалистичком друштву. Изведбени текст настоји да
премости тај јаз и попуни празна места.2 У недостатку директног преноса има„Слика повијести која се конституира у овим сјећањима и причама је хисторија свакодневнице, хисторија одоздо. Сва истраживања унутар Oral historyпотврђују да и у литерарним друштвима живо сјећање не сеже даље до унатраг 80 година (L. Niethammer 1985).
Потом слиједе, одвојенеfloatinggapom, умјесто митова о поријеклу, информације из уџбеника
и монументи, односно званична предаја.” (Assmann 2008: 60)
2
„Кад бисмо настањивали наше сјећање, не бисмо му требали посвећивати мјеста.
Не би ни билоlieux de mémoire, мјеста сјећања, јер сјећање не би било потиснуто повијешћу.”
1
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мо посла са сећањем које је део колективног несвесног и представља подсвесну необрађену трауму.Изведбени текст покушава да одигра улогу места сећања
и тиме надокнади недостајућа средишта сећања која дефинишемо у складу са терминологијом француског историчара Пјера Норе (Pierre Nora). Нора
разликује средишта сећања, испражњена од значења због дистанце створене
између историје и друштва коме та историја припада, и места сећања (lieux de
mémoire) као апстрактне категорије: „За разлику од предмета повијести, lieux de
mémoire немају референта у стварности, они су свој властити референт, знакови
који упућују на себе саме, знакови у чистом стању.” (Nora 2007: 164) У завршном делу текста „Невидљиви споменици” испитују се управо знакови, тј. пракса
постављања споменика која наглашава да се споменици постављају за преживеле, а не за жртве. Потреба за обележавањем лежи у потреби да се понављање
негативних историјских догађаја спречи сталним подсећањем. Закључивши
да се „споменици дижу кад нечему дође крај” (Bogavac 2015: рукопис) и да у
Београду нема споменика жртвама холокауста, закључује се да њему није дошао крај. Споменик „свим жртвама свих геноцида” (Bogavac 2015: рукопис) подигнут 1995. године у близини сајмишта, пример је споменика испражњеног од
значења, неинтегрисаног сећања, а ту је и више пута крадена спомен плоча на
локалитету Топовска шупа. Пошто је „Београд град невидљивих споменика”
(Bogavac 2015: рукопис), изведбени текст претендује да постане место сећања,3
ритуал подсећања, јер је претња понављања свеприсутна. Сврха обележавања
овог места je обрачунавање са траумом и уграђивање сећања у идентитет свих
појединачних носилаца колективног идентитета, јер: „[п]овијесна метаморфоза сјећања води до коначне претворбе у психологију индивидуе.” (Nora 2007:
150) Друштво бира оно чега ће се сећати, а холокауст никада није био на листи
жеља због проблема починиоца злочина (Karge 2014: 135), те се стога јавља потреба за тематизовањем пракси сећања и несећања и за преиспитивањем целог
(једностраног) националистичког дискурса зарад његовог деконструисања. У
одсуству средишта сећања, референт текста као места сећања постају различити типови дискурса који се међусобно контрастирају у циљу конструисања симболичког поретка који би достојно репрезентовао сећање на холокауст.
Основна карактеристика текста је изведбени, а не драмски текст, те се тако
изведба приближава перформансу. Место и време одигравања радње су сада и
овде, дакле, на сцени на којој се комад изводи пред публиком за коју се изводи. Време текстасе у домену метадраме поистовећује са временом позоришне поставке и: „[ј]единство времена неповратно је уништено будући да је драма-предмет – проживљена драма – пребачена у пређашње време на које се
накалемљује метадрама.” (Sarazak 2015: 28). Можемо тако издвојити неколико
временских линија: време извођења текста, време процеса истраживања (које се
грана на истрагу савременог доба и истрагу времена рата) и време логоровања
(Nora 2007: 137) У овом случају је историја која потискује сећање „утемељивачки мит” о
„братству и јединству” као „покушај да се празна места у званичним сећањима – табу теме
које се не смеју дирати – испуне заменским садржајима [...]” (Karge 2014: 59)
3
„Мјеста сјећања понајприје су остаци, ултимативни облик у којем преживљава
комеморативна свијест у повијести која сјећање треба јер га се одрекла. Деритуализација
свијета изњедрује појам lieux de mémoire, управо га умијеће и жеља друштва понесених
својом трансформацијом и обнављањем производе [...]” (Nora 2007: 143)
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Хилде Дојч. У уводном делу под називом „Страхови” – који представља своје
врсну поступну експозицију – пратимо основно начело структурације текста
и „дедраматизацију” која у терминологији Жана-Пјера Саразака (Jean-Pierre
Sarrazac) подразумева постављање већег броја микро-сукоба на место једног
централног конфликта класичне драме (ibid.) и коришћење епских елеменатакоји
нису својствени драми у аристотеловско-хегеловском смислу: антиципације,
ретроспекције, понављања-варирања, прекида и оптацијe.Експозицију посматрамо као брехтовски сонг који представља кошмарне снове учесника везане
за друштвену стварност која живи у сенци холокауста и необрађене и неинтегрисане ратне трауме која прети понављањем зато што: „ [...]се у тренуцима социјалне, економске, моралне кризе, јавља врста присиле повратка у прошлост, да се грешке понове како би се проблем расветлио.” (Zobenica 2016:
100). Психоаналитичку теорију о потреби понављања зарад разрешења аутори
попут Хајке Карге (Heike Karge), проучавајући праксу сећања коју је спроводио
Савез бораца, доводе у везу са експлозијом национализма у ратовима у бившој
Југославији деведесетих година (Karge 2014: 8). „Невидљиви споменици” пре
испитују традицију због тога што више не постоји идентификација са праксом
сећања социјалистичке Југославије јер: „[п]ропитивати традицију, ма колико
часну, значи не препознавати се више њеним носитељем.” (Nora 2007: 140)Као
последица необрађивања трауме истичу се стално присутна расна, верска и национална мржња и дискриминација по различитим основама.Мотив страха од
претње понављања насиља један је оних који сепонављају-варирајутоком читавог комада,да би му на крају даликружну структуру.
Као што смо навели, текст се гради монтажом фрагмената у којима се обрађују
проблеми повезани са централном темом. Гледалац се уз помоћ епизације приморава да премишља о понуђеном материјалу и постављеним питањима. У
фрагменту текста названом „27. март, окупација, отпор”, доводи се у сумњу
и преокрећедискурс о протестима против приступања Краљевине Југославије
Тројном пакту, као о врхунском патриотском и херојском чину, одбацујући дискурс једностраног приказивања догађаја, јер су и потписници и представници окупационих власти били домаћи фашисти: „Они су били фашисти и пре
рата./ Били су фашисти пре него што је то било кул. / Таквих у Србији има и
данас... И ту престаје разлог за сваки понос и патриотизам.” (Bogavac 2015: рукопис). Ово превредновање у формалном погледу ствара напетост на основу
конфронтације увреженог веровања са новим тумачењем. Такође представља
оптативни начин: „[...] који за разлику од показног, подстич[е] тумачење [...]
Овај оптативни поступак нарочито одговара изразито политичким писцима
[...]” (Sarazak 2015: 36).
У композицији драмског текста користе се елементи брехтовске драматургије:
сонгови, натписи, фотографије и поднаслови који укратко описују оно о чему
ће се у том делу говорити. У контрасту са класичном драматургијом која „увлачи гледаоца у радњу”, побуђује његове емоције, креира „напетост како ће се
то завршити” и у којој радња гради узрочно-последичну линеарну кривуљу,
епска драматургија гледаоца „претвара у посматрача”, „користи аргументе”, креира „напетост како ће се то одиграти”(Szondi 1969: 115). Структура
је фрагментарна.У делу текста који се бави Универзалном декларацијом о
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људским правима, донесеном 1948. године,цитирају се делови декларације и истиче се проблем временитости, јер декларација није нешто што је саставни део
традиције, већ „новотарија” која постоји краће од просечног људског живота.
Ратовање је наслеђе, а Универзална декларација о људским правима то не може
постати док не прође процес свесне и несвесне интеграције. Такве закључке
текст гради поступно коришћењем илустрације и аргументације. Укључивањем
публике у свет изведбеног текста, поставка добија карактер перформанса и
њиме обухваћеног ритуала. Саставни део сценске изведбе је директно обраћање
публици, што омогућава да се публика укључи у драму и постане део хора.
Учесници постављају шкакљива питања у циљу побуђивања интересовања, активности и свесне интелектуалне обраде у складу са наведеним принципима
брехтовске драматургије: „Замислите да убијамо: од један до шест милиона/Ви
то можете да замислите!... Је л тако?/Господине, зашто се мрштите? Требало
би да можете./То је у традицији наше цивилизације.” (Bogavac 2015: рукопис)
У савременој теорији перформанса истиче се ритуална вредност драме и позоришта, јер је драма„ритуализовани начин” како да се публици представи
„проблематичан материјал”, при чему су гледаоци текстом обухваћени два
пута – једном као гледаоци, а други пут као предмет драме (дакле ликови)(в.
Schechner: 231 – сви наведени преводи су наши – А. Ж, курзив оригиналан).
Перформативност се достиже тако што се на место „приповедања о”, ставља
изведба као „догађај” који нема стално значење (Vujanović 2006: 129 – курзив
оригиналан).Идентификација са извођачима је онемогућена креирањем ефекта зачудности, то јест ефекта отуђења који је неопходан за интелектуалну обраду представљеног материјала.Ефекат зачудности постиже се тиме што ликови нису индивидуализовани: извођачи играју улоге себе самих и представљају
своје саговорнике у процесу истраживања, те о њима уместо као о класичним
драмским ликовима, можемо говорити као о исказивачким субјектима текста. Представљање ту подразумева да они ни у једном тренутку не преузимају
на себе улогу, већ говоре у нечије име: цитирају саговорнике и читају писма
уместо да формирају лик. По среди је „имперсонализација” која „ствара личност отворену за све улоге, за све могућности људске судбине” (Sarazak 2015:
136)и омогућава анонимност неопходну савременом документарном тексту.4
Учесници представљају један колективни лик, истовремено жртву холокауста и постгенерацију, што показује да је у тексту присутна „коралност”, која
онемогућава стварање индивидуализованих ликова и уместо њих производи
супростављене гласове омогућавајући извођачима да „[...] одбаце своје индивидуално биће и прихвате своје колективно биће. И то зато да би се борили против прогањања или да би бар сведочили против њега.”(Sarazak 2015: 122 – курзив оригиналан)Коралност је модерна алтернатива античком хору и основа је за
стварање полифоног драмског текста, где је полифонија предуслов за креирање
„У својим размишљањима о могућности – или, пре, немогућности – драмске
књижевности после Аушвица и после Хирошиме, Адорно је сматрао да је драмска форма
постала неодговарајућа будући да доводи у сукоб индивидуалне страсти и воље и тако
није више кадра да предочи ужас модерних анонимних снага. Међутим, изазов Вајсовог
документарног позоришта састоји се управо у томе да се средствима једне изнова
промишљене драматургије, не спушта већ, напротив подиже до нивоа анонимности о којој
говори Адорно.” (Sarazak 2015: 122)
4
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брехтовске кохеренције иначе фрагментарне радње. Таква кохеренција подразумева супротстављање различитих дискурса.
Трећи део драме назван је „Четири преживеле” и започиње сценском метафором приказа статистике. Београд је „очишћен” од деведесет процената предратних Јевреја, а како су извођачи представе синегдоха жртава, на сцени их
остаје четворо. У сцени званој „Пустош”, која претходи монолозима преживелих се уз помоћ звукова (описаних у дидаскалији) наслућује ратно страдање. У
контрасту са ратним страдањима био би „сонг о људима, као врсти обдареној
разумом”5 (Bogavac 2015: рукопис) који би производио иронично значење.
Све ликове бисмо могли посматрати као припаднике полифоног хора или као
сведоке6, све док се четири лика не одвоје уз помоћ личних прича (усменог
сећања) изражених у монолозима. Они ту пак не представљају драмску особу, већ себе саме и своје саговорнике, а њихови монолози постају скривени
дијалози „између два контекста” (Veltruský 1999: 67), у којима је говорно лице
подељено и решава пред публиком своје унутрашње проблеме.Сви монолози
се баве проблемом заборављања и незаинтересованости постгенерације за рат,
као и проблемом ћутања старије генерације: „Зашто ми никад ово ниси рекла?!/ Да нисам питала, не би ми никад ни рекла?!/ „Ви сте млади”, каже бака,
„Ви имате своје!”/ Стојим испред огледала. Шта имам своје?” (Bogavac 2015:
рукопис). Проблем наслеђивања кривице је мотив који се понавља и градира:
развија се од индивидуалног прихватања одговорности унутар породице, до
одговорности целог друштва.
Монолог „Пиколина прича” решава проблем генетски пренесеног морала, јер овај лик у породици има припаднике свих сукобљених страна у Другом
светском рату. Монолог је полифон и представљен из перспективе неког ко треба да се суочи са трагичним грешкама чланова своје породице. Монолог „Мала
Гара” је препричани дијалог са баком о њеном оцу, који је био интерниран и
вратио се као емотивно оштећен човек. Следећи монолог „Љубичасти пањ”, доноси причу о проваљивању потиснутог садржаја као последицеалцхајмерове
болести и причу о последњем потомку јединог преживелог члана породице у
Другом светском рату. Последња прича четири преживеле, „Бака Дивна”, доноси причу о силовању и убиству прабаке једне од учесница. Сви монолози преживелих садрже у себи дијалоге који су конструисани као: „Дијалог монолога,
дијалог мртвих или са мртвима, дијалог укрштен са филозофским дијалогом
[...] модалитет[и] онога што називам „дијалогом удаљених”, супротстављеним
традиционалном дијалогу, који је био дијалог конфликтне блискости.”(Sarazak
2015: 157)
5
Могућност убацивања сонга: „можда ту иде сонг [...]” (Богавац 2015: рукопис)
наводи нас на закључак да је текст константно у процесу стварања и да је подређен само
извођењу. Наглашена је перформативност текста, а могућност се доводи у везу са оптацијом
која жељу или могућност изражава (Sarazak 2015: 34). Видимо да овде дидаскалије и њихов
опис нису подређени доминанти (драмском дијалогу) као у структуралистичком схватању
драме (Veltruský 1999: 60), већ су равноправни носиоци естетске функције.
6
Гласник и хор су у структуралистичком поимању опет подређени чиниоци драмске
хијерархије, због тога што они својим монолозима нису укључени у мимојезикчку ситуацију,
„ [...]зато што се монолог остварује само у времену, а пак дијалог у времену и простору.”
(Veltruský 1999: 60).
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Централни део драмског текста назван је„Старо сајмиште” и започиње сонгом „Немачки војник”, у коме војник приказује стереотипе7 о Балканцима и
стереотипо Балкану као попришту необјашњивих сукоба, уз констатацију да
би било боље чак и на Истоку. У овом делу текста секористе монтажа цитата, дијалози са станарима локалитета и фотографије, чиме сеистражују механизми прикривања, потискивања и заборављања. Колективна незаинтересованост чини Сајмиште невидљивим, фантомским. Прикривање се наглашава
понављањем реплике: „Какав логор?! Шта трипујеш?!”, којој се на крају додаје
закључак: „[...] Уосталом, није моја ствар! (Bogavac 2015: рукопис), која функционише као пресек (тј. прекид који додатно фрагментаризује радњу) између
различитих микро-прича страдалих и оних који на простору бившег логора
живе. Микро-приче имају монолошке и дијалошке форме у којима су цитирани разговори са актуелним станарима и у њима се манифестује свеопшта незаинтересованост. Дугорочно незаинтересована је у првом реду држава, тако да
заборављање бива институционално организовано: „Да ли знате да је овде био
логор?/ Чуо сам. Али, децо, да вам кажем... То није истина! Па, да је овде стварно био логор, ваљда би држава нешто учинила! Не би нам сигурно дали станарско право и не би овде отварали кафане. Па јел тако?” (Bogavac 2015: рукопис).
Првобитна и каснија функција Сајмишта се конфронтирају приказивањем
фотографије јеврејске породице на том месту годину дана пре него што ће
на тој локацији бити интернирани и убијени. Фотографија је призивање утварног сећања у свест зарад суочавања и актуелизације историјског проблема. Њено приказивање једно је од средстава епизације драмског. Сцена
представља прелаз са колективног на индивидуално и то цитирањем писама
Хилде Дојч, студенткиње архитектуре, која се добровољно пријавила за болничарку у логорској амбуланти. „Хилдина писма” приказују цео ток боравка
у логору, а цитирањем и персонализацијом овај део текста покушава да приближи страдање интернираних Јевреја учесницима и публици. Садржај четири писма градацијски описујемизерију и трагичност логорашког живота.Писма
Хилде Дојч приказују проживљену драму, тј. примарну драму, која нуди структуру класичне драмске радње, али унутар секундарне драме, читање писама се
више пута прекида приповедањем извођача. Сонг „Сава” тематизује реку као
границу између два света – света Сајмишта као логорашког пакла и света несвесног („несвесног”) остатка града. Сећање се интернализује у равни сна и
надовезивањем на уводни део поновном тематизацијом страхова даје тексту затворену цикличну структуру, заједно са криком страха, протеста и беса на самом крају текста.
	Епизација драмског текста подразумева креирање фрагментарне радње
оригинално прозним средствима. Тако натписи (називи сцена) антиципирају
радњу и онемогућавају стварање напетости. Ретроспективно приповедање
о рату омогућава обухватања временских линија од изградње Сајмишта до
данашњице, прекид се показује као основно средство фрагментаризације,
понављање-варирање мотива омогућава тексту да креира основно послање,
Стереотип је „асоцијативни прототип (тј. туђе искуство у вези са фрагментом
екстралингвистичке стварности), чијим преузимањем говорник стиче фрагмент колективне
традиционалне слике света.” (Поповић 2008: 11 – курзив оригиналан)
7
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док оптација помаже анализирању проблема из више перспектива. Драмски
текст у духу драме сећања преузима на себе његову нецеловиту структуру.
Како нема ликова у хегеловском смислу индивидуе из чијег делања произилази радња (в. Hegel 1975: 583), нити њиховог личног сећања,ликови не ступају
у односе. Интеракција између ликова може бити физичка и може се креирати у
току конкретне изведбе, али је у самом тексту одсутна. Дијалог се у недостатку
интеракције удаљава од дијалогау класичној драми и постаје монолог сачињен
од већег броја појединачних гласова. Уместо да се ликови у дијалогу формирају,
они нису чак ни именовани. У појединим сегментима користе се само лична
имена извођача, у складу са принципима грађења документарног текста. Такав
начин грађења текста близак је структури перформанса „[...]који не описују и
не утврђују него делују, врше радњу коју именују [...]” (Vujanović 2006: 120) и
на делање подстичу реципијенте текста.
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Ana Žikić
THE “INVISIBLE MONUMENTS” AND EPIZATION OF A DRAMATIC TEXT
Summary
The paper deals with the text “Invisible Monuments”. The text is a documentary performative
text (docudrama). We analyze the structure of the text that shows a distancing from the classical
drama form, following the principles of contemporary dramaturgy by implementing elements of
epic forms in a dramatic structure. The text is a reflection of the post generation in the process of a
conscious attempt of constructing a memory of the Holocaust in Belgrade through a reconstruction
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of events based on archival and documentary material. The documentary play form implies working with the direct participants of an event. In this case, grammar school students are conducting research of the Holocaust and monuments in Belgrade. The main problem is the nonexistence of these
monuments, which is taken to mean that the story of the Holocaust has not ended and the prevailing
hatred towards minorities continues to be an important social issue. The lack of monuments means
that a complete historical narrative was never constructed, and the text wants to take the place of a
monument as a “site of memory” (as defined by Pierre Nora), something to be constructed by researching existing oral history and narratives about WWII.
Key words: post memory, post generation, lieux de mémoire, epization of dramatical, documentary drama.
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ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ V ČÍTANKÁCH SLOVENSKÉHO JAZYKA
PRE TRETÍ A ŠTVRTÝ ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY V SRBSKU*
Táto práca predstavuje prehľad zastúpenia ľudovej slovesnosti v najnovších čítankách pre základnú školu v slovenskom jazyku v Srbsku pre tretí a štvrtý ročník, ktoré vyšli v roku 2006 a 2007.
Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, ktoré žánre ľudovej slovesnosti sú v týchto ročníkoch najzastúpenejšie, ako i to, či je a v akej miere zastúpená inonárodná ľudová slovesnosť. Venovali sme sa aj
otázke dôležitosti ľudovej slovesnosti vo výchovno-vzdelávacom procese.
Kľúčové slová: žánrové zastúpenie, výchovno-vzdelávacie procesy, slovenská a inonárodná ľudová slovesnosť.
This paper presents an overview of the representation of folk literature in the most recent Slovak
language textbooks (published in 2006 and 2007) for the third and fourth grade of elementary
schools in Serbia. The main objective of our study is to discover which genres of folk literature are
represented the most within the two grades. In our research, we are also concerned with the question of the importance of folk literature integrated in the educational system.
Keywords: genre representation, educational system, Slovak and non-Slovak folk literature.

Tento výskum nadväzuje na naše predošlé výskumy zamerané na analýzu čítaniek
pre prvý a druhý ročník základnej školy v slovenskom jazyku v Srbsku (Marčoková,
Hodoličová 2017), v rámci ktorých sme prišli k uzáverom, že ľudovú slovesnosť
v týchto čítankách reprezentujú nasledujúce žánre: ľudová rozprávka, bájka, povesť,
detské ľudové hry, vyčítanky, vinše, detské piesne, hádanky, porekadlá, príslovia, riekanky, vtipy a prirovnania, ktoré sú rozsahom kratšie a sú podané jednoduchým, tomuto veku priliehavým jazykom. Príroda, rastlinný a zvierací svet sa nachádzajú vo
sfére záujmu žiakov mladšieho školského veku, i keď je výskyt autorskej tvorby častejší. Ľudovú slovesnosť chápeme ako formu, cez ktorú dieťa tohto veku najprirodzenejšie prijíma životné hodnoty a tak aj v týchto čítankách vidieť snahu po zachovaní
všetkých pokladov jazyka, kultúry a tradície príznačné pre slovenskú, vojvodinskú,
ale i srbskú a inonárodnú ľudovú slovesnosť.
V tomto príspevku sa zaoberáme aj otázkou dôležitosti ľudovej slovesnosti a jej
výskytu vo výchovno-vzdelávacích procesoch. Ľudová slovesnosť alebo slovesný
* Príspevok predstavuje parciálne výsledky v rámci projektu Diskurzy menšinových jazykov,
literatúr a kultúr v juhovýchodnej a strednej Európe (178017), ktorý financuje Ministerstvo osvety,
vedy a technologického rozvoja Republiky Srbsko.
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folklór vznikala v dávnej minulosti a šírila sa ústnym podaním. Ľudia ju začali zapisovať až neskôr. Ľudovú slovesnosť v prvom rade klasifikujeme na: prózu, poéziu
(hlavne ľudová pieseň), dramatizácie (ľudové hry) a detský folklór. Pôvodne mal folklór v živote dospelých poučiť, zabaviť a bol súčasťou magických obradov. Keď prestal plniť túto funkciu v živote dospelých, začal prenikať do detského folklóru.
Podľa Hodoličovej (2005: 39) v ľudovej slovesnosti sa v najväčšej miere pre
javuje mravná výchova. „Z nej sa dieťa učí rozlišovať dobro od zla, statočnosť od
nemravnosti a falošnosti, spravodlivosť od nespravodlivosti, postavy pozitívne a negatívne. Univerzálnosťou svojich ideí a tém ľudová slovesnosť učí dieťa, že aj slabí
a chudobní hrdinovia môžu zdolať všetky prekážky a pravda musí zvíťaziť.“ Zároveň
u žiakov rozvíja vedomie o sebe a o iných, sebaúctu a jazykové zručnosti, vypĺňa
emotívny svet žiakov a je dôležitým aspektom ich sociálneho rozvoja.
Komenský vo Veľkej didaktike hovorí: „Ak treba proti pokazenosti ľudského rodu
použiť nejaké lieky, to treba v prvom rade robiť premyslenou a usilovnou výchovou
mládeže” (Spevák 2003: 85) a čítanie ľudovej slovesnosti môže mať iba vplyv pozitívny. Pri tvorení plánov a programov pre určité ročníky sa vychádza z predpokladu, že je príklon k jednotlivým d r u h o m literatúry ontogeneticky podmienený. Ako
Stanislavová uvádza, literatúra pre deti sa riadi vlastnými ž á n r o v ý m i p r i o r i t a m i : „Nejde o nič iné, než o „priradenie“ určitých literárnych žánrov (žánrovo-tematických subsystémov) ako preferovaných v určitej fáze vývinu detskej osobnosti, a
to na základe ontogenetických charakteristík dieťaťa.“ (Liptáková et. al. 2011: 140).
Základné f u n k c i e , ktoré literárne dielo plní vo vzťahu k čitateľovi podľa Kopála
(1987: 25) sú: poznávacia, výchovno-formatívna, svetonázorová, mravná a ideovo-estetická. Podľa neho: „V celom detskom folklóre sa prejavuje dokonalé spojenie
výchovnej a poznávacej funkcie poézie a umenia, ktorým sa do vedomia detí dostávajú základné hodnoty ako východiská pre ich budúcu orientáciu v živote.“ (Kopál
1987: 38).
Otázka obsahu učebníc a výberu textov bola a dodnes zostala jednou z ústredných
otázok teórie výučby. Ako to uvádza Spevák (2003: 138), i Komenský sa zmienil o
školských knihách, ktoré podľa neho majú byť koncízne, bez prebytočností, prispôsobené vzrastu tým, ktorým sú určené. Práve knihy, okrem učiteľov a žiakov sú „najdôležitejšími prvkami školy.”
P r v o r a d ý m c i e ľ o m v ý s k u m u bolo zistiť, aký je výskyt slovenskej a inonárodnej ľudovej slovesnosti v čítankách pre 3. a 4. ročník a ktoré žánre sú zastúpené.
Výsledky výskumu
Analýze boli podrobené čítanky pre 3. a 4. ročník základnej školy.1
Ľ u d o v á r o z p r á v k a patrí medzi základné epické žánre ľudovej slovesnosti
(Kopál, 1987: 31). V treťom a vo štvrtom ročníku sú zastúpené: realistické rozprávky, v ktorých je redukcia výnimočného sveta, zázračných krajín, hrdinami sú prostí dedinskí ľudia (Vojak cisára Jozefa [Č4, str. 69], Divotvorný lovec [Č4, str. 91]),
zvieracia rozprávka (Kohút, kocúr a kyjanica [Č4, str. 84]) a humoristická rozprávka
(Janove príhody [Č3, str. 43]. Vo fantastických rozprávkach (Zakliaty zámok [Č3, str.
1
Pri úvádzaní príkladov používame skratky Č3 (Čítanka pre 3. ročník ZŠ, 2006) a Č4
(Čítanka pre 4. ročník ZŠ, 2007).
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45]; O veternom kráľovi [Č4, str. 66]; O chudobnom mlynárovi [Č4, str. 131]) sa skutočný svet prepletá s neskutočným, dejú sa v nej zázraky a divy, zjavujú sa fantastické
postavy (čarodejnica, drak) a tie reálne dostávajú nadprirodzené vlastnosti. Niekedy
je ťažko určiť presnú skupinu, lebo rozprávka má prvky dvoch skupín (napr. v rozprávke Mechúrik-Koščúrik s kamarátmi [Č3, str. 16] máme prelínanie sa fantastickej
a zvieracej rozprávky). Sú i také, v ktorých vystupuje človek ako vedľajšia postava
a ktorý rozumie zvieracej reči (Starý Bodrík a vlk [Č4, str. 71]). Inonárodná ľudová
rozprávka je tiež zastúpená v tretiackej jednou nemeckou (Všetkým nevyhovieš [Č3,
str. 23]) a v štvrtáckej čítanke jednou českou (Čarodejné husle [Č4, str. 89] a jednou
srbskou (Bobuľko [Č4, str. 86]).
Bájka je malá epická forma. Podaná je alegoricky. Vystupujú v nej zvieratá, no ich
konanie sa vzťahuje na charakterové vlastnosti ľudí (Hlebová, 2006: 25). Napríklad,
v srbskej ľudovej bájke O zajacovi a korytnačke [Č3, str. 67] zajac symbolizuje lenivosť a chvastúnstvo; v bájke Komu česť, tomu česť [Č4, str. 73] mladý somár predstavuje naivitu, starý somár múdrosť a skúsenosť a lastovička pohotovosť a šikovnosť; v bájke Líška a mačka [Č4, str. 74] líška symbolizuje chvastúnstvo a mačka
múdrosť; v Ezopovej bájke Smädná vrana [Č4, str. 74] vrana predstavuje dôvtipnosť.
P o v e s ť je prozaický alebo básnický epický útvar, ktorý vychádza z historickej
udalosti, osobnosti alebo miesta (Kopál 1987: 33). Vo štvrtáckej čítanke sú dve povesti, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé miesta, čiže dediny na Slovensku: O svätojurskom zvone [Č4, str. 110] a O čertoch z Priechoda [Č4, str. 112].
B a l a d a je najkratší lyricko-epický žáner, založená na tematických kontrastoch:
láska a nenávisť, protiklad medzi chudobnými a bohatými a pod. (Hlebová 2006: 18).
Ľúbostná udalosť obyčajných ľudí, (nie hrdinov, ani historických osobností) končí
tragicky a práve kvôli smutnému koncu balady nie sú veľmi obľúbené u žiakov. Dve
balady sú zaradené do štvrtáckej čítanky (Zakliata dcéra [Č4, str. 30] a Hory, hory,
čierne hory [Č4, str. 32]).
D e t s k é ľ u d o v é h r y sa vyskytujú v tretiackej čítanke a sú tri, všetky spracované podľa Márie Miškovicovej: Včielky na výzvedoch [Č3, str. 103], Hra na detskú
svadbu [Č3, str. 12], Kyselica kyselá [Č3, str. 90]. Vo štvrtáckej čítanke nie sú.
V i n š e sú zaradené do tretiackej čítanky a je ich štyri [Č3, str. 54], zatiaľ čo vo
štvrtáckej čítanke sa nevyskytujú.
D e t s k é p i e s n e sú často prebraté z ľudového repertoáru dospelých. Do tretiackej čítanky je zaradených 8 celých ľudových piesní (Pokapala na salaši slanina (celá)
[Č3, str. 11]; Po valasky od zeme (posledná strofa) [Č3, str. 11]; Kohútik jarabý (prvá
strofa) [Č3, str. 11]; Anička maličká (prvá strofa) [Č3, str. 11]; Ej padá, padá rosička
[Č3, str. 29]; Spievaj si, dievčatko [Č3, str. 29; Pod naším okienkom [Č3, str. 105]; Pod
tým naším okienečkom [Č3, str. 52]; Poduj, vetrík, odhora [Č3, str. 23]; Tancuj, tancuj
[Č3, str. 59]; Pýtali ma [Č3, str. 101]), a tri ľudové piesne sú predstavené buď prvou alebo poslednou strofou. Okrem toho, je tu aj vianočná pieseň (Tichá noc, svätá noc [Č3,
str. 53]). Vo štvrtáckej čítanke sú úryvky piatich ľudových piesní, ktoré sa uvádzajú pod
jedným názvom (Spievajže si, spievaj [Č4, str. 76], a vianočné piesne a koledy, ktoré sa
tiež uvádzajú pod jedným názvom (Dobrý pastier sa narodil [Č4, str. 78]).
H á d a n k y sú malou formou ľudovej slovesnosti. Niekedy majú podobu personifikácie, metafory, či prirovnania (Kopál 1987: 36). V tretiackej čítanke sú v hádanСлавистика ХХII/2 (2018)
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kách spracované témy zo sveta rastlín, zvierat, vecí, prírodných javov a je ich deväť.2
Do štvrtáckej čítanky nie sú zaradené.
V tretiackej čítanke sa malé formy ľudovej slovesnosti príslovia, porekadlá a pranostiky radia do tej istej kategórie, ako p o r e k a d l á 3 . S pojmom p r a n o s t i k y 4
sa prvýkrát stretávame vo 4. ročníku, keď sa vyčleňujú od skupiny porekadiel a p r í s l o v í 5 . Niektoré porekadlá sa opakujú v rôznych čítankách. Nepovažujeme to za
nedostatok, naopak, vychádzame z presvedčenia, že opakovaním upevňujeme poznatky a v súvislosti s procesom zabúdania konáme prevenčne.
R i e k a n k y ( r e č ň o v a n k y ) sú svojráznym príhovorom detí k zvieratám, rastlinám, k rozličným úkazom a javom v prírode (Kopál 1987: 37). V tretiackej čítanke
je ich šestnásť.6 Do štvrtáckej čítanky nie sú zaradené.
V tretiackej čítanke je dvadsaťpäť v t i p o v (žartov)7, dvadsať p r i r o v n a n í 8 a
tri v y č í t a n k y 9 kým vo štvrtáckej čítanke sa tieto žánre ľudovej slovesnosti vôbec nevyskytujú.
Záver
Ľudovú slovesnosť v analyzovaných čítankách reprezentujú žánre, ktoré zodpovedajú psychicko-mentálnym vlastnostiam žiaka: ľudová rozprávka, bájka, povesť,
detské ľudové hry, vyčítanky, vinše, detské piesne, hádanky, porekadlá, príslovia, riekanky, vtipy a prirovnania. Príroda, rastlinný a zvierací svet, sú zvyčajne tematikou
ľudovej slovesnosti, a ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, ešte stále sa nachádzajú
vo sfére záujmu žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Prítomné sú texty slovenskej, vojvodinskej, srbskej ale i inonárodnej ľudovej slovesnosti.
Slovenská ľudová rozprávka je väčším počtom zastúpená vo štvrtom ročníku (sedem) a v menšej miere v treťom ročníku (tri). Inonárodná ľudová rozprávka je zastúpená v tretiackej jednou nemeckou a vo štvrtáckej čítanke jednou českou a jednou srbskou. V tretiackej čítanke je jedna bájka a vo štvrtáckej čítanke sú tri bájky.
Vo štvrtáckej čítanke sú dve povesti a dve balady, v tretiackej čítanke sa nevyskytuHoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu. (Koza); Predstav si, že si chytil malú blchu a máš
lupu, okuliare a mikroskop. Čím ju budeš pozorovať? (Očami); Pridaj, menšie je, vezmi, väčšie je.
(Jama) atď.
3
Učenie má horké korene, ale sladké ovocie; Jesto taký medzi nami, čo má v hlave plno
slamy; Dobrý priateľ nad zlato; Lepšia hrsť priateľstva ako voz dukátov; Dobrá studňa v suchu
vodu dáva, dobrý priateľ v núdzi sa poznáva atď.
4
Na Tri krále o skok dále. (6. januára); Ak sú na Hromnice kalúžky, budú jabĺčka a hrušky.
Prešli Hromnice, koniec sanice. (2. februára) Matej ľady láme; ak ich nenájde, tak ich urobí. (24.
februára); atď.
5
Z malej iskry veľký oheň býva; Čím vyššie vyjdeš, tým ďalej dovidíš; Nie ten je majster,
ktorý začne, ale ktorý dokončí; Hore hľadel, spadol do jamy; Čas nečaká nikoho; Čo dneska
zameškáš, zajtra nedohoníš atď.
6
Poslali ma naši k vašim; Otec náš, tatko náš; Keď mi domov prídeme; Do misy mi dajte;
Železo, železo, oželezilo si sa. Koleso, koleso, okolesilo si sa; A tie vrabce z toho tŕnia štrng-brnk
do tŕnia; Orie, orie, orie Ján atď.
7
– Čo bolo dnes v škole, synček? – Bol som hrdinom. Trýznili ma otázkami a ja som ani
slovko nepovedal!
8
Čierne ako havran; Biele ako sneh; Žlté ako vosk; Zelené ako rozmarín; Červené ako ruža atď.
9
Pri potoku stojí vŕba; Du, du, du, otec kope záhradu; Sedí žaba na kameni atď.
2
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jú. Detské ľudové hry sa vyskytujú v tretiackej čítanke (tri), tiež vinše (štyri), kým v
štvrtáckej čítanke sa nevyskytujú. Do tretiackej čítanky je zaradených osem celých
ľudových piesní, vo štvrtáckej je jedna. V tretiackej čítanke je deväť hádaniek a do
štvrtáckej nie sú zaradené. V treťom ročníku je 38 porekadiel, kým vo štvrtom ročníku sú 22 porekadlá a 10 pranostík. V tretiackej čítanke je šestnásť riekaniek a do
štvrtáckej nie sú zaradené.
Do tretiackej čítanky sú zaradené detské ľudové hry, vinše, riekanky, vyčítanky,
kým vo štvrtáckej nemáme ani jeden zo spomínaných žánrov, zatiaľ čo do štvrtáckej
čítanky sú zaradené povesti a balady, ktoré sa v tretiackej čítanke nevyskytujú. Na
začiatku čitateľskej fázy žiaci nižších vekových kategórií preferujú lyriku a z epiky
fantastické rozprávky, kým sa neskoršie javí príklon k epike, zvlášť historicky podloženej povesti.
Čítanky väčšinou obsahujú autorské, intencionálne zamerané texty pre deti. Aj
moderné autorské formy majú značný výchovný vplyv na žiakov prvého cyklu, no
ľudová tvorba vďaka svojej jednoduchosti, priamemu odkazu a jasnej polarizácii na
dobré a zlé asi v najväčšej miere vytvára dobrú osnovu pre formovanie mravných
hodnôt v ďalšom vývine žiakov. Vyučovanie v prvom cykle ponúka priestor na koreláciu predmetov a tak sa ľudovej tvorbe možno venovať aj v rámci iných vyučovacích predmetov. Na túto koreláciu sú najvýhodnejšie predmety hudobná a výtvarná kultúra, kde ľudový text môže byť predlohou na zhudobnenie alebo ilustrovanie
obsahu, zatiaľ čo vyčítanky možno implementovať do hodín telesnej výchovy (napr.
keď treba zvoliť vedúceho skupiny). Práve školské prostredie je jedným z primárnych, kde sa mladé generácie v súčasnej dobre oboznamujú s ľudovou slovesnosťou.
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NARODNA KNJIŽEVNOST U ČITANKAMA SLOVAČKOG JEZIKA
ZA TREĆI I ČETVRTI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U SRBIJI
Rezime
Ovaj rad predstavlja pregled zastupljenosti narodnog stvaralaštva u čitankama za osnovnu
školu (treći i četvrti razred) na slovačkom jeziku u Srbiji, koje su izašle 2006. i 2007. godine. Cilj
našeg istraživanja bio je utvrđivanje žanrova narodne književnosti koji su najzastupljeniji u ovim
razredima. Ujedno se bavimo i pitanjem značaja narodne književnosti u savremenim vaspitnoobrazovnim procesima.
Ključne reči: žanrovska zastupljenost, vaspitno-obrazovni proces, slovačko i inojezično narodno stvaralaštvo.
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ПОЕТИКА ПРОСТОРА У ТЕОРИЈИ КЊИЖЕВНОСТИ
ДАНИЈЕЛЕ ХОДРОВЕ
Студија настоји да представи примарно интересовање еминентне чешке теоретичарке
књижевности, Данијеле Ходрове, за истраживање појма простора у вези са којим је написала
неколико веома значајних дела, попут обимне монографије о простору града – Citlivé město, и
неколицину других књига. Осим теоријског рада, обележеног ауторкиним радом у Институту
за чешку књижевност Чешке академије, Ходрова је написала и неколико романа. Као веома
плодна списатељица, становишта изнесена у бројним студијама она примењује на текстове
својих романа, што је у овом раду било илустровано. Осим тога, словенске међукултурне
везе препознају се у интересовању Ходрове за есејистичка размишљања чувеног српског
архитекте – Богдана Богдановића, кога у свом раду често цитира.
Кључне речи: чешка књижевност, Данијела Ходрова, простор, текст града, градски
текст, Праг.
This paper tries to present the primary preoccupation of an eminent Czech literary theorist
Daniela Hodrová, to explore the concept of space, about which she wrote several very important
works, such as the comprehensive study about space – Citlivé město, and a few other books.
In addition to her theoretical work, marked by Hodrovaʼs engagement in the Institute of Czech
Literature of the Czech Academy of Sciences, Hodrová has written several novels. As a very
prolific writer, she has applied her theoretical thinking in her novels, which was illustrated in this
paper. Furthermore, the Slavic intercultural ties are recognized in Hodrováʼs interest in essays of
the famous Serbian architect – Bogdan Bogdanović, whom she often quotes in her work.
Key words: Czech literature, Daniela Hodrová, space, text of a city, city text, Prague.

Данијела Ходрова (Daniela Hodrová, рођ. 1946) је савремена чешка списате
љица и теоретичарка књижевности која ради у Институту за књижевност Чешке
академије наука. Чешка књижевна критика je смешта у групу аутора такозваног
„украденог доживљаја“ у које, између осталог, сврставају и књижевнике чија
су дела преведена на српски језик, попут Јиржија Кратохвила и Михала Ајваза.
Заједничка карактеристика прозе наведених књижевника је коришћење елемената магијског реализма, као и интертекстуалност борхесовског типа, што се
огледа у начину којим се граде књижевни ликови и описује романескни простор. Црте надреализма које се притом у романима ових писаца појављују, односе се на одсуство линеарног приповедања, коришћење фантастичних мотива,
колажно слагање различитих приповедних сцена, субјективно представљање
догађаја који најчешће подсећају на кошмарне снове. Међутим, Ајваз и Ходрова
деле још једну додирну тачку, а то је интересовање за представљање простора
родног града – Прага. Концепт просторности у поетици романа код Ајваза је
најчешће изграђен кроз дијалектику унутрашњег и спољашњег простора, док
је код Ходрове доживљај простора увек представљен кроз узајамно прожимање
субјективног искуства са колективним сећањем. Праг се у прози обоје аутора
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често појављује и као ентитет за себе, он постаје живи организам који приповедачки субјект спознаје и описује.
Интересовање за истраживање и представљање појма простора у књи
жевности није никаква новина. Разматрајући широк спектар различитих области које се, било примарно или секундарно баве истраживањем простора, Јосип Ужаревић констатује да није тешко разумети зашто до данашњег
дана не постоји свеобухватна, интегрална наука о простору (спејсологија).
Један од важних разлога те „необухватљивости“ простора јесте и његова
„многоликост“, тј. непрегледно мноштво лица којима се простор окреће
истраживачкој свести (Užarević 2011: 9).
Колико је истраживање и представљање простора (нарочито урбане средине) важно у креативном, али и научно-истраживачком раду Данијеле Ходрове,
сведоче њени романи у којима јунаци живе у Прагу или је Праг често „главни
јунак“ приповести. У питању је најпре трилогија под називом Trýznivé město
(Мучан град) која обухвата романе – Kukly, Podobojí и Théta (Лутке, У оба начина и Тета)1, потом књига есејистичке прозе Město vidím (Видим град, 1992), али
и теоријски радови попут обимне студије Citlivé město (Осећајни град, 2006),
избора есеја уврштених у књигу Poetika míst (Поетика места, 1997), као и
теоријска књига Místa s tajemstvím (Mesta sa tajnom, 1994).
Простор као и сама идеја просторности, тема је приказа различитих
уметности, као и предмет истраживања различитих наука, те стога у различитим видовима уметности као и у различитим књижевним врстама (драми,
роману и сл.), постоје различити типови простора, при чему сваки аутор и свако његово дело представљају специфичан модел света. Ходрова на основу оваквих увида закључује, да писац у делу гради свој властити простор, али од оних
могућности које му нуди „простор“ времена у коме сâм живи. Управо на овом
месту могу да се препознају трагови онога што Женет разликује као постојање
колективног топоса у односу на лични топос који обухвата субјективна искуства и доживљаје неког места оног аутора који о њима извештава.
У теоријским истраживањима простора, Ходрова најпре обраћа пажњу на
поетику посебних места у простору. У вези са тим је настао избор есеја више
аутора у књизи Poetika míst, у коме Ходрова засебно представља топос собе,
куле и затвора. Независно од ових студија из области књижевне тематологије
и топологије, у својој обимној студији Citlivé město, Ходрова анализира начин
којим се у текст града уписује у књижевни текст, а у вези са чиме се препознаје
настанак узајамног утицаја урбаног и књижевног кода.
Овде је реч о поетици простора како у књижевном, тако и у теоријском раду
Данијеле Ходрове при чему град постаје кључна реч и доминанта. Град посматран и тумачен као биће за себе, постаје град-личност, који Ходрова тумачи као
добро читљив текст који становник или читалац може да разуме, и који својим
ходом може да чита тај текст, као и да учествује у њему својим заузимањем
простора или становањем (Hodrová 2005: 17–18). У анализи простора ауторСва три наведена романа су била засебно објављена током 1991. године. Књига
Мучан град која садржи наведену трилогију, првобитно је била објављена 1999. године, док
је њено поновљено издање из 2017.
1
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ка се користи појмовима као што су текст града и градски текст. Под синтагмом текст града требало би разумети укупан текст који обухвата све врсте
текстова у којима је „исписан“ унутрашњи и спољашњи град; под овим се, наравно, подразумева архитектура, али и ликовни, филмски, књижевни и други
текстови о граду (самим тим и другачији семиотички системи), потом се овде
убрајају „живљени“ текстови, односно субјективна искуства становника града,
начин њихове егзистенције и томе слично. Док се под синтагмом градски текст,
подразумевају књижевна дела писана у (конкретном) граду или о граду. У вези
са тумачењем ове две синтагме – текст града и градски текст, јасно је зашто ауторка спомиње узајамност урбаног и књижевног кода.
У теорији књижевности Ходрова град посматра као текст, односно као знаковни систем; град постаје текст састављен, не само из бесконачних знакова,
већ и од многих других текстова и многих знаковних система. Тумачен поменутим теоријским становиштима, град подсећа на недовршену књигу чији се
текстови, како Ходрова примећује, уврштавају у целину текстова-градова једне
земље, па и самога света (исто: 22). Они су писани, изграђивани, приповедани –
као реплике на друге текстове-градове, иако се текст града исписује у веома дугом временском распону током кога град понекад не реагује само на друге градове већ и на сопствени рукопис, на сопствене текстове које преписује, у вези
са чиме настају урбани палимпсести.
У оквиру тематике у којој се град посматра као својеврстан текст исписан
разноврсним семиотичким системима, препознају се везе Ходрове и српског
архитекте Богдана Богдановића у вези са интересовањем чешке списатељице
за есејистички рад чувеног српског архитекте. Наиме, Ходрова се у свом
истраживању позива на поједина становишта Богдановића изречена у делу које
је на словачком језику било објављено током 2002. године под називом Mеsto a
démoni (Град и демони)2 у коме чувени српски архитекта проналази повезаност
између града и писма. Како Ходрова примећује, Богдановић прориче тамну
будућност града, јер каже да нам је свима потребна уметност „читања“ града да
бисмо се приближили конкретној будућој уметности друштвеног, колективног
2
Богдановићево дело под називом Mеsto a démoni објавила је издавачка кућа Ivan
Štefánik 2002. године у Братислави. У резимеу ове књиге наводи се да она по први пут излази
на словачком језику и да се састоји из две Богдановићеве књиге (није прецизирано које две
књиге су у питању) од којих ниједна до тада није била објављена на српском језику. Већ 2005.
године исто издаваштво из Братиславе објавило је нову Богдановићеву књигу под називом
Sprievodca labyrintom mesta, чија је промоција била одржана у Моцартовој сали Аустријске
амбасаде у Братислави (6. октобра 2005). Преводиоци прве књиге су били Карол Хмел (Karol
Chmel) и Томаш Человски (Tomáš Čelovský), док је Человски потписао превод и друге књиге.
У поговору Sprievodca labyrintom mesta професор Штефан Шлахта (Štefan Šlachta) каже:
„Друга књига Богдана Богдановића коју добијамо у руке на словачком језику, представља
симбол да смо схватили колико је важно познавање размишљања овог изванредног
архитекте, урбанисте и филозофа за нашу садашњост и будућност. Богдан Богдановић је
човек кога једни воле а други дубоко мрзе. Међутим, сви без разлике изговарају његово име
са бојазношћу и поштовањем... Речник неимара је избор кратких текстова који се крећу на
различитим равнима – историјским, географским, књижевним и филозофским. Заједнички
именилац је пак увек град – град као живи организам, као урбана и социјална структура, као
саставни део предела и као њена супротност“.
(извор цитираног текста: https://www.martinus.sk/?uItem=32863#description, превод ауторски).
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писања градова. Оно што Ходрова цитира, пронашли смо да Богдановић пише
у књизи Град и смрт у којој о писању градова још каже: „Била је то одвајкада
дивна мајсторија и велико људско право. Мајсторија је заборављена, а право
скоро сасвим изгубљено“ (Bogdanović 1994: 23).
Требало би напоменути да за разлику од градског текста, у књижевном тексту град никада није неутрална позадина (амбијент). Ходрова наглашава да се
он појављује као „сабирајући симбол конкретне структуре живота, људских односа“, и може да постане симбол пакла, узалудности и мучења духа, народног или субјективног живота. Однос између текста града и књижевног текста
манифестује се, с једне стране припајањем алегоријских фигура на прочеље
куће, доживљавањем фасаде као текста, именовањем улица, а са друге стране – урбанизацијом књижевног текста (на пример када се јавља полиперспективизам у приповедању садржаја романа). Управо на овом месту треба истаћи
и наративну структуру градског текста, јер су по Ходровој за градски текст
карактеристична два начина његовог развијања – струјом и ткањем (односно
упредањем). Ауторка у наставку доводи у везу ова два начина приповедања са
две праосновне људске делатности – где она линеарно приповедање које се посматра као један ток или струја, описује као орање код кога се кретањем унапред, истовремено копа бразда; док се циклично приповедање доводи у везу
са примарно женском делатношћу – предењем или ткањем. На орању и ткању
– које од давнина, како ауторка подвлачи, имају магијски аспект, заснована су
два типа градских текстова: текст-ток или бразда и текст-тканина или ткиво. У
ова два начина писања и типова текстова, које Ходрова обележава и концептом
из древне кинеске филозофије о мушком и женском принципу, од којих је први
претежно јанг а други претежно јин текст, покреће се и отвара класична наративна структура (исто: 99).
Када је у питању приповедач у делу, Ходрова објашњава да се само чини,
уколико је у питању текст-ток, како субјект ношен струјом приповедања
постаје само пуки објект или посредник приповести; овакав приповедач је притом, главни лик приповести, он приповеда или приповедањем ствара властити
догађај. У тексту-тканини (ткиву) сусрећемо се са различитим типом субјекта
– са субјектом доживљеним као “поље”. За разлику од тока који обично има
свој извор, ткиво нема очигледан почетак ни крај. Субјекту “пољу” се не губи
идентитет, али постаје компликован, проблематичан. Тежња ка вишедимензионалности која је уочљива у тексту-току, овде је замењена тежњом ка полиперспективизму будући да субјекат може да постане мултисубјект, а са њим се
линеарни текст мења у текст-мрежу. Ово је уочљиво, не толико у тексту као у
целини, већ више у појединим реченицама у којима се прожимају различите
врменске и просторне равни. У упреденом тексту је доста потиснут и маргинализован дијалог.
Илустрације оваквих теоријских становишта се препознају у књижевном
делу Ходрове још у њеном првом роману објављеном 1991. године под називом Podobojí. Семантичку структуру текста чини историјска алегорија, где је
превладавајући део наратива концентрисан на период око Другог светског рата,
све до седамдесетих година 20. века. Међутим, митологија и ранији периоди
чешке историје једнако су присутни у роману, почев од мотива везаних за леСлавистика ХХII/2 (2018)
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генде о планини Блањик и светом Вацлаву, до митске фигуре Беле даме. Јунаци
романа живе у Прагу, или су у њему некада живели, а сада њихове несрећне
душе не умеју да га напусте. Нарација је испрекидана читавим низом различитих сцена кроз које се прати индивидуална трагична судбина неколицине јунака
које повезује једно сабиралиште – Олшанско гробље. Глас приповедача у роману се не чује ни на једном месту, те би приповедачка ситуација одговарала персоналном роману према Штанцловој подели,3 док је приметно да је и дијалог
прилично редукован.
Праг је локација или простор у коме јунаци живе и за који су вишеструко везани и у осталим романима Данијеле Ходрове. Интересантно је притом,
да се као тема кроз та дела често провлачи мотив смрти и мртвих који и даље
настављају да живе у Прагу. Надовезујући се на ову чињеницу, фреквентан
топос који се у романима Ходрове појављујe су, или губилишта, или гробља
(Шибењичњи врх или Олшанско гробље). Но, поред могућих митолошких и архетипских образложења и симболике коју би ова два топоса могла да имају, нарочито је значајно социолошко тумачење истих, јер се гробља директно доводе у
везу са настанком градова. Луис Мамфорд каже да је разлог за настајање градова, поштовање људи према својим мртвима. „Поштовање што га је први човјек
гајио према мртвима, које је већ само по себи доказ о живој машти и сновима,
можда је одиграло већу улогу у фиксирању одређеног простора за састајање и
напокон трајне насеобине, него сви остали практични разлози (Mumford 1968:
8). Осим тога, Мамфорд подсећа да је град мртвих старији од града живих, и да
претходи његовом настанку, те да представља готово срце сваког живог града.
Слично Данијели Ходровој, и Богдан Богдановић ће један део своје приповести посветити амбијенту гробља,4 у вези са описом чудног односа који је
имао са једном својом пријатељицом која га одводи на гробље на Гардошу.5
Коначно, један од првих Богдановићевих пројеката које је радио по поруџбини,
било је спомен обележје сефардском гробљу у Београду. Отуда потиче његово
3
Наиме, у првом роману трилогије Данијеле Ходрове, Podobojí, ишчезава свезнајући
приповедач чији би глас на субјективан и свезнајући начин коментарисао догађаје. Међутим,
за разлику од Штанцловог одређења персоналног романа, по коме се у персоналној
приповедачкој ситуацији приказују само краћи временски периоди, у роману Ходрове у
прилици смо да пратимо важне историјске догађаје у чешкој историји почев од средњег века,
па све до друге половине 20. века. Захваљујући њиховој промени, списатељица постиже
динамику наратива, иако се ништа од поменутих догађаја не коментарише са личног,
субјективног становишта. Но, сам избор тематике и „лајтмотивска композиција“ заснована
управо на представљању проблематике причешћа у оба вида којим је роман именован,
помаже у избегавању монотоније.
4
Овде је опис гробља и његов помен више био у вези са личном анегдотом, иако
је гробљe важно у архитектонском стваралаштву Богдана Богдановића будући да се
посветио пројектовању меморијалних споменика, кенотафа и некропола о чему пише у
делу Уклети неимар.
5
Богдановићево сећање гробља на Гардошу спомиње се и у вези са једним гробним
спомеником који он доводи у вези са књигама Јана грофа Потоцког Le manuscrit trouvé a
Saragosse (Рукопис из Сарагосе, 1814), на коју надовезује потом књигу Пола Февала Le ville
vampire (Град вампира, 1867). Обе су писане у готичком маниру, мрачног садржаја, где је
нарочито интересантан амбијент града потоњег романа где је описан град вампира – Селена
који је француски писац сместио негде надомак Гардоша, Земуна и Београда.
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интересовање за кабалу и мистику бројева о чему архитекта каже: „Скроман
споменик на сефардском гробљу открио ми је да су у мом новом послу метафоре и алегорије бар исто толико важне колико и у поезији” (Bogdanović 2011: 98).
Мотив гробља је изузетно важан у текстовима Ходрове јер се њиме указује
на град мртвих који носе своје индивидуалне приче и деле колективну историју.
Описивањем овог топоса, Ходрова заправо успева да у свој херметички текст
утка прегршт информација везаних за национални усуд Чешке током читавог
двадесетог века. Гробље је у прашким текстовима везано са посебним сусретима и познанствима. У теоријским разматрањима, Ходрова подвлачи да је
гробље (костурница) мементо живима, који се на овом месту „са полуиспрекиданим или намерно избрисаним сећањем“, сукобљавају са пролазношћу. У
прашким текстовима гробље функционише и мало другачије – као метафора
или као алегорија града (народа) у његовим различитим историјским тренуцима (Hodrová 2005: 169).
Једно од поглавља романа Podobojí насловљено је као „Олшанско гробље“
које се обраћа читаоцу у првом лицу као антропоморфно биће, и објашњава да
је некада – уместо гробља оно било виноград. Међутим, временом је виноград
уступао своју парцелу жртвама куге, где је земља дубоко упила винске сокове
који сада мртвима миомиришу; они се од ње опијају, једнако као и људи који
ходају по гробљу када отровни сокови крену да испаравају. Ходрова описује
људе који ноћу тумарају по гробљу, тражећи спас у празним гробницама у
данима погрома Другог светског рата. Фантастична слика „живог мртваца“
који се скрива у гробници, и конекција са анђелима, увеличана је употребом
наднаравних елемената у реалном свету, описом како гробови са Олшанског
гробља нестају јер се винова лоза шири и преплиће своје чокоте обремењене
плодовима, који непрестано сазревају и тешким мирисом опијају и трују
господина Турчина (оног који се крије). Он за себе размишља како прво мора да
окуси хлеб па тек онда да попије вино, односно грожђе. Управо на овом месту
препознаје се симболика наслова романа Podobojí (У оба вида) где се свети
сакрамент, или света тајна причешћа, изводи у оба вида (конзумирањем тела
Христовог у виду хлеба и његове крви, односно вина).
Ходрова потом приказује скрнављење гробља кроз приказ брања винограда
од стране нежељених пробисвета, што заправо представља метафору похаране
чешке земље од стране Немаца током Другог светског рата, као и погром
Јевреја (оличених у лику господина Турчина који ово име носи како би прикрио
властито порекло, али и других јунака попут породице Давидович), да би се ове
сцене повезале са још једним важним догађајем који се у Прагу десио после
равно тридесет година. Ходрова га опет не именује директно, већ наговештава
о чему се ради кроз следеће речи – да су утешне речи господина Клечке о
будућности чешке земље (упућене његовом пријатељу господину Турчину)
биле демантоване оног дана када „су донели младићево тело из ужарене пећи“.
Ово је заправо метафора за демонстративно самозапаљивање Јана Палаха током
јануара 1969. године на Вацлавском тргу, након чега списатељица објашњава да
његово тело није смело да буде покопано у Прагу, већ да су његови остаци били
тајно пренесени у село одакле је он потицао (у село Вшетати). Ова интервенција
тајне полиције (премештања посмртних остатака несрећног студента Карловог
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универзитета) на неки начин скрнави личност и акт Јана Палаха, те се може
окарактерисати варварским чином, у вези са чиме, Ходрова у свом теоријском
раду поново цитира Богдановића. Заправо, она наводи да су напади модерних
варвара на градове и гробља по Богдановићу, израз њиховог паничног страха
од нагомиланог страног сећања и злих, скривених и неразумљивих порука
(Hodrová 2005: 35). Конкретан Богдановићев текст о овој теми проналази се
у књизи Град и смрт, где архитекта каже: „Модерни варвари затиру и гробља
са истом систематичношћу са којом разарају и градове. А како су и гробља
нека врста градова, опет се јавља исти онај панични страх од нагомилане ,туђе’
меморије и опаких окултних, неразумљивих порука. При том, рушитељи не
знају – одакле би и знали? – да, насрћући на успомене својих ближњих, кидају
ланац сопствене антрополошке меморије“ (Bogdanović 1994: 36).
Преплитање становишта чешке списатељице и српског архитекте је уочљиво
и на другим местима, како у теоријској студији Citlivé město, тако и у роману
Podobojí (који цитирамо као илустрацију теоријских становишта Д. Ходрове).
У Уклетом неимару Богдан Богдановић у својим субјективним исказима не
представља опис самог града, већ пружа занимљив опис куће-дома који за њега
постаје скровиште-бункер, и како каже – замало гробница. Феноменолошки
посматрано то је затворен простор који се изнутра посматра очима архитекте.
Реципрочно томе, код Ходрове њена јунакиња Алице у роману Podobojí, иако
мртва, никада не одлази на Oлшанско гробље, већ се враћа у властити стан који
се налази преко пута тог гробља. У стану обитавају и душе њених бабе и деде,
тако да стан уистину постаје пребивалиште мртвих – гробно место.
Тумачење простора града Ходрова и у теоријској студији Citlivé město, и у
роману Podobojí, наставља кроз засебан приказ и анализу одређених објеката
и институција у граду, као што су на пример храм, музеј, депоније, складишта,
позоришта, тргови, скулптуре, али и приказ града одозго, из птичије перспективе, кроз анализу мотива заласка сунца, подземља града и мотива пешачења
по граду. Један од најинтересантнијих мотива откривања града је слика Прага
као зле мајке. Корени оваквог становишта срећу се и код Мамфорда који каже
да су: „Кућа, село, а у крајњој линији и сâм град, заправо је једна велика жена“
(Mumford 1968: 15)6. Ходрова наговештава да се у чешкој књижевности на прелому између 19. и 20. века појављује управо метафора Прага као зле Мајке,
6
Транформација улоге и функције алегоријске слике Прага у вези је и са древним
азијским и грчким божанствима која су утицала на друштвени живот и унутрашњу
организацију древних градова. Луис Мамфорд објашњава да се у најстаријим религиозним
митовима доминантна женственост манифестовала кроз дивље атрибуте жене којима се
упућивало на преузимање особина мушкараца. Поменути атрибути су сачувани у страшном
лику хиндуистичке богиње Кали. Најстарије месопотамијско божанство била је богиња
Тијамат, првобитна Мајка Вода – непријатељски расположена према својим побуњеним
синовима, док је култ Кибеле, Велике Мајке, касније замењен нежнијим мајчинским ликом
као што је Деметра – Мајка Жетве. Овакав концепт жене мајке и хранитељке смењен
је доминантном улогом мушких божанстава, те су женска божанства сада могла бити
концентрисана на мање примитивне аспекте своје сексуалности – на нежност, лепоту,
еротско уживање, што је потом отеловљено у ликовима богиња као што су – Иштар, Астарта,
Афродита (Mumford 1968: 28). Ова Мамфордова објашњења о функцији и улози женских
божанстава древног света, наводимо као илустрацију могућих алегоријских значења Прага.
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њено преобраћање од краљице у посрнулу блудницу, од мајке у маћеху, из представе mater nutrix у представу mater terribilis – као рефлексија губитка личних
и колективних илузија (Hodrová 2005: 153). Ово тумачење града као зле мајке
унеколико објашњава избор Ходрове да своју трилогију романа именује као
Trýznivé město (Град патње или мучеништва).
Још једна занимљива група мотива којима се чита текст града везана је за
(полу)скривени бестијар чије поједине животиње и монструми, зелени људи,
рогати диониси што се појављују у виду кућевних знамења, маски на фасадама
кућа, на канделабрима и слично, представљају јединствен израз колективно несвесног града. То је прашки архетипско-интертекстуални низ мотива, као што су
– Голем, Ахасвер, ахати у Сватовацлавској капели, свети Вацлав, Орлој, водорига,
гробница краљева, скулптуре на Карловом мосту, различите представе змајева.
Међутим, читава поетика простора града не би била уочљива ни интересантна да није субјекта који би могао да је уочи и истражи. С тим у вези, Ходрова
оперише појмом „прашки пешак“ који је недељив саставни део прашког контекста. Говор о граду, или сâм говор града који се обраћа пешаку, појављује
се у фрагментима, као нешто вечито “неодређено”. Сâм град се пешаку-читаоцу јавља као процесуални колаж који прати, и који би требало да дешифрује.
Пешачење кроз град није у вези само са типом човека, већ са природом места и карактером пута, објашњава Ходрова. У ходање се углавном уписује немир унутрашњости града, где се у књижевним текстовима корачање често
мења у трк, који представља израз мучнине због претеће опасности, од властитог двојника, па и самога града. Било да је ход одлучан или несигуран, са
циљем или без њега, он остаје покрет којим се град перципира и субјективно
доживљава. Ходрова разликује притом, две врсте хода – свакодневни ход који
прати практичан циљ и супротно томе, постоји ход као врста искорачења из
свакодневног ритма у сврху истраживања и откривања света, у вези са чиме се
препознаје митолошки ход.
Док пише о Прагу у есејистичкој прози Město vidím, Ходрова ствара такозвани
текст о Прагу, али осим њеног текста, ту су и текстови других писаца, као и
легенде које су о граду вековима настајале и које се кроз генерације препричавају.
Управо у два поглавља за редом (под називом „Tvář v achátu“ и „Šém“), Ходрова
интертекстуално преплиће властити текст о Прагу са приповетком Гијома
Аполинера „Прашки пролазник“, затим са Мејринковим романом Голем, као
и са легендама о вечитом Јеврејину Ахасверу, и оживљавању голема уз помоћ
необичног предмета званог шем; овај назив (шем) користи се уместо имена
Бога, и значи Име.7 Да би се разумела ова констатација Аполинеровог јунака,
7
Аполинерова приповетка, на српски преведена као „Прашки пролазник“, исприповедана је у првом лицу и састоји се делом од аутентичних Аполинерових исказа везаних за његов боравак у Прагу 1902. године, а делом од приповедачке уобразиље. Приповедачу приликом ове посете Прагу случајним сусретом, водич и кратко време сапутник,
постаје Јеврејин Луталица – Ахасвер који се овде представља по имену Исак Лакедем. Аполинер описује делове града које обилази за овим необичним прашким пешаком, ту се најпре
спомиње Старомјестски трг и Тински храм, затим Старомјестска радњице или Градска кућа
на којој се налази чувени прашки астрономски сат; ови „градски путници“ потом настављају
свох ход ка јеврејском гробљу и четврти, где се налази синагога, потом прелазе Влтаву преко Карловог моста да би се потом успињали на Храдчане где су обишли замак, а онда и кате-
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довољно је навести тумачење Богдановића који објашњава да град остаје само
онда град, када се као град може прочитати и уколико својим карактеристикама
исијава унутрашњу, метафизичку енергију. „Наиме прочитати град, значи
видети сâм себе у огледалу“ (Hodrová 2005: 35).
Поетика простора Ходрове присутна је у њеним теоријским размишљањима
у вези са топоанализом, митопоетиком града и посебних, како сама каже,
„тајанствених места“ у простору постојећег универзума. Осим тога, та поетика се препознаје у њеним романима посвећеним најчешће родном граду,
његовим становницима, његовом „сећању“ и дешифровању порука које чува
за нове генерације. У романима Ходрове уочљиво изостаје било каква сувисла радња или дијалози, јер је све подређено ауторкином личном читању текста града (у вези са чиме настаје градски текст) који се преплиће са колективним националним искуством и представама. Хронотоп Прага постаје
суштински чинилац у конституисању сижеа трилогије романа Tryznivé město,
али и есејистичке прозе Město vidím, која се наставља на поменуту трилогију и
својим садржајeм је допуњује. За Ходрову је сагледавање града увек везано за
субјективно реципирање његове историје исписане на улицама, фасадама, крововима, ентеријерима, као и за личну реминисценцију о местима која је некад
посетила, и која за њу имају посебно значење; те се и у овој есејистичкој прози,
лична историја прожима са историјом родног града списатељице. На овај начин је поетика простора присутна у готово свим видовима књижевног стваралаштва ове чешке књижевнице, али је истовремено и универзално примењива,
будући да у читање и тумачење простора у књижевним делима обезбеђује добре упуте шта тачно тражити и на који начин приступати анализи простора. Осим тога, Ходрова упућује на терминологију коју је могуће применити у
читању градског текста и других аутора којима је примарна вокација опис урбане средине или представљање просторности уопште. У ту сврху ауторка је
у Богдановићевим есејима пронашла размишљања слична својим, пре свега у
вези са уверењем да се град може „прочитати“ кроз тумачења његове пластике и орнамената, кроз значења, функцију и намену институција и објеката у
њему, кроз историју и конкретне локације, односно места као што је већ било
поменуто гробље. У интерпретацији значења ове нарочите врсте писма које
представља сâм град, посматрач-читалац уноси једнако субјективно и колективно искуство. Отуда становиште Богдановића које каже да „прочитати град
значи видети самог себе у огледалу“, јер у субјективним тумачењима огледамо
властита знања, доживљаје и перцепцију. С друге стране, те поруке које остају
у облицима, покретима, бојама, обраћају се свима онима који у годинама након настанка, не само појединих објеката у граду, него целих градских четврти,
тргова, улица, паркова, живе или пролазе кроз град, те реципрочно могу о њему
сада да размишљају, да пишу и дешифрују његова значења и поруке, или да интервенишу на њиховом изгледу преправљањем или пак потпуним уништењем
дралу светог Вита. Свако од наведених места, притом, обилује културолошким, историјским,
митолошким значењима али у чије тумачење, посматрачи уносе властита искуства и личности. Управо у капели светог Вацлава, Лакедем скреће пажњу приповедачу на капелу опточену полудрагим камењем – ахатом и минералима. У игри линија које су се на овим минералима оцртавале, Лакедем је видео Наполеоново лице које је показао приповедачу, а који пак
инсистира да у истим линијама препознаје самог себе, као и да је то, заправо, његов портрет.
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(о чему говори Богдановић у прози Град и смрт). Стога се у закључку може
нагласити да, поређење размишљања чешке књижевнице и српског архитекте,
представља прилог у прегледу словенских међукултурних веза.
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Ivana Kočevski
POETICS OF SPACE IN LITERARY THEORY OF DANIELA HODROVÁ
Summary
The importance of the research and representation of space (especially urban areas, most often
Prague) in the fiction, but also the scientific research of Daniela Hodrová, can mostly to be seen in
a variety of her novels written in Prague or about Prague – such as the trilogy called Trýznivé město,
but also in a number of theoretical studies, among which the most significant is Citlivé město. In the
analysis of space Hodrová generally operates with terms such as – “the text of a city“ and “a city
text“. The first refers to a city’s architecture, artistic and any other kind of text that exists in an urban
area, in a form that contains a particular message or conveys a certain meaning to the observer. The
other term refers to all the texts written in a city or about a city. Within the topic in which a city is
regarded as a kind of text, produced via various semiotic systems, modern and existing intercultural
Slavic ties can be recognized. In fact, Hodrová often cites the views of the famous Serbian architect
Bogdan Bogdanović in her research of space, namely those published in a book translated in the
Slovak language as Mesto a démoni. Hodrová uses the mentioned terminology very skillfully,
showing us that it can be applied in the reading of the city text of other authors, whose literary work
primarily refers to an urban environment or the presentation of space in general.
Key words: Czech literature, Daniela Hodrová, space, text of a city, city text, Prague.
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ПРЕДРАГ ПИПЕР, ПРИЛОЗИ ИСТОРИЈИ СРПСКЕ
ЛИНГВИСТИЧКЕ СЛАВИСТИКЕ: ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ ВЕКА
Београд: Чигоја штампа, 2018, 461.
Нова књига академика Предрага Пипера Прилози историји српске лингвистичке
славистике: друга половина ХХ века представља зборник радова махом објављиваних
у научним часописима и зборницима, а који су настали у оквиру ауторовог рада на
пројекту Лингвистичка славистика као предмет научне критике и историографије,
реализованом у Српској академији наука и уметности. У предметном погледу ово
дело се наслања на књигу Прилози историји српске славистике: биобиблиографска
грађа (Београд, Чигоја, 2011). Како аутор истиче у Предговору, „књига је замишљена
као могући допринос изради монографије о историји српске лингвистичке славистике“
(стр. 5).
У композиционом погледу монографију коју академик Пипер овом приликом предочава домаћој и међународној славистичкој јавности, сачињава дванаест студија: Два века
српске филологије кроз два века новије историје српског народа (стр. 7-20), О српској
лингвистичкој славистици друге половине ХХ века (стр. 21-66), О српској лингвистичкој
русистици друге половине ХХ века (стр. 67-89), О српској лингвистичкој славистици деведесетих година ХХ века (стр. 89-134), О конфронтативним проучавањима руског и
српског језика (стр. 135-160), О типолошким истраживањима у српској лингвистичкој
славистици (стр. 161-170), О когнитивнолингвистичким проучавањима српског језика
(стр. 171-206), Славистички портрети као увид у новију историју славистике (стр.
207-254), Мемоаристика и историја славистике (стр. 255-262), Српска славистичка периодика (стр. 263-272), О значају српске и словенске филологије и националне
академије у периодима националног посустајања (стр. 273-284), Перспективе српске
славистике (стр. 289-303), са додатком Грађа за библиографију српске лингвистичке
славистике (посебна издања) 1950-2000, коју је издрадила др Ана Голубовић (стр. 305461). Образлажући понуђено структурно-композиционо обликовање Прилога, академик
Пипер наводи да „књигу отвара рад чији је предмет у временском погледу шири о временских оквира предмета ове књиге јер захвата и у периоде који су претходили славистици друге половине ХХ века, да би се из онога што је претходило бацило допунско
светло на оно што је основни предмет пажње, а затвара је рад којим је учињен покушај
да се из периода који се у књизи разматра бар у општим цртама покуша осветлити период који је уследио па можда и више од тога, да се донекле покуша погледати преко
линије хоризонта садашњости“ (стр. 6).
Који су мотиви настанка ове књиге и у чему се огледа њен значај? Најпре, истаћи
ћемо да у научној методологији лингвистичке славистике значајно место припада
историјским истраживањима, којима је сврха изналажење законитости развоја научних
парадигми и њихових теоријских основа, а тиме и боље разумевање и унапређивање
њиховог садашњег стања. Са историјског аспекта проучава се социокултурна услов
љеност проучавања словенских језика на синхронијском и дијахронијском, монолингвалном и конфронтационом плану, затим мењање циљева и задатака, метода и поступака
истраживања кроз историју, историјат појаве монографских и публикација у часописима и зборницима, прати се појава нових методолошких праваца (концептуалних система) и трендова. Посебно интересовање методологија истраживања словенских језика
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показује за властити историјат, односно за лонгитудинално праћење теорије системскоструктуралног, функционалног, конфронтационог и типолошког испитивања појава и
елемената словенских језика, за приказивање делатности најеминентнијих представника научне мисли на овом подручју, за реконструисање доминантних метода и приступа истраживањима у појединим епохама. Ипак, у српској средини, за разлику од других словенских земаља, ова област монографски готово да и није обрађивана, тако да
дело професора Пипера представља значајан допринос, с једне стране, историографској
контекстуализацији развоја српске лингвистичке славистике у светлости архивске, документаристичке и библиографске грађе, што је по себи не мали подухват, а с друге,
теоријској саморефлексији у смислу самосвесног концептуализовања српске славистике и филологије уопште, а то је област која је као предмет научне обраде и културалног
самоосећања из разних разлога нестабилизована.
У првом поглављу академик Пипер разматра историју српске филологије кроз четири
периода – вуковски, даничићевски, белићевски и ивићевски. Друго поглавље представља
ауторов реферат на Шеснаестом међународном славистичком конгресу (Београд, 2018).
Овде академик Пипер разматра двовековну историју српске филологије, са посебним освртом на славистику друге половине ХХ века. Ово поглавље, као и два наредна, поткрепљена су обимним библиографским референцама које документују ауторове
еволуционе схеме и кључне тачне развоја лингвистичких дисциплина којима се бави.
Четврто поглавље разматра најважније метолошошке правце и протагонисте рускосрпских конфронтационих истраживања од Радована Кошутића до данас. Следе огледи
о типолошким и когнитолингвистичким проучавањима у српској славистици са подробним освртом на стање у светској славистичкој науци и указивањем на национални допринос овим новијим лингвистичким правцима, али и са умесном критиком маргинализованости достигнућа конфронтационих студија у србистичкој мисли. Наредна три поглавља
расветљавају улогу најважнијих славистичких часописа у развоју домаће и стране науке
о словенским језицима, књижевностима и културама, значај мемоарске грађе као извора за проучавање историје славистике и ликове неких истакнутих слависта, при чему се
аутор осврће и на властито вишедеценијско стваралаштво (стр. 241-253), констатујући
између осталог и следеће: „Мало чији теоријски развој тече праволинијски, а за мој би
се могло рећи да је поступно ишао од структурализма преко структурално-функционалног модела ка когнитивној лингвистици, социолингвистици и еколингвистици да би потом све већи значај добијали принципи теолингвистике, који су ме приближили сферама
ширим и дубљим од лингвистике, а вероватно и било које друге секуларне науке“ (стр.
249). Последња два поглавља нуде осмишљавање улоге славистике у данашњим околностима и перспектива њеног развоја. „Српска славистика увек је имала представнике
чији су доприноси високо вредновани у међународним научним круговима, који су радо
виђени гости на славистичким катедрама и институтима широм света, чланови уредништава међународних славистичких часописа, чланови Међународног славистичког
комитета и његових комисија итд., а тако је углавном и данас. Квалитет рада садашњих
слависта средње и млађе генерације обећава да тај континуитет неће бити прекинут. Он
ће бити утолико боље одржан колико проучавања српског језика буду имала бољи ослонац у ширем словенском контексту. <...> Што више слависти буду радили свој посао –
био он наставнички, истраживачки, уреднички, или неки други – у чврстом уверењу да
радећи на неговању и афирмисању словенске речи, словенских језика, књижевности и
култура, међусловенских веза и словенске културне и сваке друге узајамности, негујући
културну узајамност као део свог националног идентитета, − обављају посао од посебног друштвеног и националног значаја, што више буду уносили у свој рад прегнућа,
посвећености, светлих идеала и добрих осећања, то се с више оптимизма може гледати у
будућност. Тај дух у српској славистици свакако постоји, он је деценијама негован и он
је у основи сваке добре перспективе српске славистике“, закључује аутор (стр. 209-297).
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Прилози историји српске лингвистичке славистике прегледно, комплексно и надасве компетентно упознају шире кругове читалаца – слависте и историчаре развоја
филолошке мисли – са развојем српске лингвистичке славистике у минула два века и
перспективама њеног развоја. Ова књига биће незаобилазни приручник студентима славистике, докторандима и младим истраживачима, који ће на основу садржаја презентираних у њој стећи поуздан увид у историјски равој, истраживачке проблеме, значајне
личности српске лингвистичке славистике и оријентир у погледу перспектива њеног
развоја и, не на последњем месту, мотивисати се за властита трагања у области историје
српске лингвистичке славистике у европском и светском контексту и у дотицајима са
другим контактним и комплеметарним дисциплинама.
Ксенија Кончаревић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
kkoncar@mts.rs
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ВРЕДАН ДОПРИНОС ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКИМ
ПРОУЧАВАЊИМА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА
КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И КУЛТУРА:
СЛАВИСТИЧКА ПЕРСПЕКТИВА.
Београд: Јасен, 2018, 271.
Промене до којих долази у погледу научних парадигми, како показују историја ра
звоја лингвистике и методологија лингвистичких истраживања, готово неизоставно
условљавају мењање циљева и задатака истраживања, њихов теоријско-методолошки оквир, као и приступ сагледавања језика уопште. Премда за лингвистику у целини није толико карактеристично да се научне парадигме децидно смењују, колико да се једна на другу
настављају, неретко се и преклапајући, антропоцентричка парадигма данас је чињенично
водећа. У њеном окриљу, још пре неколике деценије, формирала се лингвокултурологија.
Степен интересовања који је испољен за ову релативно младу дисциплину може се, између
осталог, илустровати и чињеницом да је већ почетком овог столећа постојало више лингвокултуролошких школа, праваца и методолошких оријентација (под руководством Ј. С.
Степанова, В. Н. Телије, В. В. Воробјова, Н. Д. Арутјунове, В. А. Маслове, В. И. Карасика,
В. В. Красних и др.). Датом стању свакако је погодовала и наглашена културолошка усмереност савремених проучавања у славистици.
Различита подручја лингвокултурологије активно привлаче пажњу истраживача иу срп
ској средини. О томе сведочи постојање све већег броја научних и академских радова лингвокултуролошке природе, а увелико се предузимају иницијални кораци у осмишљавању
и изради лингвокултуролошког речника српског језика (Драгићевић 2015). У прилог ко
нстатацији с почетка пасуса може ићи и појављивање монографије Језик и култура: славистичка перспектива коју је написала др Ксенија Кончаревић, редовни професор на
Катедри за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду.
Име Ксеније Кончаревић у српској славистици добро је познато. Један од разлога јесу
и њена лингвокултуролошка истраживања којима се бави више од две деценије. На тај
начин, поменута монографија може се посматрати као синтеза досадашњих резултата у
овом домену. Треба истаћи да је проф. др Ксенија Кончаревић међу првима у нашој средини објављивала радове лингвокултуролошког карактера1, обавештавала научну славистичку јавност о новој литератури из дате области2, а у лингводидактичким оквирима прихватила лингвокултуролошку парадигму. То се запажа најпре на нивоу теоријске
разраде која је успешну реализацију затим добила у више уџбеничких, приручних и лекИсп. Кончаревич, К. „Русская и сербская антропонимия в лингвокультурогическом
рассмотренииˮ, В: Б. Станкович (отв. ред.) Доклады. IV международный симпозиум Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков МАПРЯЛ (Белград
– Нови-Сад, 8-10 октября 1996 г.). Београд: Славистичко друштво Србије: Филолошки факултет, 1997, 283-289. Кончаревић, К. „Језик и православна култура: правци истраживањаˮ,
Зборник Матице српске за славистику, 54-55 (1998), 149-168. Кончаревић, К. „Из проблематике конфронтационе лингвокултурологије (ономастика и православна култура)ˮ, Српски
језик, III, 1-2 (1998), 71-99.
2
Нпр. Кончаревић, К. „Три нова наслова из лингвокултурологије В. В. Воробьев,
Лингвокультурология: теория и методы. Москва 1997; В. В. Маслова: Введение в лингвокультурологию. Москва, 1997; Ю. Е. Прохоров, Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев, Москва, 1997ˮ,
Славистикa, III (1999), 295-300.
1
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сикографских издања . Уз то, допринос развоју и популаризацији лингвокултурологије
код нас проф. др Ксенија Кончаревић дала је и увођењем ове дисциплине као наставног
предмета на студијама русистике (предмет Русистичка лингвокултурологија: теорија и
наставна примена реализује се од академске 2015/2016. године у оквиру мастер студија
на Филолошком факултету Универзитета у Београду).
Ауторкино најновије остварење, Језик и култура: славистичка перспектива, настало је у оквиру рада на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије „Српска теологија у ХХ веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена перспективаˮ. Будући
да лингвокултурологија спада у ред дисциплина које се у српској славистици убрзано развијају, потреба да круг најрелевантнијих лингвокултуролошких питања добије
свој монографски опис осећала се дуже време. У датој студији, обима 271 странице,
представљен је одраз културног наслеђа у словенским језицима, у првом реду руском
и српском. Истраживања су вршена превасходно на материјалу лексике, ономастике,
фразеологије и паремиологије. Анализи засебних језичких нивоа приступа се са становишта структурно-системског модела, али и функционално, путем истраживања која у
својој методолошкој основи садрже модел лингвокултуролошког поља.
Карактер, структура и организација заступљеног садржаја умногоме су одређени
чињеницом да је ово дело примарно замишљено као универзитетски уџбеник. Имајући
то у виду, са становишта намене ова књига може користити за: 1) ближе упознавање са
лингвокултурологијом и њеним појмовно-категоријалним апаратом, 2) пружање увида
у најзначајнија фундаментална и апликативна подручја лингвокултурологије, савремене тенденције у поменутој области, те релевантну литературу, 3) пружање подстицаја за
даља проучавања интеракције језика и културе.
У структурном погледу књига је подељена на следеће одељке: Предговор (7–9),
О предмету и задацима лингвокултуролошких испитивања у славистици (11–31), Лингво
културолошки приступ лексици (33–67), Лексикографска обрада културолошки маркиране лексике (69–90), Ономастика и национална култура (91–112), Лингвокултуролошки
потенцијал фразеологије (113–161), Паремиологија кроз призму лингвокултурологије
(163–186), Теорија комуникационе културе и њена лингводидактичка примена (187–209),
Лингвокултурологија у методичкој пракси (211–239), Додатак: Савремене тенденције у
лингвокултурологији (241–260) и Литература (262–271).
Након предговора (7–9), где се указују намена књиге и значај проучавања културе
и језика у интеракцији, следи прва глава. У њој (11–31) се разматрају значајна питања
лингвокултурологије, превасходно са теоријско-методолошког становишта. Полазећи од
одређења лингвокултурологије као научне дисциплине, дефинишу се њени објекти и задаци. Са теоријског становишта Ксенија Кончаревић ослања се на студије релевантних
аутора. Међу њима значајно место припада руском лингвисти В. В. Воробјову, који ће на
ауторку књиге пресудно утицати у методолошком погледу. Разматрање инвентаризације и
структурисаности објеката лингвокултуролошких проучавања показује њихову појмовну
и терминолошку неуједначеност у савременој славистици, али и одсуство јединствене, непротивречне концептуалне основе која би могла да послужи за заснивање конфронтационих истраживања у лингвокултурологији (нарочито апликативних).
3
Кончаревић, К. Језик и православна духовност: студије из лингвистике и теологије
језика. Крагујевац: Каленић, 2006, 463 стр. Кончаревић, К. Руски језик у теологији: обли
ковање теолошког текста, техника превођења. Београд: Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2011, 215 стр. Кончаревић, К., Радовановић, М.
Руско-српски и српско-руски теолошки речник = Русско-сербский и сербско-русский богословский словарь. Београд: Службени гласник, 2012, 360 стр. Кончаревић, К. Руски језик у
комуникацији и мисији Цркве: функционални стилови, ресурси, жанрови. Београд: Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2014, 376 стр.
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Као солидно методолошко полазиште за утемељење потоњег типа истраживања
издваја се модел лингвокултуролошког поља (даље – ЛКП) и одговарајућих јединица
које утичу на његово конституисање – лингвокултуремâ. ЛКП, према аналогији са семантичким пољем, подразумева „хијерархијски систем јединица које поседују опште
значење и репрезентују систем одговарајућих појмова културе, структурисан у складу
са предметно-појмовном класификацијом реалема које улазе у његов састав, као и према хиперо-хипонимским везама језичких јединица, са издвајањем језгра (лексема-појам
или група лексема-појмова), центра (класе основних појмова, реалема са њиховим синонимским, антонимским и другим односима) и периферије (систем граничних реалема – лексема-појмова са секундарном семантичком функцијом)ˮ (стр. 13). Модел ЛКП,
који је иначе засновао В. В. Воробјов, Ксенија Кончаревић доследно је примењивала у
својим лингвокултуролошким радовима. То потврђује њен научноистраживачки опус с
краја прошлог века (нпр. Кончаревић 1998, Кончаревић 1999а, 1999б) исто колико и ова
њена књига, најновија. Оно што је значајно јесте што је дати модел проф. Кончаревић
успешно модификовала за потребе лингводидактичког аплицирања. Начињене измене
превасходно се огледају у погледу увршћених лингвокултурема, на основу теоријскометодолошких полазишта која су у русистици увелико постојала на системско-структурном нивоу, али не и на функционалном (исп. Верещагин, Костомаров 1990: 51-13).
Све то илустровано је у другом делу поглавља, на примеру лингвокултуролошких поља
православне традиције те породични и родбински односи у руском и српском језику.
Наредна глава (33–67) посвећена је лингвокултуролошком приступу лексичком систему. Полазећи од дефинисања предмета проучавања лексикологије из лингвокултуролошке перспективе, ауторка најпре разматра питања лексичког значења. Приликом
анализе денотативног значења лексема, у лингвокултурологији се испољава највеће
интересовање за нееквивалентну лексику. На основу семантичких критеријума сагле
давају се две основне групе лексема: ономастичке јединице и лексика реалија. Наводе
се репрезентативни примери руске нееквивалентне лексике са детаљном експликацијом
значења. Обухваћена је лексика везана за традиционалне празнике и специфичности
њиховог прослављања (Масленица, имендан), кухињу (чорбе: окрошка, ботвинья, свекольник), одевне предмете (сарафан), музичке инструменте (балалайка), духовност
(јуродство). Пажња је посвећена и питањима конотативног значења будући да управо оно садржи податке о семантичкој маркираности лексеме и њеном потенцијалу колективне експресије. Такође су размотрени историзми и лексика са израженом национално-културном конотацијом (са посебним освртом на лексику фона). Како су за
лингвокултурологију важна и етносоциокултурна сазнања, будући да могу пружити
увид у ширу слику одређеног друштва или културе, Ксенија Кончаревић представила је
и лингвокултуролошке аспекте анализе асоцијативних поља лексема.
Лексикографском обрадом културолошки маркиране лексике ауторка се бави у трећој
глави (69–90). На примеру руске лексике из сфере православне духовности састављен
је базни идеографски списак лексема. Он је послужио као почетна тачка за анализу
типологије еквивалентности и културолошке маркираности (према тематским групама),
а касније и за сагледавање начела њихове лексикографске обраде. Уочава се да лексику
из сфере православне духовности одликује висок ниво идеографске разгранатости, што
је квалификује као хетерогени систем лексичких јединица. Њихова одговарајућа лексикографска обрада, како показује анализа одабраних примера, могућа је уз уважавање
сазнања из области конфронтационе лингвокултурологије и консултовање извора теолошког и црквеноисторијског карактера.
Следећа глава (91–112) посвећена је анализи ономастичког система у светлости
лингвокултурологије. Сагледавају се индивидуални и групни антропоними из области
православне културе, на материјалу руског и српског језика. Конфонтациона анализа
показала је низ значајних и интересантних података. Код индивидуалних антропонима
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приметне разлике уочавају се на нивоу социјалне маркираности, асоцијативне и фонске
вредности личних имена. Разлике су констатоване и у квалитативној структури индивидуалних антропонима у наведеним језицима, док се у погледу статистичке структуре запажају извесне сличности и разлике. Категорија групних антропонима у оба је
зика бележи антропонимске јединице везане за представе православне вере и морала.
Карактеристична одлика руског антропонимикона огледа се у постојању вештачких презимена свештених лица (попут Флоровский, Сергиевский, Покровский, Добровольский,
Богородицкий, насталих у раздобљу од краја XVII и током наредна два века), а у српском
језику су то презимена са титулом хаџи, која такође може чинити саставни део антропонимске структуре личног имена (нпр. Хаџи Недељко). На систем антропонима у анализираним двама језицима, како закључује Ксенија Кончаревић, снажан утицај извршио је
православни цивилизацијски модел, и упркос утицајима других модела као што су пагански, западноевропски и оријентални.
У домену лингвокултуролошких истраживања једно од најинспиративнијих подручја
за истраживаче представља фразеологија (узгред, термин лингвокултурологија деведесетих година ХХ века осмислили су управо фразеолози – И. С. Степанов, В. Н.
Телија, А. Д. Арутјунова и др.). На тај начин, фразеолошки фонд разматра се у петој
глави (113–161). У њој се поступно уводе, а потом сагледавају важна питања савремене фразеологије (појам фразеологизама, њихова класификација и семантичке одлике,
лексичко-семантичка гнезда фразеологизама, питање порекла и др.). Фразеологија се
посматра из теолингвистичке перспективе, кроз призму православне духовности и културе. Грађу на којој се заснива анализа превасходно чине јединице са религијском компонентном значења. Понуђени су неки од могућих приступа фразеологији, пажња је
такође посвећена библизмима, као и односу фразеологије и фолклора.
У наредној глави размотрен је лингвокултуролошки потенцијал паремиологије (163–186).
Након уводних сагледавања, које носе прегледни карактер, размотрене су могућности лингвокултуролошке анализе паремија са национално-културном компонентом, и то на примеру
назива традиционалних јела и пића.
Претпоследња глава (187–209) посвећена је теорији комуникационе културе и њеној
наставној примени. Као што се може приметити, овим поглављем уводи се у књигу и лингводидактичка димензија. Теми се приступа најпре путем прегледа историјата бављења комуникационом културом. Посебно место припада концепцији комуникационог понашања
чију је методологију истраживања успешно засновао Ј. А. Стерњин. Представљају се нај
значајнији резултати. настали у оквиру пројекта Комуникационо понашање (рус. Ком
муникативное поведение), како за словенске народе и културе, тако и за несловенске (нпр.
Французе, Немце, Енглезе). Даљи део главе тиче се методологије истраживања интеркултурне комуникације. Издвајају се модели дескрипције националног комуникационог
понашања – ситуациони, аспекатски и параметарски – са ослонцем на методолошку парадигму коју су разрадили професор Стерњин и сарадници Центра за комуникациона
истраживања Универзитета у Вороњежу (Русија). Примена модела наводи се на примеру руске и српске комуникационе културе. Ксенија Кончаревић сматра ситуациони модел
анализе погодним за лингводидактичку примену у највећем броју образовних профила,
као и на различитим нивоима учења руског језика, док би параметарски модел могао одговарати једино на студијама русистике, и то у њиховој завршној фази.
Завршну главу карактерише апликативна усмереност (211–239). У њој се лингво
културологија сагледава лингводидактички, из угла наставне праксе. Сагледавају се општа културолошка знања у настави и њени лингвокултуролошки аспекти. Имајући у
виду да најзначајнији ниво потоњих информација носе лексичке јединице, фразеологија,
паремиологија и афористика, управо се могућности њихове примене представљају у
овом поглављу. Разматрања се поткрепљују низом конкретних примера и решења, што
је веома драгоцено.
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После наведених глава следи одељак насловљен Додатак: Савремене тенденције
у лингвокултурологији (241–260). Чине га прилози два еминентна стручњака у области славистичких проучавања. У питању су прилог О језичкој слици света, концепту и
значењу проф. др Марије Стефановић и рад проф. др Рајне Драгићевић Концепт Бога у
српским народним пословицама. Одабрана су два додатка којима се на успешан начин
омогућава стицање ширег увида у методолошке приступе релевантне за спознају лингвокултуролошких сазнања и анализу културолошки маркираних концепата. Одликује
их информативност, научна поузданост и актуелност. Компактно се уклапају у садржај
књиге, те могу имати вишеструк значај, а нарочито теоријско-методолошки.
Несумњива предност ове књиге јесте и обиље заступљене литературе. Без обзира
на то што се након сваког поглавља наводе спискови литературе као оријентир за самостално рад, њој је посвећена и последња целина књиге (262-271). У њој се налази додатни списак од готово двеста библиографских јединица, наведених азбучним редом,
које могу имати значајну улогу за студиозно бављење лингвокултурологијом, лично
усавршавање и увид у низ различитих питања везаних за језик и културу.
Монографија Језик и култура: славистичка перспектива проф. др Ксеније Конча
ревић, како се може закључити, несумњиво представља значајан допринос лингвокулту
ролошким проучавањима словенских језика, најпре руског и српског, али и српској
лингвистичкој славистици у целини. Њоме се попуњава празнина у постојању студија
сродног карактера, а језички феномен разматра се из другачијег угла. Посреди није са
мо антропоцентрични приступ, колико, заправо, теоантропоцентрични. Ово дело само
је један од доказа да постоје реалне основе по којим се Ксенија Кончаревић с правом
може сматрати родоначелником тако усмерене мисли у нашој лингвистици. Остварење
Језик и култура: славистичка перспектива одликују научна актуелност, релевантност
предмета истраживања и завидан ниво акрибије. Интердисциплинарност која га карактерише омогућава пружање ширег увида у више језичких нивоа и области (лингво
културологију, теолингвистику, лексикологију, лексикографију, фразеологију, ономастику, паремиологију, теорију комуникације и др.). Потоња чињеница, у светлу кретања
у савременој лингвистици, чини дато дело посебно актуелном. Имајући у виду да се
лингвокултуролошким истраживањима ауторка бави више од две деценије, значајан део
сазнања заступљених у књизи добио је научну верификацију. Он је предочаван јавности
путем радова излаганих на научним конференцијама, у часописима и зборницима, али и
апробиран у наставној пракси са студентима различитих нивоа студија, као и у менторском раду са студентима постдипломских студија. Све то несумњиво доприноси научној
ауторитативности наведене књиге.
У методолошком погледу дата монографија може се оценити као узорна, и са тео
ријског и са емпиријског становишта. То је квалификује као поуздан извор сазнања везаних за језик и културу, њихову интеракцију и преплитање. У монографији се нуди
доста подстицајног материјала, исцрпни спискови литературе који могу бити од посебне важности за будућа истраживања, а говоре о високом степену упућености Ксеније
Кончаревић у тематику којом се бави. Висок удео дидактичког материјала, организа
ционо-структурни аспекти књиге, елементи њеног садржаја на нивоу уже структуре,
стил писања, начин излагања грађе и њен одабир откривају да је проф. др Ксенија Кон
чаревић не само врстан лингвиста, већ и лингводидактичар завидног нивоа.
Значај монографије Језик и култура: славистичка перспектива очигледан је на два
нивоа: фундаменталном (ширење научних спознаја у области лингвокултурологије, теолингвистике, лексикологије, фразеологије, паремиологије, ономастике, теорије комуника
ције) и апликативном (лексикографија, фразеографија, техника превођења, лингводидактика). Може се очекивати да ће дата књига имати ширу наставну примену, нарочито на
вишим нивоима студија, у првом реду славистичким, приликом самосталног рада студената, њиховог упознавања са лингвокултурологијом и(ли) продубљивања знања о њој, као
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и у оквиру курсева лингвокултуролошке усмерености, у целини или парцијално. Ипак,
она може користити ширем кругу читалаца – студентима, којима је примарно и наме
њена, затим научним радницима, професорима и свима чија интересовања залазе у области лингвистике и културологије, као и њиховог предметног преплитања и преклапања.
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КСЕНИЈA КОНЧАРЕВИЋ, ЈЕЗИК И РЕЛИГИЈА:
ПОЈМОВНИК ТЕОЛИНГВИСТИКЕ.
Београд: Јасен, 2017, 347.
Светло дана је угледала нова књига др Ксеније Кончаревић, редовног професора Катедре за славистику Филолошког факултета у Београду и хонорарног професора
Православног богословског факултета под називом Језик и религија: појмовник теолингвистике у издању београдског Јасена. Професор Кончаревић као зачетник изучавања теолингвистике на нашим просторима и најзначајнији представник овог правца неуморно
крчи пут у истраживањима додира језика и религије, њиховог међусобног преплитања
и утицаја, што и потврђује њена нова књига.
У српској научној средини интересовање за теолингвистичка истраживања се поја
вило деведесетих година XX века, а убрзани развој теолингвистика доживљава почетком
овог узбурканог XXI века, иако се још увек сматра дисциплином у фази конституисања.
По тематици проучавања, са хронолошког аспекта, истаживања су започета радовима о
проблематици савременог функционисања богослужбеног језика као резултата пораста
преводилачке продукције религијског карактера, а потом су следили и следе радови који
се баве проблематиком савременог функционисања богослужбеног језика, социолингвистичка истраживања, црквенословенски језик у савременим околностима, језичка политика, терминологија, фразеологија и паремиологија са хришћанском компонентом,
функционална стилистика, теорија дискурса, сакрална комуникација.
Православни богословски факултет из Београда је учинио пресудни корак у про
мовисању теолингвистике као научне дисциплине код нас 2012. објављивањем те
матског зборника који су приредили А. К. Гадомски и К. Кончаревић, а потом је
уследило и интересовање САНУ, које је 2013. резултирало објављивањем зборника „Теолингвистичка проучавања словенских језика“ који су приредили академик Ј.
Грковић Мејџор и К. Кончаревић. Поред овога ангажмана и већег броја научних радова
штампаних у земљи и иностранству, аутор Језика и религије публиковала је и више научних монографија из ове области: Језик и православна духовност. Студије из лингвистике и теологије језика, Каленић Крагујевац 2006, Руско-српски и српско-руски теолошки
речник, Службени гласник Београд, 2012, Сакрална комуникација: норме, традиције,
средства, Православни богословски факултет 2013, Поглед у теолингвистику, Јасен,
Београд, 2015.
Нову књигу - Језик и религија - као и уопште рад проф. Кончаревић је с једне стране изузетно тешко представити (због изразите ерудиције, богате литературе и ширине знања), а с друге стране и велика част. Наша прва дилема је била одакле започети овај приказ, почети од почетка, тј. Предговора или краја, односно Литературе, оба
дела врло захтевна, комплексна и надахнута а подједнако значајна као и сама садржина Појмовника. Кренућемо од формалнијих података - аутор нас на почетку упознаје
са важном чињеницом да је Језик и религија књига настала у оквиру рада на пројекту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије под називом
„Српска теологија у XX веку: фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у
европском контексту – историјска и савремена перспектива“, потпројекат „Славистичка
истраживања у теолингвистици“. Београдски издавач Јасен публикује Појмовник у
својој библиотеци „Језикословље“ уз низ других лингвистичких књига одабраног избора тема и аутора, те се као такав почиње профилисати у афирмативне издаваче научних, језичких али и религиозних публикација и монографија, кроз поменуту библиотеку
али и библиотеку „Православно искуство“. Језик и религија има 350 страна, састоји се
од следећих делова: Предговор, Садржај, самог појмовника, Литературе и О аутору.
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Књига садржи 108 одабраних појмова и објашњења из области православне ортодоксије
и ортопраксије, лингвистике, теолингвистичке терминологије...
Немогућим задатком би било представити сваки од 108 појмова, понекад правих
енциклопедијских одредница, али заправо је и тај број само релативан јер неки од
обрађених појмова у објашњењима носе далеко већи број пододредница и информација.
Навешћемо неколико примера као илустрацију. Један од таквих примера је већ први
појам у Појмовнику - агиоантропоними - као властито име прослављеног (канонизованог) светитеља, потом следе лексеме које означавају чинове светости: мученик, исповедник, предодобни, равноапостолни, светитељ, јуродиви, блажени, благоверни, праведни,
безмездни са даљим детаљнијим објашњењима.
Слично по природи је и објашњење агионима – они се деле на теониме, агиониме,
агиоантропониме, икониме, хеортониме (називе празника), еклисиониме (називи сакралних објеката), агиотопониме. Даље сазнајемо да најбогатији материјал за теолингвисти
чка испитивања пружају, поменути агиоантропоними, затим ангелоними као називи
бестелесних бића: називи за девет небесних чинова ангелских подељених у тростепену јерархију: Серафими, Херувими и Престоли, Господства, Силе и Власти, Начала,
Арханђели и Анђели, затим весник, гласник, посланик, небесник, навеститељ, ђаво, лукави; теоними – са потподелом на а) изворно теонимску лексику (Бог, Господ, Света Тројица,
Месија, Логос, Христос, Свети Дух итд) и б) теонимску лексику насталу од нетеонимске путем метафоричког преношења (Јунак, Домаћин, Господар, Отац, Родитељ, Учитељ,
Владар, Исцелитељ, Помоћник...) као и теотоконими са потподелом на а) изворне теотокониме: Богородица, Богомајска, Богоматер(а), Богоневеста, Богомати, Богородитељка,
Богоотроковица, на вишечлане називе за Богородицу: Мати/Мајка Божија, Невеста Хри
стова, Света Пречиста, Невеста Неневестна, Обручница Сина Божијега и др. као и сложенице Свагдад(ј)ева, Увекд(ј)ева и Приснод(ј)ева и б) лексеме из општег језичког фонда
које су метафоричким преносом уше у ову категорију: Заступница, Владичица, Царица...
Са ова два примера смо показали да се аутор не задржава на 108 појмова, него да је у
питању далеко шири спектар информација и појмова који се појављују у књизи.
Појмовник има азбучни редослед одредница. Међутим за упућивање у материју није
потребно ићи по азбучном реду него по интересовању или циљу, појмовном усмерењу
и због тога бисмо Појмовник уврстили у приручнике, који би требало да буду стално
при руци ради прелиставања, понављања или упознавања теолингвистичких и лингвистичких појмова. Понајвише има термина и објашњења за изучаваоце теолингвистике. Студентима мастер и докторских студија ће много помоћи објашњења нпр. теолошка терминологија (288. стр), теолошки научни стил (300. стр), теолингвистика,
историјат (281. стр), теолингвистика, појам (278. стр), теолингвистика у словенским земљама (283. стр), теолингвистика у Срба (285. стр), теонема (303. стр), теонеме, лексичке (306. стр), теонема, паремиолошка (316. стр), теонеме, фразеолошке
(316. стр) али будући да собом носи дуго изучаване и осмишљаване резултате научних
истраживања и искуснијим научним радницима.
С друге стране ако је читаочево интересовање више лингвистичко – он наилази на
прецизна, научно утемељена и промишљена објашњења на нивоу енциклопедијских
одредница за арапски језик (26. стр), санскрит (238. стр), сиријански језик (259. стр),
српскословенски језик (261. стр) старословенски језик (269. стр), црквенословенски
(337. стр), како аутор прецизира - посебно је посвећена пажња сакралним језицима и то
традиционалних цркава и религија.
Ако се читалац окреће питањима религије дат је доста широк спектар појмова из
црквене ортодоксије и ортопраксије као што су нпр. акатист (18. стр), апокрифи (25.
стр), велика метанија (51. стр), духовно штиво (53. стр), канон (91. стр), катихеза (103.
стр), литургија (117. стр), молебан (149. стр), молитвеник (178. стр), патерик (183. стр),
псалтир (204. стр) итд.
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Будући да је теолингвистика комплексна област проучавања на крају књиге је презентован и списак литературе који обухвата широк корпус извора и грађе, речника, религиозних студија, чланака, покривајући све интердисциплинарне области. Књиге
проф. Кончаревић су, по правилу, пропраћене богатом литературом, што показује колико преданости, рада, љубави и времена она улаже у сваку нову књигу. У Појмовнику
је литература подељена на поглавља: Опште. Религиологија (21 одредница), Библијска
археологија (18 одредница), Библијска ерминевтика (20), Богослужбени устав и литургика (40 одредница), Византологија (5), Исагогика Светог писма Старог завета (11),
Историја библијске критике Старог Завета (10), Историја библистике Новог завета (4),
Упоредно богословље (11).
За крај овог приказа смо оставили предговор, који је оставио дубок утисак на нас.
У хришћански надахнутом и топло људском Предговору аутор даје пресек времена у
коме живимо, човека нашег доба, процеса дехуманизације и расцрковљења као и последица које на људски дух све то производи. Поставља се питање како се одвратити од материјалистичког стила поимања света и обездуховљеног „човека-машине“ за
стварање новца у којег смо се претворили живећи у презентованим неистинама и обмани.
Једини пут изласка и духовног препорода је у јачању сфере духовности, враћању својим
коренима, хришћанском моралу, одговорности у друштвеном и породичном животу.
Најбољи пут а и тачка водиља нашег народа на свим просторима је Православна црква
и хришћанска доктрина, списи Светих Отаца, литургијски живот као и књижевност,
музика, филм, уопште култура надахнута хришћанским послањем која се бори за место у медијима и срцима савременог друштва и човека. За разумевање порука Цркве и
самог Бога, неопходно нам је и разумевање, знање. Без идентитета нема ни народа ни
појединца, а кључни елемент идентитета је и језички идентитет и промишљања о језику,
којима је већим делом посвећена ова књига.
Језик и религија представља нови допринос проф. др Ксеније Кончаревић у промови
сању теолингвистике као научне дисциплине, кроз презентовање одређеног броја основних термина и терминолошких синтагми из теолингвистике. Осим поменутог, па
жња се посвећује и низу лингвистичких појмова, посебно оним који се односе на
сакралне језике али и религиолошке појмове из традиционалних религија, ради ширег
сагледавања духовне спознаје, а посебно место се даје мисији Православне цркве.
Напослетку истакли бисмо да ће Језик и религија: појмовник теолингвистике бити незаобилазна литература за студенте мастер и докторских студија филолошког и теолошког
профила, будући да се предмет Теолингвистика увршћује у поменуте програме, али и за
шири аудиторијум - русисте, слависте, богослове, и уопште за религију заинтересоване
људе - којима ће помоћи у разјашњењу многих појмова са којима се могу сусрести приликом започињања уцрквењеног живота, а и најширој читалачкој публици ради добијања
културолошки важних информација за схватање и прихватање језичког, културног и рели
гијског идентитета свога народа, али и упознавања других религијских схватања.
Драгана Савин
Универзитет у Београду
Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
draganasavin@gmail.com
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Татьяна Космеда, Лингвокалейдоскоп:
процессы живой речи. На материале русского
и украинского языков.
LAP LUMBERT Academic Publishing, 2017, 308
Тaтјана Космеда, професор Познањског универзитета „Адам Мицкјевич“, слависта,
аутор бројних монографија из области прагмалингвистике, функционалне лингвистике,
лингвоконцептологије, лингвоперсонологије, дискурс анализе и лексикографије, објавила
је најновију књигу својих истраживања под сликовитим насловом Лингвокалеидоскоп,
у којој су представљени резултати њеног проучавања руског и украјинског језика за
последњих неколико година. Циљ монографије је, како истиче сама ауторка, да скрене
пажњу на најновије развојне тенденције језика у оквиру различитих типова дискурса
(живой речи) у руском и украјинском језику крајем 20, почетком 21. века. Притом се
говор, језик дискурса, у монографији посматра као друга норма, у опозицији према
стандарду, те нас основни методолошки принцип истраживања подсећа на постулате тзв.
објективне граматике Александра Пешковског (Пешковский 2010). Овај истакнути руски
лингвиста, као што је познато, инсистирао на неопходности свеобухватног проучавања
целокупне језичке грађе, без обзира на степен њене нормираности. Објективна граматика
се супроставља нормативној јер обухвата подједнако стандардне и супстандардне
појаве. По мишљењу водеће руске лингвисткиње Маје Всеволодове (Всеволодова 2014,
7−12), границе између нормативног и ненормативног су релативне, оно што не одговара
стандарду на одређеној етапи развоја језика постаје норма на следећој, односно
иновација може бити одраз старе потиснуте норме. Исту тачку гледишта, још почетком
20. века, заступао је истакнути руски лингвиста Леонид Шчерба, који је истицао да
је претерано инсистирање на језичкој норми штетно јер се на тај начин језик лишава
своје „еластичности“ (Щерба 2004: 39). Актуелна лингвистичка истраживања у области
граматикализације такође потврђују да лингвиста мора бити надарен посебним даром
„слуха“ за граматичке иновације, које прелазе пут од факултативних ненормативних
средстава исказивања граматичког значења ка обавезним и редундандним. Појачано
интересовање за језик дискурса, које доминира у лингвистици почев од последње
четвртине 20. века и до данас, потврђује да су истраживања на трагу језичких иновација
постала незаобилазни чинилац проучавања језика у настајању, а самим тим и уочавања
когнитивних механизама који учествују у том процесу.
Дискурсивну лексику ауторка монографије посматра као осетљив на промене слој
језика у којем посебно долазе до изражаја колективна и индивидуална креативност,
тенденција ка сталном обнављању, динамичност и спонтаност. Грађу која би могла послужити као репрезентативни узорак за истраживања те врсте ауторка проналази у публицистичким текстовима, у оним савременим књижевним делима чији аутори настоје
да што реалније прикажу ликове држећи прст на билу „живог“ језика, у дискурсу научне расправе, као и у најновијим лексикографским остварењима, што сведочи о широком
распону проучаване проблематике.
Истраживање Татјане Космеде је пре свега фокусирано на лексичке промене дискурсивне природе, али и на комуникативно понашање говорника у оквиру различитих
типова дискурса како из синхронијске тако и из дијахронијске перспективе. Пажњи
Татјане Космеде не измичу ни актуелна социолингвистичка питања, попут проблематике проучавања родног дискурса или односа стандарда и супстандарда с аспекта статуса
језика националне мањине.
Студије у монографији Лингвокалеидоскоп су разврстане у пет тематских целина:
Манипулације речима; Пројекција на лексикографску проблематику; Питања родне
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лингвистике; Сфера научног и педагошког дискурса; Питања социолингвистике, а на
крају монографије следе поговор и списак литературе.
У првом поглављу (Манипуляции со словом, 15−112) разматрају се како теоријска
проблематика, попут дефинисања појма лексикоцентрична парадигама у контексту
традиције и иновације, специфике функционисања речи са семантиком оцене у вези с
процесом позајмљивања речи, нових механизама моделирања средстава за исказивање
оцене путем актуелизације граматичких средстава, тако и конкретна питања на која се
пружају исцрпни одговори.
У овом делу монографије на бројним примерима су приказани модели конструисања
еуфемизама и табуираних речи у савременим источнословенским језицима, као и путеви метафоризације антропонима и топонима у њима. Питања употребе еуфемизама
у контексту табуизације лексике, која су размотрена у одељку „Еуфемизми и табу у
савременом говору“, скреће на себе пажњу пажљивим одабиром грађе с обзиром на
осетљивост лингвистичке проблематике. Ауторка поставља веома занимљиво питање о
томе шта је заправо „слобода речи“, за коју се сви залажемо у складу са демократским
тенденцијама у савременом друштву. Као што је познато, етички проблем слободе обухвата и прећутно моделирање појма границе. Слобода појединца не сме да угрози слободу другог појединца јер у супротном прераста у своју супротност. Исто правило би
требало да важи и за слободу речи, ипак све чешће постајемо сведоци неконтролисаног
детабуирања оних лексичко-семантичких поља у којима су традиционално функционисали еуфемизми. Издвајајући у језику зоне појачаног функционисања еуфемизама, попут лексике за обележавање физиолошких процеса, сексуалних односа, појединих соматизама и др., ауторка примећује да се међу њима све јасније издвајају еуфемизми који
су диктирани дневном политиком. Са тог аспекта занимљиво би било продужити ово
истраживање у правцу дијахронијске анализе табуиране лексике у сфери родних или
расних, као и етничких односа, односно разматрања нових табуираних лексичких зона
које су настале услед заговарања толерантности према исказивању различитости. Могло
би се рећи да детабуирање лексике из традиционално табуираних зона прати процес
нове табуизације, који је подстакнут глобалним тенденцијама у савременом друштву.
Посветивши велику пажњу експресивној функцији језика, ауторка настоји да размотри средства исказивања оцене полазећи од лексичко-граматичког континуума, те
скреће пажњу на нове тенденције у руском и украјинском језику у том домену. Међу
њима убедљиво се издваја тенденција ка формирању облика компаратива и суперлатива
од односних и присвојних придева, који у складу са нормативном граматиком не могу
исказивати већи или мањи степен обележја. Како је показано у поглављу „Нови механизми моделирања значења оцене: актуелизација граматичких средстава језика“, облици суперлатива попут найбюджетніший, найекранізованіший, найнезалежніший и др.
не изазивају чуђење код савремених говорника украјинског језика, што сведочи о јасној
тенденцији ка претварању семантичко-творбене категорије компаратива у творбену.
У истом поглављу ауторка скреће пажњу на важност проучавања словенских језика
у инословенској средини, посредством анализе прилога о динамичним променама у
лексици савременог руског језика на страницама пољске научне периодике, који су,
по мишљењу Татјане Космеде, значајно допринели осветљавању ове проблематике с
аспекта савремене лингвистике.
Тенденција ка преосмишљавању властитих именица у правцу заједничких путем
додељивања личним именима и топонимима експресивно-конотативног значења, али
и њихово парафразирање, односно метафоризација, размотрени су у одељцима првог
поглавља „Метафоризација антропонима као реакција на актуелне догађаје“ и „Специфика
функционисања савремене топонимске метафоре “. Полазећи од појма прецедентни текст,
који, као што је познато, увео у лингвистику Јуриј С. Караулов, Татјана Космеда подсећа
да се ради о сложеном семиотичком знаку чији се садржај не може извести из значења
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његових саставних елемената, као и на чињеницу да се не ради само о тексту, већ и о пре
цедентној ситуацији, односно прецедентним именима. С тим у вези, на конкретним примерима су размотрени случајеви брисања споне између прецедентног имена и његовог
денотата, које води ширењу сигнификативног потенцијала имена и његовој постепеној
транспозицији у заједничку именицу. Од руске речи хам ʾбезобразан, дрзак човекʾ, која
води порекло од старозаветног Хама, до украјинске речи тітушка ʾпровокаторʾ, која
је сасвим недавно настала од конкретног презимена, испраћен је пут трансформације
речи у оквиру лексичко-семантичке класе „властито/заједничко“. Парафразирање имена
јавних личности или топонима путем њиховог повезивања са прецедентним именима или
ситуацијама такође представља занимљив пример померања ове опозиције.
Сличну проблематику ауторка истражује и у трећем поглављу (Проекция на проблемы лексикографии, 113−150), које је у целини посвећено језичким иновацијама и
њиховој заступљености у лексикографским изворима. Представљајући теорију конотонима украјинског научника Ј.С. Отина, која се ослања на одговарајућа истраживања
Павла Флоренског и Никите Толстоја, ауторка показује да лична имена, поред основне номинативне функције, могу преносити и одређене допунске информације о имену.
Захваљујући томе што се лична имена могу, за разлику од осталих властитих именица, корелисати са мноштвом денотата, а не само са једним од њих, таква информација
се пројектује на мноштво лица. Из истог разлога лична имена добијају експресивну
конотацију у идиомима, што сведочи о постојању код потоњих не само номинативног
значења већ и оног шире семантизованог, које допушта преосмишљавање имена у правцу одређене конотације. У овом случају могли бисмо напоменути да се у идиомима
не преосмишљава име само по себи, јер његова функција индивидуализације у низу
једнотипних предмета то не допушта, већ синтагматски однос као трећи аспект знака,
поред означитеља и означеног, диктира настанак допунске конотације код личног имена.
Рецимо, ако се име Гапа, Гапка, како наводи ауторка, тумачи у украјинском језику као
аљкава немарна девојка, то је стога што се то име услед ритмомелодијске усклађености
са речју папа (хлеб) нашло у изрекама које су накнадно конотирале име: Видно Гапу, що
пече папу, що й ворота в тісті. Понекад узрок улажења одређеног имена у стабилну изреку је фонетска таутологија, асонанса или алитерација, које су веома значајне приликом конципирања народне изреке. Управо због специфичних фонетских одлика, изрека
опстаје у времену, нпр. Вискочив, як Омелько з конопель.
Прагмалингвистичка информација која прати одређена лична имена често је последица пројектовања прецедентног имена, нпр. имена свеца, митског јунака, истакнуте
јавне личности и сл., и информације која се за прецедентно име везује на сваког носиоца истог. Таква информација, по мишљењу бројних лингвиста, мора бити садржана
у одговарајућем речнику, што потврђује пример Речника конотативних личних имена
(речника конотонима) Ј.С. Отина, који је доживео више издања.
Затвара друго поглавље анализа графема с аспекта њихове вербализације и идио
матизације. Познато је да су називи појединих графема из грчког и старословенског
језика, који су потиснути из употребе у савременом језику, попут алфа, омега, аз, јат,
ижица, ферт и сл. често јављају у изрекама и стабилним конструкцијама, попут рус.
альфа и омега; ни аза не знает; фертом подпереться; прописать ижицу; на ять и сл.,
стога се образлаже неопходност укључивања у речнике имена оних графема, које се накнадно семантизују услед њиховог експресивног конотирања у идиомима.
Изузетно је занимљива са прагмалингвистичког аспекта проблематика опозиције
између женског и мушког говора, као и родног комуникативног понашања, која се
детаљно разматра у трећем поглављу монографије (Вопросы лингвогендерологии,
151−208). На грађи из дела истакнутих представника руске и украјинске књижевности
ауторка приказује да се женски говор, као и комуникативно понашање жене додатно маркирају у привативној опозицији према мушком, експресивно се конотирају
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у складу са традиционалним представама и принципима родног идентитета и родне
диференцијације (Поповић 2008: 123−132). Како показује истраживање вербалног и комуникативног понашања представника различитих друштвених група, сталежа и пола,
ситуативна адекватност таквог понашања, тј. њен опис на примеру конкретних примера
представља један од задатака прагмалингвистике. С друге стране, анализа показује да
једну од тенденција савремене дискурсивне праксе представља брисање родних граница између комуникативних стратегија, тактика и поступака.
Као грађу за анализу дискурса научне дискусије, у четвртом поглављу монографије
(Сфера живой научной и педагогической речи, 209−258), ауторка користи транскрипт
стенограме дискусија са научног скупа „Руски језик у условима језичке полифоније“,
који је одржан 2008. године на Московском универзитету „М.В. Ломоносов“. Анализа
је веома занимљива и корисна како с тачке гледишта лингвистике текста, јер истиче специфичност структурне организације дискурса научне расправе, тако и с аспекта социолингвистике. Дискусија која се разматра у одељцима овог поглавља одсликава
тенденције у научном дискурсу руског језика, али и пролива светлост на проблем односа говорника руског језика према језицима представника некадашњих совјетских република, који је у великој мери обележен имперском идеологијом.
О специфици језичке политике и односу државних структура према регионалним
или мањинским језицима, на примеру решавања тог питања у Украјини како на плану синхроније тако и дијахроније, сазнајемо из последњег поглавља (Вопросы социолингвистики, 259−286). У вези с том проблематиком ауторка издваја неколико типова језичке личности у савременом украјинском друштву, али и нуди образац анализе
језичке личности с историјске дистанце описујући комуникативно понашање великог
украјинског песника и истакнутог слависте 19. века Ивана Франка.
Монографија Татјане Космеде још једном потврђује да интерпретативна лингвистика,
која смењује структуралистичку парадигму у последњој четвртини 20. века, представља
вредну синтезу комуникативног и когнитивног приступа дискурсу. Таква синтеза допушта да се текст као најсложенији језички знак анализира у процесу настајања, дубоко
и продуктивно. Књига је инспиративна и занимљива, чита се лако упркос сложености
проблематике, стога је препоручујемо сваком кога занимају живи процеси у савременим
источнословенским језицима, који се могу пројектовати и на ситуације у осталим словенским језицима.
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Вероніка Ярмак, Семантика і прагматика
темпоральності у сербському літературнохудожньому дискурсі: структурні, стилістичні
та компаративні аспекти.
Київ: Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О.О.
Потебні, Освіта України, 2018, 483 стр.
Допринос страних научника проучавању српског језика претежно се вреднује са
аспекта контрастивне или компаративне анализе, с обзиром да су њихова истраживања
већим делом заснована на поређењу језичких чињеница у два или више идиома. Мање
се расправља о уделу таквих проучавања у лингвистичкој србистици или теорији језика
у целини, иако управо у тим студијама налазимо занимљива запажања, настала услед
сагледавања језичких чињеница са новог аспекта, што је последица деаутоматизованог
погледа на ствари, који је ослобођен општеприхваћених, скоро аксиоматичних тврдњи
и погледа, заступљених у истраживањима уважених домаћих научника. Нажалост, та
запажања понекад остају непримећена или им се не посвећује довољно пажње.
У том контексту скрећемо пажњу на нову монографију из области лингвистичке
србистике, посвећену српским претериталним глаголским облицима, који се доследно пореде са њиховим источнословенским еквивалентима у погледу семантике и прагматичког потенцијала. Ауторка монографије је украјинска научница Вероника Јармак,
добро позната у србистичким и славистичким круговима. Монографија Семантика и
прагматика темпоралности у дискурсу српске књижевности: структурни, стилски
и компаративни аспект, објављена на украјинском језику у издању Института лингвистике Националне академије наука Украјине, садржи резултате вишегодишњих
истраживања ове слависткиње. На 483 стране штампаног текста изложена је анализа
претерита у делима српских књижевника у већем временском периоду – од времена
стасања српског књижевног језика на народној основи, почетком 19. века, преко доба
његове «кристализације», како је сликовито одредио период од 1878. до 1918. године
века Павле Ивић (1998: 256), до савременог тренутка, тј. у распону од скоро два века.
Функционисање синтетичких и аналитичких глаголских облика за исказивање прошлог времена, као и других граматичких средстава изражавања тог временског плана у
српском језику приказује се на великом узорку књижевних текстова различитих жанрова (корпус обухвата опусе 76 српских писаца и књижевних критичара), притом како са
синхронијског аспекта тако и дијахронијског. Посебна пажња је посвећена корелацији
између теоријских дефиниција одређених темпоралних грамема и њихове практичне
реализације, а полазну хипотезу чини претпоставка да српски перфект има много шири
спектар изражајног потенцијала од оног који се њему традиционално приписује.
Према запажању Бориса Нормана, савремену науку занима комплексна слика јези
ка која обухвата структуру његовог лексикона, систем граматичких категорија, функ ци
онисање творбених и синтаксичких модела, али првенствено правила селекције језичких
јединица под одређеним условима комуникације (Норман 2018: 7−8). Управо потоњи
аспект, који мотивира и објашњава све остале, усмерава истраживања савремених лингвиста у правцу лингвистичке прагматике или прагмалингвистике, под којом се подразумева скуп метода и поступака намењених проучавању целокупног обима пресупозитних, персуазивних, модалних, вредносних, експресивних и сличних значења. Иако је
истраживање Веронике Јармак структуралистичко у погледу категоризације темпоралних грамема које ступају у однос привативне опозиције, разуђена грађа коју ауторка
темељно анализира намеће потребу примене поступка дискурсивне анализе, а потоња
неизоставно води прихватању концепције категоризације разливених оквира и градуелСлавистика ХХII/2 (2018)
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не опозиције као основе за оцртавање типа и карактера једне темпоралне грамеме. Тиме
српски перфект као неодређени претерит ступа у градуелну опозицију са аористом, имперфектом, плусквамперфектом и крњим перфектом час обухватајући њихова значења,
час остајући у границама исказивања перфектности и резултативности.
Разграната структура истраживања представља резултат поменуте методолошке ко
мплексности, као и тежње ка свеобухватности описа проучаване појаве. Монографија
се састоји од уводног дела, четири поглавља и општих закључака. На крају следе обимна библиографија (800 јединица) са убедљивим списком извора, као и прилог са табелама као илустрација статистичке заснованости тезе о доминанирању и семантичкој
разуђености перфекта на примеру појединих дела М. Павића и Б. Пекића. Статистички
обрачун заједно са интерпретативном анализом проливају светлост на питање узајамне
зависности глаголских облика и различитих ванјезичких фактора који значајно утичу на
развој одговарајуће категорије у српском језику.
Прво поглавље монографије „Теоријске основе проучавања претериталних временских
облика у савременом српском језику и у источнословенским књижевним језицима“, стр.
24−140 (Теоретичні засади вивчення претеритальних часових форм у сучасній сербській
та східнослов’янських літературних мовах) представља својеврсну лингвоисторијску и
лингвистичку хронику. Основна пажња у овом поглављу је усредсређена на еволуцију
претериталних облика у језицима који чине објекат истраживања, и то са аспекта парадигматских и семантичких трансформација које су тај процес пратиле. Скреће на себе пажњу
доминирање компаративне методе у анализи, а њени резултати су изложени у језгровитим
закључцима, који следе после сваког од поглавља.
Као веома значајно у оквиру истраживања издваја се друго поглавље − „Типологија
употребе граматичких средстава са значењем прошлог времена у полижанровском дискурсу српске књижевности“ (Типологія використання граматичних зазобів на позначення минулого часу в різножанровому сербському літературному дискурсі), стр. 141−250.
Поглавље логички проистиче из претходног, у њему се доследно осветљавају „канонске“ црте претериталних глаголских облика у дискурсу уметничке прозе. Трагајући за
типичним контекстима употребе претерита у дискурсу српске књижевности, ауторка
примећује да су они најзаступљенији у роману-параболи, тамо где се нарација непосредно приближава кључним моментима, а затим се постепено од њих удаљава, у прози са
максимално сабијеним хронотопом (све се дешава у једном дану или краћем временском
периоду), односно у делима где нарација почиње да се „одмотава“ од кулминацијског
и максимално емоционално набијеног фрагмента фабуле. Притом у први план често
избијају не само изразито експресивно обојени синтетички претеритални облици аориста и имперфекта, већ и аналитички облици перфекта, који постају све универзалнији.
Како тврди ауторка, перфект у дискурсу српске књижевности је постепено прерастао у
облик с практично неограниченим семантичко-експресивним потенцијалом, а тенденција ка
употреби аналитичких облика убедљиво доминира. Истовремено ауторка пореди семантику
и прагматику темпоралности у српској књижевности са одговарајућим облицима у источнословенским књижевностима истичући неподударност семантичко-прагматичких и формалних чинилаца српског перфекта и темпорално неодређеног источнословенског претерита.
Према мишљењу Веронике Јармак, посебну тежину имају граматичка средства за
означавање прошлог временског плана у дискурсу постмодерне српске прозе, где се
јављају на местима тзв. «семантичких шавова», који, с једне стране, служе као граница између већих фрагмената текста, а с друге, повезују их у једну структурну целину.
Треће поглавље монографије − „Специфичност реализације претериталних глаголских облика у полижанровском дискурсу српске књижевости“ (Особливості реалізації
претеритальних форм дієслова у різножанровому сербському літературному дискурсі),
стр. 251−348, осветљава претериталне глаголске облике са дискурсивног аспекта. Таква
анализа употпуњује структуралистичку анализу дистинктивних обележја српских преСлавистика ХХII/2 (2018)
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терита, која је сачинила основу претходног поглавља. Ауторка убедљиво илуструје да
је сваки од писаца креатор свог ауторског времена које одређује доминантан хронотоп
његовог опуса, а употреба временских облика у његовим делима је у целини подређена
том метатекстуалном организационом центру.
У четвртом поглављу „Граматичко-стилистички аспекти семантике српских и источнословенских глаголских претериталних облика у полижанровској преводној
књижевности“ (Граматико-стилістичні аспекти відтворення семантики сербських і
східнослов’янських форм минулого часу в різножанровому художньому перекладі), стр.
349−406, ауторка оцртава широку панораму и пружа целовиту представу о димензијама
анализиране појаве, које надилазе границе једног језика. Као веома корисна показала
се анализа преводних еквивалената српских претерита у источнословенском дискурсу
уметничке прозе, која је потврдила да упоредо са најзаступљенијим и најлогичнијим (с
обзиром на разлику у парадигмама темпоралних облика) поступком трансформације,
преводиоци активно користе и друге транслатолошке методе – испуштање, додавање,
прерасподелу, као и остале типове компензације. У том контексту посебно је истакнут
значај аспектуалних показатеља источнословенских претерита.
Истраживање је обухватило и супротни правац, те је ауторка посветила значајну
пажњу проучавању преводних еквивалената украјинског, белоруског и руског претерита
у српском језику, остајући у оквирима уметничке прозе. Као кључ за анализу преводилачких решења послужило је разматрање процеса декодирања, прекодирања и даљег енкодирања семантичко-експресивног пуњења источнословенских граматичких и лексичких
средстава за исказивање прошлог временског плана у преводима на српски језик.
Закључци до којих долази ауторка формулисани су јасно и иновативно. Они се доследно
ослањају на закључке изложене на крају сваког од поглавља и могу да послуже као основа
и подстицај за даље типолошке генерализације како у вези са граматичком проблематиком
тако и на нивоу социјалних и филозофских промишљања. Закључци се логички надовезују
на задатке које је ауторка формулисала на почетку истраживања. С тим у вези примећујемо
да се ауторка концентрисала на анализу претериталних глаголских облика, што би свакако
требало одсликати у наслову монографије или бар у њеном поднаслову како би се читаочев
хоризонт очекивања у потпуности ускладио са садржином монографије.
Општи утисак после читања ове занимљиве и надасве корисне монографије је више
него позитиван. Бројне текстуалне илустрације, конкретна преводилачка решења, одличан осећај за анализу како на нивоу граматичког система, тако и у сфери лингвистике
текста и савремено конципиране дискурс анализе чине је привлачном за шире кругове
читалаца − преводилаца, лингвиста, слависта, којима је она и намењена.
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СРПСКА СЛАВИСТИКА: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФИЈА:
РАДОВИ СРПСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ НА XVI МЕЂУНАРОДНОМ
КОНГРЕСУ СЛАВИСТА : ТОМ 1, ЈЕЗИК,
УР. РАЈНА ДРАГИЋЕВИЋ, ВЕЉКО БРБОРИЋ.
Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018, 427.
Међународни конгреси слависта одржавају се на сваких пет година, што представља
добру прилику да се за дати период процене научни резултати истраживања из различитих славистичких дисциплина, подстакне и усмери њихов даљи развој и прошири
сарадња међу славистима из различитих научних средина. Рад на самом конгресу олакшава чињеница да делегација сваке земље пре самог конгреса објављује зборник радова својих учесника и на тај начин научној јавности представља резултате својих славистичких истраживања.
Као земља-домаћин конгреса, Србија је имала право да на конгрес делегира више учесника него обично, што је послужило као одлична прилика за додатну афирмацију рада
српских слависта. Зато су реферати српске делегације објављени у двотомној колективној
монографији под насловом Српска славистика. У првом тому су представљени радови из
лингвистичке славистике, а у другом из књижевности и фолклора. Притом, монографија
обухвата само радове који су представљени као реферати у секцијама, док ће радови
српских учесника тематских блокова и округлих столова бити штампани у току ове и
следеће године у посебним публикацијима њихових организатора.
Први том колективне монографије Српска славистика чине радови 28 српских слависта-лингвиста. Сваки рад прати библиографски преглед коришћене литературе и резиме на страном језику. Монографија започиње радом академика Предрага Пипера, који
је прочитан као један од пленарних реферата конгреса. Остали радови дати су по азбучном реду. Ради прегледности излагања у овом приказу представићемо радове груписане
према научним дисциплинама чије проблеме обрађују.
У пленарном реферату „О српској лингвистичкој славистици друге половине XX
века” (стр. 7–36) Предраг Пипер излаже општу слику развоја српске лингвистичке славистике у том временском периоду. Важност тог периода огледа се у чињеници да се у
великој мери њиме одређује савремено стање српске лингвистичке славистике, те се хронолошки наводе доминантне истраживачке области, проблеми, теоријско-методолошки
правци и шире друштвено-политичке околности које су утицале на обликовање српске
славистике и рад водећих лингвиста. Међу њима су свакако Александар Белић, Павле и
Милка Ивић, а нове методе у српској лингвистици почињу да се примењују и под утицајем
Николаја Толстоја, Јежија Бартмињског, Јурија Апресјана, Александра Бондарка, Ва
лерија Мокијенка, што сведочи о живом дијалогу српске славистике са осталим славистичким срединама. У том смислу значајан је закључак аутора да су нове теоријске иде
је и методи у српску славистику долазили углавном преко истраживања оних слависта
који су се бавили језицима који се у Србији изучавају као страни, тј. захваљујући славистима, који су се бавили контрастивним и типолошким истраживањима. У даљем тексту
даје се подробан извештај о истраживањима у дијалектологији, историји српског језика,
историји српског књижевног језика, етимологији, фонологији и прозодији, граматици,
лексикологији, лексикографији, фразеологији, ономастици, когнитивној лингвистици,
контрастивној лингвистици, лингводидактици, стилистици, и на крају, славистичкој
историографији.
Неколико радова посвећено је теоријско-методолошким питањима различитих ди
сциплина. Снежана Петровић и Марија Вучковић у реферату „Етимолошки речници
српског језика – од концепције ка методологији” (стр. 245–258) упознају читаоце са
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процесом израде двају етимолошких реченика српског језика – Етимолошког речника
српског језика и Приручног етимолошког речника српског језика, при чему указују на
различит приступ грађи у ова два речника, њеном избору, обради и етимолошком опису,
што је условљено циљном групом којој су речници намењени.
Полазећи од многострукости појма функције на различитим језичким нивоима, али
и у оквиру различитих лингвистичких праваца, Весна Половина у раду „Појам функције
у лингвистици текста/дискурса у јужнословенској лингвистици” (стр. 259–267) анализира његово значење у тим лингвистичким дисциплинама у јужнословенској (претежно српско-хрватској) научној средини. При томе издваја неколико аспеката са којих се
врши анализа јединица већих од реченице – анализа функционалне перспективе реченице, анализа у оквиру функционалне стилистике, прагматике, затим дискурсно-прагматичка анализа и проучавање текстова базирана на корпусној лингвистици.
С друге стране, Стана Ристић и Ивана Лазић-Коњик у раду „Развојне тенденције етнолингвистике у савременој српској лингвистици” (стр. 345–356) дају преглед развоја
етнолингвистичких истраживања у српској славистици у контексту развоја теоријских
погледа Московске и Лублинске етнолингвистичке школе, при чему се пореди развој
њихових теоријских поставки како међусобно, тако и са неким другим сличним правцима у светској лингвистици, попут антрополошке лингвистике и неких поставки когнитивне лингвистике. Као битан предуслов успешног бављења етнолингвистиком у
Србији ауторке виде окупљање истраживача у једној институцији, а као даље задатке постављају лексикографски рад, картографисање језичких и културних датости,
објављивање нових монографија и даљи рад на домаћим и међународним пројектима
из ове области.
Српска дијалектологија заступљена је радовима Софије Милорадовић и Слободана
Реметића. Софија Милорадовић посветила је свој реферат (стр. 213–228) дијалекатској
синтакси, конкретно граматикализацији предлога од у призренско-тимочком и косовско-ресавском дијалекту, при чему се стање посматра у контексту сличних процеса конвергенције у балканском језичком савезу. Предлог од у овим дијалектима упо
требљава се са генитивом и акузативом при изражавању великог броја односа који
се у књижевном језику изражавају другим падежима (аблативним генитивом, локативом са предлогом о), а може изражавати узрок, посесивност и директни објекат.
Оваква граматикализација предлога од објашњава се утицајем словенских и несловенских чланова балканског језичког савеза који су дали подстицај за унутардијалекатске
иновације. Реферат Слободана Реметића „Српски дијалекатски комплекс у светлу миграционих струјања (лингвистички и социолингвистички аспект)” (стр. 327–344) разматра питање историјске дијалектологије о утицају миграција на лингвистичку карту
српског дијалекатског ареала, која може помоћи у потрази за старијим стањем језика из
времена сеоба.
Српски слависти традиционално дају велики допринос славистици кроз проучавање
историје српског језика. Питања језичке дијахроније разматрају се у светлу општег
развоја индоевропских и словенских језика, а до нових сазнања долази се и откривањем,
описивањем и проучавањем нових споменика српскословенске писмeности. У том
смислу занимљив је рад Јасмине Грковић-Мејџор „Развој клаузалне допуне когнитивних
предиката у српском језику” (стр. 89–105) у ком се разматра процес изградње такве
допуне у светлу општег развоја допунске клаузе у српском језику с посебним освртом на
темпо промена, распростирање иновационих таласа, варирање у дијахроној и синхроној
перспективи и семантичке чиниоце који су играли улогу у том процесу. На обиљу
примера из историјске и дијалекатске грађе утврђује се да унутарјезичка мотивација
лежи у типолошкој промени индоервропских језика од семантичког ка синтаксичком
устројству реченице, тј. да се промена заснива на трансформацији из транзитивног у
конфигуративни систем са аргументском структуром. Развој је текао унутарјезичким
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процесима и поделио српски језички простор на два дела – на југу и истоку, који улазе
у балкански језички савез са разликовањем фактичког и нефактичког да, а на остатку
српског језичког ареала такође се формирала разлика, али се за изражавање фактивности
користи везник јер. Овај процес је и данас у току преко уопштавања да-клаузе.
Значајан је прилог Гордане Јовановић и Мирослава Вукевића „О партиципу у српско
словенском спису О осам врста речи” (стр. 117–123) у ком се поред осврта на губљење
партиципа у историји српског језика даје и превод дела овог списа који се односи на
тај облик. Рад је значајан како за проучавање ових облика у српскословенском језику,
тако и за проучавање историје словенске граматичке мисли уопште. Тему партиципа у српској средњовековној писмености даље разрађује Марина Курешевић у раду
„Активни партиципи у средњем стилу српске средњовековне писмености: могућ правац развоја српског књижевног језика” (стр. 173–188). Средњи стил карактеришу неканонски и непрофани садржаји, те је прилагођен широј публици, тј. књижевни језик
чија је норма била отворена за утицаје из старосрпског вернакулара, што га чини погодним за проучавање. Ауторка описује употребу активних партиципа са морфосинтаксичког, комуникативног и стилског аспекта, при чему одступања од норме тумачи променама у старосрпском вернакулару поредећи њихову употребу у средњем и ниском
стилу. Такво проучавање развојних процеса чини овај рад иновативним на методолошком плану. Основна развојна линија огледа се, пре свега, у смањењу употребе активних партиципа у именској функцији и порасту прилошке, што је даље водило њиховој
граматикализцији у чисто прилошке форме.
Питањима стилова српскословенског језика посвећен је и рад Владимира По
ломца „Слагање негација у српскословенском језику са аспекта функционалног раслојавања” (стр. 269–283). Аутор потврђује хипотезу о књишком карактеру
конструкције са негираним универзалним квантификатором у препозицији и одсуством негације уз предикат преко поређења дистрибуције конкурентних конструкција
за изражавање слагања наслеђених из старословенског канона. Поред потврде хипотезе, утврђује се да је конструкција чешћа у вишем стилу српскословенске писмености него старословенске.
Поводом 700 година од настанка првог словенског превода Јерусалимског типика,
Виктор Савић је свој рад посветио анализи односа између народне и књижевне лексике у Типику архиепископа Никодима (стр. 357–372). У раду се анализирају грецизми, неологизми и калкови из књижевног језика, наслеђена старија лексика заједничка
црквенословенском и народном језику, те народна лексика уз издвајање критеријума
за њену иденфитикацију.
Један рад посвећен је и питањима лексике из каснијег периода развоја српског језика.
Исидиора Бјелаковић у реферату „Лексичка спојивост у књижевном језику Срба прве
половине 19. века” (стр. 49–60) анализира спојивост лексема Сунце, рат и војна у предстандардном периоду развоја српског књижевног језика (са савремене тачке гледишта) и пореди је са описима у реченицима савременог језика, чиме указује на развојне
тендеције лексике и терминологије.
Рекло би се да је највише радова посвећено различитим аспектима проучавања граматике српског језика. Осим што доприносе опису граматичких структура српског језика,
таква проучавања дају обиље података за проучавање језичке типологије словенских
језика. Реферат Душке Кликовац „О систему заменичких прилога за место у српском
језику: прилог тамо” (стр. 125–140) разматра употребу овог прилога у екзофори, анафори и као корелатива за месне реченице на материјалу корпуса савременог српског језика.
То је прилог за треће лице, који означава нешто удаљено и од говорника и од саговорника. Његов опозит је овде, а своје синониме онде и онамо скоро је потиснуо из употребе,
јер има шире значење – указује на даље место од неке границе, може имати пејоративно
значење, метафорички се лако преноси на време, емоције, разлике итд.
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На теоријско-методолошком плану проучавања синтаксе глаголских облика иновативан је рад Јелене Јовановић Симић „Структура и функција временских облика у
народној причи” (стр. 107–116). Ауторка предлаже проширивање традиционалног синтаксичког приступа овој проблематици на нивоу реченице, који су неговали Белић и
Маретић, на стилистички план стилских жанрова и особина њиховог стила, што аутори
називају вербатолошким системом у склопу ширег учења о изражавању. Анализирајући
на тај начин народне приче, ауторка истиче да се у временском значању глаголи
најчешће употребљавају на почетку приче, и то најчешће крњи перфекат, како би означио неодређену прошлост, скретање пажње на оно што даље следи по том догађају,
али и граница ситуације у којој се развијају даљи догађаји. Од осталих облика најчешће
се употребљава приповедачки презент са локализацијском функцијом или имперфекат
који локализацијску комбинује с релационом указивањем на прошлост у односу на време говора о догађају.
За методологију проучавања синтаксе глаголских облика значајан је и рад „О па
сиву плусквамперфекта у српском и другим словенским језицима” (стр. 285–
301) Људмиле Поповић, која на типолошком плану анализира значење и употребу
овог облика у словенским језицима. Посебну пажњу у анализи ауторка посвећује
хомонимији облика пасивне дијатезе за које се наводе облици у граматикама српског,
бугарског и горњолужичкосрпског језика (нпр. Писмо је било написано јуче. – пасив
плусквамперфета насупрост Писмо је написано јуче. – пасив перфекта). Иако се у
већини граматика савремених источнословенских језика не помиње плусквамперфекат,
конструкција са трпним глаголским придевом и копулом у прошлом времену изражава
типично значење плусквамперфекта (антериорност, резултат и антирезултативност),
нпр: Стол накрыт. / Стол был накрыт, до того как пришли гости. Како би детаљније
испитала ту конструкцију, ауторка посматра стање у прошлости кроз анализу
конструкције пасивни партицип + аорист помоћног глагола у црквенословенском језику
руске редакције у тексту апракосног Добриловог јеванђеља. Конструкције се пореде са
грчким изворником и даљим преводима на савремене словенске језике. Долази се до
закључка да та конструкција није одговарала грчком плусквамперфекту, јер није била
специјализована за изражавање таксисног значења, већ резултата у прошлости, што
подразумева и одсуство резултата. Имперфекат помоћних глагола изражава резултативно
стање статичности, док аорист изражава промену ситуације, преношење информације
која се односи на динамчки аспект плусквамперфекта. На тај начин ауторка успешно
методолошки повезује проучавање синхроније и дијахроније узказујући на природу
развоја овог глаголског облика у српском и другим словенским језицима.
Проблематици глагола посвећен је и реферат Милоша Ковачевића „Глагол бити као
модални глагол у саставу сложеног глаголског предиката” (стр. 141–157). Рад значајно
допуњава постојећа схватања о модалном значењу глагола бити из традиционалне граматичке литературе о српском језику. Набрајају се бројни примери из књижевноуметичког,
разговорног и новинског стила у којима је глагол бити модални део сложеног глаголског предиката са инфинтивом или конструкцијом да+презент (Свашта је за очекивати. Кога је молити, није га љутити.), при чему те конструкције имају блиско значење
глаголима требати, ваљати, моћи или морати.
Реферат Јасмине Московљевић Поповић „Корелативне конструкције у савременом
српском језику” (стр. 229–244) заправо представља увод у њихово проучавање. Како
би их што боље описала, ауторка их дефинише на веома широк начин као све сложене
реченице, у чијој се управној клаузи налази упућивачка реч кореферентна са зависном
клаузом и чија је функција једнака функцији зависне клаузе. Даље се у раду испитују
дистинктивна обележја корелатива, обавезност њихове употребе, анализирају примери
удвајања корелатива (Овај што плаћа, тај ти не ради ништа.) и могућност вишеструке
корелације (Ко је шта тражио, тај је то и добио.). Последње две особине одударају од
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општелингвистичког правила стварања неграматичности смештањем два елемента исте
структуре, па је очигледно да се односи кореферентности успостављају на други начин
који ваља испитати. Долази се и до других одлика корелатива – већа варијабилност у
структурној организацији реченице, што се тиче и линеаризације реченичних конституената. Варијабилност је велика и на лексичком плану, јер је број јединица који могу
бити корелативи велики.
Рад Срете Танасића посвећен је анализи безличних партиципских реченица у српском
језику (стр. 407–423). Овај тип реченица (Али давно је речено да слободу није довољно
стећи.) није описан у граматичкој литератури, те је рад значајан допринос проучавању
синтаксе реченице у српском језику. На основу богатог корпуса из књижевних дела аутор издваја следеће особине тих реченица: то су једночлане реченице, без субјекта, чији
се предикат изражава трпним придевом у безличном облику. Од пасивних реченица
разликују их важне морфолошке и синтаксичке карактеристике – образују се како од
непрелазних, тако и од прелзаних глагола, при чему губе валентност за допуну ближег
објекта, најчешће додавањем зависне реченице.
Радоје Симић (стр. 373–380) анализира низ заједничких именица у српском језику
које обликом једнине упућују на мноштво (Поништите своју карту. /.../ били су на
терет не само човјеку, код кога су одсјели. Прича се да Талијан шаље на нас некакве Арапе.) потврђујући закључак да је реч о метонимији која мноштво исказује
једнинским облицима како општих, тако и заједничких именица у циљу стилског
активирања одређеног исказа.
Повезаност лексике и граматике у један континуум на примеру српског језика показује
Миливој Алановић (стр. 37–48) кроз испитивање два типа прелазних и непрелазних
конструкција – копулативне именске (Београд је насељено место.), непрелазне са глаголом кретања и финалним просторним адвербијалом (Марко је ушао у кола.) и транзитивна с једним и два објекта (Марко је ухватио лептира. Ана је дала Марку књигу.).
Аутор даље испитује основне поставке конструкционе и депеденцијалне граматике, посебно оне које се тичу улоге прелазног глагола и долази до њиховог обједињавања у оквиру теорије валентности, по којој је немогуће раздвојити синтаксичку и семантичку валентност финитног глагола. На тај начин теорија валентности може објаснити како исте
конструкције могу имати различито значење, јер ту управо делује лексика кроз неколико
процеса – номинализацију пропозиционог предиката, слабљење лексичког значења прелазног глагола, увођење операторских речи и атипични распоред пропозиционих чланова.
Предмет интересовања српских слависта су и различити аспекти лексике. У раду
Драгане Вељковић Станковић „О (само)поимању и именовању човека као неживог ентитета у српском књижевном језику – на примерима адјективне реификације” (стр. 75–
88) кроз проучавање везе именовања неживих објеката помоћу придева са значењем
људских особина (мек, тврд, чврст, оштар, туп, широк, тесан, дубок, плитак) уводи се термин реилексеме којим се означавају речи које денотирају неживе ентитете.
Анализирајући их, ауторка полази од две претпоставке – да се секундарна значења придева развијају паралелно с одговарајућим концептима, те да су унутрашња и спољашња
форма предмета повезане при оваквом опажању.
Весна Крајишник и Весна Ломпар у раду „Усвајање творбених модела у српском
језику код одраслих страних говорника и деце матерњих говорника (на примеру именица
nomina agentis)” (стр. 159–172) испитују сличности и разлике у усвајању испитиване лексике код наведених типова говорника на примеру лексема продавачица, банкар, банкарка,
студент, студенткиња, песникиња, певач, певачица, лекар, лекарка, купац, слушатељка,
глумац, глумица, чистачица и куварица, при чему се показују сличности у механизмима
усвајања и сличности грешака примењујући најфректеније суфиксе (-ац, -ар, -ица, -ка), те
да је творби речи потребно систематичније приступити у настави српског као страног, док
ће матерњи говорници спонтано превазићи грешке у току језичког развоја.
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Јованка Радић је посветила свој рад анализи личних имена у српском језику у светлу феминистичких погледа на језик (стр. 303–315). Долази до закључка да лична имена
као важна ономастичка категорија не почивају на формалним карактеристика, већ полу,
те да та категорија стоји засебно у језику и опозити који је чине нису спојиви с организационим начелима језика као система, чиме негира постулате феминистичког погледа
на језик.
Вредан прилог зборнику је и рад Милорада Радовановића „Где у језику налазимо
доказе његовој фазичности? (проучавање језика у светлу фази логике)” (стр. 317–325),
где у сажетој форми аутор представља своје учење о фази-лингвистици. Прелазак са
аристотеловске (тзв. тврде) логике на неопозитивистичку и поливалентну логику која
не искључује постојање трећег, тј. неодређеног, отворио је у лингвистици могућност
да се већ постојећа истраживања границе, градуелности и континуума прошире. Тако
међу спољашњим доказима аутор налази постојање различитих језичких континуума
и језичких савеза, а у унутрашњим то су различите граматичке класификације, процеси граматикализације и лексикализације, немогућност да у потпуности одредимо
језички тип, већ само његов степен. Зато аутор истиче да приликом проучавања човека
и његовог језика не треба бити агенс пресуђивања, већ агенс нијансирања, јер је стварност која нас окружује вероватно таква, док човек у свом описивању стварности тежи
класификацијама и поједностављеним описима.
Социлингвистичким и питањима језичке политике и планирања посвећен је рад
Далибора Соколовића „У потрази за новом парадигмом језичке политике и планирања
мањинских словенских језика” (стр. 381–396). Циљ рада је да подстакне дискусију о
могућим начинима кодификације мањинских језика. Разматра се питање да ли је увек
добро писмено кодификовати језик (што је уобичајени став у социолингвистици), с
обзиром на утврђену чињеницу да заједница често одбија кодификован језик ако се
кодификација врши одоздо на доле, јер га не сматра својим адекватним изразом. На тај
начин кодификација само убзрава напуштање мањинског језика и прелазак на већински.
Зато аутор предлаже неколико могућих приступа кодификацији одоздо, преко различитих модела – путем модела превентивне лингвистике, проучавањем метајезичке активности у самој мањинској заједници и плурицентричној стандардизацији (на примеру
словачког језика у Војводини) и плодно методолошко укрштање апарата језичке политике и планирања са достигнућима еколингвистике.
Питањима графемике на ширем европском, а не само славистичком плану, посвећен
је рад Вање Станишића „Парадигматика и синтагматика несамосталних графема и два
типа ортографских система у европским писменостима” (стр. 397–406). У том смислу
разматра се развој словенске писмености и савремено стање српске ортографије кроз
примену лингвистичке опозиције парадигматског и синтагматског реда на проучавање
писма. На том плану се приближавају наука о језику и наука о писму, а осим тога,
повезивање двају планова омогућава боље разумевање односа између графема и фонема. На основу тог разликовања могу се издвојити два типа европских система писмености. Аутор анализира употребу диграфа кроз историју западноевропских језика и
њихово савремено стање, поредећи их са стањем у старословенској писмености и савременим словенским писмима. У западноевропском латиничном ареалу несамосталне
графеме имају синтагматски развој, док се у латиничним системима Средње и Источне
Европе развија парадигмаски карактер.
Интересовања српских слависта посвећена су и питањима правописа. Вељко
Брборић (стр. 61–73) анализира развој интерпункцијске терминологије у српском правопису од времена Вука Стефановића Караџића до данас, при чему констатује да се
већина термина није мењала, да за неке термине постоје дублетна решења, што треба
разрешити давањем предности једном од њих, а за новије термине (интернет знак, тараба, параграф) још увек постоје колебања и неуједначености које треба решити у циљу
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потпуне стабилизације српске правописне терминологије. Реферат Љиљане Марковић
посвећен је „Транскрипцији и адаптацији имена из јапанског у српски и руски језик”
(стр. 189–211). Ауторка анализира преносе назива места, личних имена и других апелатива у циљу давања конкретног предлога за функционални систем транскрипције
јапанске ономастике како би се она што верније приказала. Фонетски систем српског
језика то омогућава, те не треба прибегавати преузимању ономастичких јединица из
језика-посредника попут енглеског, француског или руског.
Иако у зборнику нису заступљени реферати свих српских слависта, представљени
секцијски реферати сведоче да се српска лингвистичка славистика развија у складу са
актуелним тенденцијама науке о језику, да српски слависти активно учествују у научном дијалогу са славистима из целог света и дају свој допринос развоју славистике.
Лингвистичка истраживања се унапређују кроз промишљање различитих теоријскометодолошких питања, унапређивање постојећих метода, формулисање нових лингвистичких теорија и увођење нових термина. Поред тога, кроз сагледавање историје српске
лингвистичке славистике и систематизацију њених резултата, обезбеђује се повезивање
слависта различитих генерација и теоријско-методолошких усмерења, што је неопходан
предуслов за стицање нових сазнања с ослонцем на богату традицију српске славистике. Треба се надати да ће одржани XVI међународни конгрес слависта утврдити и даље
подстаћи развој српске славистике.
Стефан Милошевић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
stefan.milosevic@fil.bg.ac.rs
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СРПСКА СЛАВИСТИКА: Радови српске делегације
на XVI међународном конгресу слависта, Том 2,
Књижевност, култура, фолклор питања славистике,
Ур. Бошко Сувајџић, Петар Буњак, Душан Иванић.
Београд: Савез славистичких друштава Србије, 2018, 498.
Други том монографије који обједињује радове учесника XVI међународног ко
нгреса слависта одржаног у Београду у трајању од 20. до 27. августа 2018. године,
подељен је на две тематске целине уз уводну реч и пленарни реферат академика Наде
Милошевић-Ђорђевић. Обимнију тематску целину сачињавају радови концентрисани
на изучавање књижевности, културе и фолклора словенских народа, док је други део
ове колективне монографије посвећен специјалној теми конгреса − Вуковом Српском
рјечнику (1818). Сви реферати су на српском језику, осим рада Јанка Рамача који је
изложен на украјинском језику.
Академик Нада Милошевић-Ђорђевић у свом раду говори у коликој мери је усмена народна књижевност допринела обликовању састава Вуковог Рјечника. Наиме,
објашњавајући да речничке одреднице треба да буду сажете, али истовремено и познате евентуалним корисницима, у раду се подвлачи да се Вук определио за „сачувану
комуникацију“, односно, за онај фонд речи који је већ живо био присутан у колективном народном памћењу. Будући да о објашњавању речи примерима из српске народне
књижевности није било много радова, овај текст академика Наде Милошевић-Ђорђевић
може се читати управо као допринос и илустрација овој теми.
Осим уводне студије којом започиње представљање Српске славистике, још девет
радова је у монографији било посвећено темату Вуковог Српског рјечника. Ово вредно
лексикографско дело било је представљено кроз преглед утицаја Рјечника на образовање
Приручника етимолошког речника о чему у заједничкој студији извештавају Марта
Бјелетић и Јасна Влајић-Поповић. Из Вуковог Рјечника је засебно била анализирана
и конкретно издвојена обредна лексика и рибља терминологија, o чему говоре студије
Зоје Карановић и Александра Милановића. У раду Зоје Карановић се објашњава да је
обредна лексика садржана, како у описима значења христијанизованих празника из календарског циклуса, тако и у описима веровања и поступака учесника при одбредним
ритуалима и сличној пракси. Ауторка скреће пажњу да је Вук још у Пјеснарици (1814)
навео сватовске песме поред којих су биле и краљичке и славске песме, што тумачи
антиципирањем Вуковог рада на Рјечнику. Слично овом раду, Александар Милановић
настоји да установи у којој мери је Вук допринео стабилизацији именовања појмова везаних за риболов на српском језичком простору. Овај рад издељен је на целине у којима
се Српски рјечник представља као одраз живота Срба у 18. и 19. веку; пажња се упућује
и на риболовну терминологију уврштену у речнике које је Вук консултовао пре израде
обимног лексикографског подухвата, да би засебан део био конкретно посвећен теми
риболова у самом Рјечнику, потом начину на који је Вук приступио именовању врста
риба, њихових делова, кулинарија, и осталом.
Вуков Рјечник као литерарна тема представљен је у два рада – Бранка Златковића и
Миодрага Матицког. Желећи да Вуков Рјечник представи као литерарну тему, Бранко
Златковић углавном наводи све егзистенцијалне и културолошке тешкоће са којима
се Вук сусретао током израде и објављивања Рјечника, али притом наводи и стихове Лукијана Мушицког који је српски архимандрит спевао како у знак захвалности
Вуковим доброчинитељкама, Марији Демелић и њеној мајци, тако и у част рођења
Вуковог сина. Између осталог, у раду Златковића се наводи и епиграм Сербскоме лексикографу у коме, с једне стране, Мушицки подржава Вукову ортографију, док с друге,
Славистика ХХII/2 (2018)

278

Прикази

у стиховима тражи од Вука да очисти Рјечник. У раду насловљеном као Вукове приче о
речима Миодраг Матицки реконструише развојни пут Вука Караџића као приповедача
и сакупљача српских народних приповедака. У наставку студије, Матицки изности становиште по коме је народна приповетка преко књижевне периодике утицала на прозне
писце кроз 19. и 20. век. Између осталог, аутор је мишљења да и Иво Андрић црпи наративно искуство из Вукових кратких прича о речима у којима ликови, веровања и митолошка предања, чине памћену историју народа.
Два рада су у оквиру овог темата представила Вуков Рјечник као методолошку тему,
и то Зоне Мркаљ која својим радом о Вуковом Српском рјечнику жели да истакне различите начине његовог читања и коришћења у настави српског језика и књижевности;
и рад Наташе Станковић Шошо која указује на наставно проучавање Српског рјечника
и илуструје његову заступљеност у наставним програмима и читанкама намењеним за
основну школу.
Свакако занимљивим погледима и закључцима, издваја се рад Првослава Радића у
коме се Вук Караџић представља у британској визури. Радић у студији скреће пажњу
на два британска аутора која на различите начине разумеју и представљају Вуково дело
на енглеском језику. У питању су Џон Бауринг, филолог и преводилац Караџићевих народних песама објављених у Лондону 1827. године, и Данкан Вилсон некадашњи амбасадор у СФРЈ и аутор монографије о Вуку. Коначно, рад Бошка Сувајџића упућен је
на преглед Српског рјечника кроз преписку Вука Караџића са Копитаром и Мушицким
током 1816. и 1817. године. Кроз кратку илустрацију поменуте преписке и Сувајџићеве
коментаре, стиче се утисак о начину Вуковог приступа захтевном послу решавања лексиколошких и граматичких питања, ортографских решења, разноразних двојби, као
и извора које је користио. Сувајџић рад довршава поменом Вукових писама Милошу
Обреновићу и Стефану Живковићу.
Обимнији темат зборника Српске славистике насловљен као „Књижевност, култура,
фолклор. Питања славистике“, посвећен је изучавању различитих књижевних питања
како у српској тако и у другим словенским књижевностима. У садржајима ових радова
препознају се одређене тематске групе, било да се радови односе на средњовековне текстове или на књижевна дела и појаве 19. и 20. века. Ради лакшег прегледа и представљања
књижевнонаучних истраживања представићемо их у овако одвојеним целинама.
Радови концентрисани на средњовековне споменике односе се на житијну књи
жевност и представљање апокрифа и проскинитариона. О апокрифном житију Асенете –
жене Прекрасног Јосифа, писала је Маја Анђелковић која упоређује два преписа овог апокрифног житија из 15. века, једно у Новаковићевом издању из 1877. године, и друго које
се чува у Букурешту. Зорица Витић, потом, у својој студији говори о томе на који начин
су атонска житија најстаријих светогорских подвижника послужила као узор Теодосију
Хиландарцу, а у вези са настанком дела Живот светог Саве и Живот светог Петра
Коришког. Као Теодосијеве узоре ауторка наводи Житије светог Атанасија и Житија
светог Петра Атонског. Љиљана Јухас-Георгиевска такође пажњу у раду концентрише на житијну књижевност 13. века, при чему издваја три одређена житијна типа која
најпре именује, а потом образлаже њихов садржај и структуру. У питању су ктиторско,
потом опсежно житије Стефана Првовенчаног и Доментијаново житије црквеног поглавара. Студија Томислава Јовановића посвећена је представљању нарочитог средњовековног
споменика – проскинитариона који својим садржајем представља својеврстан водич по
Светој земљи. Аутор студије обавештава да прва сачувана потврда проскинитариона на
српскословенском језику потиче из средине 14. века, и налази се у Бдинском зборнику. У
Јовановићевој студији се такође напомиње да се од 18. и 19. века срећу целовитији рукописи проскинитариона, и наводе се аутори различитих преписа ове књижевне врсте.
Радови који се тематски и садржајно односе на 19. век нису узајамно повезани.
У питању су текстови који се баве конкретном анализом изабраног проблема у делу,
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или представљањем функције дела у препородном добу српске културе, потом појмом
просветитељства у словенским књижевностима, есејистиком, словенским књижевностима
у српској периодици, и другим питањима о словенском свету и култури.
Марија Клеут и Драгољуб Перић још у уводу заједничке студије разматрају природу и генезу појма двојника у књижевности, позивајући се на разне изворе. Средиште
интересовања студије је, међутим, разматрање двојника старца Милије, другог Вуковог
певача од кога Вук записује четири песме, међу којима и Бановић Страхињу. Оно што
аутори у својој аналази епске песме истичу, јесте да су ликови Бановић Страхиње и старог дервиша кога бан откупљује, двојници самог певача – старца Милије, те да је певач у
њих унео властито искуство и размишљања стварајући притом своје поетски алтер его.
Рад Радмила Маројевића је посвећен поетици „тамних места“, која подразумева комплементарне методе којима се тумаче нејасна или недовољно јасна места у књижевним
делима са становишта лингвистике и поетике, што аутор студије примењује на десет
примера староруског спева Слову о полку Игореве, као и на Његошевом Горском вјенцу.
Представљање функције књижевног дела у периоду националног препорода код
Срба, тема је студије Душана Иванића. Аутор уочава да препородно доба у првој фази
почиње просвећивањем, док се у наредној, књижевним делом подстиче родољубље.
Видну промену у функцији књижевног дела уноси поезија, кад песме постају јавни
гест, позив на акцију, коментар културних прилика. У закључку Иванић препознаје да је
обликовање национално свесног читаоца, са осећањем припадности свом народу, заправо заједничка функција за све књижевне жанрове. Слично Иванићевом истраживању,
Мирјана Стефановић у раду покушава да одговори на питање да ли је просветитељство
као епоха имало своју националну различитост будући да се ради о глобалној појави.
Питање њеног истраживања је занимљиво јер Словени као најбројнија етнолингивстичка група у Европи током 18. века живе под различитим владама, у различитим државама, различитих су конфесија, уједињени модерном идејом просветитељства коју, у
тумачењу ауторке истраживања, различито реципирају.
Прилог Српској славистици Александре Вранеш говори о словенским књижевно
стима забележеним у српским библиографијама током 19. века. Ауторка у студији редом наводи српску периодику која је садржала библиографске записе о словенским
књижевностима, између осталог, Сербски летопис Георгија Магарашевића, Сербску
пчелу Павла Стаматовића, Сербски народни лист, Друштво српске словесности¸ Јавор,
Стражилово, и друге. Студија Оливере Радуловић о Библији као духовној вертикали
у развоју српског есеја заснована је на корпусу духовне тематике српских књижевника
– Лазе Костића, Исидоре Секулић, Момчила Настасијевића, Миодрага Павловића,
као и подвлачењем заједничке теме свим ауторима изражене кроз мотив уочљив у
вези са илустрацијом есеја Јаковљеве лестве Владете Јеротића. Снежана Самарџија
у раду пажњу посвећује представама других словенских народа у српском фолклору
што илуструје проналажењем мотива у народним епским песмама који се односе на
јунаке словенског порекла као што су припадници бугарске династије Шишман, краљ
Владислав Јагелонски, или као што је мотив учешћа српских трупа у руским војним походима. На тему сакупљања српских народних умотворина Срба са Косова и Метохије
концентрисало се истраживање Валентине Питулић. Она у раду напомиње да је тридесетих година 19. века прве песме које су потицале са овог терена забележио Вук
Караџић, али да у другој половини 19. века долази до појаве првих штампаних збирки
усменог наслеђа насталог на Косову и Метохији, међу којима као најзначајније, ауторка
студије издваја ону руског конзула у Призрену – Ивана Степановича Јастребова.
Студија Јанка Рамача бави се представљањем света Русина јужне Угарске кроз апокрифе које аутор проналази у деветнаест рукописних зборника из 18. и 19. века. Рамач у раду
показује да, иако се аутори поменутих текстова труде да створе властиту књижевност, овај
облик русинске духовне прозе није успео да оствари висок уметнички домет.
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Српска славистика садржи и читаву лепезу радова на различите теме у вези са
проучавањем књижевности, методолошким питањима, анализом препознате проблематике у делима одређених аутора, различитим књижевним појавама као и међулитерарним
везама током читавог 20. века.
Методолошким питањима наставе српског језика бавила се студија Марине Јањић,
док је о методологији словенских књижевности у интеркултуралном контексту писала
Љиљана Бајић. Нове погледе на Андрићеву прозу читамо у студијама Злате Бојовић и
Јована Делића. У својој студији Злата Бојовић скреће пажњу на мало истражену тему
Андрићевог интересовања за средњи век, што она илуструје навођењем књижевних
јунака као што су Мехмед-паша Соколовић, Алија Ђерзелез, султан Џем, дијак
Дражеслав. Ауторка студије закључује да се као тумач свог времена кроз професију
писца и историчара, Андрић окреће управо средњем веку у коме је тражио одговоре о
духовним коренима, традицији, али и историјским догађајима времена у којем је сâм
живео. С друге стране, рад Јована Делића настоји да пружи ново читање Андрићеве
Травничке хронике кроз сусрет и сукобљавање светова на простору Травника почетком
19. века. Као сукобљене светове Делић препознаје везире који представљају интересе царства столујућег у Стамболу, потом представнике велесила западне Европе, као и
„четвороструко“ домаће становништво које сачињавају римокатолици, Јевреји, муслимани и православни Срби. Делићева студија завршава закључком, да је немогуће успоставити хармонију међу поменутим сукобљеним световима, где је позиција странца
битно обележје човека у представљеном свету Андрићевог романа.
Неколико радова Српске славистике било је посвећено међуратној књижевности
и авангарди. Међу њима препознајемо радове Бојана Јовића, Александра Петрова,
Предрага Петровића и Драгана Хамовића. У Јовићевој студији пажња се упућује теми
авијације у српској међуратној књижевности, а у контексту руске и италијанске авангарде, при чему аутор набраја представнике наведених књижевности и њихов однос према
теми авијације. Александар Петров у свом раду скреће пажњу на важност и значај који
је Београд имао као културни центар руске емиграције, заснивајући већину својих становишта и тврдњи на дисертацији Остоје Ђурића под називом Руска литерарна Србија
1920–1941. У раду истиче да је у Србији, а нарочито у Београду, био значајан допринос руске емиграције у развоју балета и опере, у архитектури и подједнако у областима
друштвено-хуманистичких и природних наука. Предраг Петровић се, потом, у раду бави
темом утицаја руске књижевности на обликовање прозне поетике Милоша Црњанског.
Као илустрације својих запажања Петровић наводи размишљања самог књижевника о
руским пицима забележеним у прози Испунио сам своју судбину, потом асоцијативне
везе Дневника о Чарнојевићу Црњанског и Записа из мртвог дома Достојевског, путописе Црњанског и слично. Драган Хамовић говори о појму словенске самосвести
у модерној српској поезији, како књижевника међуратног периода, тако и аутора који
су стварали у другој половини 20. века. У раду аутор налази да словенско откровење
у водећим делима српске авангарде и потоње поезије, није културно-идеолошко, већ
питање преиспитивања према унутрашњем наслеђу. Свесловенске идеје Хамовић проналази и у текстовима Владимира Вујића, Владимира Велмар-Јанковића и у поезији
Рада Драинца, Васка Попе, Миодрага Павловића, Љубомира Симовића, и других.
Бохемистички прилог Српској славистици представљају два рада – Александре
Корде-Петровић и Јаромира Линде. Александра Корда-Петровић у раду даје преглед
преведене чешке књижевности на српски језик од почетка 2000. године до данас, у вези
са чиме уочава три етапе које хронолошки представља. Ауторка пажњу обраћа и на јасно
профилисане преводиоце са чешког језика на српски, као и на преводе објављиване у
српској периодици. Јаромир Линда у својој студији настоји да кроз сачувану Белићеву
коресподенцију, у новом светлу представи везу чувеног српског филолога и академика са чешком славистиком; с тим у вези Линда скреће пажњу на први сачуван контакт
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Белића са чешким лингвистима из периода Првог светског рата, који ће се кроз успешну
сарадњу наставити током дугог низа година, а врхунац добити у вези са додељивањем
почасног доктората Карловог универзитета Александру Белићу током 1946. године, што
је био први докторат који је био уручен неком странцу после Другог светског рата.
Монографија Српска славистика садржи и студије на конкретне књижевне теме и
феномене. Рад Дејана Ајдачића посвећен је занимљивој и контраверзној теми издајника
у словенским књижевностима који аутор заснива на лектири књижевних дела 19. и 20.
века. Овај рад представља тек један од могућих оквира тумачења издаје у делима словенских књижевности, и концентрише се искључиво на скицирање изабраних типова
и њихових карактеристика. У раду Бранка Вранеша говори се о словенском витештву и његовој симболици што је илустровано примерима из књижевног дела Булгакова
Мајстор и Маргарита. Аутор текста закључује да је Булгаковљево књижевно витештво важно за разумевање позиције словенских писаца у канону светске књижевности,
јер би препознавање словенског књижевног витештва представљало важан корак у
интеграцији словенских књижевности у међународној културној заједници. Мина Ђурић
истраживање усмерава на испитивање појединих словенских и словенизованих елемената који се могу пронаћи у прози Џејмса Џојса, како у пишчевим дневничким записима, тако и у белетристици. Као словенске елементе Мина Ђурић препознаје литургијске
обреде грчко-православне цркве, Џојсово опхођење према Мештровићу, његову информисаност о раду Љубомира Мицића и Вељка Петровића, и друге. Студија Немање
Радуловића пружа ново светло на феномен Велесове књиге у вези са чијим садржајем
аутор препознаје два слоја – псеудомитолошки и псеудоисторијски, којима припадници
родоверних група настоје да реконструишу словенски религијски систем и оживе древну религију, на основу чега Велесова књига од мистификације постаје сакрални спис.
На примеру романа српских књижевница – Јелене Ленголд, Славице Гароња, Љубице
Мркаљ и Тање Ступар Трифуновић, Владислава Гордић-Петковић говори о релевантности женског искуства у савременој српској прози. Своју студију ауторка темељи на
амбивалентном односу према уметничкој традицији и стваралачкој пракси. Кроз таксативну анализу изабраних прозних остварења четири књижевнице, Владислава ГордићПетковић показује да се писање књижевног дела у стратегијама женског ауторства маскира у исповест, у привид интимности, у контемплацију и сећање. Ненад Николић у
свом раду жели да одговори на питање какво место у стварању нове транснационалне
књижевне историје Источно-средње Европе у датом контексту има славистика. У тексту
свог рада Николић упозорава на одбацивање традиционалног схватања националних
књижевности ради стварања нових идентитета унутар поменутог региона Европе. Ово
становиште он образлаже присутном русофобијом од стране присталица западњачког
либерализма и глобалног капитализма, будући да су славистика и филологија занемарене као чувари језичких особености књижевности, укључених у настајући транснационални регион.
Након прегледа свих наведених радова, јасно је да се српски језик и књижевност
уписују у славистичку културну баштину у првој половини 19. века Вуковом правописном реформом, сакупљачком и лексикографском делатношћу, као и успешном сарадњом
са бројним европским сарадницима. Не треба, притом, губити из вида ни књижевно и
културно наслеђе које је настајало током читавог средњег века, о чему нас подсећају
радови ове монографије када је у питању житијна књижевност и проскинитарион. Но,
како се у студији Мирјане Стефановић просветитељство тумачи као глобализам без догме, са обиљем идеја које су се различито примиле и примениле у словенским земљама
разних нација, јасно је да се управо у доба просветитељства стварају важни услови за
токове развоја књижевности кроз читав 19. век, и нарочито период националног препорода. Интересовање српске културне јавности за славистичке теме још је уочљивије
илустровано у раду Александре Вранеш у коме пратимо преглед српских гласила, наСлавистика ХХII/2 (2018)
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рочито друге половине 19. века која су извештавала о издањима на страним језицима,
између осталог и на словенским.
Оно што је према идејној основи већине изложених радова уочљиво, јесте концентрисаност на представљање, пре свега, књижевности писане на српском језику. Тек се у неколицини радова осветљавају словенске међукњижевне везе, као што је рад на пример,
Предрага Петровића о Црњанском и руској књижевности. Самим тим у монографији
Српска славистика недостају радови којима би се илустровале словенске интерлитерарне везе и утицаји у односу на украјинску, белоруску, пољску, словачку, бугарску, македонску, чешку и друге словенске националне књижевности. Међутим, представљеним
радовима једнако се стиче увид у оно што српска славистика данас представља, у њене
тенденције развитка, као и у њена интересовања, методолошки приступ и коначно
будући развојни пут.
Ивана Кочевски
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
ivana.kocevski@fil.bg.ac.rs
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МІКРОФІЛОЛОГІЯ ЧИ ДІАЛЕКТОЛОГІЯ?
Славянская микрофилология,
Ред. Александр Д. Дуличенко, Мотоки Номати.
Саппоро – Тарту: Slavic Eurasian Studies XXXIV (Hokkaido University) −
Slavica Tartuensia XI (Tartu Ülikool / Тартуский университет), 2018, 453.
У сучасному глобалізованому світі, де місцеве, локальне, регіональне все частіше
відступає, поступаючися прагматичному загальноприйнятому й інтегрованому, щораз упевненіше чуємо застережливі голоси про збереження культурно-мовної неповторності й різноманіття. Невипадково міноритарні мови упродовж останніх десятиліть
дедалі частіше стають не лише об’єктом мовознавчих студій, передовсім соціолінгвістичних, але й сферою опіки сучасного політикуму. Від кінця ХХ століття в Європі
прийнято кілька законодавчих актів, спрямованих на однозначну підтримку мов національних меншин та малих (міноритарних)1. Тобто увага в Європі й світі до мікромов
очевидна. Закономірна така увага й у мовознавстві. Тут варто згадати зусилля польських
славістів у напрямку збереження й вивчення кашубської мови, а також розвитку білорусистики, яка зараз потребує особливої підтримки й захисту в слов’янському світі. Усе
більшої уваги вимагають не лише національні мови, мови національних меншин, міноритарні мови, але й діалекти оремих мов. Діалектні межі невпинно стираються й вирівнюються. У цьому річищі цікава й необхідна ініціатива українських лінгвістів (ідея належить світлої пам’яті Василеві Німчукові) щодо створення Всеукраїнської громадської
організації «Товариство шанувальників і захисників українських говорів». І то теж не
випадково. Бо беззахисні діалекти не лише з часом утрачають свою неповторність, але
їх банально можуть украсти…
Упродовж останніх десятиліть, передовсім завдяки діяльності О.Дуліченка, у славістиці закорінюється термін мікромова та мікрофілологія. Він зараз і є головним промотором, власне, й засновником слов’янської мікрофілології. Його ж стараннями створено
й Міжнародну комісію зі слов’янських мікромов при Міжнародному комітеті славістів. Одні мікромови є незаперечним і загальновизнаним фактом у славістиці, як от: кашубська, лужицькі, виділення ж інших як окремих структур викликають неоднозначне
трактування й оцінку. Далеко не кожен польський мовознавець погодиться однозначно з
тезою О.Дуліченка: «В Польше возникло и ныне развивается движение за создание силезского, а также гуральского (подгальского) литературных микроязыков. По-силезски
и по-гуральски уже появляются печатные тексты. Издан, например, в форме книги перевод на гуральский «Евангелия», выходит некоторая периодики и другие издания, в
том числе в электронном виде в интернете. Такие эксперименты можно назвать литературными микроязыками in statu nascendi, т.е. «в состоянии рождения». Предстоит еще
большая работа по унификации графики и орфографии, грамматики и словаря» (с. 8-9)2.
Але найбільше із усіх виділюваних сучасними мікрофілологами слов’янських мікромов не таланить «русинській», бо русини-українці в силу різних історичних обставин
опинилися в різних частинах Славії (Словаччині, Угорщині, Польщі, Румунії, Боснії та
Герцеговині, Сербії).
1
Європейська хартія регіональних мов або мов меншин (1992); Рамкова Конвенція з
питань захисту національних меншин (1995).

2
Тут і надалі покликаємося на видання: Славянская микрофилология. Под. ред.
Александра Д. Дуличенко, Мотоки Номати. Саппоро – Тарту, 2018.
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Нещодавно науковий світ побачив видання «Славянская микрофилология» (2018) за
редакцією Олександра Дуліченка та Мотокі Номаті. Як зазначено в анотації до книги: «Впервые под названием «Славянская микрофилология» выходит сборник, полностью посвященный славянским микроязыкам и славянским микролитературам. Речь
идет о различных аспектах верхнелужицкого и нижнелужицкого (оба в Германии), южнорусинского (Сербия, Хорватия), карпаторусинского (Западная Украина, Восточная
Словакия, Польша, Румыния, США и Канада), кашубского (Польша), молизско-славянского (Италия), западнополесского (Белоруссия, част. Украина), горанского (Косово)
микроязыков или же попыткам к их образованию». Проте якщо з цієї слов’янської мікрофілології забрати закарпатський та лемківський діалекти української мови, які, крім
материкової України, поширені ще й у Польщі, Словаччині та Угорщині, то ця філологія практично буде зведена до мінімуму публікацій. Наприклад, у рецензованому збірнику в ІІ главі «Из мира современных славянских микроязыков», присвяченій сучасним
слов’янським мікромовам, із 15-ти статей 9 – про русинів та «русинську» мову. На решту анонсованих у передмові 18 мов припадаєв всього 6 досліджень. Чому така особлива увага саме до «русинської» мови? Вона має особливу структуру, особливе місце в
слов’янському мовному світі?
Саме на публікаціях, присвячених русинській тематиці в цьому збірнику, зупинимося докладніше.
Статті П.Р.Магочі та В.Падяка носять узагальнювальний характер, де автори констатують існування русинської мови, а відтак і русинської нації як доконаного факту.
Наприклад, П.Р.Магочі вже на початку стверджує, що після виходу його студії «Rusyn’skŷj
jazŷk. Najnowsze dzieje języków słowiańskich» як одного із томів серії «Сучасна історія
слов’янських мов» русинська мова стала визнаною саме як окрема мова, а не діалект якоїсь мови чи суміші інших мов (с. 83). Далі дослідник уже вкотре в своїх працях окреслює
межі поширення названого ідіому, де діалекти української мови на теренах Українського
Закарпаття, а також Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії називає «русинською» мовою. П.Р.Магочі характеризує мовознавчі досягнення: видання словників, граматик «русинської» мови, при цьому до таких «досягнень русинства» залучає й праці українських
діалектологів, які ні сном, ні духом не уявляли, досліджуючи свій рідний закарпатський
говір, що творять нову мовну реальність: «Нарешті, декілька учених з України (жоден
з яких не визнає погляду на окремість русинської мови) збагатили наше знання діалектів регіону етимологічним словником 11,500 власних імен (Čučka 2005), 15,900-слівним
словником нижньомарамороського русинського діалекту (за визначеннями автора – українського) в селі Сокирниця на схід від Хуста (Sabadoš 2008)3 і список слів із двох гуцульських сіл біля Рахова на Східному Maраморошші (Pipaš – Halas 2005)» (с. 88). В.Падяк у
статті «Повышение статуса карпаторусинского языка до уровня литературного (письменного) стандарта в Украине (2004–2014)» на теренах Закарпатської області України, покликаючися на якихось експертів (звичайно ж без цитувань), нараховує близько мільйона карпаторусин: «Эксперты предполагают, что в Закарпатской области ныне проживают
приблизительно 800–850 тысяч этнических карпаторусин, что составляет около 67% от
общей численности населения Закарпатской области. Карпаторусины проживают в более
чем 500 селениях края и являются доминирующим большинством почти во всех районах
области. Соответственно детей школьного возраста карпаторусинской национальности в
области около 115 тысяч учеников. При этом официальная статистика по результатам переписи 2001 г. зафиксировала всего 10100 жителей карпаторусинской национальности (С
точки зрения карпаторусинских общественных организаций и экспертов, эта цифра явно
3
3 В анотації до цього словника зазначено: «Словник уміщує 15,9 тисяч діалектних
слів (не враховуючи переважної більшості фонетичних варіантів), записаних … у говірці марамороського типу закарпатського діалекту», див.: Іван Сабадош. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району. Ужгород, 2008.
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занижена) (с. 131)». А ще ж із цих 33% решти жителів Закарпаття треба врахувати відсотки для росіян, угорців, словаків, румун… Цікаво, за джерелами Падяка, українцям узагалі якесь місце в цій області відведене?
Слідом за П.Р.Магочі В.Падяк також до надбань «русинської мовознавчої традиції»
відносить усі діалектологічні праці, що стосуються українських закарпатських і лемківських говірок: «Также, как словарь Ю. Чори, «Лемківський словник» И. Дуды можно отнести к двуязычным украинско-русинским (лемковским) словарям с той только
разницей, что тут для каждой украинской опорной лексемы подается одно или больше
лемковских соответствий (с. 143); «Словариць: Говірка Синевірської Поляни» Михаила
Бембило (2016, 96 с.) и «Словник села Тилич на Лемківщині» Евгении Турчин (2011,
384 с.). Также краткий словарь лемковской лексики под названием «Короткий словник
лемківських говірок» Петра Пиртея подготовила к изданию и опубликовала в ИваноФранковске Е. Турчин (2004, 364 с.)» (с. 145). Складається враження, що праці всіх
дослідників українських закарпатських і лемківських говірок автоматично стали зараховані до надбань «русиністики». Так, М.Капраль долучає до грона мовознавців, які вивчали русинські говірки, не лише українських учених І.Панькевича, Й.Дзендзелівського.
З.Ганудель, І.Сабадоша, але й російських С.Ніколаєва, С.Толстую: «Более успешным для
науки о русинских говорах было ХХ столетие. Достаточно вспомнить о фундаментальных публикациях Георгия Геровского (Gerovskij 1934), Ивана Панькевича (Панькевич
1938) и других работ уже нашего времени (Дзендзелівський 1958, 1960, 1993; Ганудель
1981, 1989, 2001; Николаев, Толстая 2001; Сабадош 2008 и др.)» (с. 179). Чи розуміли
автори «Словаря карпатоукраинского торуньского говора» (Москва, 2001) С.Ніколаєв
та М.Толстая, що вони досліджують не діалект української мови, а нову мову – русинську? Цим мовно-діалектні абсурди творців «русинської мови» не обмежуються.
Окреслив В.Падяк і діалектну карту русинської мови: «Главной чертой всех четырех подкарпатских диалектов (и трех языковых вариантов) карпаторусинского языка является их абсолютная близость. Различаются такие диалекты: Мараморошский, Берегский,
Верховинский и Ужанский. Носитель одного диалекта легко поймет носителей остальных, и наоборот» (с. 147). Певна річ, що носії одного діалекту певної мови добре один
одиного розуміють. Таке складається враження, що жителі інших теренів Закарпаття виділюваних Падяком «русинів» не легко зрозуміють…
Аналізуючи словники й граматики русинської мови, В.Падяк наголошує на численних неточностях, неузгодженостях та алогічностях авторів та упорядників (Д.Попа,
Ю.Чорі, І.Керча, Д.Сидора, Н.Печори та ін.), що й закономірно. Окрема мова логічно
має протиставлятися іншим лінгвосистемам своїм оригінальним лексиконом передовсім. Творці русинського словника із цим завданням поки впоратися не можуть. Так, за
підрахунками Ю. Бачі, в «Орфографічному словнику русинського языка» Ю. Пенька
(1994) є 40472 слова. «З того 36622 слів українських, або таких іншомовних, які наводяться в словниках української мови, 2274 – словацьких, або таких іншомовних, які наводяться в словниках словацької мови. «Русинських» слів, яких би не було в українській,
словацькій та інших сусідніх мовах, у тому словнику менше одної тисячі! Причому це
переважно топоніми Пряшівщини, тобто ойконіми, гідроніми та ороніми того регіону
найзахіднішої етнічної української території»4.
У двох статтях рецензованого збірника схарактеризовано окремі елементи структури «русинської мови» : О.Ломакіна, В.Мокієнко «Карпаторусинские соматические
паремии на славянском фоне» та М.Капраль «Словообразование в карпаторусинских
диалектах: образование наименовний лиц в говоре села Великие Лазы Ужгородского
района». Оцінювати такі студії з погляду характеристики фразеологічного та словотвірного багатства «русинської мови» складно, оскільки за бажанням автора будь-який діалект будь-якої мови можна порівнювати з іншими мовами як окрему лінгвоструктуру.
4

Бача Ю. Що являє собою «Русинський словник»? Дукля 3, 1998: 84.
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Зрештою, ні в кого з українців від Сяну до Дону не виникне проблем із розумінням «русинских регионализмов»: «дуже кривым оком позирав, про око, ніде й оком зачепитись,
Ишли вõчи, де были снõчи – пішли очі світ за очі, маты око на кым, Хто боїться, у того
в очах двоїться» (с. 117). Якби О.Ломакіна та В.Мокієнко такий само аналіз здійснили,
наприклад, на матеріалі покутсько-буковинської фразеології, то чи дало б це підстави авторам називати український покутсько-буковинський діалект самостійною мовою?
Справді, як застерігають дослідники, «осторожный подход необходим и при диагностике русинско-чешско-словацких фразеологических схождений» (с. 117), але самі цього застереження й не дотримуються. Навіщо до фраземи впасти в око, засвідченої на
Закарпатті, шукати відповідники в словацькій і чеській мовах, щоб умотивувати саме
таке її походження, ігноруючи при цьому українську? І в більшості українських діалектів, і в літературній українській мові цей фразеологізм із семантикою ‘бути помітним,
подобатися’5 є зрозумілим і загальновживаним. І вже зовсім зі змісту статті не випливає
висновок, що «русинські» фразеологізми «отражая концептуальную универсальность
соматизмов, в то же время демонстрируют как конкретные межъязыковые и культурные связи с фразеологией других народов, так и собственную национальную (виділення
наше – В.М.) специфику, сформировавшуюся на конкретной территории в конкретный
исторический период» (с. 123). У чому полягає національна специфіка фразеологізмів
«русинської нації», так і не зрозуміло?
Дослідники-русиністи вкрай рідко долучають до своїх студій українські матеріали.
Паралелі «русинської мови» знаходять із російською, словацькою, чеською, угорською,
русунською. Аби лише не з українською. Так, М.Капраль опис словотвірних особливостей в «русинській літературній мові» бачить в оперті на великі слов’янські мови,
«например, на описание русской словообразовательной системы» (с. 180). Матрицею
для дослідження М.Капралем русинського словотвору похідних назв осіб також є «исследования в родственных восточнославянских литературных языках (Моисеев 1968;
Мамрак 1979)» (с. 181). Якимось дивним чином до праць із цих «родственных» мов постійно не потрапляють українські. Чи не тому, що в українській мові і її закарпатському
діалекті словотвірні типи та моделі загалом виявляться подібними?
Є в книзі й «відкриття» щодо назв етнонімів. Запропонував його («відкриття»)
С.Суляк у статті «Русины Молдавии: яркое прошлое и туманное будущее»: «Австровенгерские власти называли своих русских подданных русины, рутены (нем. Russinen,
Rutnenen) — в отличие от русских (российских подданных). Причем рутены — средневековое латинское название русских, а русины — неправильное образование множественного числа от единственного числа русин. Сами русины называли себя в единственном числе русин, а во множественном числе — русскими, веру свою — русскою, свой
народ и язык — русскими. Русины подразделялись на ряд этнокультурных групп: бойки,
лемки, подоляне, гуцулы, покутяне, верховинцы, долиняне и др. Второй этноним населения Карпатской Руси — руснак. Само слово руснак возникло как противопоставление
этнониму поляк (см. Суляк 2007: 29–30)» (с. 218). Тут варто все ж відділити кукіль від
пшениці. Отже, за Суляком, під Австро-Угорське панування на Закарпатті й Галичині
потрапили не русини-українці, а росіяни, тобто москвини? Цікаво, де, хто й коли в середньовіччі рутенами називав росіян (москвинів)? Русини (українці) називали себе русинами й руськими людьми як в однині, так і в множині, послідовно протиставляючи москвинам / московитам. Однак таке бачення ситуації на східнослов’янських землях не
вписується в концепцію «русского мира» від Карпат до Сахаліна, яку, на жаль, пропагують тепер не лише політики, але й науковці. В енциклопедичному довіднику «Народы и
религии мира. Энциклопедия» (Москва, 1998) без тіні сумнівів заявлено: «Так потомки
древнейшего коренного русского населения Карпатской Руси, частично Киевской Руси
5
Фразеологічний словник української мови. Книга 1. Укл. Білоноженко В., Винник В.,
Гнатюк І. та ін. Київ, 1999: 147.
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(самоназв, русины, т. е. «сын Руси»; русичи, руснаки, карпатороссы, угророссы, русские галичане, угрские русины, галицкие русины, буковинские русины, др. назв. –
рутены) – жители основных исторических регионов современной Западной Украины
(Прикарпатской Руси и Закарпатской Руси; живут также в Польше, Словакии, Сербии,
Франции, США и др.), которые несмотря на многовековое существование в составе разл.
гос-в (особенно Австро-Венгрии), и оторванность от России, сохранили русское этническое самосознание, русский язык /виділення наше – В.М./ и православную веру»6 .
Бачимо, що Сулякова концепція постала не на порожньому місці. А втім, етнонімом русин, руський у XVI – XVII ст. європейці називали українців і білорусів і ніколи не ототожнювали з москвином. Зрозуміло, що в європейських текстах цього періоду русини й
москвини послідовно протиставлялися. Але ж С.Сулякові чомусь дуже хочеться не лише
русинів-українців середньовічної Молдови, але й галичан назвати «русскими»: «В XVII
в. Симеон Даскал писал, что «создана страна из двух языков, из румын (имеются в виду
восточные романцы. – С.С.) и русских, и до сего дня половина страны состоит из русских
и половина из румын» (см. Ureche 1990: 28). Д. Кантемир (2011: 136–138) в своей работе «Описание Молдавии» («Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae») назвал местное и пришедшее из Галиции русинское население на латыни Russi (русские), а язык —
Ruthenice (русский, рутенский)» (с. 220-221). Коментарі, як то кажуть у таких випадках,
зайві. Цікаво, крім «русских», на теренах Східної Європи інші етноси були? Проте назвати русинів-українців русскими – це одне, але ж писемні тексти не виправиш. Справді,
«в основу языка молдавских грамот положен галицкий говор, т.е. язык местного русского
(русинского) населения» (с. 222). Тільки це місцеве населення ніколи не було «русским».
Далі автор наводить місцеві антропоніми: Иванчук, Иванка, Панас, бояре Петр Худич,
Юргич, Дума Браевич, Фома Верешчак, Богуш, Пашка Нестекович, Крыстя Чорный,
Мануил Щербич, Богдан, Настя, Стецко, Гряка, дочка Русова, Журж Котец, Андрушка,
Иванка, Софийка, Андрушко, Софийка, Андрейка, Иванко, Анушка, Марушка и др. (с.
223). Неважко неупередженому дослідникові визначити, який національний антропонімікон вони представляють. Лише для С.Суляка та творців «русинської» мови й нації ці
імена та прізвиська є «русскими», «русинськими», але ніяк не українськми.
На основі структури української мови постала й русинська мова на Балканах (тепер
офіційна у Воєводині). Матеріали, базовані на текстах південних русинів, наведені в
статтях Ю.Рамача «Дїєприкметнїки презента у руским литературним язику (двацети–
трицети роки ХХ вику)» та М.Фейси «Русински и српски еквиваленти енглеских модала». Воєводинські руснаки (русини) – нащадки українських переселенців з південно-західної Лемківщини, які тепер мешкають у Воєводині .
Хоч і стверджує організатор цього збірника О.Дуліченко в передмові, що «литературные микроязыки – факт современной Славии и, шире, Европы» (с. 9), усе ж таки
ціла низка питань щодо окремості анонсованих слов’янських мікромов залишаються
нерозв’язаними. Найбільше таких питань виникає у зв’язку з Українським Закарпаттям.
Українців цього регіону політики, науковці (окремі з них є авторами рецензованого
збірника) всіляко намагаються відірвати від єдиного національного тіла, придумовуючи
штучні конструювання окремої русинської нації. Першим кроком на шляху до виокремлення нації – проголошення окремої мови. Із цим у ідеологів неорусинства найбільше
проблем, оскільки «русинська мова» – це фікція7. Уся її «оригінальність», «кардинальна відмінність» від української мови будується на використанні особливостей діалектів Закарпаття, які, закономірно (тисяча років відокремленого буття!), зберігають певНароды и религии мира. Энциклопедия. Гл. ред. В.А. Тишков. Москва, 1999: 449.
Це аргументовано довели українські мовознавці, показавши механізм творення «нової мови», яка виявилася непрактичною і цілком штучною. Див.: Німчук В.В. Ще раз про
«Русинський язык» і збереження діалектного середовища. Українська мова 3, 2017: 15−23;
Любомир Белей. «Русинський» сепаратизм: націєтворення in vitro. Київ, 2017: 221−276.
6
7
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ні оригінальності у вимові, лексиці, звучанні, граматиці. Закарпатець Василь Німчук,
який, мабуть, як ніхто інший знав і науково вивчав свій рідний діалект, боляче переживав процеси русинського «націє- та мовотворення». Цій проблемі присвятив низку публікацій, де науково спростовував і показував цілковиту безпідставність неорусинських
мовотворців. В одній із праць учений зауважив: «Створення одної спільної літературної “русинської мови” на основі попередньо скомпонованих кількох мов – це фантазія
нефахівців, які тільки морочать людям голови, роблячи чужий лінгвоексперимент над
українцями Карпат»8. «Русинська мова» будується на штучному уведенні до неї церковнослов’янізмів і кількох сотень слів із суміжних зі Закарпаттям мов інших народів – словаків, угорців, румунів і поляків. За цією методологією можна створити «окрему мову»
майже в кожному хоч трохи сильному своїми діалектами регіоні Європи. Такому націєтворенню немає кінця.
Чи не дивним вигладає факт, що на неозорих теренах Росії, де російська мова від
Архангельська до Сахаліна функціонує в різних варіантах, О.Дуліченко не знаходить
жодної мікромови. А може, творцям нових мов треба дослухатися до одного з авторів
книги Д.Дана і почати пошуки нових мікромов у Росії. Підстави ж є. Поки що відхилений вікі-проект зі створення сибірської чалдонської мови: «чалдонский сибирский, который представлен как попытка создать литературный язык на основе сибирского старожильческого говора XVIII–XIX вв., но который является индивидуальным проектом
некоего Ярослава Золотарёва» (с. 28-29). Головне – бажання. Дві-три публікації в наступному випуску «Славянской микрофилологии» і про нову чалдонську мову дізнається весь світ. Чому б не спрямувати туди погляди мікрофілологів?
Віктор Мойсієнко
Житомирський державний університет
імені Івана Франка
кафедра української мови
v.moysiyenko@ukr.net

8
Німчук В.В. «Кодифікувати» нові літературні мови? Зберегти й захистити українські
говори! Українська мова 3, 2013: 3−26.
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КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І
ЛІТЕРАТУР: ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО:
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. ЮВІЛЕЙНИЙ ВИПУСК:
ДО 175-РІЧЧЯ КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ,
Ред. О.Л. Паламарчук.
Київ: «Освіта України», 2017, 309.
Зборник научних радова Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур
је покренут 1999. године као једно од периодичних издања Института за филологију
Кијевског националног универзитета „Тарас Шевченко“. Од тада се у њему објављују
славистичка истраживања која представљају актуелне токове научне мисли. Ово издање
помаже представљању стручног и научног рада како домаћих слависта тако и страних аутора на свим словенским језицима. Ту се, пре свега, могу наћи сва саопштења са
међународног скупа „Научни сусрети у знак сећања на академика Леонида Булаховског“,
који се традиционално одржава у априлу на Институту за филологију.
Будући да од 2015. године зборник Компаративні дослідження слов’янських мов
і літератур излази трипут годишње, уочава се проширење простора за славистичке
теме, тако да су досад већ изашлa 34 броја, у којима су заступљени следећи тематски
блокови: Лингвистика; Наука о књижевности; Прикази; Хроника. Ипак једно издање
овог зборника, које је изашло из штампе крајем 2017. године а које предлажемо пажњи
поштованих читалаца, заслужује посебну пажњу. То издање не носи редни број и има
назнаку „јубиларно“.
Дакле, представљамо славистичкој јавности јубиларно издање – поводом 175 година Катедре за словенску филологију на Кијевском универзитету „Тарас Шевченко.“
Одмах запажамо да у његовом садржају нема уобичајених тема, већ сви радови спадају
у област историје светске славистике. У структурно-композиционом погледу зборник је
подељен на 4 блока.
Први блок Настава славистичких дисциплина на универзитетима Европе најобимни
ји је и састоји се од 24 чланка поређана азбучним редом према презименима њихових аутора. То су претежно текстови који осветљавају путеве формирања и развоја славистике
у оквиру универзитетских студија. Словенска филологија у Белорусији (Н. Волотовска),
Бугарској (Р. Камберова), Италији (С. Дел Гаудио), Мађарској (Л. Мушкетик), Немачкој
(Л. Хајдученко), Словачкој (О. Комарова), Србији (Љ.Поповић), Хрватској (М. Поповић),
Чешкој (Л. Назаренко), (Г. Миронова, У. Холод) имају своју непоновљиву причу, као и
украјинска славистика, којој је посвећено неколико радова.
Основне етапе у историји лавовске славистике и савремене тенденције у развоју
славистичких студија на Лавовском националном универзитету „Иван Франко“ ра
змотрене су у раду Лавовска славистика у општеевропском контексту (О. Албул,
Н. Лобур). Ту су и тектови у којима је дат преглед украјинске кроатистике и полонистике
у склопу универзитетске славистике у Лавову. Из рада Из историје полонистике на
Лавовском универзитету (А. Кравчук) сазнајемо бројне податке из славне традиције
лавовске полонистике, која је условила да се 2004. године на Лавовском националном
универзитету „Иван Франко“ поред Катедре за славистику посебно издвоји Катедра за
полонистику, што је случај и са полонистиком на Институту за филологију Кијевског
националног универзитета „Тарас Шевченко“, која је формирана 2000. године. У наведеном прилогу је истакнуто да су полонистичке студије веома популарне на украјинским универзитетима, а уживају и велику подршку надлежних институција у Пољској.
Аутори прилога о бугаристици у Одеси (В. Колесник) и словакистици у Ужгороду
(С. Пахомова) истичу да је успону тих славистичких дисциплина у последње време
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допринела посебна пажња која се у Украјини додељује неговању језика националних мањина.
Ривненски Институт за славистку, као филијала Кијевског славистичког универзитета, представља студије западнословенских језика – пољског, чешког и словачког
(Т. Погрибна).
О историјским прекретницама које су пресудно утицале на Катедру за словенску
филологију на Кијевском националном универзитету „Тарас Шевченко“ од њеног
оснивања до данас сазнајемо из рада Катедра за словенску филологију на Кијевском
универзитету: тежак пут, који потписују професори Олена Чмир и дугогодишња
управница Катедре проф. др Олге Паламарчук: Историја Катедре је приказана путем
представљања изузетног доприноса славистици кијевских слависта, од којих су многи били и репресовани, те је пут словенске филологије на Кијевском универзитету заиста био трновит, али упркос томе веома успешан. На сличном принципу је заснован
текст Славистика на КНУ „Тарас Шевченко“ у првим послератним годинама, у којем
је ауторка Јулија Булаховска, унука академика Леонида Булаховског, изнела своје лично искуство упоређујући тенденције у славистичким студијама данас и у време када је
она похађала наставу на Кијевском универзитету. Слику кијевске славистике допуњују
два рада који су посвећени таквим славистичким величинама као што су Леонид
Булаховски и Тимофиј Флорински: Академик Л.А.  Булаховски и Етимолошки речник
украјинског језика (Т. Лукинова); Т.Д.  Флорински на Универзитету „Св. Владимир“
(В. Јаровиј).
Осам радова који су се нашли у првом блоку дају увид у европску универзитетску
украјинистику. О. Паламарчук и О. Чмир у горенаведеном раду запажају чињеницу да
су оснивању и развоју украјинистичких студија на многим европским универзитетима
допринели управо дипломирани слависти кијевске Катедре за словенску филологију,
будући да сви завршавају двопредметне студије (украјински језик и књижевност, страни словенски језик и књижевност): И. Стојанов, В. Червоножко (Софија); Љ. Поповић,
Л. Петровска, Ј. Билоног (Београд); Ј. Пашченко, Л. Петровска (Загреб); Г. Миронова,
О. Литвињук (Брно); Љ. Назаренко (Праг); У. Холод (Оломоуц).
У овом контексту посебну пажњу бисмо скренули на рад Украјинистика у Србији,
чији је аутор професор Универзитета у Београду Људмила Поповић. У Србији, као и у
већини европских земаља, почетак украјинистичких студија односи се на време када
се на мапи Европе после распада Совјетског Савеза Украјина појавила као независна
држава. Приказујући развој српске украјинистике од 1991. године, када је украјински
језик уведен у наставу на Универзитету у Београду до садашњег тренутка, Љ. Поповић
издваја научна достигнућа српских украјиниста која су актуелна и релевантна, а тиме
прати стасање српске академске украјинистике. Посебна пажња је посвећена преводима из украјинске књижевности, који су постали важан чинилац у рецепцији украјинске
културе у Србији великим делом захваљујући српским славистима-украјинистима. На
крају рада следи списак литературе од 136 референци који представља најзначајније научне домете српских украјиниста.
Тематски се издваја рад О. Погребњак Зашто је потребна славистика данас, у
којем се предочава шири геополитички контекст савременог развоја како славистике у
Украјини тако и украјинистике у Европи. По мишљењу ауторке, нови историјски изазови и успешно позиционирање слависта на тржишту рада потврђују актуелност и перспективност академских славистичких студија.
Текстови овог блока обилују информацијама. Осветљавајући историју разних катедара на којима се предају словенски језици, аутори посвећују пажњу и пројектима
(ИНКУЛТУС, ЕРАЗМУС+, летње школе итд.) који омогућују размену студената и наставника, јер је међууниверзитетска мобилност веома битан фактор за унапређење наставног процеса и научне сарадње.
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Други блок јубиларног зборника Научници-слависти на Кијевском универзитету:
материјали за биобиблиографију састоји се од 58 биобиблиографских јединица у којима
је приказана делатност професора који су предавали разне славистичке дисциплине на
Кијевском универзитету „Тарас Шевченко“ у другој половини ХХ и почетком ХХІ века.
Трећи блок Странице историје: дипломирани слависти Катедре за словенску фило
логију садржи хронолошке спискове презимена студената који су завршили славистику
на Кијевском универзитету „Тарас Шевченко“ почев од генерације апсолвената 1951. године (прве генерације слависта после Другог светског рата) и закључно са генерацијом
2016. године. Ту има и неколико принтова старих слика на којима су забележени погледи младих заљубљеника у словенску реч – као поздрав из прошлости данашњим славистичким нараштајима.
Садржај четвртог блока Сећања бивших студената одудара од научног формата
зборника, али представља логични завршетак овог јубиларног издања. Чини га седам
текстова есејистичке мемоаристике из различитих временских периода, односно седам
различитих прича о студентском животу који се занимљиво и брзо одвијао у слушаоницама и ходницима „жуте зграде“ универзитета, у библиотекама, студентским домовима,
парковима, кафићима, позориштима... Читајући ове странице, све јасније се присећам
и својих студентских година, те ме обузима жеља да напишем нешто о њима, о својим
славним професрима, јер у списку оних који су дипломирали 2003. године, на страни
251 овог зборника, налазим и своје име.
Остајући сада у оквирима жанра приказа, морам нагласити да је јубиларно издање
Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур одличан пример једне тематске полижанровске целине која доприноси размени искустава у популаризацији славистичких дисциплина, као и сагледавању транскултуралних димензија славистике, те
свесрдно препоручујем ово јубиларно издање пажњи славистичке јавности, а драгим колегама Катедре за славистику Кијевског националног универзитета „Тарас Шевченко“
честитам славни јубилеј – 175 година активног деловања и желим нове научне успехе,
који сасвим сигурно неће изостати у школи са таквом академском традицијом.
Јулија Драгојловић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
julybil@ukr.net
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УНИВЕРЗИТЕТСКА СЛАВИСТИКА: ТРАДИЦИЈЕ, САВРЕМЕНО
СТАЊЕ, ПЕРСПЕКТИВЕ. МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ ЗБОРНИК
ПОВОДОМ 140 ГОДИНА КАТЕДРЕ ЗА СЛАВИСТИКУ
БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА,
УР. ДР КСЕНИЈА КОНЧАРЕВИЋ.
Београд: Филолошки факултет, 2017, 537.
Mеђународни зборник радова који овде представљамо посвећен је обележавању сточетрдесете годишњице постојања и рада Катедре за славистику Београдског универзитета. Може се рећи да је овај велики јубилеј традиционално обележен капиталним делом, којим су обухваћени историјат увођења, хронологија проучавања, савремено стање
и перспективе развоја истраживања словенских језика, књижевности и култура, а које
се надовезује на зборник реферата Сто година славистике у Србији : 1887-1997. (издат
30 година касније (2007. године)).
Зборник садржи предговор уредника и четири дела: I Историја универзитетске славистике, II Славистичка високошколска лингводидактика, III Лингвистичка славистика
и IV Књижевнонаучна и културолошка истраживања у славистици.
Уредник зборника проф. др Ксенија Кончаревић у предговору зборнику Јубилеј наше
прве Катедре за проучавање стране филологије: сто четрдесет година Београдске
славистике (11–24) чини осврт на прве подстицаје, доба успона, разгранавање славистике и њене домете, најављујући тиме први део зборника, који чине радови посвећени
зачецима и институционализацији славистичке науке на високошколским установама
код нас, али и шире, у славистичком свету, утемељивачима славистике и њиховим истакнутим наследницима.
Триптих утемељења предавања словенских језика, књижевности и култура на ширем словенском ареалу представљен је двама радовима руских аутора и једним радом
чешког аутора. Осврт на предавање руског језика као страног на Санктпетербуршком
универзитету даје нам Леонид Викторович Московкин у раду Преподавание русского
языка как иностранного в Санкт-Петербургском / Ленинградском университете (XVIII
– XX вв.) (27–40), у којем истиче како је потреба за учењем руског језика, за граматикама и хрестоматијама постојала пуна два столећа пре званичног оснивања катедре за руски језик као страни. На који начин су уведена и у којим правцима су се развијала славистичка истраживања језика, књижевности и културе Јужне Славије на Уметничкој
академији у Брну и Масариковом универзитету питања су којима се бави Вацлав
Штепанек (Václav Štěpánek) у раду Bádání o historii, kultuře a literatuře jihoslovanských
narodů na Filozofické fakultě v Brně (153–176). У историјат предавања словенских језика
на Тјуменском државном универзитету уводи нас рад Александре Павловне Ушакове
История преподавания славянских языков в Тюменском государственном университете (185–194).
Развој интересовања за руски језик од предмета на Богословији и Лицеју, преко
курсева на Великој школи, све до 15. октобра 1877. када је донета одлука о оснивању
Катедре за руски језик и књижевност на Историјско-филолошком одсеку Филозофског
факултета и њене реализације у октобру месецу 1878. године испратила је и подробно
описала у свом раду Оснивање и развој универзитетске славистике у Србији (41–58)
Дара Дамљановић. На темељу, који је поставио П.А. Кулаковски, Р. Кошутић наставио је да зида храм славистичких истраживања, додајући руском језику прво пољски,
а затим и чешки језик. Постављајући диференцијални принцип у основу славистичких
истраживања, овај доајен српске славистике детерминисаће на тај начин теоријску основу и правац проучавања словенских језика у наредних неколико деценија.
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Дара Дамљановић и Ксенија Кончаревић у раду Најстарије хрестоматије руског
језика за Србе – историјски контекст и савремена перспектива валоризације (Руска читанка Ј. Павловића из 1873. и Руска читанка за Велику школу из 1879. П. Кулаковског)
(59–70) дају нам својеврсну анализу културолошког и методичког плана садражаја двеју
Руских читанки. Аутори истичу да, из данашње перспективе гледано, и поред извесних
мањкавости, ове две хрестоматије представљају репрезентативне примере уџбеника свог
времена, у којима су добрим одабиром текстова, вођењем рачуна о лингвистичким и екстралингвистичким критеријумима и увођењем културолошких информација испоштовани неки од главних, а данас и обавезних, методичких принципа обликовања уџбеника.
Прегледом архивске грађе о активностима савеза руских студената у Србији, који је,
како се из чешких извора сазнаје, 1925. године бројао 466 активних чланова бавила се
Ирина Антанасиевич у раду К вопросу о союзах русских студентов Белградского университета (архивная справка) (71–92). Активност овог савеза одвијала се у различитим
правцима, а оваква истраживања дају могућност да много новог сазнамо о организацији
студентског живота Руса у емиграцији.
Плод пријатељских односа Србије са Пољском представља између осталог и увођење
пољског језика на Високу школу. Опис пријатељске атмосфере и колегијалних односа који су владали Катедром за славистику од самих њених почетака, као и прича о
несрећним судбинама неких од врсних посленика славистичке науке дати су у раду под
називом Трагом једног писма Јузефа Голомбека: страница из историје београдске полонистике (93–102) аутора Петра Буњака.
Утемељивачу бохемистике на Катедри за славистику Крешимиру Георгијевићу по
свећен је рад Александре Корде-Петровић Професор Крешимир Георгијевић као чапеколог (103–118). Увид у развој научних интересовањау оквиру лингвистичких радова наставника и сарадника групе за чешки језик дат је у прегледном раду Катарине
Митрићевић-Штепанек Проучавање чешког језика на Катедри за славистику Фило
лошког факултета Универзитета у Београду (119–134).
Хронолошки приказ развоја словачког лектората на Универзитету у Београду од његовог
оснивања 1997/98. до данас и анализа улоге лектора као кључне фигуре предмет су рада
Двадесет година лектората словачког језика на Универзитету у Београду (135–140) аутора Стефане Пауновић-Родић и Далибора Соколовића. Животом и делом Михала Филипа
првог професора словачког и чешког језика и оснивача словакистике у Војводини бави се
Зузана Чижикова (Zuzana Čížiková) у раду K portrétu profesora Michala Filipa (141–152).
О развоју белорусистике на Филолошком факултету у Београду пише Светлана Гољак
у раду Десет година српске белорусистике (177–184). Према речима аутора: „Катедра за
славистику Филолошког факултета у Београду развојем белорусистике заокружује број
славистичких предмета који се овде изучавају”.
Први део зборника завршава се радом Ружице Радојчић Граматичко наслеђе Бого
љуба Станковића (195–206). Аутор описује структурно-садржинске, лингвистичке и
дидактичко-методичке аспекате двеју граматика руског језика за ученике основне школе у српској говорној средини.
У другом делу зборника представљени су радови у области славистичке високошколске лингводидактике.
О изучавању језичке дијахроније на студијама русистике у Србији (209–222) рад
је Слободанке Перкучин, која анализира филолошку и лингводидактичку мисао,
презентујући нова достигнућа у домену теоријског и емпиријског истраживања система
наставе дијахронијских дисциплина и перспективе изучавања језичке дијахроније на
студијама русистике у Србији, и истиче да је ово подручје, иако помало скрајнуто, веома
важно за једног филолога.
Анализом методичке праксе у систему студија русистике са различитих аспеката бави
се Срђан Петровић у раду Методичка пракса у систему професионалног оспособља
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вања студената русистике у српској говорној и социокултурној средини (223–240).
Кроз анализу планова и програма наставе аутор долази до закључка да је методичка
пракса на студијама русистике у српској говорној средини недовољно и неравномерно
заступљена, иако „представља компоненту која ближе од свих наставних предмета студентима омогућава да закораче у реалност наставничке професије”.
Како истиче аутор Исидора Милић, циљ рада Настава руског језика у курикулумима Филозофског факултета Универзитета у Приштини (241–256) јесте формулисања
предлога кориговања и модификовања појединих елемената постојећих курикулума на
филолошким и нефилолошким факултетима.
Позитивне стране и примере употребе компјутерског програма, који омогућава
студентима да самостално снимају звучне исечке и виде њихову акустичку анализу,
представио је и анализирао Милорад Миљаковић у раду Могућности примене програма
Praat у практичној настави фонетике руског језика (257–268).
Драгиња Рамадански у раду Методичке недоумице са врха ајсберга (269–
282) поставља данас врло актуелно питање, које се не мора нужно тицати само
књижевности: „Како предавати руску књижевност данас, када смо оријентисани
на екран са којег нас запљускују сасвим противуречна мишљења?” Аутор на врло
занимљив начин повезује сећање на учитеље „пре мреже”, даје увид у данашњу праксу и сугестије за будућност.
Хронолошки приказ и аналитички осврт на студије сорабистике од времена Јована
Ердељановића до његових наследника у београдској универзитетској средини представио је Далибор Соколовић у раду Место славистике на Универзитету у Београду у савременим сорабистичким оквирима (283–292). Аутор истиче резултате наследника сорабистичких истраживања код нас, међу којима је и највећа сорабистичка библиотека на
свету – библиотека Растко-Лужица.
Опсежну анализу еволуције наставних планова и програма русистике на Универзитету
у Новом Саду од 1996. године до данас спровела је Марија Ј. Стефановић у раду О изменама наставног плана основних академских студија на студијској групи руски језик
и књижевност у периоду пре и након акредитације (293–312). Аутор рада сматра да су
суштинске измене последица потребе да се наставни план и програм прилагоде студентима који раније нису учили руски језик, као и често формални и неадекватни за наставу
страних језика захтеви акредитације.
O историји међусобних односа Словена, а пре свега Руса, Украјинаца, Срба, Поља
ка, Чеха, Бугара, и Кинеза, са друге стране, о традицији, савременом стању и перспекти
вама предавања словенских језика у Кини пишу Василиј Иванович Супрун (Василий
Иванович Супрун) и Ван Цзинлин (Ван Цзинлинь) у раду Славянские языки в современном Китае (313–326).
Мирјана Костић Голубичић у раду Бројеви у настави на београдској полонистици
(327–338) даје приказ предавања и поделе бројева од самих почетака изучавања пољског
језика код нас до данас.
Трећи део зборника посвећен лингвистичкој славистици отвара рад О српској
лингвистичкој русистици друге половине ХХ века (341–360) академика Предрага Пипера.
Одређујући српску лингвистичку русистику као део науке о руском језику, књижевности
и култури, аутор даје општи хронолошки преглед развоја српске лингвистичке русистике
друге половине 20. века и њену периодизацију према различитим критеријумима.
Полазећи од тога да се у граматици Р. Кошутића синхронијски приступ доследно разгра
ничава од дијахронијског, преко великог броја конфронтативних радова, аутор закључује
да су конфронтативна проучавања руског и српског језика последњих деценија 20. века
наставила свој развој у добром правцу.
Анализом морфолошких система словенских језика на функционално-семантичком,
линеарно-позиционом и формално-структурном плану бави се Анатолиј Загнитко
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(Анатолiй Панасович Загнiтко) у раду Теорiя морфологiчних систем слов’янських мов:
модифiкацiï i трансформацiï (зiставний аспект) (361–374).
У раду О узајамном утицају граматичких категорија на примеру украјинског и
српског језика (375–392) аутор, Људмила Поповић, изражава сагласност са оним делом
аутора који сматрају да граматика треба да региструје и категоризује језичке појаве, а не
да инсистира на норми која се супротставља пракси и закључује да категорију стања у
украјинском језику одређују семантика лексема и глаголски вид. Грамема стања утиче
на реализацију глаголских грамема времена и лица у украјинском језику, док у српском
језику утиче само на категорију лица.
Попис, опис и класификација сингулатива у украјинском језику, узимајући у обзир
њихову творбену базу и семантику и анализа њихових еквивалената у српском језику, у
којем изведени сингулативи нису присутни предмет су рада Сингулативи као творбена категорија у украјинском и њихови еквиваленти у српском језику (393–406) Милене
Ивановић. Истраживањем аутор потврђује раније констатације да српски језик мало користи могућност деривирања сингулативног образовања од збирно-градивног.
Предлог за креирање великог дигиталног корпуса руског језика са анотацијама евалуативних израза, који би био заснован на сентимент анализи и укључивао изразе става,
евентуалности, неверидикалности, граматичке обрасце субективности, лексикон оцене,
дискурсивне феномене, имплицитну евалуацију, фигуративни језик и интенцију аутора текста даје Радослава Трнавац у раду Систем евалуације у руском језику – програм
истраживања (407–432).
Разрадом појединих елемената споменутих у докторској дисертацији бави се Биљана
Марић у раду Синтаксичка деривација: когнитивнолингвистички аспект (433–444).
Синтаксичка деривација анализирана је у раду у контексту учења о врстама речи, у
синтакси, као синонимско језичко средство, у стилистици, у дискурсу и у когнитивној
лингвистици. Аутор закључује да су синтаксички деривати специфичан језички феномен помоћу којег се врши категоризација света, која пак сведочи о специфичној језичкој
обради стварности.
Полазећи од теорије интегралног описа језичких јединица Драгана Керкез у раду
Лексема обичај у српском језику (у поређењу са руским) (445–462) анализира именицу обичај у српском и руском језику у својству маркера очекиваности. Посебна пажња
у раду се поклања перифрастично-предикатској конструкцији имати обичај у два
поређена језика.
Транслатолошким проблемима и избором преводилачких поступака на примеру безеквивалентне лексике из корпуса у области православне вере и духовности бавила се
Ивана Кнежевић у раду Црквенословенизми у делима владике Николаја (Велимировића)
на енглеском језику (463–474).
Димитрина Спасова Лесневска (Димитрина Спасова Лесневская) у раду Традиции
и современное состояние исследований делового русского языка в болгарской русистике (475–487) прати хронолошки развој теорије и методологије истраживања руског пословног језика у радовима бугарских русиста.
Последњи, четврти део зборника посвећен је књижевнонаучним и културолошким
истраживањима у славистици. Поглавље отвара рад Валентине Авраамове Маслове
Духовный код и его роль на пути единения восточных славян (491–500) о концепту духовног кода као унутрашњег субјективног кода, који проналази одраз у језику у
виду духовних закона и духовних вредности на материјалу словенских језика и култура. Тања Гаев у раду Историја рецепције украјинске књижевности XIX века у српској
култури (од 1866. године) (501–516) даје преглед најпревођенијих украјинских писаца
и њихових дела у преводу, која су објављена у периодици и збиркама на српском језику,
а са савременим представницама старије и млађе генерације у савременој украјинској
књижевности Људмилом Таран и Иреном Карпа кроз анализу њихове прозе упознаје
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нас Јулија Драгојловић (Юлiя Драгойлович) у раду Лiтературознанство в сучаснiй
украïнськй жiночiй лiтературi: Людмила Таран, Iрена Карпа (517–537).
О томе да су славистичка истраживања, захваљујући врсним утемељивачима, дубоко укорењена на овим просторима, да стасавају нови нараштаји, који воде рачуна о
историји и традицији, будућности и перспективама славистике, који дубље учвршћују и
даље развијају ову науку, сведочи и овде представљени зборник. Верујемо да овај зборник представља само запету у славистичкој реченици, започетој пре сто четрдесет година, која се од тада развија у све сложеније пасусе и целине.
Јелена Јочић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
jelenajocic09@gmail.com
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УКРАЈИНИСТИКА И СЛОВЕНСКИ СВЕТ.
ПОВОДОМ 25 ГОДИНА УКРАЈИНИСТИЧКИХ СТУДИЈА
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ,
ГЛ. УР. ЉУДМИЛА ПОПОВИЋ.
Београд: Филолошки факултет, 2017, 467.
Поводом 25 година украјинистичких студија на Универзитету у Београду у издању Филолошког факултета у Београду издат је међународни зборник научних радова Украјинистика и словенски свет, који предлажемо пажњи уважених читалаца. У
зборнику су објављена 43 рада аутора са преко 20 универзитета из тринаест земаља
света, што сведочи о ауторитету који ужива београдска украјинистика у међународним слaвистичким круговима. Зборник отвара уводна реч главног и одговорног уредника проф. др Људмиле Поповић, а затим следи десет поглавља у којима је свестрано
представљена савремена украјинистика у словенском свету кроз актуелна истраживања украјинског језика, књижевности и културе. На крају зборника се налазе подаци
о ауторима.
Уређивачки одбор зборника чине домаћи и страни научници, међу којима је низ
истакнутих слависта из целог света: проф. др Предраг Пипер, редовни члан САНУ
(Србија); проф. др Анатолиј Захњитко, дописни члан НАН Украјине (Украјина); проф.
др Леонид Рудницки, инострани члан НАН Украјине (САД); проф. др Јулијан Тамаш,
инострани члан НАН Украјине (Србија); проф. др Михаел Мозер (Аустрија); проф.
др Јарослав Харасим (Украјина); проф. др Пол Векслер (Израел); проф. др Андриј
Даниленко (САД); проф. др Мотоки Номаћи (Јапан); проф. др Миодраг Сибиновић
(Србија); проф. др Љиљана Марковић (Србија); проф. др Јанко Рамач (Србија); доц. др
Милена Ивановић (Србија); доц. др Јулија Драгојловић (Србија); др Анастасија Тепшић
(Украјина-Србија); мр Тања Гаев (Србија).
Прво поглавље зборника Украјинистика и словенски свет отвара рад Људмиле
Поповић Улога и задаци украјинистике у савременој славистици. Поводом 25 година
украјинистичких студија на Универзитету у Београду. У раду је представљен допринос срспких украјиниста српској и светској славистици, о којем сведоче монографије
српских украјиниста, излагања на међународним конгресима слависта и украјиниста,
бројним научним скуповима у Србији и иностранству. Таква ретроспектива је дата на
позадини ширег контекста – заступљености украјинистичке тематике на међународним
конгресима слависта почев од I међународног конгреса слависта у Прагу, 1929. године,
све до XVI конгреса, који је недавно одржан у Београду.
Студија Миодрага Сибиновића Место украјинске књижевности у српској науци о
књижевности и култури осветљава дугу традицију украјинско-српских књижевних и
културних веза из перспективе рецепције украјинске културе у Србији. Према мишљењу
овог истакнутог српског слависте, процес рецепције украјинске књижевности у Србији
условно се може поделити на шест периода: барокни период (крај XVII–XVIII в.); период утврђивања и почетак борбе за афирмацију националне самосвести (друга половина
XIX–поч. XX в.); период обнављања идеје словенске узајамности у контексту догађаја
повезаних са Октобарском револуцијом; период словенског социјалистичког монолитизма (1944–1948); период отопљавања односа СФРЈ са СССР и 60-те године; период
обнављања украјинске и српске националне државе.
Осим претходно наведена два рада, у овом поглављу налазе се радови који нису
везани за украјинско-српска истраживања, али дају ширу слику украјинистике у
словенском свету. У том делу налазимо рад Јевхена Пашченка З історії хорватської
україністики, који нас упознаје са развојем хрватске украјинистике и њеним задаСлавистика ХХII/2 (2018)
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цима, као и рад Марије Чижмарове Українська мова та культура у Словаччині, који
је посвећен украјинском језику и истраживању говора Украјинаца-Русина у словачкој средини.
Друго поглавље Актуелни проблеми граматике и контрастивна проучавања
украјинског језика отвара рад Анатолија Захњитка Типологія морфологічних категорій:
еволюційно-динамічні процеси, који говори о начину формирања и типологији морфолошких категорија у словенским, а посебно у украјинском језику, истичући главне факторе еволуције и динамике развоја типологије морфолошких категорија.
У раду Милене Ивановић Типи мултиплікативів в українській мові објашњавају се
формална и семантичка својства мултипликативних глагола у контексту других феномена
који су укључени у категорију акционалности, издвајају се врсте мултипликатива, а посебна пажња је усмерена на сепетиве – врсту мултипликативних глагола која се до сада
није посебно издвајала у студијама посвећеним акционалности у словенским језицима.
На примеру четири словенска језика објашњен је развој глаголског придева од пра
словенског облика до данашњег стања у студији Оксане Тимко Ђитко и Силвије Граљук
Glagolski pridjevi u ukrajinskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom jeziku.
Временска семантика корелативних предлога у украјинском и српском језику на
материјалу текстова, као и когнитивни механизми који обезбеђују актуализацију шеме
просторних слика за временске концепте описани су у раду Оксане Орленко «Ганятися
за вчорашнім днем», або концептуалізація часу й прийменники.
У трећем поглављу Дијахронијска истраживања налазимо четири рада који су обу
хватили различите теме из историјске лингвистике. Пре свега, ту је рад Пола Векслера
How the Asian Elements in Yiddish are a «Litmus Test» for Uncovering Iranianisms in the
Slavic Languages and German and the Location of Irano-Slavic Confederations, у коме аутор показује како азијски елементи у јидишу могу допринети разоткривању иранизама
у словенским језицима и локализацији иранско-словенских савеза.
О старобугарским позајмљеницама у савременом украјинском и руском језику говори
рад Албене Стаменове – Динаміка запозиченої давньоболгарської лексики в українській і
російській літературних мовах. Ауторка тврди да је број таквих позајмљеница у староруском језику износио 3639 и показује који проценат од овог броја се очувао кроз векове
у савременом украјинском и руском језику.
Јоана Гетка свој рад Пісні як джерело досліджень української мови XVIII століття
(за матеріалами вибраних пісень із василіанських друків) посвећује анализи украјинског
језика XVIII века на грађи песама које су штампане од стране монаха-василијана у манастирским штампаријама у Пољској.
Четврто поглавље Језик и нација посвећено је увек актуелној теми – језику као неодвојивом делу националног идентитета и националне културе. Ова тема обрађена је
пре свега у раду Тетјане Космеде Заборона української мови й унікальність її запозичувального потенціалу, у којем ауторка полемише о забрани украјинског језика за време
Руске империје и путевима превазилажења тих забрана, као и о утицају украјинског језика на развој руске лингвокултуре у периоду ХVII–ХІХ века.
У раду Фольклор як скарбниця української лексики і як засіб популяризації української мови серед молоді Људмила Кравченко истиче да је модерна украјинска култура
уско повезана са украјинским фолклором, који је неисцрпна ризница украјинског језика, а истовремено и средство популаризације и ширења употребе украјинског језика у
Украјини и иностранству.
Рад Надије Бојко Націєцентричний аспект творчості О.Я. Кониського нас упознаје
са Олександром Кониским, активним учесником у друштвеном и културном покрету у
Украјини 18. века, који је инсистирао на потреби постављања темеља националне школе
као инструмента у борби против процеса денационализације истичући формирање национално свесне елите као поуздане основе за национално оживљавање.
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Пето поглавље Лингвокултурологија, лингвистика текста и дискурс анализа чи
ни највећу тематску целину овог зборника, што сведочи о популарности и потреби
изучавања лингвокултуролошких разлика међу словенским језицима, као и лингвистике текста и њених метода. Поглавље отвара рад Ксеније Кончаревић Украјинска теолин
гвистика: фундаменталне и апликативне перспективе, у коме се даје преглед праваца
истраживања у украјинској теолингвистици, а посебна пажња се поклања теолингвистици као дициплини на украјинским универзитетима. Напомињемо да је пре неколико
година приређен међународни тематски зборник Теолингвистика (2012), који су заједно
приредили К. Кончаревић и украјински научник О.К. Гадомски, што сведочи о плодној
сарадњи српских и украјинских теолингвиста.
Етапе формирања и развоја лингвистике емоција представљене су у раду Вире
Сљипецке Лінгвістика емоцій: етапи формування і розвитку. Наталија Венжинович
у свом раду Мовна картина світу українців крізь призму фраземіки української мови
даје основне црте личности украјинског народа на основу анализираних фразеологизама и долази до закључка да је библијска фразеологија једна од најважнијих компоненти
језичке слике света Украјинаца.
О украјинско-бугарским фолклорним паралелама говоре у свом раду Зайо Байо та
Зайчик-Побігайчик: болгарські й українські паралелі Олена Сирук и Иван Держински.
Аутори долазе до закључка да стереотипи о зецу у бугарској и украјинској језичкој слици
света имају заједничке карактеристике због природе животиње, као и због заједничког
културног наслеђа оба народа, односно услед сличних језичких утицаја. У другом раду
Болгарські й українські терміни спорідненості: словники versus паралельні тексти исти
аутори долазе до закључка да је асиметрична употреба одређених лексема са значењем
родбинских односа у украјинском и бугарском језику разлог за тенденцију брисања културних и историјских разлика у садашњој фази развоја родбинске терминологије.
Из рада Анастасије Тепшић Графічні прийоми візуалізації постмодерністського тексту (на матеріалі прозових творів представників станіславського феномена) можемо
сазнати више о семиотичкој страни постмодернистичког текста, на примеру дела која су
настала у оквиру Станиславске школе писаца. Показано је да украјински постмодернисти широко користе графичка средства актуализације текста − различите фонтове, велика
и мала слова, празнине итд. како би допринели експресивној изражајности својих дела.
На основу говора украјинских и пољских политичара који припадају различитим политичким странкама и блоковима у савременој Украјини и Пољској Оксана Барањивска
даје поредбену анализу дискурса политичких говора у раду Порівняльний аналіз мови
української і польської політичної еліти на початку XXI ст. Језик политичке елите са
почетка XXI века анализиран је на три поља − језичком, логичком и психолошком.
Рајна Камберова у раду Лексичні та граматичні засоби вираження ввічливості в
болгарській і український мовах обрађује лексичко-граматичка средства за изражавање
учтивости у украјинском и бугарском језику указујући на разлике и сличности међу њима.
Шесто поглавље Проблеми лингвогеографије отвара рад Мотокија Номаћија Another
Look at the Rise and Fall of the West Polessian Literary Microlanguage (with a Glance toward
Less Discussed Ukrainian Factors), који упознаје читаоце са покушајем стандардизације
западнополеског књижевног микројезика крајем XX века, као и са улогом у том процесу активисте Миколе Шељаховича. У раду су разоткривени ванјезички фактори који су
утицали на неуспех стварања овог новог микројезика.
Следећи рад из домена лингвогеографских истраживања је Лексика традиційних народних ремесел Центрального Поділля як об’єкт лексикографічних досліджень. У њему
се ауторка Хана Крајевска бави принципима лексикографске обраде речника народних
заната на грађи која је прикупљена на подручју Западног Подоља.
Александар Мудри у свом раду Западноукрајинске паралеле у русинској ратарској и
повртарској лексици у Војводини показује да поједине русинске лексеме из семантичког
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поља ратарства и повртарства дају основе за тврдњу о мешаном прелазном типу русинског језика јер, с једне стране, представљају паралеле са западноукрајинским говорима,
а с друге, одређен њихов број је присутан у источнословачким говорима, али су то неретко и општесловенске лексеме, сматра аутор.
Седмо поглавље Методика наставе украјинског језика као страног бави се анализом
методичке праксе са аспекта изучавања украјинског језика у сродном језичком окружењу,
о чему говори рад Системно-структурні особливості української мови як іноземної
слов’янської (в аспекті викладання у близькоспорідненій аудоторії) Галине Љеснаје из
Москве. Други рад из ове области Підручники української мови для болгар в минулому й
сьогодні Олге Сороке бави се модерним уџбеницима украјинског језика за Бугаре.
Истраживања о науци о књижевности и фолклористици нису ништа мање заступљена
у овом зборнику, те су следећа два поглавља – осмо Наука о књижевности и фолклористика и девето Рецепција украјинске књижевности, транслатологија упознају
нас са актуелним украјинистичким истраживањима у области науке о књижевности,
транслатологије и фолклористике.
Осмо поглавље почиње радом Андрија Даниленка «Без таланту чоловік, хоч і добрий», або про один випадок епігонства в українській перекладній літературі XIX століття, из ког сазнајемо о преводној књижевности у Украјини XIX века, о тадашњем
плодном преводиоцу Олександру Новороцком, који је превео скоро све псалме на модеран украјински језик, као и о преводима на украјински језик Светог Писма из пера
истакнутог украјинског књижевника и друштвеног делатника XIX века Пантелејмона
Куљиша. Упоредном анализом превода ове двојице преводилаца аутор је дошао до закључка да је Новороцки позајмљивао преводилачка решења из Куљишевих превода и
предлаже да се за такве језичке творевине установи назив „куљишизам“.
Јулија Драгојловић у раду Паратексуальний код у художній прозі Ірени Карпи анализира структурне елементе књижевне прозе савремене украјинске списатељице и истакнуте јавне личности Ирене Карпе, који су дефинисани као паратекстуално у књижевнотеоријском дискурсу, и илуструје шта је, по њеном мишљењу, допринело формирању
књижевног бренда „Ирена Карпа“.
Ана Јаковљевић Радуновић у раду Душа Кијева у сценарију „Кијевске фреске“
Сергеја Параџанова објашњава на примеру документарног филма „Кијевске фреске“
уметност јерменског редитеља Сергеја Параџанова, који је везао свој живот и стваралаштво за Украјину. Рад пружа нов поглед на стваралаштво Параџанова, које се посматра у истом контексту са таквим жанровима визуелне уметности као што су сликарство
и архитектура, а сходно томе открива душу Кијева кроз споменике и објекте од значаја
за приватни живот Човека, главог јунака свих филмова овог великог редитеља.
О украјинској народној песми у Србији, уз осврт на проучавање контактно-генетских
веза украјинског и српског народног стваралаштва у радовима истакнутог украјинског
фолклористе Хрихорија Нуђхе, говори Лесја Харасим у раду Українська пісня в Сербії:
культурологічна концепція Григорія Нудьги.
Олга Пискунова и Халина Хоменко посветиле су своја истраживања украјинском
књижевнику-модернисти са почетка ХХ века Миколи Хвиљовију. О. Пискунова у раду
Містика Миколи Хвильового як об’єкт світового літературознавства дешифрује
мистичне кодове у делима Миколе Хвиљовија, који су, по њеном мишљењу, значајно
утицали на савремене украјинске писце. Х. Хоменко, са друге стране, у раду Микола
Хвильовий і Француська Республіка Словесності: досвід пере-/прочитання пружа увид
у француске корене појединих идеја које је прокламисао писац у својим делима.
О оригиналном миту природе, који чини посебно обележје украјинске поезије, као
и о питању узајамног односа иновације и традиције у том домену, пише Наталија
Шарко-Голубовић у свом раду Митотворност природе у украјинској поезији, изабране интерпретације.
Славистика ХХII/2 (2018)

Прикази

301

Важно место у зборнику заузима рад До проблеми польської рецепції літератури
українського бароко Валентине Собољ, истакнутог познавоца украјинске и пољске барокне књижевности. Овај рад отвара девето поглавље зборника, које је посвећено рецепцији украјинске књижевности у словенском свету. Ауторка илуструје не само утицај
пољског барока на украјински, али и обрнуто – показује путеве продирања украјинске
барокне уметности у пољску културу.
Рад Агњешке Корњејенко Рецепція української літератури в польському контексті
говори о рецепцији украјинске књижевности у Пољској после 1989. године, када долази
до наглог пораста превода из украјинске књижевности на пољски језик.
О преводу Новог и Старог Завета на русински језик говоре у свом раду Переклад
Нового і Старого Завіту на русинську мову Јанко и Михајло Рамач, где је у основним
цртама представљен рад над преводом, тешкоће са којима су се проводиоци сусретали и
начини њиховог превазилажења.
Тања Гаев у свом раду Поезија Павла Тичине у српском преводу анализира поезију
украјинског песника-симболисте Павла Тичине, као и преводе његове поезије на срп
ски језик, примећујући да је песник творац посебног правца симболизма – симболизма
„Сунца“ и тзв. „кларинетизма“.
У раду Анђеле Радовановић Словенска митологија као елемент фразеологије поетског текста анализирају се фразеолошке јединице Пушкинових дела које садрже словенске митологеме и утицаји истих на украјинске и српски преводе.
Десето поглавље Историографија и украјинистика повезује истраживања у обла
сти српске и украјинске историографије, што првенствено предочава рад Ђуре Хардија
„Балканске“ титуле и поседи кнеза Ростислава Михаиловича. Из овог рада сазнајемо о
галицијском кнезу Ростиславу Михаиловичу који је у 13. веку постао зет угарског краља
Беле IV и други део свог живота провео у Мачви.
О друштвеним организацијама украјинске емиграције у Србији у периоду између два рата,
хронологији настанка тих организација, њиховом саставу и структури, говори рад Валерија
Власенка Громадські організації української еміграції в Сербії у міжвоєнний період.
Олег Румјанцев аутор је рада Внесок Івана Терлюка у збереження національної ідентично
сті українців Югославії, који говори о очувању националног идентитета Украјинаца у
Југославији и улози у том процесу активног друштвеног делатника Ивана Терљука.
О томе да историографија може повезивати политичке околности Украјине одређеног
периода и фолклор сведочи рад Ростислава Крамара Український політичний фольк
лор періоду сталінізму в архівах радянських спецслужб (на матеріалах 1930-их років),
посвећен украјинском политичком фолклору из периода стаљинизма.

Међународни зборник научних радова Украјинистика и словенски свет. Поводом 25 година украјинистичких студија на Универзитету у Београду, зналачки структурисан у десет
описаних целина, пружа одличан преглед не само најактуелнијих истраживања савремене
украјинистике у Србији, већ нас упознаје са тенденцијама развоја те славистичке дисциплине у бројним словенским и несловенским земљама, илуструје њену утемељеност у дугој
традицији сличних истраживања и још једном потврђује потребу узајамног повезивања
истраживача-украјиниста из целог света ради њихове што плодније сарадње. У периоду
између одржавања двају међународних конгреса украјиниста у Кијеву, 2014. и 2018. године,
овај зборник заслужује пажњу не само украјиниста већ и шире славистичке јавности будући
да представља вредан допринос модерно конципираним славистичким истраживањима.
Зборник потврђује да савремена украјинистика обухвата бројне дисциплине и истиче њене
актуелне правце и тенденције развоја у оквиру ширих славистичких проучавања.

Миленка Костић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
milenkakostic933@gmail.com
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Трагом славистичких истраживања професора
Богољуба Станковића,
УР. Ксенија Кончаревић.
Београд: Савез славистичких друштава Србије,
Филолошки факултет, 2018, 331.
У години одржавања 16. међународног конгреса слависта, издавачка активност његових
приређивача – Филолошког факултета у Београду и Савеза славистичких друштава Србије
– била је усмерена и на обележавање сећања на оне којима за одржавање овог значајног скупа, као и за општи развој славистике у Србији, припадају велике заслуге и наша захвалност.
Једну од публикација објављених са овим племенитим циљем представља и зборник радова
инспирисаних делом професора Богољуба Станковића, београдског русисте, граматичара,
лингводидактичара и лексикографа, оснивача часописа Славистика, неуморног аниматора и
организатора славистичког удруживања у Србији.
Овај међународни научни зборник, чији прилози долазе првенствено од аутора из Србије
и Русије, почиње радом Петра Буњака, блиског сарадника и сапутника професора Станковића
у вођењу Славистичког друштва Србије. Искусни слависта П. Буњак оснивање овог друштва (које се догодило 29. јуна 1848. године) приказује у контрасту са тзв. „новим словенским
покретом“, насталим као идеолошко оружје совјетских бољшевика у борби против фашизма.
Аргументовано износећи свој став, побија тврдњу да је једина сврха оснивања Славистичког
друштва Србије била организовање учешћа на неодржаном свесловенском конгресу слависта у Москви 1948. године. Аутор на тај начин брани научну природу ове славистичке
иницијативе, и супротставља је популистички и идеолошки мотивисаном бављењу славистичком науком, како у нашој прошлости, тако и садашњости.
Већи број прилога у зборнику односи се директно на делатност Богољуба Станковића.
Ксенија Кончаревић у свом раду „Лингводидактичко наслеђе професора Богољуба Станковића“
доноси приказ његовог стваралаштва у области лингводидактике: шест речника у укупно двадесет три издања, две граматике у двадесет једном издању и дванаест уџбеника у чак педесет
издања. Наведена дела заснована су на постигнућима конфронтационе анализе руског и српског
језика, а ауторка покушава да критички сагледа њихов удео у славистичкој лингводидактичкој
теорији и пракси. Маја Павловић-Шајтинац своју пажњу посвећује лексикографској концепцији
школских речника Богољуба Станковића и анализом показује на који је начин у њима корисницима омогућено стицање лексичке компетенције. Срђан Петровић својим радом сагледава
допринос професора Богољуба Станковића лексикографским проучавањима руског и српског
језика. Слично осталим ауторима прилога из зборника, долази до закључка да је његова делатност на овом пољу, посебно у оквиру двојезичне лексикографије, значајно допринела развитку
и побољшању лексикографске теорије и праксе. Јелена Радовановић у раду „Фразеологизми у
руско-српском речнику за основну школу проф. др Богољуба Станковића“ бави се семантичким аспектима фразеолошких сегмената Руско-српског речника издатог 1999. године. Ауторка
педантно квантификује грађу овог типа (нешто више од 5% укупног материјала) и класификује
је на фразеологизме у ширем и ужем смислу, на основу критеријума еквивалентности одређеној
граматичкој врсти речи. Рад „Систем граматичких вежбања на примеру Граматике руског
језика за основну школу Љ. Несторов и Б. Станковића“ Ружице Радојчић посвећен је структури ове дидактичке граматике која је, како се закључује, „утицала на побољшање квалитета наставног процеса и резултативности у овладавању руским језиком као инословенским у нашој
социокултурној средини“ (стр. 270). Митра Рељић анализира прилоге (укупно педесет четири) Богољуба Станковића објављене у часопису Славистика, кроз које се, по њеном запажању,
провлачи јединствена мисао – шта треба урадити да се даља језичка и културна дезинтеграција
словенског света заустави и побољша стање у славистичкој науци.
Централни део зборника сачињавају прилози чији се аутори у својим истраживањима
баве темама из области научног деловања Богољуба Станковића. Конфронтација елемената
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словенских језичких система у њима је доминантан методолошки поступак у анализи. По
кушај контрастирања акцентуације као елемента прозодијског система руског и српског
језика представљен је у раду Јелене Гинић. У њему се износе основне дефиниције акцента
као графичког или изговорног елемента, типови акцената у руском језику и њихови корелати
у српском, разматрају се акцентовани и редуковани вокалски гласови. Ауторка побија
тезу присутну у досадашњој русистичкој литератури да је руска акцентуација динамична,
износећи аргументе у корист тврдње да је она квантитативно-квалитативна. Милена
Ивановић у свом раду под називом „Соматизми и мероними као партикуларизатори. На
материјалу српског и украјинског језика“ дискутује о екстерним соматизмима и њиховој
лексичкој и лексичко-граматичкој функцији изражавања односа „део-целина“. Долази до
закључка да се сви типови партикуларизатора представљени соматизмима (нпр. лакат, глава,
шака као јединица неке веће материјалне целине) појављују у контрастираним језицима,
као и да је фреквенција соматизама са функцијом партикуларизатора већа у српском него
у украјинском. Прилог Драгане Керкез посвећен је фразеологизмима у српском и руском
језику који поседују значење неочекиваности. Након аргументоване анализе појединачних
компонената фразеосемантичких поља, Д. Керкез закључује да се неочекиваност у оба језика
идиоматизује на исти или сличан начин, уз помоћ механизама семантичке транспозиције.
Мирјана Костић Голубичић прилаже свој допринос дискусији о негативној интерференцији
између два словенска језика, као и о најпригоднијем термину који би описао овај феномен. Ова
појава је приметна у међусобном односу свих словенских језика и предмет је интересовања
многих лингвиста због неслагања између значењске и формалне стране израза, што у процесу
комуникације и интерпретације може довести до грешака различитог типа. Биљана Ж. Ма
рић представља своје истраживање о начинима изражавања контраста у руском и српском
језику на нивоу сложене реченице и покушава да пружи одговор на питање класификације
контрасних реченица, чији се статус најчешће смешта на периферију хипотаксичког система.
Јелена Михајлова Маркова у свом раду под називом „Судьба в русском языковом сознании
на инословянском фоне“ разматра обим и језичка средства објективизације концепта лексеме
судьба у руском језику у конфронтацији са чешким, словачким, српским и хрватским је
зиком. Резултати поређења нуде специфичности овог феномена у руској језичкој слици
света. Катарина Митрићевић-Штепанек бави се формалним деминутивима у чешком језику
и њиховим еквивалентима у двојезичном чешко-српском речнику. Након исцрпне анализе,
ауторка потврђује повезаност конфронтативних истраживања словенских језика и двојезичне
словенске лексикографије, њихово прожимање и могућност међусобне примене достигнућа
у пракси. „Темпоральные значения сербского потенциала I и способы их передачи в других славянских языках“ наслов је прилога Људмиле Поповић у којем се истражује посебан случај темпоралне употребе овог глаголског облика у српском језику, када он означава
појединачне ситуације које се не понављају. Уз детаљну поредбену анализу у односу на остале словенске језике, ауторка предлаже назив за овај специфичан тип сложене реченице са напоредно-зависним односом – експектативна секвентна конструкција.
Публикација садржи и три изразито лингводидактичка рада. Први у овом блоку је прилог Марије Михајловне Вереитинове „Методическая модель представления актуализированной паронимической лексики в сербской аудитории“ у коме се разматра организација процеса усвајања паронимске лексике и наводе примери вежбања и задатака. Затим следи рад
Димитрине Лесневске са називом „Метод контрастивного изучения моделей речевого поведения в обучении русскому языку как иностранному“ који доноси основне модела понашања
у комуникацији у оквиру комерцијалне кореспонденције на руском (као другом) и бугарском
(као другом) језику. Олга Николајевна Љовушкина анализира когнитивну стратегију рада са
речницима у настави руског језика третирајући вештине проналажења информација у различитим лексикографским приручницима као кључ ка формирању општих спознајних вештина и навика.
Особине асоцијативног поља лексеме хорошо у руском језику у центру су интересовања
Марије Стефановић, која нам доноси покушај примене асоцијативних речника (у овом случају
руског језика) у данашњим семантичким истраживањима, која су у великом броју когнитивистички усмерена. Анализом асоцијативних поља ове лексеме на узорку од више од хиљаду
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сто реакција представљена је комплексност веза који овакав вишезначни стимулус може да
створи. Радослава Трнавац се у свом раду под називом „Систем негативне евалуације у руском језику“ бави описом лингвистичких средстава која се користе приликом изражавања
негативности и негативне евалуације у руском језику, полазећи од хипотезе вредне научног
интересовања, према којој људи исказују склоности да интензивније перципирају догађаје
негативног карактера. Материјал на коме је извршена анализа чине текстови из корпуса популарног интернет претраживача, као и оцене самих носилаца руског језика. Александра
Павловна Ушакова је у свом раду, који закључује списак прилога у зборнику, пажњу посветила посесивним конструкцијама и категорији посесивности у руском језику на прелому 17.
и 18. века на примеру дела „Театрон“ св. Јована Тоболског.
Приказана компилација радова ће, без икакве сумње, бити штиво у којем ће многи читаоци пронаћи доста информација вредних пажње. Такође, питања покренута у прилозима и понуђени одговори на њих допринеће наступајућим научним дискусијама и размени
мишљења. Овај зборник није, дакле, само омаж стваралаштву професора Богољуба Станко
вића, подсећање на корене савремене српске славистике из којих црпимо узоре и инспирацију,
већ представља и настајућу спону са славистичком будућности.
Далибор Соколовић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет

dalibor.sokolovic@fil.bg.ac.rs
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РЕЦЕПЦИЈА ДЕЛА ЈУЛИЈАНА ТАМАША:
ЗБОРНИК ГРУПЕ АУТОРА,
УР. ЈАНКО РАМАЧ.
Нови Сад: Филозофски факултет, 2018, 320.
Зборник радова више од четрдесет аутора − академика, универзитетских професора,
књижевника, новинара, посвећен делу Јулијана Тамаша, представља преглед Тамашевог
рада на пољу књижевног и научног рада од осамдесетих година, односно од његових почетака до данас. Јулијан Тамаш је академик Војвођанске академије наука и уметности,
редовни инострани члан Националне академије наука и уметности Украјине, почасни
доктор Ужгородског националног универзитета, оснивач и, са краћим прекидима, шеф
Одсека за русинистику на Филозофском факултету у Новом Саду, предавао је односно
студијски боравио на око тридесет универзитета у свету, учествовао на бројним научним скуповима, аутор је педесет пет књига, антологија и уџбеника. Осим доприноса русинистици и украјинистици, али и српској и свим словенским књижевностима, Јулијан
Тамаш је песник, есејиста, романсијер, добитник бројних награда за своја дела.
Књига Рецепција дела Јулијана Тамаша (320 страна) доноси више од педесет текстова о готово целокупном Тамашевом књижевном и научном стваралаштву. Подељена је
у три поглавља: I − О поезији, II − О романима и III − О науци. Наведена поглавља су
заокружена песмама које су написали Ото Толнаи, на почетку књиге, и Бошко Ивков,
на крају књиге. У књизи је и Тамашева биографија на српском и енглеском језику, преглед области његовог истраживања, списак одабраних публикација, као и друге важне
информације о Јулијану Тамашу.
У првом поглављу − О поезији се налази седамнаест текстова четрнаест аутора, а текстови су објављивани у различитим часописима између 1984. и 2015. године. Академик
Јоже Погачник је аутор најобимнијег текста о Тамашевој поезији, о њој пише на скоро
седамдесет страница. Овај рад је објављен 1986. године, а у њему Погачник представља
Тамашеве прве књиге песама: Небо на коленима (1972), Балада панонског лађара
(1974), О роси (1981), Болничко светло (1980), Утеха природе (1984). Погачник анализира и поједине песме из наведених књига и указује на развој Тамашеве поезије од
прве збирке песама, у којој преовладава сета због проблема живота, љубави, историје и
смисла, а која доноси и питања постојбине, завичаја, збирка је песама којом је русинска
књижевност примила високо романтичарску и ренесансну западноевропску књижевну
традицију. Баладу панонског лађара својеврсним је експеримент јер је Тамаш у њој
опробао русински језик у различитим песничким обрасцима и версификацијама, кроз
упијање традиције западноевропске књижевности, а Погачник је, осим тога, назива и
егзистенцијалним певањем и мишљењем, где се човеков живот одвија између живота и
смрти, борби у којој смрт увек побеђује, али у којој се насупрот животном болу налази
лепота, тј. уметност, а песник који је ствара,својим делом надраста стварност. У својим
следећим збиркама песама, Тамаш се дотиче и историјског виђења русинског народа,
пева о жени, о прадомовини, тј. Закарпатју и о русинском народу данас, а збирком песама Болничко светло (Шпитальске шветло, 1980) највише се приближио поезији апсурда. Такође, у овом раду налазимо и приказе Тамашевих првих научно-публицистичких
радова: Између књижевне теорије и интерпретације (Нови Сад, 1977), књигу есеја и
записа Трска која мисли (Над хтори дума, Нови Сад, 1982), као и књигу Русинска књижевност, историја и статус (Нови Сад, 1984), једно од најзначајнијих, ако не и најзначајније Тамашево научно достигнуће. Рад академика Погачника почетке Тамашевог
песничког стваралаштва види као тежњу да русинску књижевност усвајањем западноевропске књижевне традиције уклопи у токове светске књижевности, а књигом Русинска
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књижевност, историја и статус, уводи је у научне оквире славистике. У овом погла
вљу се налазе и три текста др Драшка Ређепа, на српском језику, која је писао такође
поводом првих Тамашевих песничких остварења. О њима пишу још и Љубомир Сопка
и Ирина Харди Ковачевић, наглашавајући неспремност русинске заједнице да прихвати и вреднује Тамашево песничко стваралаштво на начин који јој доликује. Збирци песама Болничко светло, враћа се Вања Дула 2018. године, оцењујући је као књигу која је
и даље актуелна, а то је уједно и једини текст у овом поглављу који је написан толико
година после објављивања Тамашевих дела. Занимљив је приказ књиге Утехе природе
(Потїха природи, Нови Сад, 1984) који је написао мр Владимир Гарјански, а о истој књизи пише Наталија Дудаш, док о књизи Златан облак (Златна хмара, Нови Сад, 1990),
пише Михајло Ковач, који препознаје Тамашев покушај да одгонетне тајну живота, његово појављивање, трајање и ишчезавање, кроз око научника, филозофа и песника, као
и Звонимир Њаради, који говори да је Тамаш писац којим је русинска књижевност ухватила корак са југословенским књижевностима. Исту збирку песама представили су на
украјинском језику текстовима који су објављени у Прешову и Ужгороду, др Михајло
Роман, Петро Миђанка и др Владимир Гарјански, који су осим песничког рада, представили и Тамашев научни рад. Ови радови су значајни због тога што су Тамашево књижевно стваралаштво и научну делатност представили и изван граница русинског и српског
говорног подручја. Перо Зубац у поговору књиге Центурион, десет љубавних заповести (Центурион, дзешец љубовни заповиди ∕ Центурiон, десять любовних заповiдей
∕ Центурион, десет љубавних заповести ∕ Centurion, die zehn Liebesgebote, Нови Сад,
2014), сто песама паралелно на русинском, украјинском, српском и немачком језику,
оцењује као врх Тамашеве љубавне поезије, у којој су кључне теме љубав, живот, смрт,
Бог, а у којој песма надвладава крај љубави. О најновијој Тамашевој збирци песама
Испред смртног таласа (Нови Сад, 2017), имамо два текста, Стевана Тонтића и Ксеније
Катанић, који уједно представља и поговор у поменутој књизи – љубавној исповести,
психодрами у којој Тамаш вертеровски изражава платонску верност, а љубави додељује
статус животворног извора.
Готово сви текстови у поглављу О поезији Јулијана Тамаша, барем једном реченицом
дотичу значајност Тамашеве научне делатности, док се навођењем Тамашевих речи,
може закључити да он сам примат даје песништву, говорећи: „Једна добра песма, да не
говорим о добром роману, десетоструко је вреднија и од најбољих научних расправа,
критичких осврта и дисертација. Јер, и изврсна стручна расправа застарева после педесетак година, у поређењу са добром песмом, која може вечно да живи.“
У другом поглављу – О романима, имамо четрнаест текстова, а аутори су: Др Сте
ван Константиновић, Звонимир Њаради, Микола Шанта, Јелена Перковић, Гојко
Јањушевић, Јудита Планкош, Васа Павковић, др Младен Дражетин, Младен Марков,
др Драгиња Рамадански, др Радмила Гикић Петровић, Гаља Сапожниченко и Ксенија
Катанић. Јулијан Тамаш је до сада објавио четири романа, а у овом поглављу је чак седам текстова посвећено његовом првом роману – Окупани у вичносци (Нови Сад, 1989)
односно преведену верзију Окупани у вјечности (Нови Сад, 1995), где сваки од текстова даје различит поглед на роман. Стеван Константиновић за овај роман каже да је маестралан, али указује и на нека његова мање успешна решења. У првом делу романа
Тамаш слика Врбас, који Константиновић пореди са Маркесовим Макондом, у њему
аутор даје пред читаоце галерију особа различитих судбина, сексуалност своди на ниво
усмене еротске приповетке, прави искорак из Врбаса у средњу Европу, где се види ауторово искуство као песника, научника и филозофа. Звонимир Њаради на роман гледа
из угла комичности, Јелена Перковић га види као хронику Врбаса и његових житеља,
док га Микола Шанта дефинише као савремени роман у ком су антиципирана искуства
светске књижевности, са нагласком на библијској легенди о Авраму и Исаку, парадигму
на коју се роман ослања. Микола Шанта даје и приказ романа Сплав од чежњи, романа
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у апокрифима (Нови Сад, 2010), који је објављен и на русинском и на српском језику, у
ком се амбијент романа креће од Креховског мушког манастира, Канаде, Америке, источне Словачке и Украјине до Бачке и нашег Маконда, како каже Шанта, а што се ликова тиче, крећу се од имагинарних до реалних, као што су Дмитро Павличко, Јулијан
Тамаш, митрополит Филарет итд. Шанта је роман представио као литераризацију мемоарске или дневничке прозе. Др Младен Дражетин за овај роман каже да је нулта тачка
за преображај духа, са које треба кренути уз лествицу духовности да би се уметнички
живео живот сваког човека, док га Младен Марков види као литераризовану историју
русинског народа. О књизи Десет љубавних заповести: роман о јадима старог Вертера
Ремецког (Нови Сад, 2013) пишу др Драгиња Рамадански, др Радмила Гикић Петровић
и Гаља Сапожниченко. Из наслова се може закључити о интертекстуалном дијалогу
са Гетеовим Вертером, што као главну карактеристику овог романа наводе све три ауторке текстова о поменутом роману, с том разликом да су јади старог Вертера много
тежи од јада младог Вертера, али говоре и о другим разликама између двају Вертера.
Осим Тамашевог потенцирања на Гетеовом Вертеру, он оживљава и друге познате
књижевне јунаке, па следи закључак да ово дело ствара научник који у делу реинтерпретира не само појмове, већ и целокупна дела из књижевности. Приказ последњег (за
сада) Тамашевог романа Река Мономах – мерач посмртног времена (Сремска Каменица,
2017) даје Ксенија Катанић. Роман представља својеврсне мемоаре, у којима главна личност, несуђена ауторова љубав која аутору љубав поклања само путем мејлова, а удаје
се за другог, што Тамаш доживљава као бродолом. Међутим, није судбина неузвраћене
љубави све што овај роман пружа читаоцима, јер је кроз све то уткано и сећање на
поједине периоде из ауторовог живота, као и емотивна стања у њима, а аутор у роману
износи и своје филозофске, литерарне и животне ставове.
У трећем поглављу – О науци, аутори текстова су: академик Светозар Петровић,
академик Александар Флакер, академик Леонид Рудницки, др Драшко Ређеп, др Јован
Делић, академик Јоже Погачник, др Мирјана Стефановић, др Јанко Рамач, академик
Микола Мушинка, др Иван Музичка, Петро Миђанка, др Јаков Кулич, др Људмила
Поповић, Михајло Ковач, Славица Шовш, др Љубомир Белеј, Томислав Кетиг, Мирон
Џуња, Јустина Довбуш и др Олег Румјанцев. Док у претходна два поглавља имамо
претежно текстове на русинском, српском и неколико текстова на украјинском језику,
који су првобитно објављени у новинама или часописима у Србији, Словачкој и
Украјини, ово поглавље доноси текстове о Тамашевом научном раду који су објављивани
на много ширем простору, што значи осим у оквиру граница поменутих држава и језика,
у овом поглављу се налази и један текст на италијанском језику, а текстови су објављени
и у Немачкој и Италији, чиме одјек о Тамашевим научним делима постаје доступан
и читаоцима изван кругова словенских говорних подручја. Веома је значајан текст
Матичној комисији Војвођанске академије наука и уметности у оснивању, који је настао
2004. године поводом предлога да ВАНУ за свог редовног члана изабере Јулијана Тамаша.
Аутори текста су академици Светозар Петровић (Српска академија наука и уметности,
Београд, Нови Сад), Александар Флакер (Хрватска академија знаности и умјетности,
Загреб) и Леонид Рудницки (Национална академија наука Украјине, Кијев, Филаделфија,
Минхен). До 2004. Године Тамаш се остварио као научник међународног значаја,
посебно у оквирима русинистике, украјинистике и славистике, а овај текст представља
преглед његових научних достигнућа, у којем као што се и у текстовима о књижевном
стваралаштву наглашава научна страна аутора, тако се и овде уз научни рад даје акценат
и на стваралаштво на књижевном пољу, с тим да аутори говоре да је тешко преценити
Тамашеве заслуге за русинистику, првенствено књигама Русинска књижевност:
историја и статус (1984, на српском) и Историја русинске књижевности (1997, на
русинском), књигама које представљају настанак русинске књижевне историографије,
књигом Руски Крстур, летопис и историја 1745-1991 из 1992. године, затим књигом
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Гаврило Костељник између доктрине и природе (1986), а од посебног је значаја књига
Украјинска књижевност између Истока и Запада (1995), којом је озбиљно закорачио у
област украјинистике, а треба знати и да га је академик И. М Дзјуба 1997. године, када
је Тамаш изабран за иностраног члана Националне академије наука Украјине, назвао
угледним европским украјинистом. Тројица академика посебно наглашавају онај статус
русинске књижевности који јој је доделио управо Тамаш, а то је њен статус у изворним,
закарпатском, украјинском, јужнословенском, и европском контексту, а наглашавају и
да је Тамаш као научник од почетка показивао велику притоку ка теоријској расправи и
занимање за компаративну књижевност. У овом поглављу налази се и неколико приказа
књиге Русинска књижевност – историја и статус, а издвојила бих текст академика
Погачника, који је ову књигу оценио као веома важан научни рад због тога што је у
њему дата прва синтеза књижевноисторијског збивања на русинском језику, као и због
научних и методолошких домета књиге, а методолошка претпоставка да русинска
књижевност не постиже континуитет идејом о стилским формацијама, већ функцијама
текста, као и идеја о поетици традиције, кључне су за опис књижевности убрзаног и
неконтинуираног развоја, каква је русинска. О томе да се, поред тога што се у горе
поменутој књизи Тамаш на најбољи начин представио као историчар књижевности,
књижевни критичар и теоретичар, књигом Гавриїл Костельник медзи доктрину и природу надраста оквире појединих научних дисциплина и показује се као изванредан историчар и познавалац хуманистичких наука од марксизма до теологије, пише др Јанко
Рамач. Академик Мушинка из Словачке, сматра да Тамаш и поред својих великих научних и књижевних достигнућа, није довољно признат у свету, а да га само Русини у
Бачкој цене као значајну личност, тврдња је која се коси са оном коју налазимо у текстовима о Тамашевом књижевном стваралаштву, где истакнути русински књижевници
сматрају да Русини нису спремни да на достојан начин прихвате и вреднују Тамашево
стваралаштво. Значајни су и текстови о Тамашевој књизи Євангелиста Михайло Ковач,
студия, као и текст који нам приказује књигу Дюра Папгаргаї од рурализма по популизем, студия. Видимо да је Тамаш, осим прве историје русинске књижевности, написао
и монографије о целокупном делу Хавријила Костељника, аутора прве уметничке књиге на русинском језику, као и прву граматику русинског језика, затим о делу Михајла
Ковача и Ђуре Папхархаја – а сва тројица спадају у ред најистакнутијих русинских писаца. Књигом Украјинска књижевност између Истока и Запада Тамаш излази из оквира русинистике и даје изузетан допринос украјинистици, те је значајно што о овој књизи можемо прочитати приказе др Људмиле Поповић и др Љубомира Белеја, истакнутих
украјиниста, као и публицистички текст Јустине Довбуш (објављен 2016. године на
украјинском порталу Збруч). Величина малих, поетика регионалних и малих књижевних
традиција, књига је о којој можемо прочитати текстове Томислава Кетига и др Људмиле
Поповић, а управо ову књигу Тамаш заснива на идеји о томе да, условно речено, мала
књижевност може дати писца светских размера уколико је његово дело непоновљиво, а
порука универзална.
Књигу Рецепција дела Јулијана Тамаша препоручујем на читање свима који желе да
сагледају Тамашев књижевни и научни развој од његових почетака до данас.
Ана Римар Симуновић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
ana.rimar@yahoo.com
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JAZYK A KULTÚRA V SLOVANSKÝCH SÚVISLOSTIACH.
ZO SLOVANSKEJ ETNOLINGVISTIKY,
EDS. K. ŽEŇUCHOVÁ,
М. КИТАНОВА, P. ŽEŇUCH.
Bratislava – Sofia, 2017, 320.
У Славистичком институту Јана Станислава САН у Братислави године 2017. почео се реализовати пројекат систематизације етнографских, фолклорних и лингвистичких извора потребних за истраживање духовне културе Словака. Зборник радова Jazyk
a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky, под уредништвом К.
Жењухове, М. Китанове и П. Жењуха, резултат је групног рада аутора окупљених на
том пројекту.
Зборник доноси двадесет и четири реферата који се баве словачким, бугарским, руским, украјинским, белоруским и пољским етнолингвистичким истраживањима из,
пре свега, синхроне, али и дијахроне перспективе. Уводну реч на словачком и руском
језику дали су К. Жењухова и П. Жењух, након чега следи први рад „Stav a perspektívy
etnolingvistického výskumu na Slovensku” (11–18) К. Жењухове (Katarína Žeňuchová),
који доприноси сагледавању стања развоја етнолингвистике у Словачкој. У тексту је
указано на изворе, ауторе и публикације важне за даља словачка етнолингвистичка
истраживања.
Концепт дом у бугарском и румунском језику представила је М. Китанова (Ма
рия Китанова), показујући да се дом у језичкој слици света концептуализује као
вишедимензионални појам одређен функционалним, емотивним, физичким, социјал
ним, културним и аксиолошким параметрима („Домът в славянски и балкански кон
текст (по материал от български и румънски език)”, 19–30). Ј. Кирилова (Йоанна
Кирилова) анализирала је дијалекатске словенске називе за маслачак, усмеравајући
пажњу ка метафоричким и метонимијским механизмима („Метафори при названията
на глухарчето (taraxacum) в славянските езици (по данните на ОЛА)”, 39–48). О
концептуализицији срца у украјинској и пољској језичкој слици света писала је Г. Чуба
(Галина Чуба), која је, на основу анализе основних метафоричких израза, закључила да је
концепт срце у оба анализирана језика веома продуктиван, о чему сведоче концептуалне
метафоре: СЕРЦЕ – IСТОТА, СЕРЦЕ – ОБ’ЄКТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ, СЕРЦЕ –
РОСЛИНА („Концептуалiзацiя СЕРЦЯ в українській та польській мовних картинах
світу”, 49–60). К. Дудова (Katarína Dudová), након кратког прегледа рада московског и
софијског етнолингвистичког центра, нешто више пажње посветила је представљању
пољске етнолингвистичке школе, односно пројекта ЕУРОЈОС и термина којима се у
оквиру пројекта аутори служе: језичка слика света, концепт, стереотип, когнитивна
дефиниција и др. („Jazykový obraz sveta Slovanov a ich susedov na porovnávacom základe.
Spolupráca s poľskou etnolingvistikou”, 291–300).
К. Мичева-Пејчева (Калина Мичева-Пейчева) разматрала је називе за митолошко
биће амбивалентног карактера, које представља заштитника дома: дядо, дедейко, дидейко, као и лексеме које се често употребљавају за називе места његовог становишта:
рус. домовой, домовой дед, бел. домник, укр. домовик. У другом делу рада ауторка је посветила пажњу његовом статусу у кући, односно лексемама: рус. хозяин, бел. господарь,
укр. богатир, буг. дядо, дедей („Светлата страна на тьмните сили”, 31–38). М. Голема
(Martin Golema) говорио је о неколико симбола великог поста код Западних Словена:
pučálka, mazanec, Heľuška/Helička („Etnolingvistické poznámky k niektorým veľkopôstnym
symbolom a postavám u západných Slovanov (pučálka, mazanec, Heľuška/Helička)”, 247–
260). Аутор закључује да примена етнолингвистичког приступа одговара тумачењу слоСлавистика ХХII/2 (2018)
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жених контекстуалних књижевно-културних појава древног западнословенског порекла, као што су, на пример, посно гошћење ’пучалком’ (pučálka), божићно освећење хлеба
(mazanec) или пролећне обредне игре, попут Na Heľušku. Д. Константинова (Даниела
Константинова), говорећи о поздравима у бугарском и словачком језику са лингвокултуролошког аспекта, издвојила је, између осталих, безеквивалентне поздраве, те архаичне
и поздраве који могу изазвати неразумевање у другом језику („Поздравите в българския
и словашкия език – някои лингвокултурологични аспекти”, 277–282). Ауторка закључује
да, поред сличности које поздрави у словачком и бугарском језику имају, постоје разлике одређене историјским, географским и културним приликама.
Дијахрони приступ применило је неколико аутора. М. Валенцова (Марина М.
Валенцова) је на примеру назива митолошких бића: караконджул, (х)ала, урáз, upír/
ируr’, Баба Руга/Рога говорила о контаминацији етимолошких гнезда, посвећујући нај
више пажње западнословенском термину pikulík („К вопросу о контаминации этимо
логических гнезд (на примере названий мифологических персонажей)”, 167–182). Љ.
Габор (Ľubomír Gábor) је на основу анализе западнословенске (словачке, чешке, пољске,
лужичкосрпске) фолклорне наративне традиције показао да корен *jar може указивати
на највишу сакралну сферу претпостављене прасловенске митологије („Koreň *jar
v menách postáv (západo-)slovanského folklóru”, 183–194). Настанак, развој и значење
именица Rusín, Rusnák и Ukrajina из дијахроног угла сагледао је Ј. Доруља (Ján Doruľa
„Niekoľko údajov o vzniku, vývine a významoch pomenovaní Rusín, Rusnák a Ukrajina”,
195–214). О словачко-украјинско-русинским етничким и језичким контактима писао
је Г. Рожаи (Gabriel Rožai „Odraz slovensko-ukrajinsko-rusínskych etnických a jazykových kontaktov v toponymii východného Gemera”, 215–228). На важност повезивања
ономастике са другим научним дисциплинама указао је Ј. Кршко (Jaromír Krško), чији
је фокус истраживања усмерен ка човеку („Nové onomastické výskumy vo svetle etnolingvistiky a kultúrnej antropológie”, 283–290).
Лексикографском проблематиком бавила се М. Кошкова (Mária Košková „Príbuzenská
terminológia v kontexte bulharsko-slovenského diachrónneho výskumu”, 61–74), која
је, конфронтирајући материјал два генетички сродна језика – бугарског и словачког,
испитивала родбинску терминологију. Највеће разлике уочила је при именовању
родбинских односа насталих склапањем брака, те као илустрацију наводи следећи
пример: словачкој лексеми švagor у бугарском језику одговарају три значењски
различите лексеме девер, шурей, баджанак, а може им се прикључити и лексема зет.
Кошкова закључује да су оба језика сачувала изворни прасловенски систем родбинског
именовања, уз одређене специфичности. Бугарска родбинска терминологија обилује
називима некрвног сродства, док словачка тежи редукцији термина, што је последица
смањене потребе за разликовањем рођака са очеве и мајчине стране. Лексикографским
проблемима приликом израде Етнолингвистичког речника бугарске народне медицине
пажњу је посветила М. Витанова (Марияна Витанова „Проблеми при съставянето на
„Етнолингвистичен речник на бъгарската народна медицина“”, 75–80). Један од проблема
на који су састављачи речника наишли био је начин представљања еуфемизама за неке
болести, као што је, на пример, шарката (бàба Шàрка, бабичка, бабичката, грознѝца,
кака, леличка, медена-маслена, мѝлата мàйчица, сестричка, слàдка и мèдена и др.). П.
Легурска (Палмира Легурска) издвојила је принципе за састављање етнолингвистичких
речника на примеру Тематског речника термина народног календара („Лингвистичен
анализ и етнолингвистика (с оглед на изpаботване на речници)”, 81–94).
Неколико аутора је из етнолингвистичке перспективе анализирало различите
књижевне жанрове, попут легенди, бајки, вицева. Истраживање О. Белове (Ольга В.
Белова) показује прагматичност фолклорних наратива у етносоцијалној сфери на примеру легенди и скаски („Профессиональные и социальные институты в славянских
етиологических легендах”, 95–110). О сови у народној традицији Белоруса, одноСлавистика ХХII/2 (2018)
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сно у широј словенској традицији говорила је И. Швед (Іна Швед „Сава ў народнай
традыцыі беларусаў (у славянскім кантэксце)”, 111–130). В. Љашук (Вікторыя Ляшук)
анализирала је језичку слику света на примеру белоруског текста Як ксяндзы вылечыліся
и словачког превода Ako sa popi vyliečili („Моўны вобраз і перaкладчыцкі трансфер народнай казкі: беларускі тэкст Як ксяндзы вылечыліся і славацкі пераклад Ako sa popi
vyliečili”, 131–148). Ж. Јанковска (Жанна Янковська) представила је архетипску слику
мудрог старца у украјинској културној традицији („Архетипний образ Мудрого Старого
(Старця) в українській культурній традиції”, 149–166). П. Жењух (Peter Žeňuch) скренуо
је пажњу на традицију паралитургијске песме на западу Словачке и њена досадашња
истраживања текстолошка и музичко-историјска, која се не могу анализирати без
познавања културе паралитургијске песме. („Paraliturgická pieseň a простопѣ́ɴїе v kontexte byzantsko-slovenskej tradície na Slovensku. Etnicko-konfesionálny a etnolingvistický pohľad”, 229–246). С. Вашчикова (Svetlana Vašíčková) представила је базу података
ћирилских докумената, насталих на простору источне Словачке и Закарпатскеј области
Украјине, која се креира од 1999. године. Дигитализацијом докумената литургијског и
паралитургијског карактера, зборника бајки, легенди и басни, као и других жанровско
разнородних ћирилских докумената, створен је извор за етнолингвистичка истраживања
(„Cyrilské rukopisy karpatskej proveniencie ako zdroj etnoligvistického výskumu”, 271–
276). М. Боцанова (Martina Bocánová) говорила је о начинима приповедања о простору,
шуми као простору пробе и провере и симболици просторних категорија на примеру
словачке чаробне бајке („Spôsoby rozprávania o priestore a symbolika priestorových kategórií v slovesnom folklóre na príklade slovenskej čarovnej rozprávky”, 261–270). На самом
крају Зборника налази се рад А. Заборске (Alena Záborská), у којем је, на примерима
(етничких) вицева, односно уопштено хумора, осликан језички и културни идентитет
одређене групе помоћу опозициије своје : туђе („Jazykovo-kultúrne súvislosti vo vtipoch”, 301–309). У словачким етничким вицевима најзаступљенији су Руси, када је реч
о стереотипу, и Пољаци, када је реч о језичким различитостима.
Етнолингвистичка истраживања, осим у два главна центра (Пољској и Русији),
обављају се и у другим словенским земљама. Развојем тих центара омогућено је ре
ализовање истраживања усмерених ка старијим и млађим етапама развоја словенског
и европског културног хоризонта. Значај Зборника огледа се у примени синхронодијахроних и компаративних приступа, који доносе резултате о учешћу Словена у фо
рмирању историјско-културног и друштвеног европског простора.
Кристина Ђорђевић
Универзитет Коменски у Братислави
Филозофски факултет
kristina.dordevic@uniba.sk
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ВРЕДАН ДОПРИНОС СРПСКОЈ ЛЕКСИКОГРАФИЈИ
И ФИЛОЛОГИЈИ
Речник славеносрпског језика, огледна свеска,
ПРИР. Исидора Бјелаковић, Ирена Цветковић
Теофиловић и Александар Милановић.
Нови Сад: Матица српска, 2017, 299.
1. Огледна свеска Речника славеносрпског језика, коју су приредили Исидора Бјела
ковић, Ирена Цветковић Теофиловић и Александар Милановић, предавачи на предметима из историје српског књижевног језика у трима универзитетским центрима – Новом
Саду, Нишу и Београду, обогатила је науку о српском језику, а нарочито њене дисциплине ‒ историју српског књижевног језика, историјску лексикологију и лексикографију.1
Огледна свеска будућег речника настала је као резултат рада на пројекту који је под
окриљем Матице српске 1981. године био поверен академику Александру Младеновићу.
Сâм речник у Огледној свесци заузима највећи део књиге и представља њен главни део
(41‒299). Њему претходе краћи следећи делови књиге: Предговор (7‒8), Увод (9‒16), затим поглавље под насловом Макроструктура и микроструктура Речника славеносрпског
језика (огледна свеска) (17‒32), у којем су дати основни подаци о изворима, раду са корпусом, методологији успостављања одредница, структури речничког чланка, поретку
одредница, о приступу проблему лексичких варијаната, лексичким парадигматским односима, лексикографској дефиницији, те обради вишечланих лексичких јединица, а потом
следе спискови коришћених речника, огледних свезака и литературе, списак скраћеница
и извора.
2. Када је о лексикографији реч, овај речник се по много чему разликује од других језичких речника, што је разумљиво узимајући у обзир чињеницу да се у Речнику
обрађује лексика која раније није била лексикографски обрађивана у целини нити
објављена под овим или сличним називом језика у своме наслову2. Наиме, језички
материјал славеносрпског језика по први пут се у нашој науци и култури објављује под
тим именом у наслову овог речника. Славеносрпски језик, који је у науци дуго важио
као језик са готово „неограниченим“ лексичким инвентаром и одсуством норме у погледу писања и избора лексичких јединица, у овом речнику морао је бити представљен
као уређен лексички систем, дакле као систем језика који је, као књижевни језик Срба,
постојао читав век, а чији културни одјеци, нарочито у одређеним књижевним врстама
и жанровима (књижевна поезија и проза, беседе или слова), живе и данас.
О томе колико је за нашу филолошку науку и културу значајна израда речника славеносрпског језика, поједини аутори су оставили убедљив траг. Истражујући славенизме у Његошевим песничким делима, С. Стијовић је истакао потребу за речницима
1
Приређивачи Речника – доц. др Исидора Бјелаковић, доц. др Ирена Цветковић
Теофиловић и проф. др Александар Милановић – потписани су и као његови састављачи,
заједно са др Миленом Зорић и Јеленом Стошић, и као уредници, заједно са упокојеним
академиком Александром Младеновићем и проф. др Љиљаном Суботић.
2
Нећемо пренебрегнути чињеницу да се лексика из славеносрпске епохе обрађује и
у Речнику САНУ. Међутим, она се у том речнику не назаначује експлицитно као славеносрпска, већ се домен њене употребе назначује најчешће употребом квалификатора „сткњ.“ Овај
квалификатор узима се као општи за лексику старијих књижевнојезичких идиома, као што
су српскословенски, рускословенски, руски књижевни језик 18. века, доситејевски језик,
српскословенски језик итд.
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старијег језичког стања, који би пресудно помогли у тачној идентификацији слоја којем
припадају дате речи. За славеносрпски слој у Његошевим песничким делима Стијовић
каже да је „било [тешко] пратити лексику славеносрпског периода, с обзиром на то да за
њу немамо никаквог речника, иако се за таквим делом осећа велика потреба“.3 Он, даље,
каже да „недостатак речника литературе славеносрпског периода омета истраживача у
праћењу настанка разних хибрида, изведеница, посрбица и, посебно, кованица“4, а пре
њега исто су истицали А. Младеновић5, Ј. Кашић6 и други.
3. Један од првих методолошких задатака при састављању овог речника био је како
решити проблем устројства, тј. „стандардизације“ лексичког израза језика чије се речи
описују у речнику, имајући у виду заиста велик избор лексичких варијаната и одсуство нормативне регулативе. Овај нимало лак задатак приређивачи су решили тако што
су се одлучили да славеносрпски језик прилагодиле савременом читаоцу и кориснику наводећи као одреднице речи у фонетској и приближној изговорној форми, према
савременој графији и правопису. Међутим, сам чланак, уз одредничку реч, приређивачи
су уредили тако да он обавезно садржи реч у оригиналном графијском лику (уколико је
основни облик реконструисан, будући да није потврђен у грађи, аутори су то назначили
звездицом), основне граматичке податке о речи, њиховим морфолошким категоријама,
пореклу речи, затим опис значења и потврде из грађе добијене ексцерпцијом примера из
различитих извора. Сматрамо да је овим начином постигнута права мера између тога да
речник буде окренут савременом читаоцу, с једне стране, а, с друге стране, да се у њему
пруже релевантна филолошка обавештења везана за употребу и контекст, оригиналну
графију и правопис, варијанте, одабир извора итд.
Методологија израде речника, почев од одабира извора и селекције грађе, затим
избора лексичких јединица које ће добити статус одреднице, до структуре речничког
чланка, поретка одредница, бележења лексичких варијанти, граматичких информација,
питања графијског система, дефиниција, лексичких односа (синонимија, антонимија)
итд., детаљно је објашњена у посебном одељку под насловом „Макроструктура и микроструктура Речника славеносрпског језика (огледна свеска)“ (17–32). Тамо, поред осталог, сазнајемо да је грађа за Речник узимана из различитих извора, међу
којима спадају дела В. Дамјановића, З. Орфелина, Д. Обрадовића, Н. Лазаревића, А.
Мразовића, А. Стојковића, Ј. Мушкатировића, П. Соларића, М. Видаковића и др., „у
којима је заступљен славеносрпски тип књижевног језика, затим доситејевски и у мањој
мери руски књижевни језик XVIII века. Обухваћена је продукција од 1748. до 1850.
године, при чему у најмлађе изворе спада периодика“ (17). Када је о самој грађи реч,
тј. о одабиру лексема, приређивачи Огледне свеске приступају тоталној ексцерпцији,
изостављајући само ономастичку грађу. Предност оваквог поступка над делимичном
ексцерпцијом његови приређивачи виде у томе што се њиме постиже то да се, поред
увида у појмовни свет народа и њихове историје и културе у датом раздобљу, ствара
и могућност добијања прецизније слике о развоју конкретних речи и њихових облика.
Већ Огледна свеска показује разноликост лексичког састава славеносрпског језика у
погледу порекла лексичких јединица. У Речнику се налазе како речи домаћег порекла
које су се до данас сачувале у сличној фонетско-морфемској форми, као што су човек,
Стијовић, Светозар. Славенизми у Његошевим песничким делима, Сремски
Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1992, 39.
4
Исто, 40.
5
Младеновић, Александар. „Речник текстова славеносрпског периода и нека
питања његове израде”. [У:] Лексикографија и лексикологија. Нови Сад: Матица српска и
Београд: Институт за српскохрватски језик, 1984, 97–101.
6
Кашић, Јован. „Извори и грађа за речник славеносрпског језика”. [У:] Лексико
графија и лексикологија, Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за српскохрватски
језик, 1984, 91–95.
3
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брат, брег, волети, враг, време итд., тако и славенизми, кованице и др. речи настале у
овој епоси, које, као специфичан лексички слој који у свом саставу укључује елементе
двају или више књижевнојезичких идиома, у савременом српском књижевном језику
имају статус архаизама: безделник „онај који чини недела, преступник, грешник“,
безлобије „безазленост, безлобност”, безобразије „дрскост, непристојност, безобразлук”,
бесмертије, глубок, војени, волновати се „узбуђивати се, узнемиравати се”, воображеније
„машта, уобразиља, фантазија, имагинација, замишљање”, вопити „гласно изражавати
очајничку жељу, викати, вапити”, воспетити „спречити, онемогућити”, вражда „свађа,
непријатељство, мржња“, год (време од дванаест месеци, година), всегдашњи, всесилан,
всјачески „свакако, сигурно; несумњиво, у сваком погледу”, всује „узалуд, забадава”,
јестество „природа”, затим речи страног порекла, међу које долазе германизми:
виршофт „домаћинство, посед, имање”, мајстер „занатлија који је положио стручни
испит; занатлија уопште; власник занатске радње, мајстор”, штумадла „собарица,
слушкиња”, интернационализми грчког или латинског порекла: анатема, архијереј,
архитектура, градус „триста шездесети део круга као јединица мере, степен”,
екселенција, математика, материја, турцизми: атар2 „љубав, наклоност”, белај
„несрећа, невоља”, еспап „роба за продају; потрепштине, опрема, одећа”, капамаџија
„занатлија који израђује покриваче” итд.
4. Структура речничког чланка има следеће лексикографске елементе: наслов чланка, тј. одредницу, граматички опис (податак о врсти речи односно морфолошким
категоријама), информацију о језику из којег је реч преузета (код речи страног порекла), навођење једне или више изворних графијских форми (дају се у посебним заградама), дефиниција (опис значења уз навођење синонимних речи, као и упућивање на речи
истог или сличног значења), потврде (примери), изрази (вишечлане лексичке јединице:
терминолошке синтагме и разни лексички спојеви, фразеологизми). Све одреднице у
речнику транскрибоване су и уређене према савременој азбуци српског језика, будући
да Речник није намењен само филолозима, већ и ширем кругу корисника. Ипак, форма у изворном графијском изразу региструје се на двама местима у речничком чланку: у оквиру оштрих ортографских заграда и код навођења извора у којем се потврђује
дата лексема. На крају чланка налазе се подаци о речницима у којима је реч забележена
(речници В. Михајловића, Вуков Српски рјечник, шестотомни речник Матице српске и
Речник САНУ).
5. Посматрано из угла типологије речника, Речник славеносрпског језика је историјски
речник, будући да се у њему доносе речи књижевног језика Срба којим се писало у
другој половини 18. и првој половини 19. века. Тај тип књижевног језика, у науци познат под именом славеносрпски, замењен је реформом Вука Стефановића Караџића
увођењем тзв. језика на народној основи. Поред осталог, дијахронијски карактер овог
речника огледа се у систему одредничких речи, међу којима има врста и облика који
нису својствени савременом српском књижевном језику. Тако је у речнику партиципски
систем приказан уз издвајање партиципа (глаголских придева) у оквиру засебних лексикографских одредница. Такав статус имају и глаголски прилози, трпни придеви, као и
оне форме компаратива и суперлатива чија структура не одговара стању у српском стандардном језику (в. нпр. височајши, највисочији итд.).
Историјски гледано, партиципски систем се из ћирилометодијевске писмености пренео у српски средњовековни књижевни језик, а исто тако и у руски, те га је одатле славеносрпска писменост још увек активно одржавала. У некадашњем партиципском систему,
који се састојао од активних (садашњи и прошли I и II) и пасивних (садашњи и прошли)
партиципа, први се почео повлачити партицип презента пасива на -мъ, док се партицип
перфекта у виду трпног придева добро очувао. Од облика партиципа презента активног
и партиципа претерита активног I постали су још доста раније глаголски прилози односно герундији, који су и данас део граматичког система српског језика (глаголски прилог
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садашњи и глаголски прилог прошли). Два основна активна партиципа (на -ћи и -вши)
употребљавала су се у реченичним функцијама у којима данас уместо њих употребљавамо
друга граматичка средства. Најчешће се ради о партиципима чији би семантички еквиваленти према дубинској структури били представљени односном реченицом са везником
који у функцији атрибута односно придевом у атрибутској функцији. Стога је у овом речнику тако и поступљено – партиципи садашњи на -ћи и партиципи прошли на -вши описани су лексичко-граматички као односна зависна реченица са везником који и обликом презента, односно перфекта глагола у основи: уп. нпр. лежашчи, -а/-аја, -е/-еје „који лежи”,
превосходјашчи, -а/-аја, -е/-еје „који надмашује, превазилази”, погипши, -а, -е „који је погинуо” итд. Када је реч о континуантама партиципа презента пасива, данас трпни придев
у атрибутској функцији нема само улогу партиципа претерита пасива, него је надоместио
и функцију партиципа презента пасива, а, такође, функцију партиципа презента пасива
обављају и друга лексичко-семантичка средства, као што су придеви пасивног квалификативно-глаголског значења на -ив/-љив. Примере обраде и ове врсте партиципа налазимо
у речнику – уп. нпр. називајем, -а, -о (-и, -а/-аја, -о/-оје) „који се зове”, гоним, -а, -о (-и,
-а/-аја, -о/-оје) „који је гоњен, којег гоне, гоњен” итд.
6. У Огледној свесци речника коришћено је неколико типова лексикографских
дефиниција одредница. Најчешће је употребљавана описна лексикографска дефиниција,
којом су описивана лексичка односно граматичка значења речи, уп. нпр. заходити „примицати се хоризонту, нестајати иза хоризонта, губити се, нестајати (о Сунцу, Месецу)”
или долама „део народне ношње, мушка или женска горња одећа са рукавима (најчешће
од чохе) која се обично не закопчава и која сеже до испод колена” према предлогу без
„за исказивање изузимања, искључења, немања, недостајања […]”. Типске лексичкограматичке дефиниције коришћене су за дефинисање одређених творбених типова, нпр.
код именица на -ост: благост „особина онога који је благ, онога што је благо”, код компаратива и суперлатива: више „комп. од много”, височајши, -а/-аја, -е/-еје „суп. од висок” итд. У великој мери коришћене су „краће”, синонимске дефиниције, тако што се
реч дефинише давањем синонима у дефиницији, нпр. довека „заувек, увек, стално, непрекидно”, дозвољеније / дозволеније „дозвола, допуштење, пристанак” итд. У Речнику
је, додуше у мањој мери, коришћена синонимска дефиниција од једног синонима, нпр.
компартамент „део”, комшија „сусед”, магазин „часопис”, одшествије „одлазак” итд.
У високом степену дефиниције су преузимане из једнотомног и вишетомног Речника
МС и Речника САНУ. Такође, из наведених речника преузет је и систем хијерархизације
и обраде полисемичних структура лексема, а додатну вредност лексикографском опису у речнику пружају илустрације цртежом (в. нпр. кут оштри, кут прави). Значења су
поуздана, заснована на реалној грађи у корпусу, дакле, у речнику су наведене „само оне
семантичке реализације лексема за које постоје потврде у анализираној грађи“ (26). Оно
што додатно подиже квалитет речника јесу речи које су по први пут у овој књизи научно лексикографски обрађене. Споменућемо само неке: благошчасно, бљадословије,
варахнути, домувозврашченије / домувозвраштеније, количественица, краснонаравије,
купечество, меровежествен, меровежество, мздопремчивост, мјеровједец / мероведац, морестрадалец / морестрадалац, надјејати се / надејати се, настојашчи,
невоздржаније, недостаточество, неистовство, непочитаније, неудобвразумитељно
/ неудобвразумително, нињешњи, нишчетен, нравоучитељан, обикновеније, обикновено, обитајушчи, одшествије, получавати, попеченије, потвореније, превосходјашчи,
препетствије, претпријатије, притворноулагљив, притјажавати, причисљавати,
пришедши, прозјабавити, риболовитва, самољубац, свирепствовати, својељубије,
скврнословије, склоњеније, скорб, славољубије, сластољубије, сострадателан, срцеведац, тајнохраненије, ујазвити, униније, ходатај, храбродушије, честократно итд.
7. У овом кратком приказу Огледне свеске будућег речника пружили смо само
најопштија обавештења о њеној структури и садржају. О поступцима израде језичких
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речника није похвално да говори и пише онај који сâм није учествовао у његовој изради. Ма колико то необично изгледало, у речницима се лексикографски поступак никада
не региструје, а све то што корисник (чак и пажљивији читалац) може видети, само су
обриси и фрагменти. Дубина лексикографског поступка и рада, коју чине подаци које
лексикограф додаје претходним знањима о некој речи – почев од њене фонетике и граматике, порекла, употребе, графије, па све до најтананије значењске нијансе – остаје неприметна и за најдобронамерније и најпозваније читаоце (а нарочито за оне недобронамерне, ако их има). Од читавог поступка кориснику остају видљиви само закључци који
се „посредно одражавају у дефинисању и семантичкој филијацији”7. Да ли треба рећи
још и то да је свака урађена лексикографска одредница права мала филолошка студија
о једној речи. Пажње је вредан сваки научни рад, а колико их овде у једној књизи има!
Да ли се при изради Речника славеносрпског језика његови приређивачи сусрећу са
тешко решивим филолошким питањима и проблемима? Верујемо да се сусрећу и да су
ти проблеми заиста бројни. Као један од главних разлога због којег су српска наука и
култура досад биле ускраћене за такав речнички подухват, у стручној јавности је почесто навођен тај што славеносрпски језик није био нормативно и правописно кодификован, посматрано из угла савременог стандардног књижевног језика. Постављала су се
бројна питања попут оних Како пронаћи и адекватно описати све лексичке варијанте
које се очитавају на више фонетских и граматичко-правописних нивоа?, Како доћи до
најбољег решења?, Како учинити компромис између исцрпсности и рационалног обима?
итд. Лексикографски посао пун је „разних специфичних невоља и замки и оптерећен
сложеним и мучним компромисима” које лексикографе „стављају пред неугодан избор:
или се мирити с њима – макар колико нерадо, или се мирити с перспективом да послови остану неурађени“8. Приређивачи и аутори Огледне свеске Речника славеносрпског
језика одлучили су се за први, по нашем суду – прави избор.

				

7

1967, 200.

8

Владан Јовановић
Институт за српски језик САНУ
Vladan.Jovanovic@isj.sanu.ac.rs

Пешикан, Митар. „Невоље рада на нашим описним речницима”. Наш језик XVI/3,
Исто, 191.
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ДЕЈАН МАРКОВИЋ, КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА У НАСТАВИ
РУСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ.
Ниш: Филозофски факултет у Нишу, Библиотека Профил, 2015, 152.
На седници Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Нишу
2005. године прихваћен је предлог пројекта „Компјутер као помоћ у настави страних језика и превођењу“ који смо предложили у својству управника новооснованог
Института Групе за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу. У тим
су били укључени доцент др Леонид Стоименов са Електронског факултета у Нишу
као и мр Дејан Марковић са Групе за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу. Поднели смо пријаву Министарству за прихватање таквог пројекта. Пошто
смо закаснили са слањем припремљеног подробног образложења, тај пројекат није
финансијски подржан, али је докторска дисертација под насловом Конфронтациона
анализа компјутерске лексике у руском језику у поређењу са српским одбрањена 2010. године у Београду на Филолошком факултету пред Комисијом: проф. др Вучина Раичевић,
проф. др Предраг Пипер и проф. др Надежда Лаиновић-Стојановић. Ова монографија,
чија је основа у поменутој дисертацији, такође је део реализације и тога пројекта.
Филозофски факултет, који је прихватио тему и образложење пројекта као и учесници у његовом осмишљавању могу бити поносни. Ово поткрепљујемо посветом Дејана
Марковића на поклоњеној књизи: „…Наш несуђени пројекат је резултовао мојим докторатом.“ Очекују се даља истраживања ове комплексне, нове и актуелне области чији
развој прати развој нових информационих технологија.
Монографија Коришћење интернета у настави руског језика и књижевности др
Дејана Марковића, ванредног професора на Департману за руски језик и књижевност
Филозофског факултета у Нишу има 152 стране. Разматрају се могућности употребе
интернета у усвајању компјутерске лексике и фразеологије на различитим степенима
наставе руског језика у српској говорној средини и у различитим профилима образовних установа, као и приликом одабира компјутерске лексике за уџбенике и приручнике
руског језика намењених настави у српској говорној средини. Пракса недвосмислено
показује да је коришћење Интернета при превођењу не само пожељно, већ и неопходно, па се отуда и све чешће користи и приликом превођења текстова са руског на српски
језик и обратно.
Књига садржи седам делова, Закључак и Списак коришћене литературе.
У првом поглављу: Коришћење интернета у наставној пракси аутор нас води кроз
историју интернета, одређује циљеве коришћења интернета у настави страног језика,
одређује могућности коришћења интернета као наставног средства, наводи дидактичке
функције интернета и предлаже решавање дидактичких задатака за предмет руски језик,
даје преглед могућности интернета у настави страног/руског језика, интернет види као
средство за проналажење информације и даје приказ његовог практичног коришћења
на часу.
У поглављу Интернет као наставно средство за развијање видова говорне делатности, Дејан Марковић представља интернет као основни извор аудирања, под чим се
подразумева процес слушања и разумевања страног говора.
Сам наслов Комуникативни приступ и интерактивност у комуникацији путем интернета, сугерише олакшани развој комуникативности на интернету.
У четвртом поглављу Програмирана метода учења обрађује се питање употребе рачунара као лингводидактичког средства приликом обраде новог наставног материјала.
У поглављу Развијање интеркултурне компетенције истиче се значај развијања
ове компетенције код оних који уче страни/руски језик, а коришћењем интернета се
Славистика ХХII/2 (2018)

318

Прикази

најлакше долази до тог циља, до приближавања култури народа чији се језик изучава.
Kоришћење интернета „пружа ученику/студенту могућност да кроз језик осети и доживи руски национални менталитет у интеркултуралном дијалогу и интеракцији са
његовим представницима“.
Сајтови за проширивање знања из руског језика представљају најинтересантнији и
најкориснији материјал који доприноси усвајању и развијању граматичких, лексичких
и комуникативних знања и вештина у виду тестова, истраживачких задатака, вежбања,
диктата и других дидактичких садржаја. Пошто се аутор вешто сналази у коришћењу
интернета, зналачки je одабрао и препоручио значајан број интернет страница са оваквом садржином.
У седмом подељку Лингвистички ресурси интернета аутор наводи мрежне ресурсе
руске лингвистике и предлаже најважнија лексикографска остварења. Ту су и сајтови о
руској књижевности и њеном истраживању у научне и наставне сврхе.
У Закључку се резимира ауторово мишљење о важности коришћења интернета у настави руског језика и књижевности.
Структура књиге прати садржај који се разрађује и нуди корисницима књиге.
С лингводидактичког становишта, разрађивана тема је веома актуелна и од посебног
је значаја за савремену наставу страног/руског језика. Свако од ових поглавља заслу
жује и ширу разраду, па се на основу праксе у настави и приликом превођења, могу
продубљивати и проширивати.
У нашој средини, осим ретких почетних истраживања и конкретних програма за
коришћење рачунара у настави страних језика, посебно руског језика, припреманих на
Електронском факултету у Нишу осамдесетих и деведесетих година XX века скоро да
није било литературе која би помогла нашим студентимма и професорима да користе
савремене тековине информационих технологија, интернет, чије коришћење, као што се
да закључити на основу истраживања и примера датих у рукопису, може бити изузетно продуктивно у настави руског језика у српској говорној средини. Према речима самог аутора, примена интернета приликом превођења текстова с руског језика на српски
језик и обратно умногоме доприноси бољем и квалитетнијем преводу изворног текста и
смањује трајање преводилачког процеса.
Сматрам да ова монографија представља врло корисну книгу којом ће се служити
првенствено студенти не само русистике, професори руског језика на разним нивоима образовања, преводиоци са руског језика и на руски, али и сви други корисници
који желе да прошире своје знање руског језика и да добију информације о руској култури, руским реалијама, туризму, трговини и науци уопште.
С обзиром на то да Дејан Марковић већ дуже користи и проверава предложени мате
ријал у наставној пракси и у радовима саопштеним на састанцима са професорима руског језика у Нишу и на Скуповима слависта у Београду и добија позитивне оцене, свесрдно је препоручујемо.
Надежда Лаиновић Стојановић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
nadmir@sbb.rs

Славистика ХХII/2 (2018)

Прикази

319

КЛЮЧ К «ШКАТУЛКЕ»
М. Е. САВИЦКАЯ. РУССКИЙ ЯЗЫК:
ПРАКТИКУМ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ.
Минск: МГЛУ, 2017, 80.
Общение на любом языке охватывает разные виды речевой деятельности: говорение, письмо, слушание, чтение и др. Важную роль в их формировании играет работа
над текстом и связанные с ним задания. В практике преподавания русского языка как
инославянского и иностранного (далее — РКИ) востребованы пособия для чтения, например (Александрова 2006; Бокова 2011; Голубева 2011; Губиева 2013; Курлова 2007;
Новикова 2017; Чубарова 2014).
Особое место среди таких книг занимает «Шкатулка», впервые опубликованная в
2005 году, очень популярная и в 2017 году выпущенная уже девятым изданием (Чубарова
2017). Ее активно используют многие преподаватели РКИ и их студенты. При работе с
названным пособием нередко возникает желание проанализировать тот или иной текст
в разных аспектах, развить поданные там идеи, обратиться к трудным и интересным
словам и выражениям, закрепить знания студентов, вовлечь их в речевую деятельность.
Однако порой это оказывается затруднительно, так как для некоторых историй предусмотрено одно-два упражнения: знакомство с новыми словами и ответы на вопросы.
Руководитель авторского коллектива О.Э. Чубарова сама замечает, что в «Шкатулке» содержится «недостаточное количество упражнений, которые могли бы способствовать
лучшему усвоению новой лексики и грамматических форм» (Чубарова 2007: 112).
В 2017 году Мария Евгеньевна Савицкая, преподаватель Минского государственного
лингвистического университета (МГЛУ, Беларусь) попробовала восполнить указанный
пробел, подготовив пособие «Русский язык: практикум по развитию речи», в котором
представлены разнообразные задания к текстам из «Шкатулки». Это издание предназначено для обучения русскому языку как иностранному, что и отражено в его специфике.
Книга состоит из предисловия, заданий к текстам и их классификации по лексическим темам. В практикум вошли 32 текста из представленных в «Шкатулке» 110.
Каждому из них посвящен отдельный раздел. Его открывает рекомендация прочитать
соответствующую историю в «Шкатулке», затем приводится таблица опорных слов, для
которых подготовлены один или два вопроса. Эта таблица помогает сформировать первичный навык использования новых слов.
Положительным моментом является то, что задания соответствуют принципу «от простого к сложному», т. е. от тренировочных лексико-грамматических упражнений к условно-речевым и речевым в соответствии с изучаемыми лексическими и грамматическими
темами. Автор тщательно обдумала задания, апробировала их при индивидуальном и
групповом обучении. Закреплению лексики будут способствовать такие упражнения, как
кроссворды, подбор антонимов и синонимов, подбор слова по его определению, составление словосочетаний и определений для слов или изображенных на рисунке предметов,
поиск лишнего слова. На повторение грамматики направлены упражнения, где нужно
вставить слова в нужной форме или продолжить высказывание. Для развития речи предложены задания на сочинение мини-рассказов с указанными словами, схемы и вводные
части диалогов, проблемные вопросы, ситуации и др. Так, в разделе «Поговорим!» автор приводит достаточное количество вариантов (диалогов, вопросов) на выбор для построения высказывания или беседы в соответствии с уровнем владения русским языком.
В книге много иллюстраций, что повышает интерес студентов к выполнению заданий, а главное, способствует скорейшему усвоению новой лексики благодаря зрительСлавистика ХХII/2 (2018)
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ной памяти. Часть из них имеет сопровождающее, дополняющее значение, а некоторые составляют основу упражнений, например: перескажите текст по рисункам (с. 5),
составьте рассказ по картинкам (с. 14), вместо картинок напишите слова (с. 17, 37),
назовите изображенный предмет и опишите ситуацию в тексте, где он использовался
(с. 8, 50, 64), «скажите, что происходит, используя глаголы движения» (с. 61–62) и др.
Представляется, что учащиеся будут охотно обсуждать по картинкам, какой город старше, какой президент выше, бюджет какого фильма больше и т. п., формируя и закрепляя
таким образом знание компаратива (с. 32–34). Вместе с тем задание «Ответьте на вопросы по модели» не представляет зрительно очевидного ответа и требует конкретных
знаний и эрудиции преподавателя либо использования при его подготовке интернетресурсов. К подобным упражнениям предлагается включить ответы или справку для
преподавателей в конце пособия (рост, дата, температура воздуха, стоимость и т. д.).
Задания № 2 и 5 на с. 74–76 рекомендуется дополнить исторической справкой о праздниках. Также целесообразно привести ключи к кроссвордам: «Найдите прилагательные
из текста. Одного нет! Какого?» (№ 1 с. 4) и «В каких местах внуки искали рецепт?» (№
1 на с. 16). Вместо формулировки «Составьте предложения с данными словами» можно использовать «Составьте предложения из слов, данных в каждой группе» (№ 2 на с.
8). Задание № 3 (на с. 8-9) состоит из двух частей. Вероятно, автор предполагал распределение слов из рамки по пяти группам, в то время как вторая часть задания относится к картинкам. Необходимо разграничить эти два задания. В упражнении № 2 на с. 61
в целом удачно подобраны глаголы движения и иллюстрирующие их фотографии, однако не совсем понятно, какой глагол движения подразумевается на третьей картинке.
Возможно, стоит ее исключить или заменить на более ясную иллюстрацию действия.
В книге М.Е. Савицкой содержится список текстов по лексическим темам (с. 77–78),
что соответствует темам основного учебника «Жили-были» (Миллер 2011), используемого на курсах русского языка МГЛУ. Однако на подготовительном отделении основным учебником служит «Русский язык как иностранный» (Санникова 2014, часть 2), в
котором все учебные темы распределены по грамматическому аспекту таким же образом, как в «Шкатулке». Следует отметить тот факт, что практикум содержит лишь третью часть «Шкатулки», а для преподавателей само наличие упражнений на отработку
лексики и грамматики является мотивирующим фактором для выбора текста для чтения. По нашему мнению, в пособие М.Е. Савицкой стоит включить классификацию текстов по грамматическому аспекту и снабдить ее (как и имеющийся список текстов по
лексическим темам) номерами страниц. Может быть, следует дополнить содержание (с.
79) номерами страниц рассматриваемых текстов по «Шкатулке».
Указанные выше замечания имеют рекомендательный характер и не умаляют достоинств подготовленного практикума, который, несомненно, создан на высоком методическом уровне и соответствует требованиям к такого рода изданиям. Пособие занимательно, наглядно, хорошо структурировано. Рассматриваемый практикум окажет
содействие преподавателям РКИ в совершенствовании методики проведения занятий,
будет способствовать повышению их профессиональной компетенции, поможет иностранным студентам в более глубоком освоении основ русского языка.
Ценность пособия повышает и культурологический компонент. Автор обращает внимание читателей на особенности быта и климата в Беларуси и России, важные события
(полет Ю. А. Гагарина в космос и др.), уместно вводит названия городов и достопримечательностей. Удачно раскрыта тема «Календарь в России», где содержится материал о
праздниках, обычаях и традициях.
Книга может использоваться на подготовительных отделениях вузов, на курсах русского языка и при самостоятельном изучении. Есть основания полагать, что пособие
найдет широкое практическое применение и выдержит не одно издание.
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ЈЕЛКА МАТИЈАШЕВИЋ
(1939–2018)
Проф. др Јелка Матијашевић (1939–2018), дугогодишњи редовни професор на Од
секу за славистику Филозофског факултета у Новом Саду, упокојила се у Господу дана
2.9.2018. године у 79. години живота. Током своје богате каријере оставила је дубок траг
у срцима својих колега и многобројних студената, а својим научним истраживањима и
радовима дала велик допринос српској, југословенској и светској славистици.
Проф. др Јелка Матијашевић дипломирала је на Катедри за руски језик и књижевност
Универзитета у Београду 1963. године. Године 1969. стекла је звање магистра наука одбранивши магистарску тезу под насловом „Суфикс -ка у руском и његови еквиваленти
у српскохрватском језику“. На истом факултету је 1977. године одбранила докторску
дисертацију под насловом „Развитак суфикса с елементом -к- у руском језику“.
Опсег научних питања којима се професорица Јелка Матијашевић бавила био је заиста широк: поред дериватологије у словенским језицима, бавила се лексикологијом
и морфологијом руског језика, као и контрастивним истраживањима руског и српског
језика у овим областима. Објавила је бројне радове у српским и руским научним часописима и колективним монографијама и учествовала на многим конференцијама, у
земљи и иностранству. Овакав њен однос према струци није остао непримећен: за изванредан допринос развоју русистике и славистике добила је Повељу почасног члана
Славистичког друштва Србије.
Професорица Јелка Матијашевић је своју научну и наставничку каријеру отпочела на универзитету у Приштини, где је 1984. године изабрана у звање редовног професора. Године 1986. своју научну и наставну каријеру наставила је на Катедри за руски
језик и књижевност Универзитета у Новом Саду, којој је током двадесет година дугог и
преданог рада посветила највећи део своје неисцрпне енергије. Истицала се како својом
стручношћу тако и својим високим људским и моралним квалитетима, а на себе је увек
спремно и одговорно преузимала бројне обавезе и то у годинама које нису биле нимало
лаке ни за Катедру, ни за нашу земљу, при чему се увек спремно хватала у коштац
са небројеним проблемима. Чланови Катедре за руски језик вечно ће бити захвални
професорици Матијашевић за то што је и у тим најтежим тренуцима, у дугом периоду
сваковрсних превирања у друштву, беспоговорно прихватала нимало лаку функцију
њеног шефа, и то у више наврата. И тада је својом благошћу, одлучношћу и животном
мудрошћу умела да у тешким ситуацијама преузме одговорност за нимало лаке одлуке у
име очувања Катедре, трудећи се свим силама да сачува њено јединство и добронамерне
људске и професионалне односе међу њеним члановима. Данас смо сведоци да је у томе
и успела. Већина наставника и сарадника који сада раде на Катедри за руски језик и
књижевност са поносом истиче да су некадашњи студенти професорице Матијашевић и
спремно корачају путем који је она утрла, трудећи се да наставе тамо где је она застала
и да барем покушају јој се приближе својим односом према струци.
На Катедри за руски језик и књижевност проф. Јелка Матијашевић је предавала
Морфологију руског језика и у програм свог предмета пионирски увела наставу творбе
речи, која је и данас његов саставни део. Многим генерацијама држала је и курс из
Стилистике руског језика и Методике наставе руског језика, једнако предано и савесно,
мада то нису биле примарне сфере њених интересовања, и успевала да заинтересује
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студенте, међу којима је и аутор ових редова, да се баве истраживањима и у тим две
ма областима. Несумњиво је да ћемо је сви памтити као изванредног наставника, ко
ји је ширином свог знања и интересантним предавањима пленио своје студенте, те
их сопственим примером учио како треба да се односе према свом будућем позиву.
Професорица је била и посвећен ментор, који је у научни свет лингвистике увео и неке
од садашњих наставника и сарадника не само Новосадског универзитета већ и других
у Србији и изван ње.
Професорицу Јелку Матијашевић испратили смо у пензију 2007. године, али се заправо од ње никада нисмо растали јер она ни у својим пензионерским годинама није
прекидала контакт ни са науком, ни са члановима Катедре. Данас се само са сетом можемо сећати њених честих долазака у семинарску библиотеку, брзих поздрава када бисмо
се сусрели на паузама између часова, и, нарочито, увек топлих разговора након бројних
предавања на Филозофском факултету или у Матици српској. И тада се са пажњом интересовала како за живот и рад Катедре тако и за животе и успехе њених чланова, међу
којима је данас највише њених некадашњих студената, које је с љубављу звала својом
„духовном децом“, а студенте својих студената својим „духовним унучићима“. Искрено
се радовала свим успесима својих колега и студената, како оним професионалним тако и
оним животним, породичним, до којих је увек држала. Последњи пут нас је професорица Матијашевић посетила маја ове године, када је, као и увек претходних година, присуствовала завршном концерту студената нашег одсека. Дубоко смо јој захвални за време
које нам је тада посветила, за лепе речи и незаборавне топле осмехе који су учинили да
на моменте можда и помало себично заборавимо на њену тешку болест и физичке напоре које је несумњиво уложила у долазак на дружење са колегама и студентима након
концерта. Скромна, каква је била, није нас оптерећивала својим проблемима, него се и
у тим, својим најтежим тренуцима радовала сусрету са нама и интересовала се за наше
животе, трудећи се да нас топло и искрено посаветује и подржи.
У годинама које су пред нама, бројни радови професорице Јелке Матијашевић
сведочиће о научној доследности, систематичности и проницљивости истраживања која
је професорица спроводила и бити путоказ и новим генерацијама младих истраживача
који нису имали срећу да је лично познају, али и нама који смо имали ту привилегију.
Оно по чему ће је памтити генерације које су имале част да буду њени студенти и колеге биће и незабораван људски контакт и топлина. Професорица Јелка Матијашевић отишла је тихо и ненаметљиво, а ови редови представљају покушај да јој се још једном
у своје и име свих са којима је радила и које је учила захвалим за све што нам је несебично давала свих ових година – за године посвећеног рада на развоју русистике и славистике у Србији, за године посвећене Катедри за руски језик и књижевност у Новом
Саду, за мудрост, топлину и љубав коју је несебично ширила и осмех који ће остати у
сећању свима нама.
Нека јој је вечан спомен!
Наташа Ајџановић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
najdzanovic@ff.uns.ac.rs
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У СПОМЕН НА ПРОФ. ДР ВИТОМИРА ВУЛЕТИЋА
У Новом Саду је 6. септембра 2018. године у 92. години живота преминуо проф. др
Витомир Вулетић, стални члан Матице српске, слависта, русиста, историчар руске и
српске књижевности и српско-руских књижевних и културних веза.
Проф. Вулетић рођен је 26. јануара 1926. године у Лончанику, код Уба. О самом
почетку свог живота проф. Вулетић је у књизи својих сећања записао: „Поникао сам
на њиви, у бразди, био сам као трава која мисли да се време мери дању положајем и
кретањем сунца, ноћу положајем и кретањем месеца и звезда. Мислио сам да је то око
мене укупност света, да је свет увек такав био и да ће заувек такав остати. Кад сам поодрастао, научио сам да се време мери сатом и дању и ноћу, независно од кретања сунца, месеца, звезда и сазвежђа, да сам не само дете својих родитеља, дедин унук, брат
своје браће, ђак своје школе, већ и становник свога села, своје општине, своје отаџбине.
Пут до тих сазнања био је дугачак и трновит, али и пут, на коме се није загубила свест
о непрекидном кретању сунца, месеца, звезда и сазвежђа, нити су се загубиле примарне представе о животу, на земљи, у трави и на небу.“ (Сусрети са собом, књ. 1, стр. 1).
Проф. Витомир Вулетић био је један од многих српских интелектуалаца који је
рођен на селу, искусио и сиромаштво, а затим и неупоредиво тежа искушења, али и
многе лепоте живота. Већи део радног века провео је као универзитетски наставник и
историчар књижевности.
Српска славистика друге половине ХХ века дала је поштовања вредне плодове, а
највише су дали они који су највећи део свога радног века стварали у посебно тешким
околностима. Том нараштају, које је ратне године заменило студијама славистике, припадао је и Витомир Вулетић. Њихови почеци у славистици били су далеко од лагодних.
Без уобичајене средњошколске припреме за студије, уз различита ограничења у времену
поратне оскудице, у условима тешких политичких искушења, која су на многима оставила трајне ожиљке, али која су дала и велико животно искуство, представници првог послератног поколења српских слависта прегли су да раде на пољу словенске филологије
с великим жаром, који их није оставио ни кад су дошли у године за посебно уважавање.
Њихова натпросечна радна оптерећења нису се смањивала ни када су студентске
клупе заменили катедрама као предавачи и професори, само се променила природа
многобројних обавеза које су имали. Неки су, и поред несумњивог истраживачког дара,
морали, мање или више, жртвовати научни рад наставним обавезама. Витомир Вулетић
је био међу онима ређима у свом славистичком поколењу који су успели да се пуном снагом остваре на свим плановима – и у настави, и у научним пословима, и у организацији
научног и наставног рада, и у широј културној делатности, и у личном животу. Тај лични подвиг проф. Вулетић је остваривао мирно и предано, без вајкања на многе околности које му често нису ишле на руку него су то била искушења која је требало савладати.
Врло будно је пратио научна, културна и друштвена збивања у свом времену, а оставио у својој струци значајан траг – пишући о историји руске књижевности, проучавајући
српско-руске везе, предајући руску књижевност и руководећи Катедром за руски језик и
књижевност Универзитета у Новом Саду.
Живот Витомира Вулетића био је испуњен стварањем, предавањима, пријатељствима,
великим мислима и лепим осећањима, а посебно породичном топлином.
Али његов живот био је обележен и трагичном чињеницом да је у младости доживео страхоте голооточког логора, кроз који су прошли људи оптужени да су подржали
резолуцију Информбироа. У својим тротомним сећањима томе је посветио само двадеСлавистика ХХII/2 (2018)
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сет страна под насловом „У паклу“ (стр. 78‒99). Па и тако шкрто пишући о свом искуству са Голог отока, проф. Вулетић није пропустио да се с топлином сети примера искрене солидарности и истинске људскости које је тамо повремено доживео.
Проф. Витомир Вулетић докторирао је 1964. године на Филозофском факултету у
Београду дисертацијом Идеолошки и естетички погледи Светозара Марковића и руски
револуционарни демократи. На Филозофском факултету у Новом Саду предавао је руску књижевност од 1962. године до одласка у пензију 1987. године. Био је покретач многих научних активности на Катедри (пројеката, научних седница катедре, међународне
сарадње). Био је иницијатор и руководилац научног пројекта Катедре Руско-српска
истраживања у области језика, књижевности и културе од 18. до 20. века, у који су
били укључени скоро сви чланови Катедре, а резултати су публиковани у српској и
југословенској научној периодици или као посебна издања.
Развоју Катедре за руски језик и књижевност Филозофског факултета Универзитета
у Новом Саду проф. Витомир Вулетић посветио је много добре воље, времена и труда,
за шта му и данашња поколења студената, наставника и сарадника дугују посебну захвалност. Био је један од њених најуспешнијих представника.
Проф. Витомира Вулетића први пут сам видео пре педесет година када је на пријему нових студената, седећи са другим професорима у првом реду, устао и осмехнуо нам се, што се
утиснуло у памћење као лепа и значајна слика, каквих је касније било још веома много. Тако
сам се током недавно одржаног 16. Међународног славистичког конгреса више пута сетио
да је, када је 1978. одржаван Међународни славистички конгрес у Загребу и Љубљани, проф.
Витомир Вулетић, тада шеф Катедре, на тај конгрес повео колегиницу Душанку Мирић и
мене, иако смо били врло млади асистенти и нисмо могли отићи на конгрес с рефератима.
То је био гест пажње и поверења професора према онима који су тек закорачили у свет науке као и убеђење да ће им то бити корисно на многе потоње године, као што је и било, што
заслужује да се са захвалношћу памти. Таквих знакова подршке било је касније још много.
Са катедре, факултета и универзитета интересовања проф. Вулетића ширила су се на
Матицу српску, Нови Сад и збивања у њему, пре свега културне и политичке догађаје, а и
на друге градове и места у којима је он живео и радио, пре свега у Србији, Југославији и
Русији, на контакте са многим југословенским интелектуалцима, највише професорима и
књижевницима. Збивања око себе пратио је врло пажљиво, анализирао, оцењивао, предвиђао.
За посебан допринос на пољу славистике проф. Вулетић је од Славистичког друштва Србије добио Повељу почасног члана тога друштва и Повељу «Радован Кошутић» за
животно дело.
У Матици српској, чији је био један од најугледнијих сталних чланова, проф. Вулетић
је сарађивао више од пола века на различитим пројектима, у одборима и часописима, као
уредник и сарадник. Био је иницијатор за покретање часописа Зборник за славистику (данас Зборник Матице српске за славистику) и један од најдрагоценијих његових сарадника. Био је такође дугогодишњи главни уредник едиције „Библиографије“ Матице српске.
Проф. Витомир Вулетић свој научни рад усмерио је на три главна правца: историја руске књижевности, српско-руске књижевне везе, историја српске књижевности и културе.
У све три области оставио је веома вредне научне доприносе – монографијама, чланцима
и рефератима на научним скуповима, и стекао је заслужени углед врсног познаваоца словенске књижевне и културне историје, и међусловенских књижевних и културних веза, посебно руских и српских, о чему сведочи богата библиографија његових радова, објављена
у Зборнику Матице српске за славистику, св. 69. Лична библиографија проф. др Витомира
Вулетића садржи око триста јединица, укључујући књиге: Петар Кочић. – Београд : Рад,
1961; Petar Kočić. – 2. izd. – Beograd : Rad, 1962; Светозар Марковић и руски револуционарни
демократи. – Нови Сад : Матица српска, 1964; Руска књижевност XIX века : од Жуковског
до Гогоља. – Београд : Научна књига, 1971; Мисао и реч Светозара Марковића. – Врњачка
Бања : Замак културе, 1975; Руска књижевност XIX века : од Жуковског до Гогоља. – 2.
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изд. – Београд : Научна књига, 1976; Mihail Šolohov u srpskoj i hrvatskoj kritici. – Novi Sad :
Insititut za strane jezike i književnosti Filozofskog fakulteta, 1981; „Ревизор“ Николаја Гогоља.
– Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1983; Почеци српског реализма и руска
култура. – Нови Сад : Институт за стране језике и књижевности Филозофског факултета,
1985; Руско-српска књижевна поређења. – Нови Сад : Матица српска, 1987; О српским
писцима : расправе и огледи. – Ваљево : Ваљевска штампарија, 1992; Руси и Срби у сусрету.
– Нови Сад : Матица српска, 1995; Руске књижевне теме. – Београд : Светлосткомерц,
1996; Светозар Марковић – песник Србије на Истоку. – Београд : Просвета, 1997; Николај
Гогољ и његове три „идиле“. – Нови Сад : Матица српска, 2004; Радован Бели Марковић :
стилске и језичке игре. – Ваљево : Издавачко предузеће Колубара, 2005; Сусрети са собом.
– Уб : Ваљево-принт, 2005; У руско-српском књижевноисторијском простору, Београд :
Славистичко друштво Србије, 2007; Пера Тодоровић, Русија и Обреновићи, Нови Сад :
Платонеум, 2010; Толстој и смрт, Нови Сад: Академска књига, 2010; Достојевски и универзална конфликтност, Нови Сад: Академска књига, 2011; Сусрети са собом. [Књ. 1-2],
књ. 3, Уб : Културно-спортски центар ; Градска библиотека «Божидар Кнежевић», 2012;
Критика књижевне историје, Београд : Славистичко друштво Србије, 2013; Тургењев и
племићка гнезда, Нови Сад : Академска књига, 2014.
Проф. Витомир Вулетић објавио је и више приређених издања и превода из руске књижевности.
У тренуцима када се с неким растајемо у земном животу, обично у мисли навиру, пре
свега, две речи - сећање и захвалност.
Исидора Секулић је једном приликом записала да сваки човек, као Свети Симеон
Столпник, стоји на врху стуба својих сећања, и што су му сећања богатија, стуб је виши.
Своја богата сећања проф. Вулетић је објавио у две књиге (три тома) под насловом
Сусрети са собом. Други том прве књиге завршава се призором у којем он посматра
пријатеља, универзитетског професора, који клечи пред запаљеном свећом на улици, на
месту на којем је изгубио сина. У души, с њим клечи и онај који га посматра, а у себи
мора клекнути и читалац, који посматра обојицу. На хоризонту очекивања расплета трагичне сцене помаља се наслов те књиге Сусрети са собом. Да, заиста, кад год успемо да
истински приникнемо у радост или муку другога и да је доживимо као своју, сусрети са
другима постају сусрети са собом.
Истовремено, редови сећања које пишемо или читамо титрави су и непостојани као
пламен свеће на отвореном, а од проживљеног живота или од његовог најбогатијег дела,
када се, како каже Црњански, распе што је било и кад човек приклони главу на оно што
га чека, као највеће богатство остаје трепераво сећање на оне које смо поштовали, пред
чиме се на раскрсници живота смерно стоји или скрушено клечи.
Стога је тај призор слика концентрисане трагика растанка, али и симбол трајања
у нама оних који су истовремено и заувек отишли и заувек у нама остали. Трајаће и
сећање на проф. др Витомира Вулетића.
Проф. Витомир Вулетић многе је обрадовао, многе научио, поучио, упутио, подржао,
заштитио, охрабрио. Зрачио је добронамерношћу и његов лик светлеће заувек у онима
који су га икад упознали.
Нека је вечан спомен професору Витомиру Вулетићу.
Предраг Пипер
Српска академија наука и уметности
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
predrag-piper@ya.ru
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БИБЛИОГРАФИЈА ПРОФ. ДР ВИТОМИРА ВУЛЕТИЋА
(за период 2006–2018)
Реч-две пре библиографије радова...
Као студент руског језика нисам била у прилици, на жалост, да руску књижевност
учим од професора Вулетића, али сам га упознала касније као корисника моје семинарске библиотеке у коју је често долазио по материјал за своје радове и публикације.
Топлина, драгост и благородност могла се осетити у свакој његовој речи. Увек се радо
присећао својих студентских дана и наставничког рада на Катедри за руски језик и са
посебном емпатијом говориo о том периоду. A ја сам увек, с појачаном пажњом, волела
да слушам о неком другом и другачијем времену.
Пре две године поводом деведесетогодишњице рођења др Вулетића, професора
Новосадског универзитета у пензији и сталног члана Матице српске, са жељом да се
подсетимо његовог богатог научног и наставног доприноса славистици друге половине
ХХ века и почетка овог века, Библиотека Филозофског факултета у сарадњи са Одсеком
за славистику приредила је изложбу књига Професору др Витомиру Вулетићу у част.
Исцрпну биобиблиографију радова уз професорову осамдесетогодишњицу приредили су и објавили 2006. године у Зборнику Матице српске за славистику (књ. 69) проф.
др Предраг Пипер и библиотекар саветник Славица Несторовић Петровски.
Библиографија радова која следи наставак је те библиографије и обухвата период од
2006. до 2018. године професоровог научног рада.1
Посебна издања
1.

У руско-српском књижевноисторијском простору. - Београд : Славистичко
друштво Србије, 2006. - 316 стр. - (Библиотека Славистичка библиотека ; књ. 5).

2.

Пера Тодоровић, Русија и Обреновићи. - Нови Сад : Платонеум, 2007. - 290 стр.
- (Књижевне студије / Платонеум).

3.

Руски класици. - Нови Сад : Orpheus, 2010. - 411 стр. - (Библиотека Колеса).

4.

Толстој и смрт. - Нови Сад : Академска књига, 2010. - 109 стр. - (Библиотека
Научна мисао).

5.

Достојевски и универзална конфликтност. - Нови Сад : Академска књига, 2011.
- 133 стр. - (Библиотека Научна мисао).

1
Истакнимо такође да наш библиографски запис поводом јубилеја (90 година живота) проф. др Витомира Вулетића додатно актуелизује значај дела овог великог прегаоца
и угледног неимара на пољу славистике, као и његовог укупног, непроцењивог доприноса,
пре свега српској славистици и русистици, али и широј славистичкој филолошкој јавности,
што је послужило као основа да се 2016. године професору додели престижно признање за
животно дело – Повеља „Радован Кошутић“, о чему нас пригодним текстом у својој хроници објављеној у часопису Славистика (књ. XXI/1–2, 2017, стр. 489–490) обавештавају представници предлагачâ (Одсека за славистику Филозофског факултета у Новом Саду и Катедре
за славистику Филолошког факултета у Београду) дате награде – доц. др Анжела Прохорова
и проф. др Ксенија Кончаревић.
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6.

Сусрети са собом. [Књ. 1-2]. - Уб : Установа за културу и спорт «Културно спортски центар Уб» : Градска библиотека «Божидар Кнежевић», 2012. - IX, 286, 219 стр.

7.

Сусрети са собом. Књ. 3. - Уб : Установа за културу и спорт «Културно спортски
центар Уб» : Градска библиотека «Божидар Кнежевић», 2012. - 703 стр.

8.

Критика књижевне историје. - Београд : Славистичко друштво Србије, 2013. 227 стр. - (Славистичка библиотека ; књ. 9)

9.

Тургењев и племићка гнезда. - Нови Сад : Академска књига, 2014. - 124 стр. (Библиотека Научна мисао ; 26)
Приређена издања, прикази, расправе и критике
2006.

1.

Белешке уз књигу «Песничко приповедање». - Приказ књиге: Стојан Ђорђић:
Песничко приповедање, Београд // Летопис Матице српске. - Год. 182, књ. 478,
св. 4 (окт. 2006), стр. 791-798.

2.

Иво Андрић на руском језику // У руско-српском књижевноисторијском простору / Витомир Вулетић. - Београд : Славистичко друштво Србије. - (Славистичка
библиотека ; књ. 5). - Стр. 259-283.

3.

Историја и поезија у Рату и миру // Настава и историја. - Год. 4, бр. 5 (2006), стр. 31-46.

4.

Милорад Медаковић о Његошу. - Приказ књиге: Милорад Медаковић: П. П.
Његош : последњи владајући владика црногорски, Нови Сад, 1882 // Друштвенополитичка мисао Његоша / уредник Михаило Марковић. - Београд : САНУ. (Научни скупови ; књ. 113. Одељење друштвених наука ; књ. 27). – Стр. [327]-334.

5.

Над понором залудног времена. - Приказ књиге: Радован Бели Марковић:
Кавалери старог премера, Београд // Летопис Матице српске. - Год. 182, књ. 478,
св. 6 (дец. 2006), стр. 1212-1219.

6.

Немири и трагања Ивана Алексејевича Буњина // Траг. - Год. 2, књ. 2, св. 7 (септ.
2006), стр. 68-83.

7.

Николај Карамзин о Србима и Јужним Словенима // Настава и историја. - Год. 4,
бр. 6 (2006), стр. 117-131.

8.

О славистици и србистици. - Приказ књиге: Владимир Павлович Гудков:
Славистика - Србистика, Београд // Зборник Матице српске за књижевност и
језик. - Књ. 54, св. 3, стр. 667-671.

9.

Пушкинова трагедија «Борис Годунов» // Књижевност и историја. 7, Зборник
радова са научног скупа одржаног у Нишу [на тему] Транспозиција историјских
догађаја и личности у трагедији код Словена, 27. и 28. октобра 2005 / - Ниш :
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу. – Стр. [143]-156.
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10. Мита Голић, Речник рибљих уздаха // РЕЧНИК рибљих уздаха или о неким
занимљивостима и шашавостима из наука пецарошког / [приредио] Мита Голић.
- Нови Сад : Дневник. – Стр. 285.
11. Руски историчар о Србима и Јужним Словенима // Настава и историја. - Год. 4,
бр. 5 (2006), стр. 47-55.
12. Српска култура на додирима цивилизација // Сусрет култура / [IV међународни интердисциплинарни симпозијум. - Нови Сад : Филозофски факултет. - Стр. 43-49.
13. Универзална конфликтност и «Злочин и казна» // Настава и историја. - Год. 4, бр.
6 (2006), стр. 98-116.
2007.
14. Нил Попов (1833-1891) // Настава и историја. - Год. 5, бр. 7 (2007), стр. 47-84.
15. Пушкинова фуга у интерпретацији Радојице Нешовића // Реци, како ме памтиш
још / Александар Пушкин ; изабрао и препевао Радојица Нешовић. - Уб : Филос.
- Стр. 1-7.
16. Русија у роману «Обломов» Ивана Гончарова // Настава и историја. - Год. 5, бр.
7 (2007), стр. 109-126.
17. Србија и Срби у очима Руса // Зајед. ств. насл.: Руски видици. - Приказ књиге:
Русские о Сербии и Сербах, приредио Андреј Шемјакин, Санкт-Петербург //
Летопис Матице српске. - Год. 183, књ. 480, св. 4 (окт. 2007), стр. 608-617.
18. Трагична усамљеност Леонида Андрејева // Траг. - Год. 3, књ. 3, св. 11 (септ.
2007), стр. 63-84.
2008.
1.

Евгеније Оњегин // Романтизам и реализам у српској и европској књижевности:
есеји, књижевнотеоријски, књижевнокритички, аналитички радови и
библиографија / Милош Милошевић. – Нови Сад: Змај. - Стр. 94-111. - (Змајева
Библиотека знања).

2.

Живот виђен са ћораве стране. - Приказ књиге: Радован Бели Марковић: Ћорава
страна, Београд, 2007 // Летопис Матице српске. - Год. 184, књ. 481, св. 3 (март
2008), стр. 416-422.

3.

Књига о унутрашњем монологу. - Приказ књиге: Љубиша Јеремић: Мала књига
о Толстоју, Београд, 2007 // Летопис Матице српске. - Год. 184, књ. 481, св. 6 (јун
2008), стр. 1165-1174.

4.

Николај Васиљевич Гогољ // Романтизам и реализам у српској и
европској књижевности : есеји, књижевнотеоријски, књижевнокритички,
књижевноисторијски, аналитички радови и библиографија / Милош Милошевић.
- Нови Сад : Змај. - Стр. 227-237. - (Змајева Библиотека знања)
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5.

Платон Кулаковски о Вуку // Славистика. - Књ. 12 (2008), стр. 24-34.

6.

Поема Цигани // Романтизам и реализам у српској и европској књижевности
: есеји, књижевнотеоријски, књижевнокритички, књижевноисторијски, аналитички радови и библиографија / Милош Милошевић. - Нови Сад : Змај. - Стр.
111-115. - (Змајева Библиотека знања)

7.

Почеци рада на библиографији у Матици српској и резултати у прве две и по
деценије рада // Српска библиографија данас / [главни и одговорни уредник
Александра Вранеш. - Нови Сад : Матица српска. - (Библиографије). - Стр. 11-13.

8.

Ревизор // Романтизам и реализам у српској и европској књижевности : есеји,
књижевнотеоријски, књижевнокритички, књижевноисторијски, аналитички радови и библиографија / Милош Милошевић. - Нови Сад : Змај. - Стр. 231-237. (Змајева Библиотека знања)

9.

Уз књигу «Достојевски» Милосава Бабовића. - Приказ књиге: Милосав Бабовић:
Достојевски, Београд, 2007 // Летопис Матице српске. - Год. 184, књ. 481, св. 6
(јун 2008), стр. 1174-1183.

10. Цветник српског песништва Мирослава Егерићa. - Приказ књиге: Антологија
српског песништва, приредио Мирослав Егерић, Нови Сад // Летопис Матице
српске. - Год. 184, књ. 482, св. 6 (дец. 2008), стр. 1541-1546.
2009.
1.

Антологија Пушкин : изабране странице Александра Пушкина / избор, предговор, редакција и коментари Витомир Вулетић. - Нови Сад : Прометеј. - XXIX,
470 стр. - (Библиотека [тј. едиција] Антологије. Свет)

2.

Аполон Александрович Мајков (1826-1902) // Настава и историја. - Год. 7, бр.
8/9 (2008), стр. 27-43.

3.

Пушкинова фуга у интерпретацији Радојице Нешовића // Док је песника живећу
/ Александар Пушкин ; [изабрао и препевао Радојица Нешовић]. - Ваљево :
Merlin company ; Горњи Милановац : Прима. - Стр. 5-12.

4.

Између небеске плавети и земље // И немогуће је могуће : [(избор песама А.
Блока)] / Александар Блок ; [превео Р. Нешовић]. - [Ваљево] : Merlin company ;
Горњи Милановац : Прима. – Стр. 5-7.

5.

Историја Русије у виђењу Салтикова-Шчедрина // Настава и историја. - Год. 7,
бр. 8/9 (2008), стр. 63-79.

6.

Милован Глишић и руска књижевност // Глишић и Домановић / уредник
Светлана Велмар-Јанковић. - Београд : САНУ. - (Научни скупови ; књ. 123.
Одељење језика и књижевности ; књ. 19). - Стр. 279-290.
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2010.
1.

Село као предмет истраживања // ВАЉЕВСКА села/ [приредила] Јованка Божић.
- Ваљево : Историјски архив. - Стр. 5-8.

2.

Електронска каскада Младена Гвера // Заборављени споменик : каскадери, људи
великог срца / [Младен Гверо]. - Београд : Гама. – Стр. 116-118.

3.

Исповест Лава Толстоја // Анали Огранка САНУ у Новом Саду. - Бр. 6 (2010 [шт.
2011]), стр. 54-60.

4.

«Источна Тамнава - Бргуле и околина» : рецензија // Источна Тамнава : Бргуле
и околина / Миодраг Станимировић. - Београд : Културно-просветна заједница
Србије. - 568 стр. - (Библиотека Хроника села)

5.

Лав Толстој - племић покајник // Славистика. - Књ. 14 (2010), стр. 7-15.

6.

О неким методолошким питањима сусрета култура // Пети међународни интердисциплинарни симпозијум „Сусрет култура“ [1. децембар 2009, Нови Сад]. –
Нови Сад : Филозофски факултет. - Стр. 329-333.

7.

Песме и поеме / Александар Пушкин ; избор и предговор Витомир Вулетић. Нови Сад : Orpheus. - XV, 326 стр. - (Библиотека Источно небо. коло 1 ; 1)

8.

Песме и поеме / Владимир Мајаковски ; избор Витомир Вулетић. - Нови Сад :
Orpheus. - XI, 313 стр. - (Библиотека Источно небо. коло 1 ; 4)

9.

Руска ликовна авангарда и словенска митологија / Наталија Злидњева ; превео
с руског Витомир Вулетић // Летопис Матице српске. - Год. 186, књ. 485, св. 4
(2010), стр. 641-650.

10. Три романа - једна епоха : «Браћа Карамазови», «Ана Карењина», «Господа
Головљови» // Летопис Матице српске. - Год. 186, књ. 485, св. 4 (април 2010),
стр. 616-640.
2011.
1.

Выставка Библиотеки города Белграда: Толстой и Достоевский в сербской
культуре : Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына, Москва,
с 8. по 15. ноября 2011. [и] Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова,
Санкт Петербург, с 21. по 30. ноября 2011 / [автор выставки и каталога Наташа
Булатович ; перевод на русский язык Ивана Чернышова ; предисловие каталога
Витомир Вулетич]. - Белград : Министерство культуры, информации и информативного общества Республики Сербия : Библиотека города Белграда. - 16 стр.

2.

Исповест Лава Толстоја // Анали Огранка САНУ у Новом Саду. - Бр. 6 (2010 [шт.
2011]), стр. 54-60.

3.

Крвни пријатељи / Радован Пулетић ; [поговор Витомир Вулетић]. - Уб : Градска
библиотека «Божидар Кнежевић» : Установа за културу и спорт. - 141 стр.
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Русија и Руси у «Успоменама» Владимира Јовановића / Љубинко Милосављевић
// Друштвена и политичка мисао и делатност Владимира Јовановића / уредници
Михаило Марковић, Александар Костић. - Београд : Српска академија наука и
уметности. - (Научни скупови ; књ. 131. Одељење друштвених наука ; књ. 31). Стр. [203]-229.
2012.

1.

Изабрана дела / Николај Васиљевич Гогољ ; приредио Витомир Вулетић. Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића. 713 стр. - (Библиотека Руски класици)

2.

Прислов // О библиотекарству и још понечем / Владимир Стеванов. - Нови Сад :
Градска библиотека. – Стр. 27-31. - (Мала завичајна свеска ; 1)

3.

Славистичким путем // Славистика. - Књ. 16 (2012), стр. 74-79.
2013.

1.

На зубатом сунцу // Живчана јапија / Радован Бели Марковић. - Лајковац : Градска
библиотека. – Стр. 254-258. - (Сабрана дела / Радован Бели Марковић ; књ. 3).

2.

Подносити своју душу није увек угодно // Сетембрини у Колубари / Радован
Бели Марковић. - Лајковац : Градска библиотека. – Стр. 242-244 стр. - (Сабрана
дела / Радован Бели Марковић ; књ. 4).

3.

Сима Марковић о националном питању // Друштвено-политичка и научна мисао
и делатност Симе Марковића / уредник Александар Костић. - Београд : Српска
академија наука и уметности. - (Научни скупови ; том 140. Одељење друштвених наука ; књ. 34). - Стр. [117]-125.

4.

Тургењев и уметничко осмишљавање савремености // Славистика. - Књ. 17
(2013), стр. 13-26.
2014.

1.

Изабрана дела / Иван Александрович Гончаров ; приредио Витомир Вулетић. Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића. 633 стр. - (Библиотека Руски класици)

2.

Изабрана дела. [Књ.]1 / Иван Сергејевич Тургењев ; приредио Витомир Вулетић.
- Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића. 431 стр. - (Библиотека Руски класици)

3.

Изабрана дела. [Књ.]2 / Иван Сергејевич Тургењев ; приредио Витомир Вулетић.
- Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића. 399 стр. - (Библиотека Руски класици)

4.

Изабрана дела / Михаил Јурјевич Љермонтов ; приредио Витомир Вулетић. Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића. - 710
стр. - (Библиотека Руски класици / Издавачка књижарница Зорана Стојановића).
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Постепено се стварно у нестварно сврстава // Шта треба за чудо : изабране песме
/ Јосиф Бродски ; одабрао и препевао Радојица Нешовић. - Нови Сад : Академска
књига. – Стр. 277-280. - (Библиотека Мозаик)
2015.

1.

Срезневский и Вук // Вук Стефанович Караджич: сербское устное народное наследие / подготовка издания Бошко Сувайджич [перевод Екатерина Якушкина].
- Белград : Вукова задужбина : Чигойя штампа. – Стр. 249-268.
Нада Усановић Ашоња
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за славистику
nadausan@yahoo.com
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ПРОФ. ДР БОГДАН КОСАНОВИЋ, ДОБИТНИК ПОВЕЉЕ
„РАДОВАН КОШУТИЋ” ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО
Др Богдан Косановић, истакнути русиста, проучавалац руске књижевности 19. и 20.
века, руско-српских књижевних и културних веза и посебно руске емиграције, рођен је
1943. године у Владимирцима.
Својим вишедеценијским научним радом проф. Косановић дао је допринос афирма
цији српске славистике у светским оквирима, а наставним радом афирмацији Одсека
за славистику Филозофског факултета у Новом Саду, о чему сведоче и чињенице да
је извео многе генерације студената, да је радо позиван да држи предавања и подноси реферате на универзитетима у земљи и иностранству, као и да га Универзитет Црне
Горе већ две деценије позива да држи наставу из предмета његове уже стручне области. Косановићева научна и стручна делатност доживела је неподељено признање и
јавну верификацију, како у земљи тако и у иностранству. Добитник је више значајних
признања, нека од њих су следећа: Диплома са медаљом Матице српске поводом њене
150-те годишњице (1976), Повеља Катедре за руски језик и књижевност Филолошког
факултета у Београду, поводом 100 година постојања (1977), признање „Књига године” на београдском сајму књига за дело Велики православни богословски речник, том
1-2 (2000), Б. Косановић главни редактор и преводилац; Захвалница Славистичког
друштва Србије за изузетне резултате у настави (2001), Награда Културног центра у
Сремским Карловцима за животно дело (2002), Грамата-захвалница за труд у подизању
споменика П. Н. Врангелу у Сремским Карловцима (2007), Медаља Руске православне цркве Преподобног Сергеја Радоњешког првог степена (2008), Повеља са плакетом
за изузетан допринос афирмацији историјске личности Саве Владиславића и помоћ у
подизању споменика у Сремским Карловцима (2009). Године 2011. изабран је за дописног члана РАЕН (Руске академије природно-историјских наука, одељење филологије),
2011. био је лауреат Дипломе Златна катедра Русије (Москва) и Заслужни делатник
науке и образовања (почасна звања), 2013. додељено му је звање професор емеритус
Универзитета у Новом Саду, као и Награда за превод године (за 2012. годину) коју
додељује Друштво књижевника Војводине.
У стручном и педагошком раду проф. др Богдан Косановић показао је значајне
квалитете и изузетну одговорност. Марљивост и агилност сврстале су га у једног од
најзначајнијих активних књижевних русиста у региону. О његовој научној компетенцији
речито сведочи и позамашна библиографија, са око 400 радова, штампаних у земљи и
иностранству. По критеријумима МНТР за науку Србије радови су му сврстани у прву
А категорију. Овде ћемо поменути само најзначајније монографије проф. Косановића:
1. Трагично у делу Шолохова. Нови Сад, 1988, 222 стр.
2. Расправе из руске књижевности. Нови Сад, 1994, 334 стр.
3. Истраживања руске авангарде. Сремски Карловци, 1995, 201 стр.
4. Славистичке компаративне теме. Нови Сад, 2006, 280 стр.
5. Сава Владиславић-Рагузински у свом и нашем времену. Београд-Гацко-Сремски
Карловци, 2009, 120 стр.
6. Руске теме. Нови Сад, 2009, 308 стр.
7. Српске и црногорске теме у руској поезији Првог светског рата. Нови Сад, 2010,
254 стр.
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8. Русско-сербские темы. Београд, Славистичко друштво Србије, 2010, 228 стр.
9. Нове компративне теме, Нови Сад, 2011.
На основу изнетог јасно је да досадашњи рад и постигнути резултати проф. др
Богдана Косановића препоручују за доделу овог престижног признања за животно дело.
Вучина Раичевић
Филолошки факултет Универзитета у Београду
Славистичко друштво Србије
Ксенија Кончаревић
Филолошки факултет Универзитета у Београду
Катедра за славистику

Славистика ХХII/2 (2018)

336

Хроника

ОДЛУКА ОДБОРА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ
„ПАВЛЕ И МИЛКА ИВИЋ”
Између више добрих дела Одбор за доделу Награде „Павле и Милка Ивић” одлучио је
да ово престижно признање за 2017. годину додели књизи Тање Милосављевић Лексика
српског призренског говора, објављеној у LXIV књизи Српског дијалектолошког зборника (Српска академија наука и уметности и Институт за српски језик САНУ Београд,
2017, стр. 602), најстаријег лингвистичког гласила Српске краљевске академије, покренутог 1905. године чувеном Белићевом монографијом Дијалекти источне и јужне
Србије. Једногласна одлука Одбора темељи се на следећим чињеницама.
Текст Тање Милосављевић структурисан је у три поглавља са бројним потпоглављима,
која следе након Наслова, Садржаја (стр. 3–10) и Предговора (стр. 11–12): Увод (стр.
13–43), Асоцијативно поље човек (стр. 44–532) и Закључак (стр. 533–568). На крају
монографије су Литература (стр. 569–599) и Резиме (Summary) (601–602).
Монографија Лексика српског призренског говора Тање Милосављевић припада
двема србистичким научним областима – лексикологији и дијалектологији, тако да у
најширем смислу припада дијалекатској лексикологији.
За научне области лексикологија и дијалектологија изнети резултати истраживања
значајни су, најпре, због чињенице да је ово у србистици прва монографија која се на
овај начин бави питањима дијалекатске лексикологије односно дијалекатском сликом света репрезентованом лексичким системом једног српског периферног урбаног говора од
краја XIX до прве половине XX века. Само истраживање, које највећим делом почива
на изузетно богатој аутентичној дијалекатској грађи од скоро 16 000 јединица у Збирци
речи из Призрена Димитрија Чемерикића, затим на грађи Српског призренског говора I С.
Реметића и дијалектолошким истраживања призренског и околних говора Р. Младеновића,
проведено је модерним методолошким поступком заснованом на резултатима новијих
лексиколошких истраживања у оквиру словенске лексикологије. Кроз монографију је
доследно спроведено оно што аутор наводи говорећи о методологији истраживања:
„Системно-структурна и антропоцентрична научна парадигма нуде оптималне моделе
постављања и решавања лексичко-семантичке дијалекатске проблематике. Комбиновањем
традиционалних и модерних метода, разрађених у оквирима наведених праваца, долазимо
до комплексног, плуралистичког приступа изучавању лексичког значења у српском
призренском говору. План израза и план садржаја асоцијативног поља човек условили су
избор структуралистичких и когнитивних научноистраживачких поступака изниклих из
теоретских поставки руске семантичарске школе” (стр. 37–38).
Резултати лексичко-семантичке анализе дијалекатске лексике призренског говора са антропоцентричког становишта показали су да је човек у средишту менталног лексикона и лексичког система једне говорне заједнице и да се понаша и као субјект и као објект језичке слике света. Показано је, такође, да дијалекатски речник представља аутентичну енциклопедију
материјалне и духовне културе народа, с обзиром на то да је у народној речи најдубље и
најпотпуније изражена историја народне културе и одражен национални карактер, а тим се
језичким фактима веродостојно допуњује и употпуњује језичка слика света једне нације.
Лексичко-семантичком опису сегмента српског призренског говора који се односи на
човека, а који представља најобимнији и најзначајнији део монографије, приступљено
је у контексту антропоцентричке парадигме и у оквиру ње оформљених когнитивистичких теорија. Структурна организација анализираног лексичког фонда заснована је на
методу семантичког поља. Методолошка и теоријска база семантичког поља учвршћена
је у анализи грађе применом метода компоненцијалне анализе, помоћу које семантичко поље може бити представљено као скуп речи или њихових појединих значења, повезаних парадигматским односима, које у свом саставу имају општу (интегралну) сему,
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а разликују се по, најмање, једном диференцијалном обележју. Те семантичке ознаке и
лексеме које их садрже образују хијерархијски организовану структуру.
Централни део рукописа, означен према називу поља, односи се на лексичко-семантичку анализу асоцијативног поља човек. На основу диференцијалних сема вишег
ранга ’тело’, ’психа’, ’друштво’ Асоцијативно поље човек подељено је у три лексичкосе-мантичка поља, која се у спољашњој структури рада понашају као потпоглавља:
1.
2.
3.

ЛСП телесне карактеристике човека,
ЛСП психичке карактеристике човека,
ЛСП социјалне карактеристике човека.

Монографија Тање Милосављевић представља резултат модерног приступа лексичкосемантичкој и творбено-семантичкој анализи дијалекатске лексике. Традиционални начин обраде тематске лексике сегментира семантички и деривациони план и презентује
их као два одвојива аспекта лексичког истраживања. Модеран приступ дијалекатској
лексици захтева интегрално сагледавање појава које доприносе укупној формалној
и значењској пуноћи речи, нераскидивости израза и садржаја, у којима је утиснута и
језичка креативност дијалекатске личности и њен поглед на свет.
С обзиром на то да сродних истраживања овога типа и овога обима до сада није било
у србистици, ово је била прилика да се успоставе методолошки принципи и поступци у
истраживањима дијалекатске лексике, у чему је Т. Милосављевић у потпуности успела.
Ова монографија показала је да је за креативна научна истраживања дијалекатских система веома погодан и лексички, а не само граматички систем. С обзиром на комплексност
анализе, и нов, модеран приступ дијалекатској лексици, Лексика српског призренског говора биће од користи будућим истраживачима дијалекатске лексикологије, али и сродних
лингвистичких дисциплина. Резултати лексиколошких истраживања ове монографије биће
од користи у формирању принципа израде будућег Дијалекатског речника српскога језика.
Обимна литература (411 библиографских јединица), условљена комплесношћу теме
истраживања, сведочи о доброј обавештености аутора из разнородних области које су у
непосредној или посредној вези са проучавањем дијалекатске лексике.
Упркос својој обимности, текст монографије Тање Милосављевић и у целини и у
појединачним поглављима и потпоглављима, компонован је логички, а научни резултати представљени су јасно и прегледно. Посебно истичемо труд аутора да Семантичку
организацију и вербалну репрезентацију концепта човек на призренској језичкој слици
света (лексичко-семантичка структура асоцијативног поља човек) успешно представи у 21 прегледној графичкој схеми. Текст је написан добрим научним стилом, јасним,
прецизним и објективним. Свеобухватна ексцерпција речничке грађе и обилно уношење
примера у текст монографије доприноси проверљивости изнесених научних резултата.
Награђена књига представља вредан допринос србистици, пре свега лексикологији
и дијалектологији односно дијалекатској лексикологији, а њеном аутору и издавачима
припада и заслуга што говор српске царске престонице постепено заузима у науци оно
место које му по природи ствари и припада.
Београд, 27. 11. 2017.
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XVI МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС СЛАВИСТА
(Филолошки факултет Универзитета у Београду, 20–27. август 2018)*
Филолошки факултет Универзитета у Београду био је минулог љета (од 20. до 27.
августа 2018. год.) домаћин једног од најмногољуднијих славистичких окупљања током претходних деценија, најбројнијег (43 националне славистичке делегације са преко 1.200 пријављених учесника и близу 1.700 наступа) који је досада одржан у Србији
– XVI међународног конгреса слависта, у чијој су организацији и реализацији узеле учешћа четири еминентне институције – Међународни комитет слависта (МКС),
Савез славистичких друштава Србије (ССДС), Филолошки факултет Универзитета
у Београду (ФФУБ) и Српска академија наука и уметности (САНУ). Конгрес се одржао под високим покровитељством предсједника Србије и под покровитељством града Београда, као и уз свесрдну подршку Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
Чланови (укупно 36) Програмског одбора (на челу с његовим предсједником и пред
сједником МКС-а проф. др Бошком Сувајџићем, његовим замјеником проф. др Љиљаном
Бајић, секретаром МКС-а проф. др Петром Буњаком те предсједником ССДС-а проф. др
Рајном Драгићевић и деканом ФФУБ проф. др Љиљаном Марковић), као и Организационог
одбора (19 чланова) Конгреса (чији су ужи састав, поред споменутих чланова програмског одбора, чинили његов предсједник проф. др Вељко Брборић и секретар мр Вукосава
Ђапа Иветић) имали су током петогодишњег припремног периода, који је претходио
одржавању овог значајног научног догађаја, пуне руке посла.
Из уводног слова приликом свечаног отварања Конгреса предсједника Програмског одбора проф. др Бошка Сувајџића1 сазнајемо да („узимајући у обзир опште стање славистике и изазове са којима се она сусреће у 21. веку“) циљеве 16. међународног конгреса слависта, поред осталог, чине: учвршћивање и ширење славистике као науке уз поштовање и
његовање традиције научних састанака и конгреса словенских филолога, изразита отвореност за иновације, за нове форме, методе и облике рада, отклањање аномалија раскинутих
научних веза и њихово посвемашње поновно састављање, снажно повезивање славистике
као сложене научне дисциплине у словенским и несловенским земљама, отварање нових
средишта на мапи славистичког покрета, отварање (доступност) Конгреса за младе научнике, омасовљење рада комисија, пројеката, научних сесија итд.
Само на основу летимичног прегледа брошуре са Програмом Конгреса лако се да
уочити да је пред нама пребогат и садржајан научни догађај, са обиљем истраживања
из области лингвистичке славистике, словенских књижевности и култура, као и пропратних дисциплина везаних за славистику и словенски свијет. Реферати и наступи на
Конгресу одржавани су у оквиру пленарних засједања (укупно 2 засједања одржана
првог дана Конгреса), секција (укупно 43, са 115 засједања, за које је било тематски везано и 27 излагања са постер-рефератима), тематских блокова (укупно 32, са истим бројем
засједања), округлих столова (укупно 9, са 11 засједања) и радних засједања комисија
акредитованих при МКС (укупно 31). Настојећи да уштедимо на простору, овдје ћемо
дати само преглед (хронолошким редом одржавања) њихових „општих“ назива, који на
посредан начин и тек начелно одражавају укупну тематику одржаног Конгреса.
∗
Прилог је настао у оквиру научних пројеката № 178021 (Опис и стандардизација савременог српског језика) и № 178002 (Језици и културе у времену и простору), које финансира
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Сувајџић, Бошко. Због тога смо овде / Говор на отварању 16. међународног конгреса слависта 20. августа 2018. у Београду (http://mks2018.fil.bg.ac.rs/govor-predsednika-medjunarodnogkomiteta-slavista-na-svecanom-otvaranju/).
1
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Навешћемо најприје секције (у оквиру којих је одржан навећи број реферата): (1)
Прасловенски језик, (2) Старословенски и црквено-словенски језик и њихов утицај на
формирање словенских књижевних језика, (3) Етимологија, (4) Историја словенских
језика, (5) Развој словенских језика у условима језичког контакта, (6) Дијалектологија,
(7) Теоријски и методолошки аспекти граматичких проучавања словенских језика, (8)
Међусловенске језичке интерференције и граматички међуоднос словенских и несловенских језика, (9) Лексикографија, (10) Текстолошка истраживања словенских књижевности,
(11) Развој словенске писмености; словенске књижевности и средњовековље, (12)
Словенске књижевности – интеракција, интерлитерарност, интеркултуралност, (13)
Историја словенских књижевности – стилске формације, жанрови, књижевне традиције,
(14) Превод, (15) Публицистика, медији, критика, (16) Словенске књижевности – религија
– филозофија – политика – култура; дијалог Исток–Запад; националне идеологије, (17)
Словенски фолклор, фолклористика, митологија, (18) Граматика савремених словенских
књижевних језика, (19) Лексика и лексички односи, (20) Фразеологија, (21) Интерференција,
(22) Теоријски аспекти проучавања савремених словенских књижевности, (23) Словенске
књижевности и културно наслеђе у ХХI веку, (24) Ономастика, (25) Семантика и прагматика, (26) Стилистика, (27) Терминологија и терминографија, (28) Конфронтационо
проучавање савремених словенских језика, (29) Језичка политика, (30) Мултилингвизам,
(31) Лингвокултурологија, (32) Интернет-ресурси словенских језика, рачунарска и корпусна лингвистика, (33) Словенски књижевни микројезици, (34) Ми и други у словен
ским књижевностима и културама, (35) Историја и методологија славистике, (36) 200-го
дишњица Николаја Костомарова и Пантелејмона Кулиша, (37) Лингвистика текста /
дискурс анализа, (38) Прагматика, (39) Социолингвистика, (40) Етнолингвистика, (41)
Стандардизација и нормирање, (42) Европске књижевне и културне парадигме и словенске књижевности и културе, (43) Славистика у XXI веку.
Многа питања покренута су у оквиру сљедећих тематских блокова: (1) Глобализация
и славянское словообразование, (2) Именные предикативы и дативные модели предложения в славянских языках, (3) Мигрирующие слова: германизмы в восточнославянских языках, имеющие соответствия в польском языке, (4) Категорія багатозначності в
теорії і практиці слов’янської термінографії, (5) Медиакультура и стиль, (6) Kitabistyka
– teoria i praktyka, (7) Словенска фантастика, (8) Функциональность славянской книжности, (9) «Mладо-» движения в славянских литературах рубежа XIX–XX вв., (10) Cesty
na slovansky juh (Srbsko a krajiny Balkanu v cestopisnej literature 16.–20. storočia), (11)
Antyczne i średniowieczne koncepcje pochodzenia Słowian, (12) Представления о регионах Европы в истории славистики, (13) Bibliografi a językoznawstwa slawistycznego w
przestrzeni cyfrowej, (14) Литургические языки Slavia Orthodoxa в Новое и Новейшее время, (15) Альтернативные пути формирования русского литературного языка в доломоносовский период: деятельность иностранных ученых и переводчиков, (16) Семантичка
деривација, (17) Pripovjedne strategije, trendovi i struje u postjugoslovenskoj književnosti
(hrvatskoj, srpskoj, bosansko-hercegovačkoj, makedonskoj), (18) Переводная литература славянского средневековья, (19) Językowo-kulturowa wspolnota wsi słowiańskiej,
(20) Модальные предикаты в славянских языках: исторические и актуальные процессы, (21) Mediaeval Slavonic Studies and Recent Developments in Digital Humanities, (22)
Onomastyka a kultura wspołczesna, (23) INTERCOMPREHENSIO – взаимопонятность
славянских языков, (24) Поэзия онлайн, (25) Михаил Булгаков в зеркале славянской
культуры, (26) Межі фольклору vs моделі поля інтерпретацій фольклорного тексту, (27)
Balkan Morphosyntax in Contact Situations, (28) Душа в славянском фольклоре и фразеологии, (29) Клаузальные актанты и актантные союзы – методология для сопоставительного анализа в синхронии и диахронии, (30) Slovanske spisovne jazyky od teorie k praxi:
formovani jazykoveho vědomi a postojů k jazyku, (31) Historyczna pamięć w języku, (32)
Диалог и диалогичность литературных текстов.
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Сљедећи округли столови организовани су на сличан начин као и тематски блокови (с
том, готово непримјетном разликом што је разматрана тематика на њима била уопштеније
природе, са нешто наглашенијим степеном актуелности у савременим научним токовима): (1) Корпусна лингвистика, (2) Положај словенских језика, књижевности и култура
на универзитетима у свету, (3) Немогућа славистика и филологија тешких релација, (4)
Крај Првог светског рата и словенски свет, (5) Интернет-стилистика: современные тенденции, проблемы и перспективы, (6) Вуков Српски рјечник у свом времену и данас:
поводом 200 година од првог издања, (7) Филологические ареальные исследования и
современная славистика, (8) Александар Белић у историји славистике, (9) Славянская
фразеология в современном мире: лингвокультурологические аспекты исследований.
Један дан (четвртак, 23. августа) био је посвећен засједању комисија акредитованих при МКС, које бисмо овом приликом такође жељели да представимо: (1) Комиссия
Общеславянского лингвистического атласа, (2) Комиссия по социолингвистике, (3)
Стилистическая комиссия, (4) Комиссия по компьютерной обработке рукописных и
старопечатных книг, (5) Комиссия по лексикологии и лексикографии, (6) Комиссия по
корпусной лингвистике, (7) Комиссия по славянскому словообразованию, (8) Меди
алингвистическая комиссия, (9) Комиссия по изучению грамматической структуры славянских языков, (10) Аспектологическая комиссия, (11) Терминологическая
комиссия, (12) Комиссия религиозного языка / Komisja Języka Religijnego, (13) Ко
миссия эмигрантологии славян, (14) Komisja bałkanistyki historycznej i kulturoznwczej, (15) Комиссия по фонетике и фонологии, (16) Komisja Wczesnych Dziejow
Słowian im. Profesora Gerarda Labudy, (17) Комиссия по лингвистической библиографии / Komisja Bibliografii Lingwistycznej, (18) Комиссия по лингвистике дискурса, (19) Этимологическая комиссия, (20) Библейская комиссия, (21) Komise pro
cirkevněslovanske slovniky, (22) Mezinarodni komise pro spisovne slovanske jazyky,
(23) Комиссия по исследованию старообрядчества, (24) Комиссия по преподаванию
славянских языков и литератур, (25) International Commission of Balkan Linguistics,
(26) Фразеологическая комиссия, (27) Kommission fur Sprachkontakt, (28) Комиссия
по славянскому фольклору, (29) Komisja Onomastyki Słowiańskiej, (30) Komisja
Etnolingwistyczna, (31) Komisja Badań Porownawczych nad Literaturami Słowiańskimi.
Предсједници комисија по завршеном радном заседању поднијели су (координатору
комисија при МКС проф. др Петру Жењуху) извјештај о донесеним закључцима ради
обнаваљања акредитације при МКС-у, односно због продужења мандата комисија и
потврде њиховог састава и руководства.
Радни дио Конгреса био је пропраћен и низом других, разноврсних манифестација
– тематским изложбама „Српска лексикографија од Вука до данас“ (у ауторству Рајне
Драгићевић и Ненада Ивановића), „Дом русского зарубежья им. А. И. Солженицына
– Славистика в эмиграции: Изучение и преподавание русского языка и литературы в
странах русского послереволюционного рассеяния“ (у ауторству Т. В. Марченка и С.
В. Романове) и „Српска књижевност и Велики рат“ (у ауторству Олге Марјановић и
Марјана Маринковића), као и изложбом издања ИК „Прометеј“ из лингвистике и
о Великом рату (у ауторству Зорана Колунџије), те широм изложбом славистичких
публикација (гдје је презентовано око 2.500 наслова укључујући како најновија строго селективно одабрана монографска и друга издања представника земаља-учесница
у раду Конгреса тако и зборнике реферата националних делегација) у Библиотеци града Београд. Дату, секундрану функцију на Конгресу имала су и посебна предавања и
излагања – (1) „Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“, (2) „Библиотека Српског семинара“,
(3) „Презентација словеначког речничког портала Fran“, (4) „Аугуст Шлајхер: поводом
150-годишњице смрти“, (5) „In memoriam: Антониос Емилиос Тахиаос (1931–2018)“,
као и свакодневна представљања низа различитих монографија и студија (првенствено
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из области филологије и славистике), те пригодни концерти и краћи излети по Београду
и ближој околини.
Свечано затварање Конгреса одржано је по завршетку његовог садржајног и интензивног шестодневног радног дијела. Том приликом руководство МКС-а је –
послије закључног говора о резултатама проведеног скупа – уручило повеље учесницима Конгреса заслужним за посебна научна и организациона достигнућа у области
славистике, као и акредитиве – за сљедећи петогодишњи, „претконгресни“ период –
предсједницима комисија при МКС. На самом крају затварања Скупа учесницима се
обратило и ново руководство МКС-а, односно домаћин (Наталија Берницка) наредног,
XVII међународног конгреса слависта (који ће се 2023. године одржати у Паризу), с позивом и добродошлицом на тај најзначајнији будући догађај у славистици.
Узимајући у обзир састав учесника (међу којима су били и водећи свјетски слависти) и релевантност, односно актуелност укупне проблематике размотрене у живим и
конструктивним дискусијама референата, као и, што свакако није без значаја, размјену
искустава међу колегама-славистима у области теоријских и практичних знања, може
се закључити да је одржани међународни конгрес заиста не само успјешно организован већ и да се током свих седам дана трајања одвијао на високом научном нивоу. Та
кође, може се са сигурношћу оцијенти да су циљеви истакнути у уводним ријечима
руководства МКС-а и Програмског и Организационог одбора приликом отварања
Конгреса остварени.
Одржани Конгрес био је посебан догађај, нарочито за српски филолошки и уопште
научни миље, али и за укупну славистичку мрежу која се интензивно организује, подржава и развија на универзитетима, у посебним научним центрима и другим институцијама
у више од четрдесет земаља широм свијета.
Додајмо на крају да одлична организација и позитивни, од стране учесника Конгреса
високо оцијењени радни ефекти овдје у општим цртама презентованог, вјероватно јед
ног од највећих славистичких скупова одржаних у посљедњих неколико деценија, на
чијој се реализацији здушно, са много уложеног труда и самопрегора ангажовало руководство и укупно чланство Програмског и Организационог одбора, као и читав „уиграни“ тим младих слависта-волонтера (који су, треба истаћи, били све време при руци
учесницима Конгреса), представљају, поред осталог, не само још једну потврду високог професионализма и признатог у свијету научног реномеа Филолошког факултета у
Београду, као и укупне универзитетске и шире академске заједнице Београда и читаве
Србије, већ и одраз за њих карактеристичне традиционалне отворености која краси доброг и надасве гостољубивог домаћина. Сумирајући све горе наведено, жељели бисмо
још једном нагласити да је београдски славистички конгрес на највишем научном нивоу
представио свеобухватни пресјек најактуелнијих питања и још увијек неријешених проблема у области славистичких истраживања у најширем смислу те ријечи.
Дојчил П. Војводић
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за славистику
vojvodicd@ff.uns.ac.rs

Славистика ХХII/2 (2018)

342

Хроника

најзначајнији научни форум украјиниста
ІХ Међународни конгрес украјиниста
(Кијев, 25−27. јун 2018.)
Од 25. до 27. јуна 2018. године у Кијеву је одржан ІХ међународни конгрес укра
јиниста, који је окупио преко 500 учесника из бројних земаља света. Научни конгреси
украјиниста се редовно одржавају у организацији Међународне асоцијације украјиниста
(МАУ) почев од 1990. године на сваке 3 или 4 године.
Међународна асоцијација украјиниста је формирана 1989. године у Херкулануму,
близу Напуља (Италија), а у њеном оснивању суделовали су украјински и страни интелектуалци, водећи слависти, академици Украјинске националне академије наука, професори Принстонског, Харвардског и других водећих универзитета, међу којима су
Омељан Прицак, Игор Дзеверин, Виталиј Русањивски, Хрихориј Храбович, Микола
Жулински, Иван Драч и бројни други.
Већ 1990. године одржан је І међународни конгрес украјиниста, на којем је наступило
преко 300 учесника. Учесници Конгреса обратили су се украјинистима света позивајући
их да створе националне и регионалне асоцијације украјиниста.
Међународна асоцијација украјиниста првенствено представља координационо те
ло, чији је циљ стимулисање и популаризација украјинистичких истраживања, као и
подстицање утицаја научних истраживања на хармонизацију економског, политичког и културног живота украјинског друштва, интегрисање украјинске науке и културе у међународни контекст. Један од најважнијих облика делатности Асоцијације је
одржавање међународних конгреса украјиниста. У питању су научни скупови у којима
учествују представници националних асоцијација украјиниста, којих у овом тренутку има 32 – од бројних европских асоцијација, преко асоцијација украјиниста САД и
Канаде, до кинеске и јапанске. Најбројнија је свакако Асоцијација украјиниста Украјине,
која је на овогодишњем конгресу била заступљена са око 400 излагача.
Асоцијација украјиниста Србије је формирана 2002. године, када је на Филолошком
факултету у Београду формирана Група за украјински језик и књижевност као самостална наставна јединица у оквиру Катедре за славистику. Чланови Српске асоцијације
украјиниста учествовали су са рефератима на међународним конгресима украјиниста
у Чарновицама (2002), Доњецку (2005), Лавову-Симферопољу-Кијеву (2008), Кијеву
(2013). На последњем конгресу, који је такође одржан у Кијеву (2018), српске украјинисте
је представљала четворочлана делегација у саставу М.Ивановић, Љ.Поповић, Ј.Рамач,
А.Тепшић, у чијим рефератима су разматрана питања граматике украјинског језика,
лингводидактике и историје.
ІХ међународни конгрес украјиниста је одржан у години обележавања 100-годишњи
це Украјинске националне академије наука, што је условило тематско усмерење већине
пленарних излагања и одредило тему посебне конференције у оквиру конгреса.
На отварању Конгреса, у свечаној сали Кијевске градске администрације, учесни
ке су поздравили председник Украјине Петар Порошенко, председник Парламента Ан
дриј Парубиј, премијер Украјине Володимир Гројсман, заменик премијера Украјине
Вјачеслав Кириленко, министар културе Јевхен Нишчук, председник Украјинске националне академије наука Борис Патон, потпредседник НАН Украјине академик Сергій
Пирожков, члан председништва НАН Украјине академик Јарослав Јацкив, директор
Института за уметност, фолклористику и етнологију „М.Т. Риљски“ академик НАН
Украјине Ханна Скрипник.
После свечаног отварања уследила је пленарна седница, на којој су наступили пред
седник Међународне асоцијације украјиниста, председник Међународне асоцијације
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украјиниста, професор Института славистике у Бечу проф. др Михал Мозер, који је говорио о савременом стању и перспективи украјинистичких истраживања ван Украјине
(Сучасний стан та перспективи зарубіжної україністики). Министарка образовања и науке Лилија Хриневич скренула је пажњу присутних на проблеме у реформи образовања
у вези са евроинтеграцијским процесима у Украјини (Реформування академічної науки в
річищі євроінтеграційних процесів). Председник Украјинског славистичког комитета академик НАНУ Олексиј Онишченко презентовао је најзначајнија достигнућа Националне
академије наука Украјине за 100 година (Академічне українознавство за 100 років: здобутки і тенденції розвитку). О савременом стању украјинистичких истраживања у
Канади, која, као што је познато, имају богату традицију, а представљала су парадигму
правих научних проучавања у области украјинистике у доба доминирања једноумља у
совјетској науци, говорио је председник Канадске асоцијације украјиниста проф. др
Сергиј Јекељчик (Сучасний стан україністики в Канаді). Заменик министра образовања
и науке Украјине проф. др Максим Стриха додирнуо је болно за многе научнике питање
неопходности прилагођавања хуманитарних истраживања у Украјини захтевима њиховог
индексирања у оквиру међународних научнометријских база продуктивности и цитираности (Українська гуманітаристика: виклики доби наукометрії). Професор Националног
универзитета „Кијево-могиљанска академија“, научни директор фонда „Демократска
иницијатива“ Олексиј Харањ представио социолошку статистичку анализу која је показала у којој је мери украјинско друштво постало консолидованије после револуционарних
догађаја у Украјини који су каналисали развојни пут државе у правцу даљег интегрисања
у Европу (Проблеми консолідації українського суспільства після Євромайдану: здобутки і загрози). Директор Института лингвистике НАНУ „О.О. Потебња“ проф.др Богдан
Ажњук говорио је о неопходности доследног спровођења језичке политике у домену научних истраживања (Українська наукова спільнота як суб’єкт мовної політики), док се
судија Уставног суда Украјине проф. др Игор Сљиденко осврнуо на конфликте узроковане погрешним тумачењем оних чланова Устава Украјине који одређују језичку политику у земљи (Особливості тлумачення «мовних» статей законодавства Конституційним
Судом України). Професор Вроцлавског универзитета Агњешка Матусјак скренула је
пажњу на нове перспективне правце украјинистичких истраживања везане за интерди
сциплинарна културолошка истраживања (Сучасна україністика у світлі нової гумані
таристики: потенціал, можливості, перспективи), док је саветник Института за
културно наслеђе Академије наука Молдове Иван Кожухар упознао присутне са савременим условима живота и самоорганизације Украјинаца у Молдови (Українська етнічна
спільнота в Республіці Молдова на початку ХХІ століття).
Посебну пажњу присутних привукло је саопштење потпредседника НАНУ, директора
Института теоријске физике „М.М. Богољубов“ академика Анатолија Захородњег и двојице
сарадника Института теоријске физике НАНУ Васиља Шендеровског и Володимира
Козирског на тему: „Проналасци украјинских научника који су променили свет“ (Винаходи
українських вчених, які змінили світ). Излагање је богато илустровано фотографијама научника, као и њихових проналазака, који су познати у целом свету. Међу њима су се нашли проналазач првог хеликоптера, кијевљанин Игор Сикорски, оснивач совјетске космонаутике Сергеј Корољов, академик Јевхен Патон, који је открио нове начине заваривања
метала, као и његов син, академик Борис Патон, који је пренео методе заваривања на жива
ткива, што представља револуционарни помак у савременој медицини. Ту спада и Микола
Амосов, који је први уградио протезу митралног залиска срца, као и бројни други.
По завршетку пленарног заседања, током следећа два дана, рад конференције се
одвијао у оквиру трију посебних конференција, 11 тематских блокова и 12 округлих столова. Посебне конференције су биле посвећене 100-годишњици Националне академије
наука Украјине, 1030-годишњици покрштавања Кијевске Русије, као и питањима све
украјинског лингвистичког дијалога.
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Посебну пажњу учесника конгреса су привукли тематски блокови „Језичка слика
света, језичка личност, језичка политика“, „Украјинска лексикографија и терминологија:
искуство, проблеми и путеви њиховог решавања“, „Академијина издања као основа за
украјинистичка истраживања („Историја примењене уметности Украјине“), „Украјинска
музикологија: домаћа и страна измерења“, „Украјински филм и позориште кроз призму
синтезе уметности“, „Украјинска књижевност као духовно-естетско искуство нације“,
„Превод као интеркултурна комуникација“, „Интеркултурални аспекти савремене фолклористике“, „Историја Украјине: нови аспекти осмишљавања“, „Медијски простор и
информативна политика“, као и округли столови „Украјинско-западноевропске интеркултурне и научне везе: од дијалога ка интеграцији“, „Енциклопедистика у историји
Националне академије наука Украјине и Научног друштва „Тарас Шевченко“, „Треће
доба украјинске државности (1917−1921)“, „Парадигме усмене историје“, „Узроци, процес и последице помора глађу 1932−1933: поводом 85-годишњице трагедије“, „Слово
о Игоревом походу: традиције и модерне верзије“, „Филозофија и живот Григорија
Сковороде кроз нове интерпретације“, „Живот и дело Пантелејмона Куљиша“, „Улога
Бориса Хринченка у културном и друштвено-политичком животу Украјине: поводом
155-годишњице рођења“, „Истраживање украјинског језика у научном опусу Васиља
Њимчука“ и др. Круг научних проблема, презентованих у излагањима на конгресу, заиста је велики − од теоријских промишљања филолошких и филозофских проблема до
анализе опуса истакнутих делатника, међу којима су Григорије Сковорода, Пантелејмон
Куљиш, Борис Хринченко, као и наш савременик Васиљ Њимчук. Научник је недавно преминуо, али је његова научна заоставштина у области проучавања историје
украјинског језика и дијалектологије непроцењива, што је потврдило 14 излагача у
својим рефератима.
Представници српске делегације претежно су показали интересовање за теоријска
и практична питања граматике украјинског језика, те је Љ. Поповић, коорганизатор тематског блока „Граматика ХХІ века: смена лингвонаучних парадигми“, наступила у оквиру тог блока са рефератом на тему „Граматикализација показатеља евиденцијалности
у украјинском језику“. Ту су наступиле и А.Тепшић, која је пријавила реферат на те
му „Језичкосоцијумна мотивисаност категоријално-нумералних транспозита“, и М.
Ивановић − представила у оквиру поменутог тематског блока свој језички приручник
украјинског језика за српско језичко подручје. Проф. др Јанко Рамач поднео је реферат
на тему „Сарадња Олексе Хорбача са Русинима Војводине“ у оквиру секције „Историја
Украјине. Нови аспекти осмишљавања“.
Поред изузетно интензивног научног програма учесницима конгреса је понуђен
богат културни програм, који је обухватао посету музеја, позоришта и концерата, наступе водећих фолклорних група. Међу њима су „Божићи“, „Гуљајгород“ и др., као и
познати извођачи аутентичних народних песама Михајло Хај, Јарина Товкајло, Оксана
Никитјук, Мирослава Береза, Ина Љисњак, Лилија Худич-Ткачова, Татјана Љубименко.
Посебну драж конгреса свакако чини могућност дружења са колегама из целог света, те форуми овог типа омогућују да се склопе нова познанства и договоре нови облици
сарадње, која сасвим сигурно неће изостати у годинама између два конгреса.
Људмила Поповић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
ljudmila.popovic@fil.bg.ac.rs
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ПОГЛЕД ИЗ ПРОШЛОСТИ У БУДУЋНОСТ
Сусрет добитника признања Славистичког друштва Србије за нишки регион
После публикованог текста у дневнику „Народне новине” Ниш, од 11. марта 2016.
„Масленице освојиле нишке средњошколце” у коме је новинарка Весна Петровић поред указивања на руску традицију прославе тог народног празника навела школе у
којима су приредбе одржане и професоре руског језика у Нишу, проследила сам им
следећи допис:
„Ово што се дешава у нишким школама је тако лепо и захтева велики напор и љубав,
а имам утисак да прави РУСИ то недовољно вреднују. Њихова огромна држава би требало да обавезно сваке године угости у својој земљи наставнике руског језика, а повремено и ученике. То би била још већа мотивација да се истраје у борби за очување њиховог
језика и њихове културе у Србији”.
Овај ентузијазам дивних колегиница подстакао ме је да предложим окупљање
и подсећање на све оне који су несебично давали скоро цео живот и сву енергију за
очување руског језика и руске културе на овим просторима. Требало би да се предложи руској влади да се покрене и подржи предлог за подизање споменика или спомен
обележја наставнику руског језика (учителю русского языка) у свим већим градовима
Србије. Они су војници и амбасадори Русије код нас.
Пошто сам добила подршку, послала сам информацију за „Народне новине”. Баш
на дан одржавања састанка 20. маја 2016, у „Народним новинама”, појавио се текст под
насловом „Дан посвећен руском језику” са поднасловима „Сусрет добитника признања
Славистичког друштва Србије за нишки регион” и „Слависти Србије на једном месту”.
У присуству великог броја наставника и професора руског језика, гостију и учесника у
културном програму, одржан је овај импозантан, комплексан и по својој замисли уникатан скуп. У Програму има елемената истраживачког карактера који се могу проширити и искористити као материјал за писање монографије о историји српске русистике.
Као изузетан допринос квалитету одржаног састанка и као захвалност за подршку
наставницима на југоистоку Србије прилажем део из поздравног говора који је упутила
председник Друштва проф. др Ксенија Кончаревић: „...Али, кључно питање данашње
методике наставе руског језика није само како опстати, него како унапредити наставни процес, како побољшати наставне планове и програме, како доћи до квалитетнијих
уџбеника, јер је искључиво квалитет гарант опстанка руског језика у реформисаном образовном систему. Разумљиво, неопходне су и промене у мотивационој сфери: настава
би морала бити у функцији задовољавања спознајних интересовања ученика или мотива везаних за овладавање одабраном струком (посебно у области бизниса, комерцијале,
предузетништва и сл.).
Наставници основних и средњих школа, као и универзитетски професори Ниша и
околине пружили су и пружају немерљив допринос одржавању статуса руског језика
у школама, као и интензивирању српско-руских веза. Зато руководству и члановима
Подружнице од срца честитамо Дан словенске писмености и словенских култура, који
је уједно и дан Славистичког друштва Србије, са жељом за нова прегнућа и нове узлете
у стваралаштву”.
После Уводне речи, председница Подружнице поздравила је присутне, међу којима
и представнике Руско-српског хуманитарног центра у Нишу и представнике Друштва
српско-руског пријатељства „Наисус”.
Своје радове саопштили су проф. др Дејан Марковић члан Управе Славистичког
друштва Србије: Из историје Славистичког друштва Србије и проф. др Надежда Ла
иновић Стојановић чији рад, сада проширен, носи исти наслов Поглед из прошлости
у будућност.
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У књизи 60 година Славистичког друштва Србије (Станковић 2008: 197–198) аутора Богољуба Станковића наводе се презимена и имена почасних чланова Славистичког
друштва Србије који су добили Повеље за изузетан допринос унапређивању и развоју
славистичке науке. Испод поднаслова Почасни чланови имамо образложење: „Будући
да су сви почасни чланови Славистичког друштва Србије у почасти једнаки, списак
је уређен по азбучном реду презимена које прати име без икаквих других података”.
Пошто тада и није било рангирања по доприносу и није било додељивања Захвалница
за значајне резултате у настави словенских језика и књижевности и испољену активност
у раду Друштва многи активни чланови Славистичког друштва, посебно просветни саветници из појединих градова, добили су ово престижно признање.
На том списку су славна имена славистичке науке, и неки професори из Ниша, Пирота:
професор Каменко Ђорђевић, који је предавао руски језик прво на Вишој педагошкој
школи у Нишу, а затим је био предавач на Економском факултету Универзитета у Нишу,
Пенчић Сава који је предавао руску књижевност прво на Вишој педагошкој школи у
Нишу, а затим на Филозофском факултету у Приштини, Тадић Станко, просветни саветник за руски језик у Нишу, Михаиловић Хранислав, просветни саветник у Нишу, Костић
Василије, проф. руског језика у вишој школи Педагошкој академији за образовање васпитача предшколских установа у Пироту кога је предложила Подружница у Пироту
када сам ја била председник, Ћирић Јован, проф. руског језика у Гимназији „Предраг
Костић” у Пироту кога је у Београду предложио Богдан Терзић као активног и доброг
професора и свог колегу из студентских дана.
Одмах после отварања Катедре за славистику 2000. године, Славистичко друштво Србије предложило је чланове наше Подружнице, декана Филозофског факултета у
Нишу Веселина Илића и професора на Групи за српски језик и књижевност Мирољуба
Стојановића за почасне чланове тог Друштва. Наводим део говора који је Мирољуб
Стојановић одржао у Нишу на Вечери посвећеној преминулом Богољубу Станковићу,
а који је публикован у раду Допринос проф. Богољуба Станковића развоју нишке русистике (Лаиновић Стојановић 2012: 46–47):
„Богољуб Станковић... је најнепосредније био укључен у отварање руске групе (израдио је наставне планове и донео готове програме за сваки од предмета), а тиме и у живот Факултета. По отварању групе, на седници Управе Славистичког друштва Србије у
Београду донесена је одлука да се двојици професора Филозофског факултета из Ниша
Веселину Илићу и Мирољубу Стојановићу за допринос унапређењу славистичке науке и изучавању руског језика у Нишу доделе повеље почасних чланова Друштва које су
касније и уручене”.
Ово излагање, заједно са материјалом који је сам професор Станковић написао у
својој књизи (Станковић 2008: 121–122, 123, 130) представља потврду о ангажовању
појединих личности које су заслужне за отварање Катедре за руски језик и књижевност
без обзира на назив:
„…За очување наставе руског језика у томе делу Србије пресудно је било школовање
нових кадрова на Универзитету у Нишу, што је подразумевало отварање катедре за
славистику. На томе су изузетно били ангажовани декан факултета проф. др Веселин
Илић и проф. на том факултету Мирољуб Стојановић. Они су били активни чланови
Славистичког друштва, па је и оно од самог почетка било укључено у активности за
отварање катедре”.
На самом почетку, Захвалнице су се додељивале за значајне резултате у настави словенских језика и књижевности и испољену активност у раду Друштва. Са таквим образложењем сам ја још 1987. добила овакву Захвалницу коју је потписао проф.
Драгољуб Величковић који је тада већ био добитник повеље.
Нешто касније на захвалницама је било написано: Захвалнице се додељују за значајне
резултате у настави, ширењу словенских језика и повезивању култура.
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На иницијативу и ангажованост проф. Богољуба Станковића као главног уредни
ка, од 1997. године публикује се часопис Славистика. У првим бројевима за 1996.
(Славистика I 1997), за 1997. (Славистика II 1998), за 1998. (Славистика III 1999) није
било рубрике за захвалнице.
У часопису Славистика (Славистика IV 2000: 342) објављеном 2000. у рубрици Из
славистичког живота издвојен је поднаслов Одлука о избору почасних чланова. На
списку су и имена наших познатих суграђана: др Саве Пенчића, редовног професора
руске књижевности у пензији Филозофског факултета Универзитета у Приштини, др
Веселина Илића, редовног професора и декана Филозофског факултета Универзитета
у Нишу и др Мирољуба Стојановића, редовног професора упоредног проучавања
јужнословенских књижевности.
Други поднаслов је Одлука о додели захвалнице. Наглашено је да Скупштина
Славистичког друштва Србије додељује Захвалнице за значајне резултате у настави словенских језика. Међу 15 имена наставника и професора руског језика из Србије
појављују се имена професора из Ниша који су ово признање добили за 1999. годину:
Оливера Живковић, професор, Грађевинска школа Ниш; Јелена Благојевић, професор, Основна школа „Вук Караџић” Ниш; Катарина Марјановић, професор, Гимназија
„Светозар Марковић” Ниш; за 2000. (Славистика V 2001): Митра Зарковић, професор,
Гимназија „Стеван Сремац” Ниш; за 2001. (Славистика VI 2002): Љубисав Вељковић,
професор, Основна школа „29. новембар” Чокот, Ниш; Милош Пауновић, професор,
Економска школа Ниш; за 2002. (Славистика VII 2003): Мирко Зарковић, професор,
Машинска школа „12 фебруар” Ниш; за 2003. (Славистика VIII 2004) – нема евидентираних предлога; за 2004. (Славистика IX 2005): Радивојка Милошевић, професор, Основна школа „Мирослав Антић”, Ниш; за 2005. (Славистика X 2006): Зорица
Миленковић, професор, Гимназија „Стеван Сремац”, Ниш; за 2006. (Славистика
XI 2007): Ирина Антанасијевић, доцент, Филозофски факултет у Нишу; за 2007.
(Славистика XII 2008): Зорица Ковачевић, професор, Гимназија Прокупље; Марија
Златковић, професор, Основна школа „Вук Караџић” Житковац; Лоска Станковић,
професор, Угоститељско-туристичка школа Ниш; Србијанка Јовановић-Кљако,
професор, Основна школа „Војислав Илић-Млађи” – Хум; за 2008. (Славистика XIII
2009): Гордана Костић, професор, Угоститељско-туристичка школа Ниш; Душанка
Вучетић, Основна школа, Медошевац; за 2009. (Славистика XIV 2010): Вера
Миловановић, професор, Гимназија „Бора Станковић” Ниш; Марина Вацић, професор, Гимназија Пирот; за 2010. (Славистика XV 2011): Дејан Марковић, доцент
Филозофски факултет у Нишу; Загорка Богдановић, професор, Електротехничка школа
„Никола Тесла” Ниш; за 2011. (Славистика XVI 2012): Оливера Војиновић, Гимназија
Алексинац; за 2012. (Славистика XVII 2013): Ратомир Ћирић, професор, Основна школа „Јастребачки партизани” Мерошина; Александар Марјановић, професор, Основна
школа „Аца Сиљадиновић” село Лоћика; Миле Ковачевић, професор, Гимназија
Прокупље; за 2013. (Славистика XVIII 2014) – нема евидентираних предлога; за 2014.
(Славистика XIX 2015): Наташа Цакић, професор, Основна школа „Први мај” Трупале
и Основна школа „Милан Ракић” Медошевац.
За 2015. годину Скупштина Славистичког друштва Србије прихватила је наше предлоге за доделу Захвалница следећим нашим члановима:
Наталији Јовановић – професору руског језика у Гимназији „Бора Станковић” и
Основној школи „Мирослав Антић” – Ниш која је поред других изузетних активности,
својим залагањем успела да ове године у тој школи руски језик од петог разреда поново
буде уврштен као изборни страни језик;
Ради Лазаревић која је била истакнути професор руског језика на разним нивоима
образовања, посебно у Техничкој школи „12. фебруар” у Нишу, а по одласку у пензију
наставила је са активностима у области руске и српске културе и тиме доприносила, а
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и даље доприноси развијању пријатељства двају народа и проширењу интересовања
родитеља и ученика за руски језик (пева у Мешовитом хору „Учитељска лира” и помаже у припреми репертоара на руском језику);
Аници Савић, сликару, иконописцу, песнику из Ниша, која, иако није професор
руског језика, својим активностима на унапређењу културне сарадње и учвршћењу
пријатељства међу народима Русије и Србије заслужује да добије ово признање.
После уводних реферата добитника Захвалнице, реч су добили и други добитници
Захвалнице Славистичког друштва Србије који су саопштили своја излагања:
Катарина Марјановић: Из богатог искуства у настави руског језика и
популаризацији руске културе, Гимназија „Светозар Марковић”;
Зорица Миленковић: Сарадња Гимназије „Стеван Сремац” у Нишу са Белгородом
и Радио Сити као моћно средство пропаганде руских културних догађаја у Нишу;
Наталија Јовановић: Повратак руског језика у основну школу „Мика Антић” и културне манифестације у Гимназији „Бора Станковић” као мотивација за учење руског
језика;
Лоска Станковић: Оно што нас чини најјачим и најбољим, Угоститељскотуристичка школа, Ниш;
Зорица Ковачевић: 25 година рада на популаризацији руског језика у Гимназији
Прпкупље;
Оливера Војиновић: Оснивање и продужетак рада билингвалног руско-српског
одељења у Гимназији Алексинац.
Издвајам одломке из добијених писаних текстова.
Марина Вацић, Одржавање почетне наставе руског језика у Гимназији Пирот и
шест година рада на међународном пројекту Душа словенска и сарадње са школом у
Санкт Петербургу:
„Најпре желим да изразим захвалност професорки др Надежди Лаиновић Стојановић,
што, као председник Подружнице Славистичког друштва Србије за нишки регион, неуморно ради на нашем окупљању, истовремено пружајући свакоме од нас подршку сваке
врсте и просто нам не да да посустанемо или пак, одустанемо од наше љубави – од нашег руског језика. Ја сам, као и сви ви који сте добили признања Славистичког друштва
(и који нисте, али ћете добити), уложила пуно енергије у, да не кажем очување традиције
да се руски језик учи у нашим школама, већ у то да она оживи и заживи. У тренутку
када се руски језик сасвим угасио као предмет у нашим школама добила сам огромну
жељу да преокренем ситуацију. Главни задатак који сам поставила себи је био: показати
и приближити сву лепоту и богатство руског језика и пробудити жељу да се исти учи. А
ко то треба да ради и ко ће то боље урадити него ми – који смо га студирали и завршили.
У том тренутку идеја водиља ми је постала чувена Чеховљева мисао „Маленькое дело
лучше большого безделья”.
Због пројекта међународне сарадње „Душа словенска” а и због успеха наших ученика на пољу руског језика, Гимназија Пирот је добила одобрење од стране Министарства
да има руски језик као други страни и то не као продужни, из основне школе, већ као
почетни – од првог разреда гимназије.
Још само желим да поменем и имена оних од којих сам ја учила руски и који су и те
како утицали на формирање мог професионалног опредељења. Најпре, у основној школи Вук Караџић у Пироту – наставница Бранислава Николић, затим у Гимназији Пирот
– професор Јован Ћирић и последња у низу, пре факулета, у Гимназији „Стеван Сремац”
у Нишу – професорка Ленка Димић. Троје дивних, вредних, образованих, свестраних
мојих наставника руског језика”.
Љубиша Вељковић, Мој допринос популаризацији руског језика:
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„Предавати руски језик у другој половини 20. века била је част и привилегија, наравно и задовољство јер сам био у прилици да са лепотом руског језика упознам велики
број деце/ученика. Бити професор руског језика значило је не само рад са ученицима већ
и рад на личном развоју и стручном усавршавању у области познавања језика. Велику
улогу у томе имало је, а надам се да и данас има, Славистичко друштво Србије. Узимао
сам учешће у великом броју славистичких скупова почев од 1970.г. па до пензионисања
2003.г. када сам и добио захвалницу Друштва. Сви скупови Славистичког друштва имали су за циљ размену искустава, подизање самопуздања, сигурности и стицања нових знања и вештина. Овакви скупови омогућили су нам да перманентно ширимо и
обогаћујемо своја сазнања из руског језика, да подижемо квалитет наставе, радимо на
популаризацији словенских језика и писма (ћирилице)…
Своје знање језика усавршавао сам и на Ломоносовском универзитету у Москви и
Херценовом универзитету у Санкт Петербургу где сам боравио по месец дана, што је допринело мојој личној и професионалној сигурности и умећу преношења знања ученицима.
Кроз 40-годишњи рад у просвети оставио сам неизбрисив траг у средини у којој сам
радио, што се огледало, а и данас се огледа, у поштовању колега, родитеља, бивших ученика од којих су неки пошли мојим стопама и сада су успешни професори руског језика.
Мојим доприносом могу се сматрати и моје редовно присуство славистичким скуповима, као и белешке које сам тим приликама водио”.
Захваљујући ангажовању професорке руског језика у пензији Раде Лазаревић и њеним
активностима у припреми репертоара, у част овог јубилеја наступио је Мешовити хор
„Учитељска Лира” са две руске и једном козачком песмом.
Наступили су ученици, али и студенти Департмана за руски језик и књижевност
на Филозофском факултету у Нишу које је припремила лектор руског језика Олга Тра
пезникова: Плач Ярославны из „Слова о полку Игореве”.
У сали где се одржавала ова манифестација, биле су изложене слике са мотивима из
Русије и Србије сликарке Анице Савић чиме је представљено повезивање српске и руске културе кроз уметничка дела.
Ако би требало да укратко истакнем своје задовољство постигнутим, онда могу рећи
да сам срећна што смо имали, а и сада имамо кадар који ће у бољим условима и уз већу
подршку српског и руског друштва и српске и руске владе наставити свету дужност
одржања руског језика на овим просторима и радити на даљем проширивању сарадње
међу нашим народима.
Надежда Лаиновић Стојановић
Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
nadmir@sbb.rs
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Упутство за припрему рукописа за штампу
1. Часопис Славистика је научно периодично издање које објављује ориги
налне радове из области словенске филологије, теорије лингвистике и књи
жевности, историје славистике и сродних научних области, као и научну критику, хронику и библиографију.
2. Уредништво Славистике се састоји од еминентних стручњака-слависта из
различих словенских и несловенских земаља.
3. Сви прилози у часопису Славистика се рецензирају од стране најмање
два компетентна стручњака од којих је један обавезно спољни рецензент.
Рецензирање је анонимно у оба правца.
4. Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој
публикацији не могу бити прихваћени за објављивање у Славистици.
5. 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.
6. 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 Правопֲиса срֲпскоֱг језика, а када се страно
име први пут наведе, у загради се даје изворно писање, осим ако је име широко познато (нпр. Фердинад 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.
7. Елементи рада по редоследу:
а) Име и презиме аутора, установа у којој је запослен, електронска адреса (у
приказима се наводе испод текста).
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Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
kkoncar@mts.rs
б) Наслов рада верзалом (назив и број пројекта у оквиру којег је настао чланак навести у белешци на дну странице, везаној звездицом за наслов рада).
Парадокси савремене руске религиозности*
(на материјалу вербалних асоцијација)
в) Наслов приказа може бити библиографска одредница.
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.
г) Сажетак (до 10 редака) и кључне речи (до 10) на језику рада.
д) Сажетак (до 10 редака) и кључне речи (до 10) на енглеском језику.
ђ) Основни текст.
е) 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);
ж) Резиме: име и презиме аутора, наслов рада (испод наслова написати Рези
ме), 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: […]
з) прилози (фотографије, слике, табеле, факсимили и сл.) означити бројем, а
у основном тексту назначити место прилога (прилог 1, прилог 2 итд.).
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8. Обим рада: до 30.000 словних места (студије и расправе), односно 15.000
знакова (реферати и саопштења са научних скупова).
9. Радове треба слати електронски у Word формату и, уколико је неопходно,
у PDF-у на адресу: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs
10. Технички захтеви:
Формат: *.doc или *.rtf.
Фонт: Times New Roman.
Величина слова основног текста – 12pt, величина слова подножних напомена и списка цитиране литературе – 10pt.
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.
11. Цитирање референци у тексту:
а) упућивање на монографију у целини (Пипер 2015) или студију у целини
(Плунгян 2002);
б) упућивање на одређену страницу или више суседних и несуседних страница (Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101);
г) упућивање на студије истог аутора из различитих година – хронолошким
редом (Падучева 2006, 2008);
в) упућивање на студије истог аутора из исте године (Ивић 1990а, 1990б),
(Храковский 2015а), (Храковский 2015б).
д) 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);
ђ) упућивање на радове два или више аутора (Lakoff 1990; Langacker 1991;
Кубрякова 1991);
ж) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према
пагинацији, осим ако је рукопис пагиниран.
12. Списак цитираних радова се даје 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).
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.
Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые
структуры. Спб.: Наука, 2005.
Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
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б) књига (више аутора):
Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови Сад:
Матица српска, 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.
г) рад у часопису:
Мальчуков Андрей Л., Храковский Виктор С. «Наклонение во взаимодействии
с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы языкознания 6, 2015: 9–32.
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.
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, П., Драгићевић, Р., Стефановић М. Асоцијативни речник српског језика.
Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, Филолошки факултет, 2005.
е) фототипско издање:
Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.
ж) рукописна грађа:
Митровић, А. Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.
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з) публикација доступна on-line:
Евтюхин, В. 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.
Извори се дају под насловом Извори у засебном одељку после одељка
Цитирана литература на истим принципима библиографског описа који се
примењује у одељку Цитирана литература.
Уређивачки одбор Славистике
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инструкция по подготовке рукописей к печати
1. 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.
2. В состав редакции «Славистики» входят выдающиеся специалисты-слависты из различных славянских и неславянских стран.
3. 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).
4. Работы, которые уже опубликованы или предложены к публикации в каком-либо другом издании, не могут быть приняты к публикации в журнале «Славистика».
5 Тема работы, которую вы направляете 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 ни коим образом не может считаться плагиатом или автоплагиатом. Редакция приветствует полемические работы, опирающиеся на
убедительную аргументацию.
6. «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 (например, Фердинад де Соссюр) или когда оригинальное имя пишется так же, как
в сербском языке (например, 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.
7. Компоненты работы в порядке следования:
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а) имя и фамилия автора; учреждение, в котором он работает; электронный
адрес (в рецензии указывается внизу текста):
Ксения Кончаревич
Белградский университет
Филологический факультет
Кафедра славистики
kkoncar@mts.rs
б) 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):
ПарадоксЫ сОвременНОЙ русСкОЙ религиозности*
(на материале вербальных ассоциаций)
в) названием рецензии могут быть библиографические данные о рецензируемой книге:
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.
г) аннотация (до 10 строчек) и ключевые слова (до 10) на языке работы;
д) аннотация (до 10 строчек) и ключевые слова (до 10) на английском языке;
е) основной текст;
ж) 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);
з) 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: […]
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и) приложения (фотографии, рисунки, таблицы) пронумеровать, а в основном тексте указать место приложения (приложение 1, приложение 2 и т.д.);
8. Объем работы: до 30.000 знаков с пробелами (статьи) и до 15.000 знаков
(доклады и сообщения научных конференций).
9. Работы следует высылать в электронном виде в формате Word и, в случае
необходимости, в формате PDF, по адресу: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs
10. Технические требования:
Формат: *.doc или *.rtf.
Шрифт: Times New Roman.
Величина букв основного текста – 12pt, величина букв подстрочных примечаний и списка цитируемой литературы – 10pt.
Интервал – 1.15.
Шрифты, не соответствующие стандарту Unicode (напр., фонетическая
транскрипция, церковнославянская азбука, древнегреческий алфавит, символы
и т.п.), необходимо выслать по электронной почте в особом приложении к работе в формате *.pdf.
11. 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.
12. Список литературы дается в отдельном разделе, озаглавленном
«Литература». Если описание библиографической единицы включает несколько строчек, все строчки, кроме первой, сдвинуты вправо на два знака.
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.
Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые
структуры. Спб.: Наука, 2005.
Comrie, Bernard. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
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б) ссылка на монографию нескольких авторов:
Пипер, Предраг, Иван Клајн. Нормативна граматика српског језика. Нови Сад:
Матица српска, 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.
г) ссылка на работу в журнале:
Мальчуков Андрей Л., Храковский Виктор С. «Наклонение во взаимодействии
с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы языкознания 6, 2015: 9–32.
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.
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, П., Драгићевић, Р., Стефановић М. Асоцијативни речник српског језика.
Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, Филолошки факултет, 2005.
ж) ссылка на факсимильное издание:
Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.
з) ссылка на рукопись:
Митровић, А. Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.
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и) ссылка на публикацию, доступную on-line:
Евтюхин, В. 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.
Источники указываются под названием «Источники» в отдельном разделе
после раздела «Литература». При этом применяются те же правила библиографического оформления, которые применяются в разделе «Литература».
Редколлегия Славистики
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Instructions for Preparation
of ManuscriptS FOR PRINTING
1. The journal Slavistika 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.
2. The Editorial Board of Slavistika consists of eminent experts-Slavists from
diverse Slavic and non-Slavic countries.
3. All contributions submitted to the journal Slavistika 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.
4. Papers that have already been published or are submitted for publishing in
another publication cannot be accepted for publication in Slavistika.
5. 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.
6. Slavistika 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. Ferdinand de Saussure) or originally written as in Serbian
language (e.g. Vladimir Bondarko).
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.
7. Key elements of the paper in the order specified below:
a) Author’s name and surname, institutional affiliation, e-mail address (which
should be listed below the text in review papers)
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Ksenija Koncarevic
University of Belgrade
Faculty of Philology
Department of Slavic studies
kkoncar@mts.rs
b) 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)
Парадокси савремене руске религиозности*
(на материјалу вербалних асоцијација)
c) Title of the (book/paper) review may consist of a bibliographic entry.
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.
d) Abstract (up to 10 lines) and keywords (up to 10) in the original language of
the paper.
e) Abstract (up to 10 lines) and keywords (up to 10) in English language.
f) The main text.
g) 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);
h) Summary: author’s full name, title of the paper (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.
Имя Фамилия
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Резюме
[Текст резюме]
Ключевые слова: […]
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i) 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.
8. The length of the paper: up to 30,000 characters (studies and discussions), or
15,000 characters (papers and communications presented at scientific meetings).
9. Papers should be submitted electronically in Word format and, if necessary, in
PDF at the following address: slavistikajournal@fil.bg.ac.rs
10. Technical requirements:
Format: * .doc or * .rtf.
Font: Times New Roman.
The font size of the main text - 12pt, font size of footnotes and the list of literature
cited - 10pt.
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.
11. In-text citation of references:
a) A reference to a monograph in its entirety (Пипер 2015) or to a study in its entirety (Плунгян 2002);
b) A reference to specific pages or several adjacent and non-adjacent pages
(Лотман 2012: 139, 143–144), (Strada 1985: 96, 101);
c) A reference to the studies of the same author published in different years – in
chronological order (Падучева 2006, 2008);
d) A reference to the studies of the same author published in the same year (Ивић
1990а, 1990б), (Храковский 2015а), (Храковский 2015б).
e) 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);
f) A reference to the papers of two or more authors (Lakoff 1990; Langacker 1991;
Кубрякова 1991);
g) 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.
h) 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.
12. The list of cited references is given in a separate section entitled Literature
Cited. If a bibliographic record description contains several lines, all lines except the
first one are to be indented to the right for two character spaces (hanging paragraph)
Literature is cited as follows:
a) Reference to a book (single author):
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Белић, Александар. О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка
испитивања. Књ. 1. 2. изд. Београд: Нолит, 1958.
Бондарко, Александр В. Проблемы функциональной грамматики. Полевые
структуры. Спб.: Наука, 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.
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.
d) Reference to a paper published in a journal:
Мальчуков Андрей Л., Храковский Виктор С. «Наклонение во взаимодействии
с другими категориями: опыт типологического обзора». Вопросы языкознания 6, 2015: 9–32.
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.
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, П., Драгићевић, Р., Стефановић М. Асоцијативни речник српског
језика. Београд: Београдска књига, Службени лист СЦГ, Филолошки факултет, 2005.
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g) Reference to a phototype publication:
Смотрицький, Мелетій. Граматика слов´янська. Вільно, 1619. В. В. Німчук
(ред.), Київ: Наукова думка, 1979.
h) Reference to a manuscript material:
Митровић, А. Љ. Писмо П. Марковићу Адамову од 30. XII, 1899: Народна библиотека Србије, Београд, сигн. Р420/I/268,1r.
i) Reference to a publication available on-line:
Евтюхин, В. 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.
Resources are given under the title Resources as a separate section below the
Literature Cited section following the same principles of bibliographic description
applied in the Literature Cited section.
Editorial board оf Slavic studies
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