
g g 
Svet reci 51-52.indd   1 26.1.2021.   12:08:07



Свет 
речи

2

САДРЖАЈ

Писци говоре
Песник сме да каже оно што нико и не помишља

(Са Николом Живановићем разговарао Милан Алексић)  3

Свет језика
Аљоша Миланковић, Теорија оптималности у фонологији  8
Јелена Гинић, In memoriam: Леонид Леонидович Касаткин  19

Тумачења

Сања Новић, Фолклорна основа Пепељуге Александра Поповића  22

Свет акцената

Јелена Шоргић, Акценат придева на а и б у Речнику српскога језика  33

Појмовник
Јана Петровић, Осмртница као песнички жанр  44

Свет дијалеката
Анђела Калуђеровић, Дијалекатска подлога књижевног текста Драгослава Михаиловића 

(на примеру Петријиног венца)  47

Традиција
Ана Јаковљевић Радуновић, Достојевски и Пушкин. Загонетка броја 2.  55

Српски у свету
Ливија Екмечић, Лекторат за српски језик на Универзитету у Стразбуру  58

Тијана Копривица, Српски језик, књижевност и култура: између Истока и Запада  63

Калеидоскоп

Олга Сабо, Lex-инфо  69

Школски живот 
(приредила Босиљка Милић)

АКТУЕЛНОСТИ - настава на даљину
Јадранка Милошевић, Онлајн настава  71

Марио Бадјук, Лексикологија, основни појмови  73
Жељко Тешић, Језичка култура: О Вуку Караџићу  80

Анђелка Петровић, Дон Кихот или како ја мислим тако и јесте  84
Ненад Гугл, Васко Попа, Очију твојих да није  91

Милорад Дашић, Меша Селимовић, Дервиш и смрт  95

НЕГУЈМО СРПСКИ ЈЕЗИК 
Реч редакције часописа „Наша реч”  101

ТАКМИЧЕЊЕ И КОНКУРСИ У ШКОЛСКОЈ 2019–2020. ГОДИНИ
1. Такмичење из књижевности – писмени задатак  102

2. Литерарне секције  106
3. Лингвистичке секције  108

4. Школски листови и часописи  109

Svet reci 51-52.indd   2 26.1.2021.   12:08:08



Свет 
речи

3
Pisci  govore

ПЕСНИК СМЕ ДА КАЖЕ ОНО ШТО НИКО И НЕ ПОМИШљА

(Са Николом Живановићем разговарао Милан Алексић)

Почеци Ваших збирки пе-
сама призивају песнике ми   -
нулих времена (Витмен у 
збирци Нарцисове љубавне 
песме, Хелдерлин у збирци 
Астапово, Елиот у збирци 
Carmina Galli, Витмен и Ели-
от у збирци 22). У Вашим 
песмама постоје многе књи-
жевне везе, по ме нимо само 
збирку Аст апово која насло-
вом призива Толстоја, а као 
мото има Хелдерлинову пе-
сму Паркама. У песмама че-
сто користите интертек сту-
алне везе. Да ли песни штво 
видите као дијалог са мрт-
вим претходницима?

Песник који се наводи на 
почетку је виолински кључ 

Никола Живановић је завршио Oпшту књижевност са 
теоријом књижевности. Од 2003. године, са прекидима, 
живи у Београду. Осим поезије објавио је и велики број 
есеја, критичких текстова и превода светских песника. 
Редовни је сарадник часописа Поезија, Писмо, Мостови, 
Београдски књижевни часопис, Кораци, Повеља, Летопис Ма-
тице српске, Поља и других. 

Збирку песама Астапово критика је једнодушно пре-
познала као једно од најзначајнијих песничких остварења 
на српском језику последњих година. Песме су му пре-
вођене на више страних језика (француски, шпански, 
немачки, пољски, словеначки и други), а заступљене су у 
већем броју антологија. У часопису Сент, из Новог Паза-
ра који уређује Енес Халиловић, изашао је тематски број 

посвећен његовој поезији. Поводом Награде „Бранко Миљковић” у нишкој Градини иза-
шао је још један темат о његовој поезији.

За есеј „Границе тумачења Кафкиног Процеса” добио је прву награду часописа Улазни-
ца из Зрењанина.

За збирку песама Астапово добио је награду „Трећег трга” за поезију.
За збирку песама Carmina Galli добио је награду „Бранко Миљковић”.
Објавио је збирке: Алеја часовника (са Александрем Шаранцем) 1998, Нарцисове љубавне 

песме, 1999, Астапово, 2009, Carmina Galli, 2014, 22, 2019, Песме и поеме (2009–2019), 2020, Ђу-
лићи и увеоци, Пресинг, Младеновац, 2020.

за целу књигу. И тематски 
и формално, Хелдерлинова, 
на почетку Астапова, молба 
је Паркама да се песнику да 
још једна година живота да 
створи дело. У том периоду 
био сам болестан, чак сам се 
и помирио са раном смрћу, а 
онда сам у тим данима боло-
вања узео да напишем књи-
гу да би барем нешто после 
мене остало. Истовремено, 
преузима се и Хелдерлинов 
патос, мада се врло брзо по-
сле прве песме књига окреће 
иронији. И та два располо-
жења се ритмички смењују 
током књиге. Елиотова пе
сма на почетку Carmine суге-
рише на то да су архетипске 

религијске сцене и наша сек-
суалност у јакој вези, што се 
даље истражује кроз књигу. 
Међутим, док је Хелдерлино-
ва песма стављена као цитат, 
и то на немачком да је не би 
побркали са мојима, Елиото-
ва песма је стављена у прево-
ду. Чак и када је превођење 
нормалних песама у питању, 
држим се схвата ња да је пре-
вод више дело пре водиоца 
него песника. Овде чак и није 
реч о правој песми већ о не-
објављеној раној Ели отовој 
песми, за коју је пита ње да ли 
је сматрао за вр шеном, мада 
је дозволио да је објаве пред 
крај његовог живота. Превод 
те песме се толико тематски 
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уклапао у књигу да сам га до-
живео као њен део. Истовре-
мено, ри там који сам пости-
гао пре водећи ту песму тако 
је нов и тако ефикасан да сам 
желео да истргнем из песме 
само њега. Зато сам напи-
сао песму „Реприза”. Са тим 
се онда наметнуло да књига 
почне преводом који сам за 
потребе ове књиге још више 
удаљио од оригинала и на-
писао да је само по Елиоту а 
не и да је Елиотова песма. То 
још како има смисла пошто 
нисам желео да ико помис-
ли да је та песма у овој књизи 
или да моју верзију вреднује 
према верности оригиналу. 
То је заправо везано за цео 
мој преводилачки рад. Ми 
сада имамо људе који знају 
језик и тачно преводе, али 
то што добијемо као превод 
нису песме. Могу да нам по-
служе да напишемо студију 
о том песнику, али не и да то 
читамо као поезију. Такође, 
ту постоје и проблеми са 
тим што преводилац често 
не уме да препозна који је 
стих доминантан и који тре-
ба сачувати а други, који се 
римује са њим жртвовати ко-
лико год треба, јер он и јесте 
написан пре свега да би под-
ржао овај. Онда делимично 
жртвују оба и не добије се 
ништа. Класичан пример је 
Вијонов стих из „Баладе обе-
шених”, који ни Винавер ни 
Коља Мићевић нису преве-
ли како треба. У Мићевиће-
вом преводу стоји „Никад 
мирни, је л’ лето, је л’ зима”. 
Овде је требало по сваку сце-
ну сачувати слику „никада 
не седимо”. Јасно је, неко ко 
је обешен за врат не може 
да седне, отуда нам ти обе-
шени мртваци изгледају као 

уморни, смрт делује као умор, 
не као одмор, како се често 
мисли о њој. Ако се тај стих 
сачува, није важно ако неш-
то без неке боље симболи-
ке жртвује. Мада се, истина, 
ни шта од тога не мора, али 
онда преводилаштво испада 
пре обиман рад. Carmina се уз 
то завршавала поемом која је 
наводно превод римског пес-
ника. Дакле, супротно од по-
четка где се налази превод за 
који кажем да је моја песма. 
Овде сам хтео да се вратим 
на почетке поезије. Заправо, 
на неки начин да одбацим 
целу традицију, јер већи део 
те традиције није постојао у 
првом веку пре нове ере. И 
то ми је пружило могућност 
да будем изузетно искрен. 
Отуда када наредна књига кре-
не одрицањем од Елиота и 
прихватањем Витмена, она 
зна чи и одрицање од тради-
ције. Мада, наравно све вре-
ме остаје у дослуху са њом 
јер се прошлост не тумачи 
са дашњошћу нити обрнуто 
већ једна се тумаче кроз дру-
гу. 

У песништву користите и 
ве зани и слободни стих, са 
мож да малом превагом на 
стра ни слободног стиха. Ка-
кав је Ваш однос према књи-
жевној форми?

То је упрошћена верзија. 
Немам две песме у истој фор
ми. Увек измишљам но ву 
форму. Чак и када се читаоцу 
чини да нешто у њој препо-
знаје треба да погледа мало 
боље. Чак ствар и олакша-
вам тиме што све форме ко-
ристим у пару тако да свака 
форма има свој контраст не-
колико страна касније. Дакле 
свака песма има своју „ре-
призу”, и формалну и темат-
ску. Пример у везаном стиху 
нека буду из Астапова „Први 
састанак” и „С неким женама 
разговора”. Обе су у једана-
естерцу, обе су у најширем 
оквиру љубавне. Колико се, 
међутим оне и по мелодији 
и по типу осећајности разли-
кују. Неке колеге су ми кад се 
та књига појавила замериле 
на овој првој песми. Просто 
још увек није било јасно шта 
радим. У слободном стиху је 
пар „Ода мојој баби” и „По-
следњи”. У првој је дата слика 
моје бабе која је чисто физич-
ко биће, па којој физичка не-
покретност у старости долази 
као тихо умирање. У другоj је 
старац који је пре свега инте-
лектуалац и који би и могао 
без тела само када би могао 
ум некако да сачува. Формал-
но се то огледа у првој песми 
која је дата у сличицама, а у 
другој је створен некакав дија-
лог са самим собом. 

Отворени сте и према ан-
тичким и према трубадур-
ским облицима песама, пре-
ма сонету. Да ли традицију 
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схватате и као складиште 
облика попут Ивана В. Ла-
лића?

Трубадурске облике још 
нисам користио. Мада имам 
намеру да их уведем у српски 
језик пошто већина тих обли
ка није остварена ни у јед ној 
јединој српској песми. Исто
времено, облици су изу зетно 
сложени тако да ту нема го-
вора о превођењу. Со нете 
не користим од Нарцисових 
љу бавних песама, а ту књи-
гу не би требало узимати за 
озбиљно. Користио сам их 
у малом циклусу дани у 22. 
А са овим Лалићевим се са-
свим слажем. Чак и песнике 
о којима смо до сада прича-
ли, мада јесу именовани као 
појединци, ипак узимам као 
отеловљење неке песничке 
могућности него као поје-
динце. Поезија чак није ни 
њена историја већ Платоно-
ва идеја. И онда ћу наравно 
боље разумети идеју поезије 
ако знам каква је она била у 
Риму, у Персији, Кини, Ин-
дији и ако знам каква је сада 
у Немачкој и Француској 
него ако познајем само оно 
што се поезијом сматра у 
мом друштву. 

Збирке песама брижљиво 
компонујете. На компо-
зиционо привилегованим 
местима (почетак и завр-
шетак) увек постављате 
песме које су повезане (у 
збирци Нарцисове љубав-
не песме је иста песма са 
насловом молитве, у збир-
ци Астапово у оквирним 
песмама се појављује мо-
тив шаха, у збирци Carmina 
Galli препев песме T. С. 
Елиота Љубавна песма Св. 
Себастијана и песму Река 

спаса повезују хришћански 
мотиви, у збирци 22 оквир-
не песме повезује мотив 
песничке судбине. Има ли 
посебне симболике у пове-
зивању почетка и краја?

Мотив генија. У 22 је мо-
тив генија. У првој песми ка-
жем да никада нисам желео 
да будем геније већ да генији 
знају моје песме напамет. 
Завршава се Ђулићима, а Тес-
ла је, кажу, знао целог Змаја 
напамет (ово је само додатна 
коинциденција, није суштин-
ски важно за песму). Иначе, 
што се наведених компози-
ционих детаља тиче, они су 
само најочигледнији приме-
ри споменутих „реприза”. 

Борислав Радовић је запи-
сао за Ваше песме: „Уза сав 
артизам и сву чар игре, те 
песме долазе из живота.” 
Колико је за књижевно 
стварање важно лично ис-
куство? Може ли се певати 
о осећањима које човек 
није осетио?

То се односи на мене, моју 
поетику. Не значи да је нуж-
но за сваког песника. Суза-
на Лангер говори о логици 
музике о томе како музичар 
може да изрази осећање које 
није осетио. Заправо осећање 
у једној композицији или 
песми је оно које настаје код 
композитора или песника 
када први пут формира ме-
лодију или стихове и потом 
када доврши па по први пут 
доживи уобличено дело. 
Неко може писати песме по-
свећене својим пријатељима 
и онда баш најемотивнија и 
најбоља песма може да буде 
она које је о неком неважном 
пријатељу, а она коју посвети 

најбољем другу просто може 
да буде глупа и безосећајна. 
Тако да ништа од осећања из 
овог света ја не могу да пре-
несем у свет уметности. Иде 
само у обрнутом смеру. Ако 
не процењујем тако, онда се 
понашам као неко ко каже 
да му је омиљена књига нека 
коју му не покојна мајка по-
клонила. 

Бора је у наставку те рече-
нице рекао оно што је најваж-
није, да су моје песме плаће-
не. Односно то искуство које 
уносим у њих су трауме које 
ме остављају и физички и 
психички оштећеног. Када 
су Бори Станковићу тражи-
ли причу за часопис, он је ре-
као, они мисле да дам причу, 
а не знају да ја сваку своју 
причу одболујем. О томе и 
Радовић говори на овом ме-
сту. Он дуго пред смрт није 
писао и кад би се нашао ту 
још неко, Милутин или неко 
из мог друштва, он би само 
усред наше расправе о по-
езији, узвикнуо, хвала Богу 
да сам се те беде ослободио. 
Чини ми се да је и у мом раду 
видео то што троши човека. 
Тако није са сваким песни-
ком и сваком врстом поезије. 
Новици Тадићу, рецимо, је 
писање песама била тера-
пија. Хах, сада би још треба-
ло да будем захвалан што је 
писање песама најгори део 
мог живота.

Пишући о песничкој збир-
ци Ђаволов друг Новице Та-
дића написали сте да је пи-
сање песама за Тадића било 
ђаволски посао? Да ли је 
Вама блиска таква мисао?

Књига је изашла под бро
јем 666 Кола Српске књи-
жевне задруге. Просто била је 
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пре велика коинциденција да 
поверујем да није мало урги-
рао да тражио да му наместе 
бап тај број а не да му запад-
не 665. А можда је и наслов 
мало прилагодио околности-
ма. Међутим када сам га пи-
тао, он каже, ма кажем ја да 
су то ђавоља посла. Тако да је 
цела анегдота више шала. Не 
сећам се сада како сам о томе 
писао у тексту о књизи. 

А ово што сам одговорио 
на претходно питање већ је 
делимично одговор и на ово. 
Формирао сам се на „Писму 
видовитог” и све своје мане 
сам, уместо да их потиснем, 
неговао да се развију и дају 
плод. Тако да се то може 
схватити као ђаволски посао, 
или рембоовски или као Ни-
чеово гледање у понор, све 
су то слике за једну те исту 
ствар. Песник није узоран 
човек и не говори о узорним 
стварима. Он буди страсти. 
Чак и измишља страсти за 
које људи нису ни знали да 
постоје. Сетите се колико су 
песници писали о опијуму 
и колико су га тестирали на 
себи. У песми „Хипостазе” 
управо говорим о томе. Моја 
личност је подељена као Све-
то тројство. Нема овде ниче-
га богохулног. Једноставно 
је цео свет слика Бога. Онда 
Божански део мене, који би 
да ствара ново, испитује нове 
могућности кроз мене чове-
ка који подноси муке а онда 
то искуство предаје другима 
и тако утиче на све.

Ваша збирка Carmina Galli 
добила је престижну на-
граду „Бранко Миљковић” 
за најбољу песничку збир-
ку. Колико су важне књи-
жевне награде? 

Држава не брине о песни-
цима, публика је неука, при-
знање у интелектуалним кру-
говима је једино што имамо. 
А награде спадају у то. Осим 
тога, ту је каква новчана по-
моћ коју награда носи. 

Сем тога, ја сам објавио у 
едицији која је за награде. Из-
давачи који нису специјали-
зовани за поезију, успевају да 
књиге песама гурну у књижа-
ре са свим осталим књигама 
које имају. Отуда се ти пес-
ници, ма какао лоши били, 
прочују због тога што ако неко 
хоће да купи књигу песама на 
поклон некоме, ту ће наћи. 
Повељиних књига нема нигде 
у књижарама нити су намење-
не икоме изван елитних пес-
ничких кругова. И самим тим 
позив на такмичење је прису-
тан. По мени, добити награ-
ду није толико битно колико 
уопште бити у игри. Рецимо 
22 је прва књига за коју нисам 
добио награду. Међутим, од 
песничких књига ненациона-
листичког опредељења она 
је имала највише гласова на 
Меши. Могу бити задовољан 
као да сам добио ту награду. 
Односно, у мојој категорији и 
јесам. Просто то је само мала 
потврда да човек и даље добро 
ради свој посао. Ништа више. 

Наравно, неки се срде због 
тога што не добијају награде 
а то је зато што су напросто 
лоши. Мада не значи да на-
граде неће мимоићи добре 
песнике. Тек половином про-
шле деценије Дејан Илић је 
почео да добија награде мада 
је одавно сматран за једног од 
најбољих песника у Србији.

Ипак, да не будем сасвим 
културан, скачемо за награде 
ко певци кад помислимо на 
новац. Али, знате, песници 

са својим скромним прохте-
вима шест месеци могу да 
живе од награде и ништа да 
не раде. Тако када сам добио 
тог Миљковића, наредних 
шест месеци нисам ни писао 
песме нити се трезнио. 

Чнни се да је све мање чи-
талаца. Каква је судбина 
књижевности?

Сасвим бих био задово
љан да моје песме круже 
са мо у кругу пријатеља као 
што су песме метафизичких 
песника. 

Да је читалаца поезије ма
ње чини се јер је заправо ви
ше писмених, више људи који 
читају, а што више људи конз-
умира неку уметност, она иде 
ка испразном и комерцијал-
ном. Судбина књижевности 
и није толико проблематич-
на с обзиром да за стварање 
књижевности није потребан 
новац. Тако да чак и ако се не 
конзумира много, она може 
да се ствара. А каква је тек 
судбина филма? Да и не спо-
мињем класичну музику. 

Проблем који књижевност 
има није недостатак читала-
ца већ нестанак језика. Па
метна деца сва побегну из 
ове земље и заврше. Не од-
лазе она у свет да нешто по-
стану, већ да нестану, да се 
стопе. А онда ће њихова деца 
можда моћи да се баве кул-
туром на неком другом је-
зику. Да бисмо то спречили 
правимо неприродне савезе 
са хрватском књижевношћу, 
као да су културне границе 
сводиве на језичке. Заправо, 
сећамо се времена соција-
лизма када је све то боље 
изгледало. Али за време со-
цијализма је култура била 
наметнута од стране државе. 
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Нама се са телевизије нису 
обраћали политичари него 
песници. У школи се песнич-
ка реч поштовала као Свето 
писмо. А сама држава је ула-
гала у књижевност. Просто, 
то је био начин политичке 
контроле, а не нешто што је 
имало само ову позитивну 
страну. У то то време је неш-
то попут мојих „Ђулића” чо-
века могло да одведе на ро-
бију. Тако да уопште нисам 
југоносталничан.

И коначно, поезију уни
штавају лоши преводи. Ево, 
и ви сте, као и сви који су се 
дотакли мог рада, спомену-
ли то да пишем у везаном и 
невезаном стиху. А знате ли 
колико савремених немач-
ких, британских, америчких 
песника пише тако? Погле-
дајте мој преводилачки опус. 
Скоро сваки песник кога сам 
преводио има и једно и дру-
го. Видите преводе Стевана 
Тонтића за немачке песнике.

Ваша е-адреса састоји се од 
дела чувеног Хелдерлино-
вог стиха. Како одговори-
ти на питање које овај стих 
поставља? Чему песници у 
оскудно време?

Чак у споменутом соција-
лизму, који је био некакав 
рај за песнике, то питање се 
постављало. Чим је Лалић 
превео тај стих. Можемо га 
учинити још патетичнијим 
и питати се чему песници 
у време короне. Или иро-
нично, чему песници у вре-
ме ручка. Или наивно као 
дете да пита чему песници 
у време у време Инстаграма. 
На сва та питања је једнако 
тешко одговорити. Није то 
питање Хелдерлин ни поста-

вио да се на њега одговара. 
Заправо то уопште није пи-
тање, он пре тога каже да не 
зна. Овде је у питању песник 
који слави божанско па без 
тог божанског чему песници. 

Али песници могу и да се 
ругају. Увек су ме одушевља-
вале Шекспирове будале. Мис-
лим да је посао песника данас 
да буде будала, да сме да каже 
оно што нико и не помишља 
зато што га сматрају лудим. 

У 2020. години сте објавили 
књигу Песме и поеме (2009–
2019), која доноси избор пе-
сама из збирки објављених 
у једној декади. У штампи 
Вам је књига под насловом 
Ђулићи и увеоци. Да ли се 
нова збирка надовезује на 
поему Ђулићи са завршет-
ка збирке 22?

Изашла је. Она је заправо 
интегрална верзија поеме. Све 
је то деловало превише експе-
риментално да бих одједном 
објавио па сам први део ста-
вио у 22. Када је нашло своју 
публику могао сам то да обја-
вим у целини. Што накнадно 
22 чини оштећеном књигом, 

али зато се најбоље песме из 
ње налазе у овом избору, зајед-
но са песмама из Астапова и 
Carmine. План је да упоредо 
са новим књигама објављујем 
усавршену верзију изабраних 
песама у малом тиражу. То је 
из практичних разлога јер чи-
таоци на тај начин увек могу 
да узму две књиге и да уз ту 
нову, упознају и мој ранији 
рад. Данашње штампарство 
то омогућује. А да чекам на 
изабране песме, па да кру-
же годину дана и да их после 
опет нема, то сматрам прева-
зиђеним. Наравно, изабране 
песме, не обезвређују саме 
збирке, управо због оних ком-
позиционих ствари о којима 
смо причали.

Иначе, Ђулићи и увеоци су 
књига после које ми не бисте 
поставили ниједно питање 
ко је сте у овом интервјуу по-
ставили. Суштински је дру
гачија од свега што сам ра није 
радио. Изненађујући је осећај 
слободе који човек има када 
ради нешто у чему је већ вешт 
на сасвим нови на чин. И јако 
сам задовољан постигнутим. 
Тако да ме је на известан на-
чин препородила као песни-
ка. За читаоце мојих ранијих 
књига биће збуњујућа пошто 
већ имам јасно изграђену по
е тику. Али баш да бих тај не-
споразум избегао, увео сам 
је из другог контекста, код 
новог издавача, у другом кру-
гу људи. Верујем да ће после 
излажења наредне књиге, на 
којој сада радим, бити јасније 
да то није из неке несигурно-
сти у своју поетику већ да је 
у питању једна идеја која се 
формирала и која није могла 
да ме напусти док је нисам 
остварио у облику књиге. 
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ТЕОРИЈА ОПТИМАЛНОСТИ У фОНОЛОГИЈИ
Тежи ли гласовна структура људског језика оптималности?

Аљоша Миленковић

Откада се појавила почет-
ком последње деценије про-
шлог века, теорија оптимал-
ности (ТО; Prince–Smolensky 
1993/2004) стекла је за релатив-
но кратко време велики број 
следбеника, поставши најза-
ступљенији теоријски модел 
у савременој фонологији. Ова-
кав рапидан успех ТО дугује 
пре свега својој способности 
да објасни разлике у гласовној 
структури језикâ знатно једно-
ставније у односу на све своје 
претходнике. Својом постав-
ком да су ограничења која де-
финишу оптималност неког 
језичког садржаја заједничка 
свим језицима, ТО довела је 
генеративизам корак ближе 
његовом основном циљу – из
налажењу принципа уни вер
залне граматике. Овај пре 
гледни чланак сумира основне 
постулате ТО и показује њену 
примену, као и предности у 
односу на традиционалније 
фонолошке приступе на низу 
примера, махом из различи-
тих варијетета српског језика.

1. Фонологија: шта 
обухвата знање о гласовној 

структури језика?

Сваки језички сигнал од-
ликује се двема странама: зву
чном и значењском. Лингви-
стика, наука о језику, интере-
сује се подједнако за оба ова 
феномена. Разним аспектима 
језичког значења занимају се 
пре свега семантика, лексико-
логија, али и синтакса, док је 

гласовна структура језичког 
знака предмет истраживања 
двеју дисциплина – фонетике 
и фонологије. Фонетика испи
тује кон кретну страну гласо
ва: њи хову артикулацију, пре 
 ношење и перцепцију, док се 
фонологија одмеће у домен 
апстракције, фокусирајући се  
пре свега на гласовне елементе 
као део нашег језичког знања. 
За раз лику од фонетичара, 
који сво је претпоставке о гла-
совима могу тестирати егзак-
тно, служећи се специјали-
зованим апаратима и екс пе 
рименатима, који често пру  
 жају недвосмислене ре зул та
те, фонолози доказе за своје 
претпоставке о организацији 
фонолошке компоненте јези
чког знања морају црпсти из 
индиректних извора, укљу-
чујући смене гласова у проме-
ни речи (попут пећи : печем : 
пекао), језичке грешке, дијале-
катску варијацију и сл. Фоно-
логе занима улога гласовних 
јединица у језичком систему, 
њихови односи и ментална 
репрезентација. Традицио-
нално се на фонологију гледа 
као на науку о гласовним си-
стемима, што она несумњиво 
и јесте; изучити гласовни си-
стем, међутим, много је више 
од описивања инвентара је-
диница и одређења односа 
који владају међу њима, јер 
да је тако, задатак фонологије 
био би знатно једноставнији, 
а сама дисциплина сасвим не-
занимљива (McCarthy 2007).

Основно питање фоноло-
гије јесте како је организова-
но наше знање о гласовном 
систему, те који су основ-
ни, универзални принципи 
којима је то знање устроје-
но и којим се доказима од-
ређене претпоставке о овом 
проблему могу поткрепити. 
Почнимо од питања како је 
организована фонолошка ко
м  понента језика. Генеративна 
граматика фонолошку ком-
поненту сагледава као меха-
низам којим се неке ментал-
не репрезентације пре воде 
у конкретне површинске 
фор ме. На свом путу ка по-
вршинској форми, лексичке 
репрезентације пролазе кроз 
низ измена, насталих дело-
вањем фонолошких прави-
ла. Лексичка репрезентација 
неке речи, према томе, јесте 
њен изворни, немодифико-
вани облик, који она има пре 
него што бива подвргнута де-
ловању разних фонолошких 
процедура, тј. правила. Кон-
кретно, у облику ишчупати 
можемо претпоставити да је 
одговарајући лексички об-
лик /изчупати/ и да на њега 
делују правила асимилације 
по звучности (з → с) и аси-
милације по антериорности, 
односно једначења по месту 
творбе (с → ш) – тим редом (!) 
– чија примена има за крајњи 
резултат посведочени повр-
шински облик – ишчупати. 
Скица (1) схематизује основ-
ну архитектуру фонолошке 
компоненте језичког знања.
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(1) Фонолошка компоне н та 
језичког знања

За разлику од површин-
ског облика речи, који чујемо 
(или видимо) при свакој ре-
ализацији језика, њена лек
сичка репрезентација ни је до  
ступна нашим чулима, али су 
говорници интуитивно све
сни њеног постојања. На при-
мер, сваки изворни говорник 
српског језика, без обзира на 
образовање, узраст пол и сли
чне критерије, у стању је да у 
пару рука – руци идентификује 
смену к : ц и да на основу ње 
устано ви да је облик са к фоно-
лошки примарнији у односу на 
онај са ц, на начин да је могуће 
успоставити правило које пре-
твара к у ц у одређеном кон-
тексту, али не и обрнуто. Да 
је тако, видимо из постојању 
алтернативног об ли ка датива/
локатива ове именице (руки), 
чија је употреба, додуше, огра-

ничена и стилски обележена. 
Са друге стране, облик номи-
натива *руца не јавља се ника-
да и ни под којим условима, 
што омогућава говорницима 
да успоставе облик /руки/ као 
лексичку репрезентацију да-

тива/локатива ове именице, 
као и правило кроз које овај 
облик мора проћи, које мења 
последњи сугласник основе 
испред падежног наставка  
-и.

Oкултација у фонологији

Сигурно сте се досад макар некад срели са пробле-
мом облика генитива множине именице свеска. Иако је 
нормативно прихваћен само облик свезака, у говорном 
српском језику могу се сусрести и свезака и свесака. Ова 
варијабилност заснована је на различитој интерпрета-
цији лексичке репрезентације речи свеска од стране го-
ворника српског језика. За једне је лексичка репрезента-
ција дате речи /свезка/, која тако чува етимолошку везу 
са глаголом везати. Како је у већини падешких форми 
испуњен услов за асимилацију по звучности (уп. (4)), 
изворно /з/ појавиће се на површини као такво само у 
генитиву множине, где се звучни опструент налази у су-
седству вокала. Друга група говорника супституисала је 
ово з у генитиву множине под утицајем осталих падеш-
ких облика речи свеска, те је тако отклоњена смена з : с 
у деклинацији ове именице (свесака). Изложени таквом 
језичком инпуту, нови усвајачи језика на основу одсу-
ства алтернације по звучности закључују да је у лекси-
кону дата реч представљена као /свеска/, јер ништа не 
упућује на /свезка/. На одсуство алтернација које при-
крива обележје које се не јавља на површини и доводи 
до његове елиминације фонолози упућују термином 
окултација (тј. сакривање/замрачење) (Prince–Smolensky 
1993: 54).

Како видимо из скице 
(1), главни састојци фоно-
лошког знања јесу лексичке 
репрезентације речи, фоно-
лошка правила, која мењају 
иницијални облик речи на 
неки унапред одређен на-
чин, али и редослед приме-
не правила. Ефекат сваког 
фонолошког правила почи-
ва на његовом структурном 
опису, који прецизира однос 
између инпута (тј. гласовног 
садржаја који се мења), ре-
зултата промене и гласовног 

окружења које је узрокује. 
Узмимо да правило (2) пре-
твара свако А у Б када се А 
нађе испред В, односно АВ 
→ БВ. Структурни опис пра-
вила биће представљен на 
следећи начин:

(2)  Структурни опис правила

А → Б / ___В

Ово треба читати као: Сва-
ко А које се нађе испред В про-
мени у Б. Могуће је и да кон-
текст претходи садржају који 

Лексичка репрезентација речи 
/из-чупати/

Правило 1 
(асимилација по звучности) 

изчупати → исчупати

Правило 2 
(асимилација по антериорности) 

исчупати → ишчупати

Површински облик 
ишчупати
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се мења (ВА → ВБ; (3а)), па 
чак и да га окружује (ВАД → 
ВБД; (3б)). Структурни описи 
датих правила унеколико ће 
се разликовати од оног у (2).

(3)  

а.  А → Б / В___
б.  А → Б / В___Д.

Узмимо за пример асими-
лацију по звучности у /сват
ба/ → свадба (уп. сват, свата 
као поткрепљење за лексич-
ку репрезентацију /сват/). У 
највећем броју случајева, су-
гласник који се прилагођава 
оном другом јесте иницијал-
ни члан сугласничке групе. 
Према томе, овој процедури 
одговара формула (4).

(4)  Асимилација по звучности 
у српском

Симбол α стоји за + или , 
док β представља супротну 
спецификацију од α (ако α 
представља +, тј. присуство 
неког дистинктивног обе-
лежја, β аутоматски означава 
његово одсуство). Подразу-
мева се да правило не делује 
на све звучне гласове (који у 
српском, осим седам пра-
вих сугласника, обухватају 
и све сонанте и вокале), већ 
искључиво на праве суглас-
нике, као и да узроковач јед-
начења по звучности може 
бити само прави сугласник. 
На пример, с → з / ___б пред-
ставља могући исход прави-
ла (4), уп. /сбогом/ → збогом, 
али то није случај са, реци-
мо, с → з / ___н, уп. /сногу/ 
→ сногу, а не *зногу. Разлог 

овоме лежи у чињеници да 
у /сногу/ услови за правило 
(4) нису испуњени, јер други 
сугласник (н) садржи специ-
фикацију [+сонант], супрот-
но од онога што структурни 
опис (4) захтева.

Фонологија заснована на 
пра   вилима представљала је  
во дећи теоријски оквир у 
овој лин гвистичкој дисципли
ни од оснивања генера тивне 
фо нологије све до последње 
деценије 20. века. Иако ко-
херентна, ова теорија ипак је 
имала значајне недостатке, 
који су на крају утрли пут 
новом, перспективнијем на-
чину сагледавања устројства 
фонолошке компоненте је-
зичког знања – теорији опти-
малности.

2. Оптималност у 
фонологији и ван ње

Пре него што пређемо на 
структуру ТО и њену при-
мену на материјалу српског 
и других језика, не би било 
наодмет позабавити се са-
мим појмом оптималности 
и представама које он ево-
цира. Почнимо од најгоре од 
свих могућих дефиниција, 
циркуларне: оптималност је 
особина онога што је оптимал-
но. Међутим, шта тачно под-
разумева бити оптималан? 
(Разочарани читалац већ 
антиципира одговор попут: 
бити оптималан значи бити 
у стању оптималности.) Ети-
молошки, придев оптималан 
изводи се из латинског су-
перлатива optimus, у значењу 
’најбољи’. Међутим, оптима-
лан није нужно и најбољи. 
Телефон који је за једног ко-
рисника оптималан може 
бити у одређеном броју пер-

форманси инфериоран у од-
носу на конкурентне уређаје. 
Нека је, ради илустрације, 
за особу А оптималан теле-
фон а, који се одликује нај-
дужим трајањем батерије, 
али има мање меморије и 
лошију камеру од телефона 
б. Захваљујући овим квали-
тетима, за особу Б телефон б 
је оптималан, чак и по цену 
краћег трајања батерије. У 
овом контексту, као и ина-
че, оптималност подразуме-
ва прилагођеност нечијим 
захтевима. У оба случаја, 
оптимални уређај поседује 
одређене недостатке, али 
надмашује своје конкуренте 
у оној категорији којој нека 
особа придаје највећи значај.

Према томе, да би се де-
финисала оптималност, не-
опходно је да постоји некак-
во надметање и разуме се, 
кандидати који се надмећу 
за титулу оптималног. Како 
би одабир био могућ, неоп-
ходно је установити крите-
ријум(е) оптималности, што 
даље имплицира постојање 
одређивача критеријума. У 
примеру из претходног па
суса, кандидати су разли-
чите врсте телефона, крите-
ријуми њихове перформансе 
(трајање батерије, меморија, 
квалитет камере), а одређи-
вачи корисници уређаја. За 
сваког од њих оптималан је 
онај телефон који задовољава 
критеријум који тај корисник 

ȍптимāлан [...] који најбоље 
одговара, најпо вољнији од 
свих могућих

(Речник српско хрват ско га 
књи жевног језика, том 4; 
s.v.)
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Тàблō, òа м [фр. tableau 
слика] 1. позор. драмати- 
чна сцена у којој све лично-
сти стоје непомично, као 
на сли ци

(Клајн–Шипка, Велики реч-
ник страних речи и израза; 
s.v.)

сматра најважнијим. Хи је 
рархија критеријума ва рира 
од особе до особе, те је опти-
малност субјективна. Међу-
тим, критеријуми који дефи-
нишу оптималност морају 
бити универзални. Сваки по 
тенцијални купац телефона 
разматра аспекте попут бате-
рије, камере, меморије, цене, 
величине екрана и сл., али 
која од ових ставки ће запра-
во доћи до изражаја зависи 
искључиво од купчевих пре-
ференција, односно од то  
га како их одређени купац ран- 
гира.

Може ли се, онда, одабир 
оптималног кандидата схема
тизовати? Пропоненти ТО ко  
ристе графичке представе, 
ко је називамо таблои, како би 
истовремено представили хи  
јерархију критеријума и кон-
фликт кандидата. Узмимо са  
 да да је нека особа А (не ну
жно она са телефоном) у ди-
леми који филм ће гледати и 
избор се своди на два канди-
дата: Умри мушки и Титаник.

Једино одступање које ће
мо унети у односу на већ 
уста новљену терминологију 
јесте то да ћемо критеријуме 
одабира, за које тврдимо да 
су универзални, прекрстити 
у ограничења. Логика овог ре-
шења лежи у томе да особа 
која врши одабир огранича ва 
кандидате, на начин да оп ти  

малан кандидат мора или не 
сме поседовати особину Х. 
Два ограничења која у датом 
случају могу доћи у обзир јесу 
(а) одсуство насил них сцена 
у филму, као и (б) срећан зав-
ршетак филма. Њих смо пре-
цизније формулисали у (5).

(5)  Ограничења при одабиру 
филма

а.  *Насиље 
Филм не сме садржати на-
силне сцене.

б.  СрећанКрај 
Филм мора имати срећан 
крај.

Приметите да постоје два 
типа ограничења: негативна 
(тзв. не смеограничења, тј. 
забране) и позитивна (мо-
раограничења, тј. захтеви). 
Називи оних првих почињу 
астериском, који овде озна-
чава забрану, док је захтев у 
другом случају означен одсу-
ством додатних знакова. Вра-
тимо се сада на особу А. Уз-
мимо да је за њу срећан крај 
битан до те мере да је спрем-
на да погледа филм који оби-
лује насилним сценама ако 
се његови конкуренти завр-
шавају трагично. Табло (6) 
схематизује овај одабир.

(6)  Особа А: СрећанКрај >> *Насиље

СрећанКрај *Насиље
а.→ Умри мушки *
б.     Титаник *!

Кандидат А крши ограничење (5а), док његов конкурент (б) 
није у складу са ограничењем (5б). Победника је могуће одре-
дити само на основу рангирања ових двају ограничења, које је 
у надлежности особе А – селектора.

Ипак, нису сви селектори склони да од ова два филма за 
оптимални изаберу Умри мушки. Особа која се у датој конку-
ренцији радије опредељује за Титаник (означимо је привре-
мено као особу Б) то чини захваљујући чињеници да ограни-
чење против насиља, које Умри мушки фатално крши, ранги-
ра изнад оног које захтева срећан крај; уп. (7).

’Интерпункција’ у ТО

Из примера (П) требало би приметити неке од основних 
конвенција које се користе у ТО. Победник се означава 
стрелицом или кажипрстом упереним у њега (за шта у 
овом раду није било техничких могућности). Доминација 
ограничења А у односу на ограничење Б означена је на 
следећи начин: А >> Б. Ако се између ограничења А и Б не 
може одредити однос, раздвајаће их запета: А, Б. Астериск 
у ТО, осим забране у називима ограничења, означава 
у таблоима и кршење неког ограничења. Знак узвика 
показује фатално кршење, оно на основу кога одређени 
кандидат бива неизбежно дисквалификован.
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(7) Особа Б: *Насиље >> СрећанКрај

*Насиље СрећанКрај
а.     Умри мушки *!
б.→ Титаник *

Надметање представље-
но у таблоима (6) и (7) пред-
ставља најједноставнији вид 
селекције, који укључује све-
га два кандидата и два реле-
вантна ограничења. Ипак, 
у реалности и кандидата и 
огра ничења може бити знат-
но више. Додајмо ограни-
чењима у (5) још једно, које 
захтева да се радња филма 
одвија у модерном времену 
(као границу можемо про
визорно узети крај Другог 
светског рата, иако се о ово-
ме може расправљати). Ово 
ограничење, које ћемо оз-
начити као Савременост, 
попут СрећногКраја, фаво-

ризује Умри мушки у односу 
на Титаник. Претпоставимо 
сада да је *Насиље код особе 
Б боље рангирано и од Сав-
ремености. Титаник ће и у 
овој ситуацији бити побед-
ник, јер кршење ограничења 
*Насиље нужно дисквалифи-
кује Умри мушки, иако овај 
филм стоји боље према свим 
осталим критеријумима се-
лекције. (Треба приметити 
да испрекидана вертикална 
линија у таблоу и запета у 
формули означавају чиње-
ницу да однос између два 
ограничења или није могуће 
установити, или је он сасвим 
ирелевантан.)

(8)  *Насиље >> СрећанКрај, Савременост

*Насиље СрећанКрај Савременост

а.     Умри мушки *!

б.→ Титаник * *

У ТО, како видимо из та-
блоа (8), победник се не од-
ређује збиром знакова у та-
блоу, на начин да кандидат 
са најмање прекршаја бива 
проглашен оптималним, већ 
на основу рангирања ограни-
чења: ако кандидат А има ма  
ње знакова од кандидата Б на 
највишем ограничењу, он је 
оптималнији од кандидата 
Б, без обзира на њихове пер-
формансе на ниже рангира-
ним ограничењима. У ствар-
ном животу, несумњиво ће 
мо чути реченице попут: 

„Иако изричито не подно-
сим насиље, одлучио/ла сам 
се за тај филм, јер је онај дру-
ги лошији у сваком другом 
погледу.“ Симулација кон
фли кта какву подразумева 
ТО и скљу чује овакву опцију: 
опти малан кандидат је онај 
који најбоље стоји на најви-
ше рангираном ограничењу. 
Ако су кандидати изједна-
чени по (не)кршењу најјачег 
ограничења, избор се предаје 
оном које му је непосредно 
подређено, и овај се посту-
пак може поновити унедо-

глед докле год оптималан 
кандидат не буде изабран.

Пређимо напокон на фо-
нолошку анализу. Ограни-
чења којима се служи ТО 
могу се сврстати у две велике 
групе: ограничења маркира-
ности (markedness constraints) 
и ограничења верности (faith-
fulness constraints). Оне прве 
дисквалификују обележене 
фонолошке црте: теорија 
маркираности подразумева 
да за сваки фонолошки однос 
који подразумева две алтер-
нативне опције постоји ос-
новни, немаркирани члан и 
онај комплекснији, маркира-
ни. Тако ће за дистинктивно 
обележје звучности немар-
кирана бити вредност [зву-
чан], тј. безвучност. Доказ 
овоме лежи у чињеници да 
читав низ фонолошких про-
цедура у различитим језици-
ма показује тежњу ка елими-
нацији спецификације [+зву-
чан]. Примера ради, постоје 
системи који садрже само 
безвучне сугласнике, али не 
и они у којима се звучни су-
гласници јављају без својих 
безвучних парњака. Затим, 
значајан број језика (међу 
њима је, на пример, пољски; 
уп. Gussmann 2007) дозвоља-
ва само безвучним опструен-
тима да се јаве на крају речи. 
Дата рестрикција условљена 
је фонетски, чињеницом да 
је за ефикаснију реализацију 
звучности од велике важно-
сти присуство гласова иза но  
сиоца овог обележја, јер нај
важнији акустички сигнали 
који указују на звучност че-
сто прелазе на наредни сег-
мент у низу (Steriade 1997). 
Насупрот овим новаторским 
снагама стоје верносна огра-
ничења, која представљају 
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кон зервативну страну фоно
лошке компоненте. Она за
хтевају да површинска фор
ма неке речи мора бити у 
потпуности структурно по
дударна њеној лексичкој 
репрезентацији, што прак-
тично значи да за сваку мо-
дификацију инпута (који 
год да је њен покретач) мора 
постојати некакво верносно 
ограничење које ће се датој 
измени противити. Из свега 
овога следи да се фонолош-
ки системи заснивају на кон-
фликту тежње за смањењем 
маркираности и настојања 
да површинске форме остану 
што верније лек сичкој репре-
зентацији речи.

У примеру (4) формули-
сали смо правило којим се 
узастопни опструенти нејед-
наке звучности асимилују та
ко што први преузима спе
цификацију другог члана су  
  гласничке групе. Неподо
бност инпута /сватба/ лежи 
у чињеници да су сугласни
чке групе чији се чланови 
не подударају по звучности 
обележене у односу на оне 
у којима то није случај. Ради 
извођења посведоченог по-
бедника свад ба, морамо успо-
ставити ограничење које не 
допушта овакав вид фоно-
лошке маркираности.

(9) Подударање(звучност)

Нека је XY група правих су-
гласника. Ако је Y [α звучан], 
X је такође [α звучан].

односно: 
Ако је Y [α звучан], X не сме 
бити [β звучан].

Према томе, ограничење 
(9) изазива једначење по 
звучности у /тб/ → дб. Међу-
тим, како ова процедура до
носи са собом неподудара ње 
између инпута и површин
ског резултата, морамо иден
тификовати верносно огра 
ни чење које се противи 
да  тој промени. У складу са 
тео ријом кореспонденције 
(Mc Carthy–Prince 1995), огра-
ничења која штите изворну 
спецификацију неког дис-

тинктивног обележја нази-
ваћемо ограничењима Иден-
титета.

(10)  И д е н т и т е т ( з в у ч н о с т )  
Ако је сугласник X у инпуту 
[α звучан], његов кореспон-
дент у аутпуту  биће  
такође [α звучан].

односно: 
Ако је X [α звучан],  не сме 
бити [β звучан].

Кандидат свадба крши огра ничење (10) јер је сугласник д, за 
разлику од свог кореспондента /т/, звучан. И поред тога, свадба 
је ипак оптималније него *сватба, јер је у складу са захтевима 
ограничења (9), које је, очигледно, у српском боље рангирано 
у односу на Идентитет(звучност).

(11)  Асимилација по звучно сти у стандардном срп ском

/сватба/ Подударање(зв) Идентитет(зв)

а.     сватба *!

б.→ свадба *

Од изузетне је важности разумети да се успешност неке хи-
потезе у ТО процењује на основу њене могућности да пред-
види постојање могућих фонолошких система и искључи 
немогуће системе. Стриктније формулисан, овај критеријум 
своди се захтев да, како би теорија која оперише са х ограни-
чења била успешна, неопходно је да свака хијерархија датих 
ограничења, којих је укупно х!, генерише неки посведочени 
фонолошки систем.

За сваки број симбола, број могућих комбинација своди 
се на производ свих природних бројева закључно датим 
бројем симбола, тј. његовом факторијелу. За два симбола 
(у нашем случају, ограничења), могуће су свега две комби-
нације, тј. 2!, односно 1 × 2. За три ограничења могуће је 
одредити шест хијерархија, што је свакако 1 × 2 × 3. Истом 
логиком ћемо у систему од четири ограничења имати 24 
могућа рангирања, а ако је ограничења пет – чак 120 мо-
гућих хијерархија.
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У поменутом случају обе-
звучавања на крају речи, има-
мо укупно два ограничења: 
*[+звучан]# (тараба означава 
крај речи) и Идентитет(звучност), 
што отвара простор двема 
хијерархијским могућности-
ма: *[+звучан]# >> Иденти-
тет(звучност) и Идентитет(звучност) >> 
*[+звучан]#. Обе могућности 
за рeзултат имају неки посве-

дочени језички тип: у првом 
случају, опструенти ће се без 
изузетка и без обзира на кр-
шење одговарајућег вернос-
ног ограничења обезвучавати 
на крају речи (као у пољском), 
док супротна опција, посведо-
чена између осталог материја-
лом из стандардног српског, 
искључује могућност финал-
ног обезвучавања.

(12) Финално обезвучавање

 а.  *[+звучан]# >> Идентитет(звучност) (пољски) 
   bóg  [buk]  богном.јд. 
   boga  [bɔga]  богген./ак.јд.

 б.  Идентитет(звучност) >> *[+звучан]#  (српски) 
   бог 
   бога

(За знакове Међунаро дне 
фонетске асоцијације, које 
овде користимо за предста
вља  ње гласова мање познатих 
је  зика, в. Батас 2011.) Према 
томе, дата два ограничења, 
као и обе могућности њихо-
вог рангирања, имплицирају 
постојање двају језичких ти-
пова: оних који обезвучавају 
финалне праве сугласнике и 
оних који то не чине. У њихо-
во постојање смо се емпириј-
ски уверили, те се теорија која 
оперише овим двама ограни-

чењима одликује експлана-
торном адекватношћу, по де-
финицији Чомског (1964).

Вратимо се сада традици-
оналној верзији генеративне 
фонологије, која узима да 
фонолошка компонента са-
држи правила пре него огра-
ничења која обликују опти-
малне површинске облике. 
Алтернација у пољском опи-
сана у (12) биће под овом 
претпоставком последица 
правила чији је структурни 
опис дат испод у (13).

(13)  Пољско обезвучавање на крају речи 
  [+звучан] → [звучан] / ___# 
  # = крај речи

Разлику између језика са 
обезвучавањем и оних ко ји 
за њега не знају, које се у ТО 
објашњава супротним ран ги  
рањем одговарајућих огра 
ни чења, мораћемо сада при
писати одсуству оваквог пра 
 вила у оним потоњим је зи 
цима. Притом, ниједно пра-
вило није универзално, под 

чиме подразумевамо да је 
правило (13) део језичког зна
ња говорника пољског јези-
ка, док сваки други језик који 
се одликује обезвучавањем 
у финалном положа ју има 
своје правило које по стиже 
жељени ефекат. На супрот 
то ме, ограничења у ТО део 
су фонолошке компоненте 

је зичког знања свих говорни-
ка сваког људског језика, те 
да би се језици међусобно 
раз ликовали, морају имати 
различита рангирања датих 
општих ограничења.

3. Фонологија између 
правила и ограничења

При крају претходног 
одељ ка дотакли смо се пред-
ности ТО у односу на кла-
сичну генеративну фоно-
логију, базирану на прави-
лима. Најуочљивија се тиче 
универзал ности: ограничења 
која су део теоријског апара-
та ТО заједничка су свим је-
зицима, док су правила део 
инвентара засебних језика. 
Разлике између фонолош-
ких система у ТО објашњи-
ве су простим рангирањем 
универзалних ограничења, 
док се оне традиционално 
при писују присуству/одсу-
ству одређених фонолошких 
правила, која су нужно ка
рактеристика засебних јези-
ка, те је број претпоставки 
не опходних за потпун опис 
свих ових разлика неупоре-
диво комплекснији у одно-
су на ТО. У овом, завршном 
одељку чланка позабавиће-
мо се новим доказима који 
поткрепљују валидност ос-
новних поставки ТО, пре све-
га из домена слоговне струк-
туре. Стога, почећемо пре-
зентацијом структуре слога 
и његових конституената.

Прво, елементи од којих 
се слог састоји конвенцио-
нално се обележавају симбо-
лима C (за консонанте) и V 
(за вокале). Пример (14) до-
носи могуће слоговне обрас-
це у стандардном српском.
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(14)  Структура слога у срп ском

  CV  де.да 
 V  а.стал 
  VC  Ав.рам 
  CVC   бог 
  CCVC  слог 
  CCVCC сласт 
  CVCC  те.ста.мент

Својеврсни центар слога 
представља његов најсонор-
нији сегмент, најчешће во-
кал, али у српском ову улогу 
може преузети и вибрант 
р (као у ср.це), а у речима 
страног порекла још и со-
нанти л (би.ци.кл) и н (Мен.
хе.тн). Овај, централни део 
називамо слоговним језгром 
или нуклеусом. Консонант 
који претходи језгру назива 
се онсет (према енг. onset ‘по-
четак’), док на крајњи кон-
ституент затвореног слога 
(= слога који се не завршава 
језгром) упућује термин кода 
(лат. cauda/coda ‘реп’). Нену-
клеарни елементи могу бити 
прости и сложени: CVC има 
прост онсет и коду, CCVC 
има сложен онсет и просту 
коду, док се CCVCC одликује 
сложеним онсетом и кодом. 
Језгро и кода понекад се узи-
мају заједно, чинећи нат-
конституент који фонолози 
називају рима, чиме слог до-
бија у крајњој линији бинар-
ну структуру: онсет + рима 
(рима = нуклеус + кода).

Сложени конституенти 
маркирани су у односу на 
просте. Примера ради, не ки 
некњижевни дијалекти срп
ског не толеришу сложене 
коде, што резултује у повр-
шинским облицима са упро-
шћеним консонантским гру-
пама, попут младос (према 
стандардном младост). Да 

је упрошћавање групе ст у 
одређеним народним гово-
рима синхронијски активан 
процес, сведоче продуктивне 
алтернације у (15); тачке, као 
и у претходним примерима, 
означавају слоговне границе.

(15)  Дијалекатски српски: од-
суство сложених кода

/младостø/  мла.дос ном.јд. 
/младости/  мла.до.сти ген.јд.

У облику младости, гру-
па ст не чини коду слога, те 
нема разлога за упрошћа-
вањем групе. Ограничење 
које кажњава сложене коде 
можемо означити као *Сло-
женост(кода). Уклањању консо-
нанта који крши ову забрану, 
како смо већ видели, мора се 

успротивити неко верносно 
ограничење, у овом случају 
– МаксималностC (C и овде 
стоји за консонант), које кан-
дидату додељује звездицу за 
сваки уклоњени консонант 
из инпута (McCarthy–Prince 
1995).

(16)   МаксималностC
Сваки сугласник у инпуту 
мора имати кореспонден-
та у површинској форми.

односно:
Ниједан сугласник из ин
пута не сме бити укло њен.

Стандардни српски, који не 
дозвољава овакво упрошћа-
вање, рангира верносно огра-
ничење (16) изнад оног које 
дис фаворизује сложене коде.

(17) Стандардни српски: без упрошћавања

/младост/ МаксC *Сложеност(кода)

а.     младос *!

б.→ младост *

Како се већ да претпоставити, дијалекти српског језика 
који упрошћавају сложене коде имају обрнут поредак двају 
ограничења.

(18) Дијалекатски српски: упрошћавање

/младост/ *Сложеност(кода) МаксC

а.     младост *

б.→ младос *!

Сагласно са опсервацијом 
да сложена кода представља 
маркирану конструкцију у 
односу на просту коду, огра
ничења маркираности про-

тиве се постојању сложених 
онсета; овом ограничењу 
ћемо, разуме се, дати етике-
ту *Сложеност(онсет). За раз-
лику од забране сложених 
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кода, *Сложеност(онсет) ни
је у могућности да изазове 
уклањање консонаната ни 
у једном дијалекту српског, 
што свакако произилази из 
њене подређености ограни-

Према томе, избор посве-
доченог победника tafɨs оси-
гуран је хијерархијом огра-
ничења коју доноси табло 
(22).

У једном од дијалеката 
аwngiја (назовимо га дија-
лекат А) сасвим је могуће да 
слог почне вокалом (уп. awa 
‘сунце’). Дијалекат Б (Gela 
1986) у истом језику не до-
звољава слогове без онсета. 
Уколико инпут садржи неки 
вокал који је у свом слогу у 
иницијалном положају, ди
јалекат Б умеће глотални 
оклузив (ʔ) испред вокала. 
Тако ће реч за ‘сунце’, која у 
дијалекту A гласи аwa, у дија-
лекту Б звучати ʔаwa. Ово 
неподударање последица је 
различитог положаја огра-
ничења која су дата у (23).

(23) 

а. Онсет 
Сваки слог мора садржати 
онсет.

б. *УметањеC 
Сваки консонант  у аутпуту 
мора имати кореспондента C 
у инпуту.

Слогови без онсета скло-
ни су у разним језицима да 
показују низ прозодијских 
аномалија, што иде у при-
лог тврдњи да су они обеле-
жени у односу на CV(C)тип 
(за шта в. Downing 1998). За 
разлику од онсета, чије је 
присуство пожељно, у слу-
чају коде, мање су марки-
рани они слогови који је не 
садрже, а постоје и језици 
који изричито забрањују 
сло гове са кодом. Таквом 
за браном се, на пример, у 

чењу МаксималностC. Тако 
су чак и у дијалектима који 
упрошћавају консонантске 
секвенце у коди сложени он-
сети ипак дозвољена конфи-
гурација.

(19) Дијалекатски српски

/младост/ *Сложеност(кода) МаксC *Сложеност(онсет)

а.  младост *! * *

б.  ладос *!*

в.→ младос * *

Кандидат (б) двапут је пре-
кршио забрану уклањања су-
гласника, што га на крају дис-
квалификује у односу на по-
бедника младос, који је обрисао 
свега један сугласник, а уз то 
је и у сагласју са надређеним 
ограничењем *Сложеност(кода).

Међутим, постоје језици 
који су у погледу дозвољене 

слоговне архитектуре знат-
но ригорознији од српског. 
Такав је, рецимо, језик awngi 
[awŋi], угрожени језик ку-
шитске породице којим се 
говори на северозападу Ети-
опије. Овај језик не дозвоља-
ва ни под којим условима 
сложене ненуклеарне кон-
ституенте (Josswig 2010).

(20)  Awngi, дијалекат А: слоговни обрасци

 CV wu.ʤi л а в 
 V а.wa с у н ц е 
  VC ɨm.bit б р з 
  CVC  gag.ri р о б 

У лексичкој репрезента-
цији /tafs/ ‘шакадат.јд.’ фи-
нална група fs чинила би 
сложену коду уколико би 
верносна ограничења узела 
примат у односу на она која 
дефинишу оптималну сло-
говну структуру. То, међутим, 
није случај, али за разлику од 
српских говора који сложе-
ност коде решавају губљењем 
сугласника, аwngi консонант-
ске групе разбија епентезом, 

односно умета њем вокала: /
tafs/ → tafɨs. Епентетички во-
кал у аwngiју је ɨ, високи во-
кал средњег реда (који одго-
вара пољском y у dobry [dɔbrɨ] 
‘добар’, као и руском ы). 
Епентеза представља одраз 
доминантне позиције огра-
ничења МаксималностC (16) 
у односу на верносно ограни-
чење (21), које ћемо ради јед-
ноставности обележити као 
*УметањеV.

(21) *УметањеV 
Сваки вокал  у аутпуту мора имати кореспондента V у инпуту.
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својој позној фази одликовао 
прасловенски језик, дирек-
тан предак свих словенских 
језика, чувен по свом закону 
отвореног слога. Но, врати-
мо се на аwngi. У дијалекту 
А, потребе Онсета не могу 
се задовољити уметањем су-
гласника, због доминантног 

положаја ограничења (23б) 
у односу на Онсет. Како је у 
дијалекту Б ситуација обрну-
та, ʔепентеза додатно сужа-
ва инвентар слоговних типо-
ва, имајући за последицу да 
се V и VC слогови никада не 
јављају на површини.

дидати оцењују се у складу 
са ограничењима, да би се 
на крају изабрала оптимал-
на форма. Евалуативна ком-
понента фонологије (нима-
ло неочекивано) носи назив 
евалуатор (скраћено Евал). 
Скуп ограничења (који скра
ћујемо као Кон, према енг. 
constraints ‘ограничења’) на 
основу којих се евалуирају 
кандидати део је језичког 
знања свих говорника сваког 
људског језика, док се њихо-
во рангирање одвија у засеб-
ним језицима и дијалектима.

На крају, иако верујемо 
да је једноставност анализе 
коју смо демонстрирали у 
претходним примерима до-
вољан показатељ супериор-
ности ТО у односу на теорију 
са правилима покушаћемо 
да на још директнији начин 
покажемо зашто је уверљи-
вије тврдити да фонолошка 
компонента садржи огра-
ничења, а не правила. Сло-
готворни гласови у једном 
језику представљају оне гла-
сове који се, терминологијом 
представљеном нешто више, 
могу јавити у језгру слога. У 
српском су то, као што зна-
мо, сви вокали и сонант р (уз 
л и н у позајмљеницама). По-
стоје језици у којима се сви 
(или готово сви) сугласници 
могу јавити у језгру слога; 
неки од њих су оowekyala 
(којим се говори у Британ-
ској Колумбији; Elfner 2009) 
и берберски језик tashlhyt 
(Pater 2012). Овакве разлике у 
слоговној структури не могу 
се ни на који начин објасни-
ти путем правила; оне нуж-
но следе из ограничења која 
одређују тип сегмената који 
се могу наћи у слоговном јез-

◄ 
(22) Епентеза у аwngiју

/tafs/ *Сложеност МаксC *УметањеV
а.     tafs *!
б.     taf *!
в.→ ta.fɨs *

(24) Дијалекат Б: нема слогова без онсета

/аwa/ Онсет *Уметање-C

а.     аwa *!

б.→ ʔаwa *

Као и у примерима из 
претходног одељка, ТО омо
гу ћује нам да дијалекатске 
ра злике подведемо под про
сту пермутацију релевант-
них ограничења, чинећи су  
ви шним специфична фо но
лошка правила која укла
њају или умећу сегменте у 
одређеном положају у слогу. 
Уз то, видели смо да су све 
приказане модификације из
ворног (лексичког) облика ре
чи у српском и аwngiју усло
вљене некаквим рестрикција-
ма које се односе на састав 
слогова. У крајњој линији, 
могло би се посумњати да 
фонолошка компонента обу
хвата истовремено и пра-
вила и ограничења, али је 
знатно економичније прет-
поставити основну архитек-

туру какву подразумева ТО. 
Обрада неке лексичке ре-
презентације од стране фо-
нолошке компоненте језика 
захтева пре свега генерисање 
свих могућих кандидата за 
дати инпут. Ово је надлеж-
ност генеративне компонен-
те фонологије, коју називамо 
генератором (скраћено Ген). 
У примеру (19), Ген саставља 
скуп кандидата, чији су чла-
нови младост, ладос и младос, 
а могуће је да Ген овде кре-
ира и још неке кандидате, 
које нисмо навели у таблоу 
(19), јер у основној верзији 
ТО начелно не постоји ника-
кав лимит када је реч о броју 
и саставу могућих кандидата 
за неки инпут. Затим сле-
ди поступак евалуације: сви 
претходно генерисани кан-
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гру (уп. Zec 1994). Из овога 
је неминовно закључити да 
су фонолошка ограничења 
стварна и да односи који вла-
дају међу њима имају дале-
косежне последице по језич-
ку структуру.
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In memoriam: 
ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ КАСАТКИН

Јелена Гинић

(https://www.rp-net.ru/images/
news/26.03.10-4.jpg) 

томе да је осуђеник лишен 
права било каквог контакта 
и да је место на ком се нала-
зи непознато. Крајем педесе-
тих година, двадесет година 
после очевог и мужевљевог 
погубљења, Касаткини су са
знали да је стрељан децем-
бра 1937, исте године када је 
и ухапшен. И отац познатог 
лингвисте 1955. био је пост-
хумно рехабилитован. 

Леонид Касаткин је при 
упису на Филолошки факул-
тет 1947. године сакрио да су 
му родитељи били хапшени. 
То га је могло скупо стајати 
када се на његовој четвртој 
години ово открило: и није га 
спасила чињеница да је био 
сјајан студент, већ чињеница 
да је учествовао у Великом 
отаџбинском рату и био рат-
ни инвалид. После завршет-
ка Филолошког факултета 
1952. године Леонид Касат-
кин радио је пет година као 
предавач на факултетима у 
Моршанску и Борисоглебску 
(Тамбовска и Вороњешка об-
ласт). Од 1957. па до краја жи-
вота, живео је и радио у Мо-
скви. Три године (1956‒1959) 
био је на постдипломским 
студијама при Институту за 
лингвистику Руске академи
је наука4. Магистарски рад 
„Прогресивно асимилативно 
умекшавање задњонепчаних 
сугласника у руским дија-
4  Институт языкознания Российской 
академии наук (РАН) 

13. септембра 2020. годи-
не у Москви је у 94. години 
умро велики совјетски и ру-
ски лингвиста, фонетичар и 
фонолог, дијалектолог, врсни 
познавалац руске ортоепије, 
историје руског језика – Лео-
нид Леонидович Касаткин. 

Леонид Касаткин рођен 
је у Киргизији, у Бишкеку 
(тадшње име града ‒ Фрунзе), 
30. децембра 1926. године у 
племићкој породици: отац, 
истог имена и имена по оцу, 
Леонид Леонидович Касат-
кин, био је сликар, студирао 
је у СанктПетербургу у Умет-
ничкој школи Штиглица1, 
а мајка, Мина Германовна 
(рођ. Опескина), била је пија-
нисткиња, студирала је на 
конзерваторијуму у Одеси2. 
Дечаштво Леонида Касатки-
на било је изузетно тешко. 
Касаткинов отац ухапшен је 
1937. као непријатељ совјет-
ске власти, недуго затим 
ухапшена је и мајка, као жена 
непријатеља власти. Једанае-
стогодишњи Касаткин морао 
је да оде код мајчине родби-
не у Одесу. Тада није могао 
да претпостави да наредних 
11 година неће видети мајку. 
Оца, испоставиће се, неће 
видети више никад. После 
хапшења мајку су послали 
у логор, из ког је изашла тек 
1947. године. 

1  Художественное училище Штиг-
лица
2  Одесская консерватория

1943. Леонид Касаткин 
је као добровољац отишао 
у Велики отаџбински рат3; 
учествовао је у биткама се-
верно од Харкова, био тешко 
рањен. Од 1944. године живео 
је у Москви, где је завршио 
Филолошки факултет Мо-
сковског државног универзи-
тета „М. В. Ломоносов” 1952. 
године. Мајка Леонида Касат-
кина била је рехабилитована 
после Стаљинове смрти и од 
1955. па до своје смрти 1973. 
године живела је и радила у 
Москви. 

Све до средине педесетих 
година ХХ века Леонид Ка-
саткин и његова мајка нису 
ништа знали о оцу и мужу: 
на дописе које су слали до-
бијали су кратку белешку о 

3  Великая отечественная война 
(1941‒1945)
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лектима”5 одбранио је 1965. 
године. Докторску дисерта-
цију „Савремена руска дија-
лекатска фонетика као извор 
за историју руског језика”6 
одбранио је двадесет година 
касније, 1985. године. У Ин-
ституту за лингвистику Лео-
нид Касаткин је радио у два 
наврата – од октобра 1961. до 
јануара 1974, затим од 1990. 
до 2017. Први пут, 1974. го-
дине, добио је отказ у Инсти-
туту, јер није био реизабран, 
као ни чувени Јуриј Апресјан. 
Оба великана нису била реи-
забрана из идеолошких, а не 
научних разлога. У периоду 
између 1974. и 1990. Касат-
кин је радио на различитим 
факултетима, чак предавао и 
руски језик странцима, ишао 
у дијалектолошке експеди-
ције. Живео је тешко, али се 
све време бавио науком. На 
молбу два академика, Тол-
стоја и Апресјана, Леонид Ка-
саткин је враћен у Институт 
за лингвистику 1990. године. 
Од 1998 до 2012. године био је 
управник одсека за дијалек-
тологију и лингвистичку гео-
графију. 

Тешке су биле седамдесете 
и осамдесете године за Касат-
кина. То ипак није оставило 
трага на његовом научном 
раду, чини се да је он бежао 
од сурове животне реалности 
у науку. Да није био лингви-
ста, био би дисидент, писао 
је у својим сећањима (према 
https://philologist.livejournal.
com/10497145.html). Будући да је 
потицао из племићке поро-

5  «Прогрессивное ассимилятивное 
смягчение задненёбных согласных в 
русских говорах»
6  «Современная русская диалектная 
фонетика как источник для истории 
русского языка»

дице уметника, коју је совјет-
ска власт прогонила и готово 
уништила, не чуди што ова-
ко пише у својим сећањима 
на епоху „застоја” у СССРу. 
Познавао је многе дисиденте, 
помагао им, али у самом по-
крету није директно учество-
вао: наука је заузимала већи 
део његовог живота. Поли-
тички систем који му је разо-
рио породицу, који је и њега 
прогањао и рањавао, дубоко 
је презирао, како сазнајемо 
из његових сећања. 

Од 1993. до 2004. године 
Леонид Касаткин био је про-
фесор Филолошког факулте-
та Московског државног уни
верзитета „М. В. Ломоносов”. 
Како пишу уредници збор-
ника Проблеми фонетике VI, 
посвећеног осамдесетпетого-
дишњици живота Леонида 
Касаткина и шездесетпето-
годишњици његовог науч-
ног рада 2014. године, „био је 
веома талентован предавач: 
свако ко је слушао његова 
предавања памти тај сјајан 
спој дубине научног садржаја 
и једноставности излагања. 
(…) Леонид Леонидович при-
падао је оној генерацији ру-
ских лингвиста који су имали 
потребу да изађу из оквира 
уских тема или конкретних 
праваца. Тешко је рећи у 
којој области лингвистике је 
он више урадио ‒ у фонети-
ци, фонологији, руској дија-
лектологији, историји руског 
језика. (…) Није се бојао да 
формулише најнеочекивани
је теорије, да промени своје 
мишљење, да оповргне оно 
што се до јуче чинило непо-
битним.”7 (Проблемы фонети-
ки VI, стр. 5)

7  превод наш

Научно дело Леонида Ка-
саткина броји преко 400 једи-
ница: научних монографија, 
уџбеника, приручника, реч-
ника, радова. Три су главне 
области науке о језику којима 
се Леонид Касаткин бавио: 
савремени руски језик, дија-
лектологија и историја руског 
језика: пре свега фонетика и 
фонологија савременог ру-
ског језика, фонетски аспекти 
дијалектолошких истражива
ња и фонетска истраживања 
историје језика. Фонетика је 
била спона свих области ње-
говог интересовања. Аутор је 
неколико универзитетских 
уџбеника фонетике савреме-
ног руског језика. Када је о 
фонетици савременог руског 
језика реч, Леонид Касаткин 
дао је свој највећи допринос 
ортоепији, којој је, на неки 
начин, почетком друге деце-
није ХХI века, и дао коначну 
дефиницију. Традиција ру-
ске ортоепије почиње сре-
дином ХХ века, када се поја-
вио први Оглед ортоепског 
речника у уредништву Р. И. 
Аванесова и С. И. Ожегова, 
1955. године8. Ортоепија тада 
има другачију димензију зна
чења: она бележи правилан 
изговор речи, правилну ак-
центуацију. Међутим, вре-
меном, норма постаје толе-
рантнија, појављује се низ 
могућих варијаната изговора 
различитих гласовних група 
и варијантног места акцента: 
варијантност и плурализам 
постају својеврстан феномен 
норме руског књижевног 

8  Русское литературное ударение и 
произношение. Опыт словаря спра-
вочника. Р.И. Аванесов, С. И. Ожегов 
(ред.) Москва: Государственное изда-
тельство иностранных и националь-
ных словарей, 1955.
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изговора, па тако појам „ор
то епија” добија управо ову 
димензију значења. Касаткин 
формулише нови термин 
‒ „ортоепема” у свом раду 
Ортоепема као основна једини-
ца ортоепије из 2011. године. 
Ортоепема обухвата два или 
више варијаната изговора 
или места акцента конкрет-
не речи. Фонетику је Касат-
кин дефинисао као науку која 
проучава фонетику у ужем 
смислу (основна јединица 
је глас), фонологију у ужем 
смислу (основна јединица је 
фонема) и ортоепију, чија је 
основна јединица је ортоепе-
ма. (Касаткин 2011: 32). Пери-
од научниковог рада у ХХ веку 
обележили су минуциозни 
ортоепски описи руског књи-
жевног изговора. Ови описи 
резултирали су коауторством 
и уредништвом Великог орто-
епског речника издатог 2012. 
године, написаног у окриљу 
Института за руски језик9 Ру-
ске академија наука (коаутори 
М. Л. Каленчук, Л. Л. Касат-
кин, Р. Ф. Касаткина). Однос 
две или више варијаната из-
говора или места акцента кон-
кретне ортоепеме вреднује се 
ортоепским квалификатори-
ма који могу припадати пози-
тивној или негативној страни 
кодификације: укупно је десет 
општих ортоепских квалифи-
катора у Великом ортоепском 
речнику, седам припада пози-
тивној, три негативној страни 
кодификације изговора или 
места акцента ортоепема. Ау-
тори су за овај речник 2016. 
године награђени Пушкино-
вом наградом Руске академије 
наука. 

9  Институт русского языка им. В. В. 
Виноградова

Радови, уџбеници, речни-
ци Леонида Касаткина биће 
још дуго актуелни, овог науч-
ника доживаљаваће као свог 
савременика и генерације бу-
дућих студената филологије 
и лингвиста које још нису до-
шле на свет. Завршићемо ово 
сећање на Леонида Касатки-
на једним цитатом из његове 
докторске дисертације, који 
осликава сјајан ауторов стил, 
интересантну употребу ме-
тафора за илустрацију фо-
нетских појава. У вези са сла-
бљењем напрегнутости руске 
артикулационе базе Касат-
кин пише да ово слабљење у 
историји руског језика није 
ишло глатко: у различитим 
деловима руске артикула-
ционе базе опадање напрег-
нутости смењивано је но  
вим њеним појачањем: „Фо 
нетски процес (као и сваки 
процес језичких промена) на  
стаје попут лавине. Пошто 
се у почетку реализује само у 
појединим речима, он обух-
вата полако све већи и већи 
број говорника. Лавина на-
стаје услед нестајања напрег-
нутости на једном месту, али 
она може да изазове нову 
напрегнутост на другом ме-
сту. Као што снежна лавина 
преграђује клисуру. Вода која 
се накупља пробија лавину и 
наставља даље као нова лави-
на.” (Касаткин 199: 138)10

10  Овај цитат налази се на задњој ко-
рици зборника Проблеми фонетике 
VI.
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фОЛКЛОРНА ОСНОВА ПеПеЉуге АЛЕКСАНДРА ПОПОВИћА

Сања Новић

У раду се испитује транс-
формација садржаја бајке и 
њено преобликовање у дра-
му као доминантан књижев-
ни поступак драмске књи-
жевности XX века. Анализи 
је подвргнутa најрепрезента-
тивнијa драмска бајка Алек-
сандра Поповића под нас-
ловом Пепељуга. Анализа по-
казује деструкцију полазног 
књижевног текста, народне 
бајке из Вукове збирке, који 
посредством драматизације 
добија нове садржинске, по-
етске, стилске, тематске ка-
рактеристике и функције.

I
Полазећи од основне иде

је руског формалисте Вла
димира Пропа да све бајке 
потичу из једног извора који је 
претрпео извесне промене1, мо-
жемо закључити да посред-
ством драматизације до лази 
до разградње полазног књи-
жевног дела. Његова транс
формација усложњава садр-
жај и композициону структу-
ру2, што омогућава стварање 
новог приповедног дела, али 
и новог жанра. Драматиза-
ција3 бајке је књижевноумет-
нички поступак који је упот
пуности обележио српско 
1  Владимир Проп. Морфологија бајке, 
Просвета, Београд, 1982. 
2  Снежана Самарџија. Круг припове-
дака о прогоњеној девојци, МСЦ, Науч-
ни Састанак Слависта у Вукове дане, 
свеска 31/2, Београд – Н.Сад,  12 – 16. 
9. 2001, стр. 6364.
3  Тања Поповић. Речник књижевних 
термина, Logos art, Београд, 2011, стр. 
44.

драмско стваралаштво за де
цу од 1944. године, па све до 
данас. Она представља ства
рање драмског комада  пре-
радом народне бајке, при че
му се нарација трансформи
ше у дијалоге и монологе4. 
Како би једна драматизација 
била успешна, неопходно је 
да литерарни предложак по-
седује јасно изражену драм-
ску напетост5, на основу чега 
би се посредством техничких 
могућности језика и драма-
туршких поступака створи-
ли неупадљиви и природни 
дијалози. Бајка, као динами-
чан књижевни жанр, има 
пред услове за интересантно 
сцен ско извођење6, јер посе-
4  Речник књижевних термина, Нолит, 
Београд, 1985, стр. 135.
5  Миливоје Млађеновић. Сценске 
бајке Александра Поповића, Позориш-
ни музеј Војводине, Нови Сад, 2005, 
стр.  50.
6  Прво сценско приказивање бај-
ке Пепељуга омогућили су Ђоакино 
Росини, италијански композитор, и 
Jакопо Ферети, познати либретиста, 
25. јануара 1817. године у Театру Вале, 
у Риму. Они су обрадом Пероове ва-
ријанте бајке створили музичкосце-
но дело, комичну оперу  под називом 
Пепељуга или Тријумф доброте.  Друго 
сценско извођење ове популарне бај-
ке у виду балета омогућили су Сер-
геј Прокофјев, руски композитор, и 
Николај Волков, аутор либрета, 21. 
новембра 1945. године у Бољшој теа-
тру, у Москви. Овај наративни балет 
Пепељуга  је стваран у периоду из-
међу 1940. и 1944. године, јер је аутор 
паралелно компоновао оперу Рат и 
мир, засновану на Толстојевом исто-
именом роману. Мање иновације на 
плану садржине уочавају се у филм-
ској адаптацији Пепељуге  реализова-
не од стране продуцентске куће Волт 
Дизни. Први краткометражни филм 

дује занимљиву и разговетну 
радњу, одговарајућу напе-
тост у вечном сукобу између 
добра и зла, што омогућава 
инкорпорацију елемената ко -
ми чног, романтичног и ирони-
чног7.  Такође, у њеном сре-
дишту је изношење догађаја, 
чудесних авантура8  које су ста-
циониране око једног, глав-
ног јунака, док се паралелно 
са централном причом гра-
дацијски разгранавају епи-
зоде9. Јунаци бајки су ретко 
имено вани, чиме је омогуће-
на њихова универзалност, без-
временост, индивидуализо

ова продуцентска кућа омогућила 
је 6. децембра 1922. године и филм 
је трајао седам и по минута. Други 
анимирани филм, који је снимљен 
1950. године, по мотивима истоимене 
бајке Шарла Пероа, сматра се једним 
од Дизнијевих класика и најпозна-
тијом адаптацијом. Примећујемо да 
су драмски, дијалошки и монолош-
ки делови заокружени наративним, 
приповедним партицијама припо-
ведача и да су створени аутентични 
сонгови  који су у служби интермецо 
сцена, музичкоплесних сцена које 
повезују две целине. Наведени по-
ступци ауторима дају могућност за 
стварањем нових, иновативних и ау-
тентичних ауторсих дела, због медија 
путем ког се приказују ове бајке,  док 
поступак драматизације омогућава 
стварање новог текста и новог књи-
жевног жанра.
7  Бранислав Крављанац. Антологија 
српске драме за децу, Завод за уџбени-
ке и наставна средства, Београд, 2001, 
стр. 13.
8  Снежана Самарџија. Увод у усмену 
књижевност, Надодна књига, Алфа, 
Београд, 2007, стр. 97.
9  Maria Tatar. Off With Their Heads! 
Fairy Tales and the Culture of Childhood, 
Princeton University Press, Princeton, 
New Jersey, 1992, pg. 7.
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ваност и типизираност. Ме
ђу тим, примећујемо да су 
не ки јунаци именовани по 
принципу nomen est omen. 
Име новањем јунака истичу 
се специфичности главног 
акте ра заплета, протагони-
сте, или  особине других јуна-
ка. Након увођења иницијал
ном формулом, у свету бај-
ке презентује се поремећај 
равнотеже света уметничког 
дела. Тим преокретом по-
креће се динамична, драма-
тична, чудесна и невероватна 
радња, односно заплет. Он 
се превазилази уз учество-
вање помоћника, који је од 
круцијалне важности у фи-
налним деловима расплета 
литерарног текста. У овим 
драмским деловима приме-
тан је удео фантастике. Фан-
тастика покреће јунаке на де-
лање и превазилажење свих 
препрека. Захваљујући њој, 
нестају временске и простор-
не границе између светова и 
чуда и чудесно се посматрају 
као сасвим обичне, могуће 
по јаве књижевноуметничког 
света.

Све наведене специфично
сти сугеришу нам да  бајка по  
седује главне законитости дра  
ме. Управо ти постојећи драм 
ски елементи, које драм ски 
писац уочава у бајкама, омо 
гућавају да се изврши пре
обликовање књижевног тек-
ста и да се инкорпорирају но 
ве драмске карактеристике. 
Тако посматрано, можемо ре 
ћи да је бајка прихватила све  
законитости драме, одно 
сно комедије, и да у новом 
књижевном жанру и новим 
уметничким правилима она 
губи своју самосталност. По-
ред експлицитних драмских 
карактеристика, у нов жанр 

се уграђују изразито реали-
стичке компоненте. Оне син-
тетишу специфичности духа 
садашњег времена, које се 
огледају у осавремењивању 
радње, смештању у свакодне-
вицу, уношењу нових јунака 
и истицању утилитарности, 
поучности10 драмске бајке. 
Драмске бајке задржавају фи  
нално експлицитно изноше 
ње моралних, етичких и ва-
спитних вредности. У њима 
се приказује свет у коме су 
добро, човечност, људскост, 
хуманост и емпатија увек на 
грађени, а зло, манипулаци
ја, крађа, лагање и варање 
ка жњени11. Проучавајући од-
лике драмских бајки, Млађе-
новић је уочио да постоје че-
тири метода преобликовања 
народних прича12, односно 
четири врсте драматизације. 
Методе условно можемо по
де лити у две групе. Прву 
гру пу би чинилo преобли-
ковање народне приче, где и 
након интервенције аутора, 
није створена садржинска ра  
злика између предлошка и 
новог текста. Нови текст за-
држава постојећу причу и 
јунаке, док се приповедачки, 
наративни, низ трансформи-
ше у дијалоге и монологе.

Другу групу би предста
вљала три метода којима се 
ствара ауторско аутономно 
дело на основу литерарног 
предлошка. Прва је надгра
дња приче са минималним 
ауторским интервенцијама. 
10  Макс Лити. Европска народна бајка, 
Орбис, Београд, 1994.
11  Maria Tatar. Off With Their Heads! 
Fairy Tales and the Culture of Childhood, 
pg. 11 16.
12  Миливоје Млађеновић. Одлике 
драмске бајке, Стеријино позорје, По-
зоришни музеј Војводине, Нови Сад, 
2009, стр. 106.

Аутор задржава сиже, по
руку, место и време оди-
гравања литерарне радње. 
Међутим, минималне про-
мене уочавају се у уграђи-
вању нових јунака и разуђи-
вању приче новим ситуа-
цијама. Таквим поступком 
аутор развија причу и ствара  
нове епизоде, не наруша-
вајући постојећу и познату 
садржину полазног текста13. 
Други метод ауторске дра-
матизације текста заснива се 
на значајном удаљавању од 
полазног текста. Аутор тада 
потпуно аутономно развија 
и наставља причу на основу 
изворног текста. Полазиште 
за стварање и развијање но-
вог књижевног дела  јесте 
завршница предлошка. Ау-
тор задржава ликове, али их 
битно мења, стварајући дело 
које се супротставља канон-
ским облицима бајке.  Најви-
ши степен ауторских интер-
венција примећује се у дра-
матизваним делима где су 
аутори народну причу или 
јунаке из прича користили 
као инспирацију за стварање 
апсолутно нове приче. Тада 
их смештају у ново време, у 
нове приче, док би се веза  са 
предлошком могла успоста-
вити на симболичком плану. 
Ту би се  наведени јунаци или 
ситуације посматрали као 
архетипови, односно праузо-
ри. Они би путем ознаке14, на 
пример имена, интуицијом 

13  Овакав поступак могуће је изјед-
начити са стварањем варијанти на-
родних бајки.  Њима је својствен један 
наративни ток који је изложен надове-
зивању епизода или примени  парала-
лизма на нивоу радње и ликова. Више у: 
Снежана Самарџија. Круг приповедака 
о прогоњеној девојци, стр. 6364.
14  Е. М. Мелетински. Поетика мита, 
Нолит, Београд, 1983, стр. 4752. 
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и емоцијама евоцирали ка-
рактеристике  типа јунака 
који тада има универзално 
значење назависно од лите-
рарног предложка из ког је 
преузет. 

Запажамо да се сви наве-
дени модели преобликовања 
могу приказати на приме-
ру бајке Пепељуга, јер је она 
доживела највише драма-
тизација у српској драмској 
књижевности за децу. Прво 
преобликовање бајке, које 
није сачувано, направио је 
Бранислав Нушић. Испи-
тујући разлоге ишчезнућа 
прве драмске бајке Пепељу-
га, Млађеновић закључује 
да се поуздано зна да се ова 
драма изводила на сцени 
Српског народног позоришта15. 
Изведена је једанпут у се-
зони 1910/11. године у Но-
вом Саду16 и сматра се да је 
уклоњена због недовољне 
педагошке исправности, ва-
спитности и лошег утицаја 
на психолошки развој деце. 
Бранислав Нушић се залагао 
за глуму и плес, што је јав-
ност тога времена осуђивала, 
сматрајући их штетним за 
децу и њихов развој. Такође, 
сам Нушић је говорио нега-
тивно о утицају народних 
прича, бајки, у делу Наша 
деца I. Истакао је да су на-
родне бајке лоше педагош-
ко средство због постојања 
елемената фантастике, фан-
тастичног и страшног. Садр-
жај драмске бајке је сматрао 
неумесним, неприличним 
и непогодним за децу због 
суровог кажњавања антаго-
ниста. На основу ових чиње-
15 Миливоје Млађеновић. Одлике 
драмске бајке, стр. 210.
16  http://www.snp.org.rs/enciklopedija/ 
?p=8542

ница можемо претпостави-
ти да је Нушићева Пепељуга 
свесно уклоњена са сцене 
постојања,  јер је настала по-
средством првог типа драма-
тизације, односно дословним 
преобли ковањем, престили-
зацијом,  народне бајке.

Овакве друштвене и ли-
терарне околности створиле 
су погодно тло за развијање 
ауторског аутономног пре-
обликовања народне бајке. 
Прва у низу, која затвара 
други период српског драм-
ског стваралаштва за децу, је-
сте Пепељуга Живојина Вука-
диновића17.  Аутор је инспи-
рацију за стварање драмске 
бајке пронашао у народној 
бајци Пепељуга, створивши 
1939. године комедију у сти-
ховима у III чина са проло-
гом. Евидентан је утицај на-
родне бајке и у истоименој 
драмској бајци Александра 
Поповића, за коју крити-
чари истичу да представља 
најлепшу и најуспелију драм-
ску бајку. Међутим, преоб-
ликовање народне бајке 
наставља се крајем XX и по-
четком XXI века. Игор Бојо-
вић18, на основу фолклорне 
бајке и Поповићеве драмске 
бајке, ствара Пепељугу, која је 
обележила четврти период, 
односно садашње драмско 
стваралаштво за децу.

17  Такође, и ова верзија драмске бајке 
се изводила на сцени Српског народног 
позоришта. Премијерно је изведена 
1963. године. 
18  Једина драмска бајка, од ове три, 
која се тренутно изводи у Позоришту 
Бошко Буха(Установа културе Вук Ка-
раџић) јесте Пепељуга Игора Бојовића. 
Премијерно је изведена 19. новембра 
2016. године. 

II
Најрепрезентативнија и 

нај успелија драматизација 
бај ке јесте драмска бајка 
Алек сандра Поповића Пе-
пељуга19. Аутор већ у наслову 
дефинише жанр и наглаша-
ва литерарни извор на осно-
ву кога је изградио драму, 
истичући да је Пепељуга бајка 
за приказивање у три чина20. 
Експлицитним изношењем 
жанра и именовањем прота-
гонисте у наслову, аутор им-
плицира везу са  постојећом 
и добро познатом српском 
народном бајком21 коју је Вук 
Стефановић Караџић чуо 
у Тршићу и по сећању за-
бележио22. Драмска бајка је 
настала другим типом пре-
обликовања општег модела 
типа бајке, што је омогућило 
аутору стварање новог ауто-
номног ауторског драмског 
дела. Тада је полазни текст, 
бајка, уграђивањем у на-
дређени жанр, драму, детро-
низован. Бајка је тада изгуби-
ла своју самосталност и до-
била је нове друге жанровске 
одлике. Иновације уочавамо 
у новој драматуршкој струк-
тури комичног заплета, уки-
дању универзализације јуна-
ка и стварању индивидуал-
них типских и нових јунака, 
уграђивању хумора, ироније 
и гротеске, детронизацији 
иницијалне временске фор-
муле бајке и хронотопа про-
19  Драмска бајка Александра По-
повића се изводила у дечијем позо-
ришту Бошко Буха 1965. године.
20  Александар Поповић. Пепељуга, 
у: Драме, Војноиздавачки завод, Бео-
град, 2003, стр. 821.
21  Вук Стефановић Караџић. Српске 
народне приповијетке, Просвета, Бео-
град, 1987, бр. 32.
22  Снежана Самарџија. Круг припове-
дака о прогоњеној девојци, стр. 65.
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стора, у осавремењивању јез
ика путем песмама и жарго-
на и смањивању суровости и 
драстичних казни. 

Запажамо да је у поднасло
ву истакнута трочлана струк
тура драме, која  корес по н ди
ра драматуршкој струк тури 
комичног заплета23 (А – Б – А) 
и канонској структури прика-
зивања заплета у бајкама. И 
управо та сличност између ова 
два жанра омогућава реализа-
цију драматизације. Слично-
сти можемо приказати кроз 
стилску, тематску и компо-
зициону анализу делова оба 
жанра. Иницијални део (А) 
представља уравнотежен по-
редак, који је преузет из бајке. 
У њему је приказан свакоднев-
ни, обични живот скромне и 
љупке Пепељуге и однос са 
Маћехом и њеним ћеркама, 
након смрти њене мајке. Први 
чин садржи критику новог по
модарства, накинџурености и 
покондирености ћерки, чији 
је једини циљ поседовање и 
гомилање материјалних вред-
ности. Таквој слици извешта-
ченог друштва контрастира 
се скромност и пожтвованост 
протагонисткиње. У медијал-
ном делу (Б) приказано је на-
рушавање равнотеже кроз 
заплет. Презентована је слика 
света уметничког дела који 
поседује чуда и невероватне 
појаве помоћу којих јунак раз-
решава све препреке. У драм-
ској бајци, као и у Вуковој бај-
ци, главна јунакиња Пепељу-
га, односно Мара, уз деловање 
помоћника24 успева да реши 
прву препреку. Она добија 
23  Нортроп Фрај. Анатомија крити-
ке,  Напријед, Загреб, 1979, стр. 195.
24  У драмској бајци помоћник је 
Маркиза Лиза, а у српској народној 
бајци је крава.

дозволу и жељену хаљину ка
ко би  отишла на бал који се 
одржава у  царевом двору, 
односно на литургију у цркви. 
Сви присутни на балу остају 
изненађени и опчињени ле
по том незнанке, која након 
упо знавања Принца, напушта 
бал и губи леву стаклену ци-
пелицу, односно папучу у на-
родној бајци. Финални део (А) 
представља разрешење ениг-
ме, мистери  је око непознате 
девојке и поновно враћање 
јунака у свет реалности.  Тада 
драмски писац поново враћа 
свет књи жевног дела у равно-
тежу. Равнотежа се успоста
вља Принчевим сазнањем да 
је непозната девојка Пепељу-
га, након чега следи сре ћан 
крај, њихово венчање25: 

Принц: 
Тата, ево моје невесте, наше 

будуће краљице!26;

Кад је царев син угледа, он се 
готово обездани од радости, ша 
јој брже боље папучу назује на 
десну ногу, и видећи да јој је не 
само таман на ногу него да је 
управо и онака као и она што 
јој је на лијевој нози, одведе је 
своме двору и ожени се њоме.27

Примећујемо да, поред 
транспоновања текста и за др
жавања основног фа бу лар ног 
тока бајке, Поповић уноси из-
весне новине у своје дело. Те 
иновације се уочавају на плану 

25  Посматрајући историју српског 
драмског стваралаштва уочава се да 
Бранислав Нушић своје комедије 
завршава срећним крајем: венчањем 
или најављивањем истог. 
26  Александар Поповић. Пепељуга, 
стр. 934.
27  Вук Стефановић Караџић. Српске 
народне приповијетке, бр. 32.

форме, семантике и лексике 28 
у циљу стварања реалистич-
не драме. На плану форме 
уки да се конвенционалност 
и схематичност бајке. То се 
вр ши престилизацијом, од-
носно преобликовањем тек-
ста. Тада нарација прелази у 
дијалоге и монологе, док се 
описни делови приповедања 
задржавају у дидаскалијама. 
Дидаскалије имају посебно 
значење у драмама за децу 
Александра Поповић. Њихо-
ва примарна функција јесте у 
саопштавању ауторових ин-
струкција, савета и напомена 
читаоцима или редитељу и 
глумцима29. Међутим, њима 
се, такође, одређују времен-
ске и просторне координа-
те казивања дијалошких и 
мо нолошких партиција. На 
основу таквог одређења мо-
жемо закључити да дидаска-
лије преузимају функцију 
иницијалне, медијалне и 
фи налне формуле из бајки. 
То уочавамо већ на почетку 
драмске бајке: 

(Код куће. Шпорет са узавре-
лим лонцем. Велико зидно 
огле дало, велика слика Марки-
зе Лизе. Можда комбинација 
витража и колажа, с могућно-
шћу за осветљавање извесних 
прашина с наличја. Пепељуга 
чисти под метлом и маштари. 
Маштарећи она несвесно мења 
свој однос  према метли, однос-
но метла се постепено промеће 
у гитару. Максимум илузије: 
кад Пепељуга запева сонг „ Кад 
би„, метла у њеним рукама и 
узаврели лонци на шпорету дају 

28  Миливоје Млађеновић. Сценске 
бајке Александра Поповића, стр. 2021. 
29  Тања Поповић. Речник књижевних 
термина, стр. 138.
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од себе глас гитаре, односно вио-
ле и фагота.)30

У наведеној дидаскалији 
прецизно се одређује место 
одигравања радње у првом 
чину, а то је Пепељугина ку
ћа.  Место је касније у дра
ми подложно промени, јер 
се радња у другом чину пре
мешта у царску дворану где 
се одржава бал, након че
га се сцене из трећег чина 
одвијају поново у кући. На 
основу тога, можемо закљу-
чити да је драма задржала 
просторне одлике бајке31, 
као и цикличну структуру 
простора: 

кућа – двор – кућа;
кућа – црква – кућа.  

Кућа представља простор 
на коме почиње и на коме се 
завршава бајка, као и драмска 
бајка. Међутим, детаљан опис 
изгледа простора не одговара 
поетици бајке, али је савршен 
за драму због оживљавања 
маште читалаца и гледалаца,  
јер  је драма Александра По-
повића намењена и за сцен-
ско извођење.  Примећујемо 
да аутор задржава простор 
у ком се одиграва централна 
радња бал ауторских  бајки 
Шарла Пероа и браће Грим, 
док занемарује простор су-
срета Вукове народне бајке, 
цркву. Бал се одржава на 
двору под покровитељством 

30  Александар Поповић. Пепељуга, 
стр. 824.
31  Немања Радуловић. Слика света 
у српским народним бајкама, Инситут 
за књижевност и уметност, Београд, 
2009, стр. 35.

краљевске породице. Двор32 
у бајкама симболизује достиг-
нуће, власт, друштвени, ма-
теријални статус, богатство, 
моћ и углед и контрастиран 
је сеоском породичном дому. 
Аутор на плану простора 
свесно изневерује место сусре-
та народне бајке и врши де-
тронизацију приказивањем 
двора и бала.  Приказ изгледа 
двора у служби је истицања 
извитоперености, трулости  и 
нестанка краљевских поро-
дица и династичког утицаја 
због корумпираних, манипу-
лативних, поткупљених чла-
нова дворске свите, као што је 
Ађутант:

Цар (Долази у пратњи Ађу-
танта и Генерала. Ходају као 
морнари на палуби брода који  
се љуља):

На чему се држи овај патос, 
генерале, кад се оволико љуља?
Генерал: 

Са стране на штруфнама, 
ваше величанство!
Ађутант (напипа средину и 
одскаче на њој):

У средини смо убацили ста-
ри мадрац са тавана, као поја-
чање, ваше величанство!
Цар (и сам наиђе на средину, 
одскаче):

Зар се то одоздо није могло 
нечим подупрети да мање фе-
дерира?
Генерал (и он сам наиђе на сре-
дину, па и он одскаче са њима):

Подупрли смо, ваше вели-
чанство, партвишима и мот-
кама за подупирање конопца за 
сушење веша! ... 33

32 Драгана Антонијевић. Значење срп-
ских бајки, Етнографски институт 
САНУ, Београд, 1991, стр. 75.
33  Александар Поповић. Пепељуга, 
стр. 860.

Приказивањем и посма-
трањем просторне равни  у 
драми ствара се могућност 
разлагања елемената веза-
них за иницијацију34, одно
сно за ново стање, нови по-
редак ствари35. Комплекс мо 
тива везују се за прелазак 
девојке из породичне куће у 
нови дом и чин венчања. Тим 
поступцима  истиче се пре-
лазак из света детета у свет 
одраслих, напуштање ста-
рог и улазак у ново,  док се 
на другом плану наглашава 
промена социјалног статуса 
девојке, односно прелазак у 
виши племићки сталеж. 

Аутор, такође, интервен-
цију врши на плану време-
на и на губљењу иницијал-
не бајковне формуле било/ 
био једном. Он осавремењује  
радњу смештањем у сада
шњо ст, односно у време када 
је настајала драма, а то је сре-
дина XX века. Поповић је, 
по угледу на српску верзију 
бајке, изневерио иницијалну 
формулу, јер се и Вукова вер-
зија приче о несрећној девој-
ци Мари разликује својим 
почетком36 од осталих ва-
ријанти.  Такође, временско 
ди ференцирање запажамо 
и на језичком плану употре-
бом лексема које одређују 
техничка и технолошка до-
стигнућа савременог време-
на, жаргонизама, идиома и 
страног језика. Лексеме које 
означавају техничка и техно-
лошка достигнућа уочавају 

34  Немања Радуловић. Семантика 
простора у наративима о судби, стр. 
487.
35  Веселин Чајкановић. Мит и рели-
гија у Срба, Српска књижевна задруга, 
Београд, 1973, стр. 143.
36  Снежана Самарџија. Круг припове-
дака о прогоњеној девојци, стр. 65.
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се у разговору царевог Ађу-
танта са присутнима на балу. 
Ту се наводе имена нових 
модела аутомобила и на тај 
начин аутор осавремењује 
време дешавања радње. Не-
кадашњи  фијакери, кочије, 
коњи и писмоноше у драми 
су замењени аутомобилима, 
напумпаним аутомобилским 
гумама и информативним 
телевизијским програмима, 
чиме је истакнут развој ауто-
мобилске индустрије и тен-
денције визуелних медија  у 
XX веку37. 

Посебност Поповићеве дра
матургије примећује се у 
преплитању епских, драм-
ски и лирских одлика. По-
ред описних дидаскалија и 
класичних дијалога и моно-
лога, он у своје дело уноси и 
песме. Употреба лирике има 
посебно место и значење у 
драми. Она има поетску и  
поучну функцију, јер се њоме 
казују позитивне вредности  
и појачавају ритам и темпо 
одвијања радње  у предста-
ви. Драма је оплемењена 
поезијом и поетскоритмич-
ким дијалозима како би се 
испоштовао стил и манир 
драмског и филмског прика-
зивања које је екранизацијом 
увео Дизни38. Песме су про-
жете стилским фигурама: 
асонанцом, алитерацијом и 
ономатопејом. Њима се по-
стиже ставрање илузије зву-
кова и гласова: 

37  У дечјој књижевности појављују се 
одлике модерног доба и технолошког 
напретка, као што су:  аутобуси,  
трамваји, тролејбуси, солитери...
38 Сонгови: Cinderella, A Dream is a Wish 
Your Heart Makes, Sing Sweet Nightingale, 
The Work Song, Bibbidi-Bobbidi-Boo и So 
This is Love.

Пепељуга (Максимум илу-
зије, пева):

                 
Само када би једном било
Оно што се у сну нило,
Нешто лепо – немогуће:
К’о кад горе изнад куће
Месећина тихо трупће...
Труп-труп, труп-труп,
Труп-труп...39

У драмској бајци се при-
мећују жаргони, идиоми и 
употреба француског јези-
ка, јер су они, такође, одли-
ка савремености и актуели-
зације. Аутор коришћењем 
жаргона и идиома прави ди-
стинкцију између драмских 
ликова. Разлика се односи на 
дефинисање социоеконом-
ског статуса, личних језичких 
могућности, карактера и ни-
воа образовања који имају ју-
наци40.  Почетак другог чина 
је прожет жаргонима који  
су инкорпорирани у репли-
ке великог броја јунака. Они 
су у служби приказивања 
лоше ситуацијије у којој се 
налази Цар и његова Ца-
ревина. Пример су изрази: 
порасти до крова, севај кад го-

39  Александар Поповић. Пепељуга, 
стр. 825.
40  Ранко Бугарски. Увод у општу линг-
вистику, Завод за уџбенике и настав-
на средства, Београд, 1995, стр. 158. 

ворим, лепо зачешљати, дати 
некоме хоклицу41... Међу-
тим, негативна конотација 
осавреме њивања језика и 
употребе жар гона израже-
нија је у првом чину. Њима 
је истакнут малограђан-
ски приступ разво ју дру
штва и њихове жеље за до
сезањем вишег сталежа: уда- 
рање рецке, мунем у ребра, 
гукнути неку лепу реч, тркне, 
срозати42. За разлику од нега-
тивне конотације употребе 
жаргона, коришћење фран-
цуског језика је позитивно 
вредновано. Француски језик 
у драмској бајци постаје ча-
робно средство путем кога 
Пепељуга долази до хаљине 
која јој је неопходна за одла-
зак на бал. Она је награђена 
за труд, рад и стечено знања 
из француског језика. При
ме ћујемо да је у тој сцени из-
ражена дидактичност и по  
хвала кроз валоризовање уче 
ња и стицања знања и умења. 

Такође, поред дидаскали
ја и језичких иновација које 
је преобликовање омогући-
ло, у драми се уочавају и дра 
матуршке новине које про
ширују садржај преузет од ли 
терарног извора. Њих  Мла
ђеновић, у својој књизи Сцен-
ске бајке Александра Поповића, 
таксативно набраја, каракте-
ришући их реалистичним 
одликама драмске бајке. Он 
истиче да су то поступци:  
развијених главних и според-
них токови радње, инкорпо-
рираних нових драмских 
ситуација, као и присуство 
ретардације у циљу пости-

41  Александар Поповић. Пепељуга, 
стр. 868884. 
42  Исто, стр. 836868.
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зања темпа и ритма43. По-
сматрајући драмски текст 
у целини, уочавамо да је 
главни ток радње преузет од 
литерарног предлошка, док 
се путем уграђивања  нових 
споредних токова, нових си-
туација, разуђује почетна 
прича. Пример за споредну 
ситуацију, која проширује 
примарну причу и која син-
тетише елементе ироније и 
хумора, јесте сцена која је 
претходно наведена, Пољуља-
на царевина. Она је споредна, 
али не мање важна сцена, јер 
се њом детерминише лоша 
друштвена ситуација. Опи-
си изгледа двора конгруент-
ни су слици друштва које се 
постепено распада.  Они се 
уочавају у првој дидаскалији 
другог чина:

(Царски салон са стакле-
ним зидом кроз који се види и 
плесни салон. Све у латент-
ном стању, да се клати, поме-
ра, вије, накреће и пада. Под-
вргнути све елементе декора 
кретању. Неопходно је само 
неколико улаза – излаза и један 
излаз на балкон над језером.)44

 
Запажамо да су одређене 

сцене задржале своје примар-
но значење и функцију, али 
да су ауторском интервен-
цијом смештене у нове драм-
ске ситуације. Пример за так-
во преобликовање сцена јесу 
сцене Пепељугиних маштања 
и сцене превођења књижев-
ног текста са француског је-
зика. Пепељугине илузиони-
стичке визије се остварују ро-
мантичарскосентиментали-
43  Миливоје Млађеновић. Сценске 
бајке Александра Поповића, стр. 59. 
44  Александар Поповић. Пепељуга, 
стр. 860.

стичким поистовећивањем 
са јунакињом књижевног 
текста, чији портрет има 
окачен у соби, Маркизом 
Лизом. Портрет је изграђен 
ликовном техником колаж, 
која је настала почетком XX 
века и која је била популар-
на, како на плану ликовне 
уметности, тако и у књижев-
ности.  Драмски лик Лиза 
представља модернизовану 
фигуру помоћника, кога су 
у ауторским бајкама презен-
товале птичице и кума Вила, 
а у народној бајци крава. 
Лиза и Пепељуга остварују 
чудесну комуникацију, на-
кон чега Маркиза оживљава 
и поклања скромној девој-
ци своју хаљину. Дра ма 
туршку корекцију овог типа 
примећујемо и у за вршним 
сценама драмске бајке. Она 
се, такође, односи на аутор-
ско стварање новог помоћ-
ника, девојчиног оца. У мо-
ментима покушаја Маћехе 
и њених ћерки у сакривању 
постојања Пепељуге пред 
Принцем, отац одлучује да 
каже да је присутна и њего-
ва ћерка, која треба да проба 
стаклену ципелицу. Отац је 
у драмској бајци заменио по-
моћника Петла из народне 
бајке, који је Принцу открио 
да је Пепељуга сакривена 
иза корита45. Очево кајање и 
жал због занемаривања соп-
ственог детета запажамо у 
трећем чину: 

45  Корито и обућа у интернационал-
ном корпусу контекстуализују се са 
култом предака. Пепељуга сакривена 
иза корита, који има облик ковчега, 
чека њено васкрсење. Више у: Снежа-
на Самарџија. Круг приповедака о про-
гоњеној девојци, стр. 68.

Отац (истргне јој из руке 
ципелицу):

Да, тата – јесам, али не 
само теби и Рози, као што 
сам до сада био! ...  И    
Пепељуга  је моја кћи!  ...  Ја 
се стидим што према њој 
нисам био добар као 
тата...   (Прилази Цару са 
ци пелом.) Ваше величан-
ство,  ја се стидим што    
сам допустио да Пепељуга 
иде у поцепаној хаљини!    ...   
Не може ни један     
добар тата двема ћерка-
ма да купи сто хаљина, а 
трећој ниједну.....46

             
Сценска бајка обилује сце-

нама бржег ритма са циљем 
стварања напетости и одла-
гања разрешења насталог за-
плета, односно створене дис-
хармоничности света драм-
ске бајке. Напетост, несигур-
ност и неизвесност уочавају 
се у две сцене. Прва сцена је 
када Маћеха и њене ћерке, 
уз помоћ Ађутанта, настоје 
да задобију наклоност Прин-
ца, а друга је након прона-
ласка стаклене ципелице 
на степеништу. Обе сцене 
одликује општи метеж, по-
метња и велика жеља за при-
добијањем Принца од стра-
не свих европских девојака, 
а посебно Пепине и Розе. 
Пепина и Роза изгарају од 
жеље да их Принц примети 
и да та пронађена ципелица 
буде њихова. Жеља свих де-
војака приказана је хипербо-
личном сценом под називом 
Цела Европа без леве ципеле47. 
Сам назив сугерише обиме 
које је обухватила ова епи-
демија нестале ципеле, због 

46  Исто, стр. 933.
47  Исто, стр. 908.
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чега се завршава репликама 
обојеним хумором Маћехе и 
Ађутанта: 

Ађутант (улеће с маће-
хом):

Страшно, верујте...   Неза-
памћено!   ...   Возови су кр-
цати.  Аутобуси,       
такође!  ...  Трг је закрчен 
златним кочијама...

Маћеха:
Зар је тако велика конку-
ренција?
Ађутант: 
Девојке из целе Европе на-
грћу овамо само с десном 
ципелом! ...  Скакућу    
на једној нози по улицама, 
по парковима, на телеви-
зијским екранима! ...

Маћеха:
Преплавиле, значи?48

 
Комика  се у овом одлом-

ку испољава посредством је-
зика, његове сликовитости, 
могућности замишљања сце-
не и бизарности коју доноси 
хиперболизација апсолутно
сти читаве Европе. Овакав 
вид комике протеже се кроз 
чи таву драмску бајку49. Уоча
вамо га у сцени када Ге нерал 
рапортира Цару де шавања 
на балу, експлици тно опи-
сујући са озбиљношћу оп
шти метеж који је на стао око 
послужавника са колачи ма, 
говорећи да је реч о уоби-
чајеној и нормалној појави. 
Такође, вербална ко мика уо-
чава се и у Пепином опису 
Ајфеловог торња, који је ко-
респондентан дечјој машти и 
размишљањима:

48  Исто, стр. 912.
49  Миливоје Млађеновић. Одлике драм-
ске бајке, стр. 153.

Пепина:
О – хо! ... Могла бих рећи да 
сам већ била у Паризу! ... и 
да сам се пела на 
ту Ајфелову кулу... Знате, 
необично је интересантан 
тај округли поклопац      
с пасте за ципеле, пун воде 
за шарену наглавачке пти-
цу! ...50

Преобликовање модела бај  
ке, односно драматизаци
ја, омо гућили су аутору да  
сво  је драмске бајке за децу 
прожме новим литерарним 
сред ствима. Поред хумора, 
за пажамо употребу ироније. 
Иронија се демонстрира го-
ворничком апаратуром, за 
ко ју је неопходно поседова-
ти јасно одређен подтекст 
драм  ске ситуације и говора51. 
У драми Пепељуга појачана је 
употреба ироније. Заснива се 
на истицању јунакових идеја 
о добру које треба да реа-
лизује. Јасан иронијски тон 
постигнут је у говору свих 
антагониста. Примећује се 
у њиховом истицању жеља 
и сигурности реализације 
истих, иако су оне далеко 
од могућих околности. Так-
вим поступком критикује 
се дру штво, друштвени си-
стем и привидне друштве-
не вредности. Наглашавање 
не гативних опредељења и 
карактеристика јунака, као 
што су користољубље и под-
митљивост Маћехе и Ађу  
 танта, помодарство и праз-
ноглавље Пепељугиних се-
стара, детер минишу ову По 
повићеву драму првом иро-

50  Александар Поповић. Пепељуга, 
стр. 841.
51  Миливоје Млађеновић. Сценске 
бајке Александра Поповића, стр. 8487.

ничном сцен ском бајком52, сво  
јеврсном репродукцијом ро 
манти чних сценских бајки 
које су биле доминантне на 
сцени дечијих позоришта 
по сле Другог светског рата.  

Примећујемо да су се дра
матизација и њене специфи
чности одразиле на аутора 
приликом одређивања и ода  
бира драмских ликова. Мо
жемо уочити да Поповић  
конституше ликове на осно
ву два модела. Први мо дел 
јунака представљају тип ски 
ликови, преузети из ли те 
рарног предлошка: Пепељу-
га, Отац, Маћеха, сестре, 
Принц, Цар и Маркиза Ли за. 
Пепељуга је дословно пре 
 узета из модела класичне бај 
ке, односно основног типа мо  
дела бајке. Она приказује 
младу, повучену, љубазну, 
скромну девојку чију добро-
ту сви користе. Поред мно-
штва обавеза и обављања 
свих кућних послова, прота-
гонисткиња налази време да 
помогне сестрама у изради 
домаћих задатака. 

За разлику од добродуш-
не Пепељуге, сестре су неза-
хвалене, себичне и егоисти 
чне. Показују склоности ка 
помодарству, кинђурењу, по 
кондирености и малогра
ђанштини. Оне се именују у 
драмској бајци под имени
ма Пепина и Роза. Исти-
цање њихових имена је у  
служби експлицитног кази-
вања карактерних особина 
и географског простора коме 
припадају53.  Пепина и Роза 
уживају апсолутну подрш-
ку своје мајке, Пепељуги-
52  Миливоје Млађеновић. Одлике 
драмске бајке, стр. 141.
53  Миливоје Млађеновић. Сценске 
бајке Александра Поповића, стр. 63.
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не Маћехе. Она је у драми 
оличје зла прикривеног ли-
цемерством, љубазношћу и 
лажним осмесима. Маћеха 
је пример помодарке, чија је 
једина жеља да уда ћерке за 
Принца како би се домогла 
двора и дворског живота. У 
односу на бајке, видљиво је 
одступање у конституисању 
овог лика, јер је њена злоба 
приказана у мањем обиму, 
сакривено и ненаметљиво. 
Удаја Маћехе за Пепељуги-
ног оца нарушава локалну ен-
догамију54 и ствара егзогамни 
брак, као и у бајци. Интегра-
ција непознате, стране, дале-
ке Маћехе  у ново друштво, 
средину и породицу доводи 
до стварања несугласица и 
нарушавања породичних од  
носа између Пепељуге и оца.  
Ремети се природна социо 
породична равнотежа и 
кваре се сви сегменти који 
су у вези са припадношћу и 
појмовима свој, близак и по-
знат. 

Поред Маћехе, фигура 
оца је доживела  извесне ау-
торске корекције и прика-
зана је кроз еволутивни ток. 
Отац на почетку изражава 
експлицитну незаинтере-
сованост према своме дете-
ту.  Иза њега се сакрива лу-
кава, злобна Маћеха коју на 
крају драме изневерава, јер 
га аутор поставља на место 
помоћника, круцијалног чи-
ниоца у разрешавању запле-
та драме. Драмски лик оца 
постаје наглашенији, јер је 
у драмској бајци, за разли-
ку од фолклорних варијана-
та и варијанте браће Грим, 
укинута феминина хтонска 

54  Драгана Антонијевић. Значење 
српских  бајки, стр. 83.

симболика, односно укинута 
је Пепељугина веза са под-
земним светом, духом мрт-
ве мајке.  Цар и његов син су 
пред ставници некадашњег 
дворског света, који је почео 
да се осипа и нестаје. Цар се 
труди да сакрије све недо-
статке свога двора, ради при-
видне слике савршености 
и идиличности. Његов син, 
Принц се заљубљује у непо-
знату девојку на балу, коју 
успешно проналази на крају 
драме и разрешава заплет. 
Реч је о општој појави, deus 
ex machina55, преузетој из ан-
тичког грчког стваралаштва, 
тачније античких трагедија. 
Принц је у улози јунак, нај
вишој функцији народног 
Бога, који се појављује на 
кра  ју драме. Он је спасилац, 
божанство56, које све решава 
и избавља Пепељугу.

55  Латинска изрека: Бог из машине, 
Бог који све решава. 
56  Веселин Чајкановић. Мит и рели-
гија у Срба, Српска књижевна задруга, 
Београд, 1973, стр. 202267.

Поповић је са посебном 
пажњом конструисао новог 
– старог јунака, а то је Мар-
киза Лиза. Примећујемо да 
је аутор створио јунакињу 
по угледу на чаробне по-
моћнике из бајки, с тим да је 
Лизу поставио у нову драм-
ску ситуацију и са новим 
особинама. Она је маркиза, 
племићког порекла, али и ју-
накиња француског књижев-
ног дела са којом се  иден-
тификује Пепељуга. Лиза је 
у улози добре виле, која по-
клања своју хаљину девојци 
и моли је да се са бала врати 
пре дванаест сати, како не би 
сви сазнали за њену чаробну 
способност изласка из пор-
трета.  Посматарјући лите-
рарни предложак, можемо 
закључити да је овај драмски 
лик хипотетички сличан ме-
таморфози духа умрле57 мај-
ке у краву, јер драмска бајка 
укида хтонска и фантастична 
обележја архаичних фолк-
лорних варијанти бајке: 

Кад је види она крава што јој 
је била мати ђе плаче, запита 
је што јој је, а она јој каже све 
редом што је и како је. 58

 
Александар Поповић уки  

да домаћи култ, односно уло 
гу куме, која је посредник из-
међу мртвих и живих, укида 
епифанију предака, њихову 
инкарнацију и појављивање 

57  Метаморфоза духа умрле мајке 
заузима значајно место у варијантама 
ове бајке. На развој радње утичу 
птице, вилинске куме (Ш. Перо) и 
сеновито дрво за које се везује душа 
умрле мајке (браћа Грим). Више у: 
Снежана Самарџија. Круг приповедака 
о прогоњеној девојци, стр. 68.
58  Вук Стефановић Караџић. Српске 
народне приповијетке, бр. 32.
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у облику животиње59. Захва
љујући сценама између Пе-
пељуге и Маркизе Лизе, од-
носно Маре и краве, главна 
јунакиња се подстиче на ак-
тивност и остварење сопстве-
них снова и жеља, чиме се 
нарушава равнотежа у бајци  
и ствара се  заплет. 

У драми се, такође, уоча-
вају употпуности нови јуна-
ци, а то су: Грофица Кроф-
ница, Виконтеса Теса до Не-
беса, Ађутант, Генерал, Ки-
цош, Добринко и хор. Они су 
представници царског двора 
и племства у функцији до-
датног реализовања комич-
ног ефекта. Њихова имена 
указују нам на поседовање 
истакнутих  особина и  од-
ређеног друштвеног статуса. 
Међу наведеним новим ау-
торским јунацима посебну 
пажњу привлачи грамзиви 
Ађутант, јер је у улози ин-
триганта и помоћника глав-
не антагонисткиње Маћехе. 
Он је похлепан и прождрљив 
јунак раблеовског тип60. Он је 
заступник гротескног, комич-
ног и хиперболичног односа 
према храни. Специфичност 
ове драмске бајке огледа се 
и у уграђеним модернизова-
ним стасимонима61, стајаћим 
песмама, које су типичне за 
античке, грчке драме аристо-
теловског типа. У драмској 
бајци стасимони су пред-
стављени ономатопејским зву
цима или кратким функцио-
налним реченица, којима се 
Пепељуга покреће на делање 
и разрешавање заплета дра-

59  Веселин Чајкановић. Мит и рели-
гија у Срба, стр. 131132.
60  Миливоје Млађеновић. Одлике 
драмске бајке, стр. 141.
61  Аристотел. О песничкој уметности, 
Дерета, Београд, 2008, стр. 75.

ме, откривање идентитета и 
истицање власништва над ле-
вом стакленом ципелицом. 
Песнички делови Хора уоча-
вају се у разговору Маћехе и 
Ађутанта, приликом чега Пе-
пељуга напушта сцену:

Хор:
То сам била ја! ... То сам 
била ја! ... То сам била ја!
(Пепељуга ставља шаке на 
уши и одлази на другу стра-
ну.) 62

Уочавамо да принцип ау-
торства и поступак драмати-
зације  доводи до секулари-
зације полазне основне бајке. 
Модернизација је довела уки-
дања фантастичних мотива и 
губљења значења свих моти-
ва који су повезани са паган-
ским, митским, архаичним 
сегментима и симболима63 
фолклорне бајке, који су били 
у складу са културом, оби-
чајима, веровањима и вре-
меном настанка. Пример је 
употерба мотива пе пела, који 
се  у драмској бајци задржава 
само у имену протагонист-
киње и он губи примарна 
хтонскопаганска значења64. 
То се односи и на повезаност 
Пепељуге са духом мртве мај-
ке, који у драмској бајци губи 
на свом значају.  Водећи се 
старом римском пословицом 
да је име знак,  закључујемо 
да је њен положај и статус у 
кући означен и предодређен 

62  Александар Поповић. Пепељуга, 
стр. 912.
63  Мисли се на симболичка значења 
употребљених мотива, везе са хтон
ским светом и бићима која их пред
стављају. Душе покојника које се по
јављују у облику животиња: краве, 
мачке, мишеви...
64  Веселин Чајкановић. Мит и ре-
лигија у Срба, стр. 42 132.

именом  на обављање кућних 
послова.  Код Александра По-
повића овај мотив губи своје 
примарно значење. У драми 
је асоцијативно употребљен, 
јер тиме побуђује свест чита-
лаца и подсећа их на познате 
варијанте бајке. 

Управо због великог бро ја 
варијанти исте бајке и њеног 
присуства код различитих 
народа изузетно је тешко од-
редити и утврдити њено по-
рекло65. Тешко је утврдити 
који је нулти текст или усмено 
предање из кога потиче нека 
варијанта, а посебно бајка 
Пепељуга, за коју се сматра да 
има највише фолклорних, ли-
терерних, сценских и филм-
ских варијанти. Полазећи од 
староантичког виђења да је у 
основи свега мит и да њего-
вим преобликовањем настаје 
античка трагедија, можемо 
закључити еволуциони ток 
настанка бајки, овде драмских 
бајки:

мит→античка трагедија;
мит→бајка→драмска бајка;
општи модел бајке→фолк-
лорне бајке/ауторске бај-
ке→драмска бајка.

Таквим посматрањем драм 
  ска бајка задржава оп ште, тра  
диционалне, старе одлике дру 
штвене заједнице које омо-
гућавају посматрање исте 
као иницијацијског моде-
ла66. Гледајући на тај начин 
Пепељугу Александра Попо
вића, запажамо тематске и 
композиционе сегменте про  
цеса иницијације. Уви ђа мо 

65  Nemanja Radulović. Antoine Faiure 
and the study of Fairy tales, in: Aries – 
journal for the srudy of western esotericism, 
n. 14, 2014, pag. 190240.
66  Исто, стр. 199.
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да је у основи један општи, 
ванвременски модел бајке ко   
ји доживљава  нови вид пред 
  стављања, на измењеном са-
држинском и жанров ском 
пла  ну. Она задржава одлике 
женских бајки које се огле-
дају у обављању кућних по-
слова, вредног и марљивог 
рада и труда у решавању пре  
прека како би се остварио 
циљ и поштовању старијих. 
Поповић одређује и залаже 
се за исказивањем знања и 
образовања као једнине и 
праве моћи путем кога се 
остварују сви циљеви у но-
вом друштвеном поретку.  
Када се говори о пореклу бај  
ки, неопходно је диферен-
цирати два становишта. Пр-
вом припада општи модел 
типа бајке, односно модел 
класичне бајке, који своје по-
рекло заснива на традицио-
налном веровању народа. 
Друго становиште односи 

се на порекло бајки из ау-
торских и колекционарских 
бајки, где се посматрају исте 
или сличне бајке, диферен-
цирају исти, слични и раз-
личити мотиви и симболи 
који су у њима јављају. 

Закључак

На основу претходно ана
лизиране драмскe бајке Алек-
сандра Поповића Пепељуга, 
можемо закључити да је она 
настала преобликовањем оп
штег модела бајке Пепељуга. 
У основи највише сличности 
има са српском народном бај  
ком коју је забележио Вук 
Стефановић Караџић, са ау-
торским бајкама браће Грим 
и Шарла Пероа и екранизова-
ном верзијом Волта Дизнија. 
Поповић је сублимацијом њи
хових карактеристика, мо тива 
и елемената направио нову, 
метаморфозирану варијан-

ту популарне бајке. Осавре
мењивањем фолклорних ар  
хаичних варијанти и корек-
цијом ауторских, бајка је до-
живела иновацију и стилиза-
цију на плану форме, жанра, 
простора, времена, језика и 
драмских јунака. Таквим по-
ступцима бајка је стављена у 
подређен положај и изгубила 
је своју самосталност, она је де-
тронизвана, разграђена. Нови 
драмски облик, феномен дра
м ска бајка, композиционо је 
сачињен из три чина и прожет 
је новим јунацима, драмским 
ситуацијама и стилским сред-
ствима, хумором, иронијом и 
гротеском. Тако је Поповић, 
користећи сижеину структу-
ру полазног жанра, општег 
типа бајке, стварио ново ау-
торско аутохтоно дело, које 
представља најрепрезентати
внији пример драмске бајке 
српске књижевности XX века.
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АКцЕНАТ ПРИДЕВА НА А И б У РечНику СРПСкогА језикА1

Јелена Шоргић

1. Реч о уџбеницима и 
заступљености акцената 1

Акцентологија је велика 
област србистичке науке. У 
основим и средњим школа-
ма није заступљена у великој 
мери. Према плановима и 
програмима следује јој не-
колико часова. Ученицима је 
често ова област тешка, јер за 
свега неколико часова морају 
много тога да пређу, а лакше 
би било да се ради више часо-
ва по мање градива, а са мно-
го више вежбања. Сматрамо 
да би се тако постигао квали-
тет. На прави начин акценти 
се уче тек на високошкол-
ском нивоу, али то уче само 
студенти који су изабрали да 
студирају матерњи језик. О 
слабој заступљености акцен-
тологије у школама сведоче 
и граматике. У Граматици 
српског језика за гимназије и 
средње школе, чији су аутори 
Живојин Станојчић и Љу-
бомир Поповић нема по-
главља о акцентима, а то је 
граматика која се углавном 
препоручује за коришћење у 
школама и на факултетима. 
У Gramatici srpskog jezika, чији 
је аутор Иван Клајна, има-
мо поглавље о акцентима, 
које заузима свега неколико 

1  Рад представља скраћену верзи
ју рада са истим насловом, који је 
ра ђен за потребе испита из  Акцен-
тологије, специјалног курса на мастер 
студијама на Филолошком факулте-
ту Универзитета у Београду. Испит 
је положен у фебруару 2019. код доц. 
др Ане Батас. 

страна и у оквиру којег се го-
вори о акценатском систему 
српског језика, ненаглаше-
ним дужинама, проклити-
кама и енклитикама, као и о 
преношењу акцента на про-
клитику, односно заступље-
ни су важни моменти акцен-
тологије као науке, али је то, 
ипак, једно упознавање са 
овом тематиком. Књига која 
је намењена ученицима, али 
је може користити свако ко 
жели да учи о акцентима, је-
сте књига Милорада Дешића 
Српски акценат с лакоћом. 

До сада смо говорили, 
практично о приручницима, 
о књигама које су намењене, 
пре свега, ученицима, а по-
ред њих и генерално широј 
публици која жели да овлада 
акценатском нормом. Међу-
тим, поред оваквих књига, а 
напомињемо да ово није све, 
да се, на пример, у грамати-
кама за основну школу, које 
су сада подељене по разре-
дима, налазе лекције везане 
за акценте, а да поред тога 
постоје и многе студије о ак-
центима. Када говоримо о 
студијама, не смемо забора-
вити Александра Белића  и 
његове Акценатске студије, 
као и расправе о акцентима 
Ђуре Даничића. Међутим, 
те студије, као и оне сличне 
њима, намењене су стручња-
цима, како и Михаило Сте-
вановић каже: „Али то што 
је за стручњаке управо нео-
пходно, не може се препо-
ручити веома широком чи-

талачком кругу оних којима 
је нужна што упрошћенија 
норма акцента ради усавр-
шавања ортоепије и поди-
зања опште културе језикаˮ 
(Стевановић 1991: 7). 

Михаило Стевановић го-
вори и о томе да су се мно-
га велика имена наше нау-
ке држала онога до чега је 
дошао Даничић, али да у 
своје књиге или нису уноси-
ли делове о акценту или су 
давали само неке опште пој-
мове, као на пример Стојан 
Новаковић у својој Српској 
граматици. Ипак, Стевано-
вић закључује да је култу-
ри књижевног језика много 
више наудило традиционал-
но занемаривање акцената 
при прављењу програма за 
наставу језика у надлежним 
телима него што су језички 
стручњаци пишући одгова-
рајуће уџбенике пропушта-
ли да у њих унесу и обраду 
акцената (Стевановић 1991: 
8–9). Ови ставови изнети су 
1991. године, а ми закључује-
мо да је и данас тако. Како 
је већ истакнуто, планови 
и програми остављају мало 
простора за овако сложену 
тему, ученицима је ова об-
ласт тешка, али она је нео-
пходна за било који посао, 
за свакодневни живот, јер је 
она и део културе говора. У 
уџбеницима су дата основна 
правила, те није оправдано 
да се ни та мања количина 
ове науке занемари на часо-
вима, већ је неопходно да јој 
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се посвети већа пажња и да 
постоји већи број вежбања 
како би се акцентологија на 
прави начин  усвојила. 

Миграционе струје у 21. 
веку све више јачају, а оне су 
с једне стране усмерене ка 
Београду,  а са друге ка ино-
странству. Задржаћемо се на 
тренутак на овим миграција-
ма које су упућене ка Београ-
ду. Све већи број људи одлу-
чује се да промени место свог 
становања, у разлоге за то 
нећемо улазити, али мора-
мо напоменути да све већи 
број деце самим тим дола-
зи из различитих средина. 
Често су то деца из крајева 
у којима је акценатска ситу-
ација другачија од оне за коју 
се залаже књижевнојезичка 
норма. То је само још један 
од разлога због којих се више 
пажње мора посветити ак-
центима. Потребно је научи-
ти децу да негују и чувају свој 
дијалекат, а дијалектологија 
је грана која је блиско пове-
зана са акцентологијом, а с 
друге стране да усвоје пра-
вила књижевног језика и на-
уче правила акцентовања и 
да их користе у приликама 
које захтевају употребу књи-
жевног језика. О овом про-
блему пише и Стевановић, 
који напомиње да је питање 
практичног савлађивања ак-
цента један од језичких про-
блема пред којим се највише 
осећају беспомоћним скоро 
сви они што из средине у 
којој су поникли нису поне-
ли добар акценат (Стевано-
вић 1991: 33–34).

Пошто се акценат слабо, 
а сведоци смо често и да се 
уопште не ради у школама, 
долазимо до стања које данас 

имамо. Довољно је да прели-
стамо телевизијске канале 
и да се уверимо да свако да-
нас може да буде водитељ и 
спикер, да такви водитељи 
неправилно изговарају речи 
и да оне тако одлазе „у етарˮ 
и стижу у том облику до уха 
обичног света. На тај начин 
се неправилни облици само 
шире. О том проблему мо-
жемо читати и у књизи Ак-
ценат и интонација говора на 
радију и телевизији Јелице 
Јокановић–Михајлов. Још 
увек се на РТСу може срести 
школован кадар који исправ-
но акцентује речи, који има 
добру дикцију, поштује од-
ређена правила, али управо 
због тога су ти и такви води-
тељи тема на разним фору-
мима, где се дискутује о томе 
да су облици који они упо-
требљавају нерегуларни. Та-
кав утисак се стиче јер су ти 
облици у нашем свакоднев-
ном говору ретки, па ширим 
масама делују неправилно, 
више као некаква одступања, 
него као правила. Стевано-
вић истиче да се неговање ак-
цента учи у глумачким шко-
лама, да су некада постојале 
две, једна у Београду, а друга 
у Загребу и да су наставу је-
зика обављали познати је-
зички стручњаци (Стевано-
вић 1991: 9). Како је то став 
из 1991. године, данас бисмо 
и о томе могли полемисати. 
У ери мноштва приватних 
школа глуме и академија 
које воде разни људи, а ретко 
велики глумци наше сцене, 
тако и у глумачки свет, као и 
у водитељски, продиру раз-
личити људи. Но, чињеница 
је ипак да глумачки свет још 
увек води рачуна како о ак-

центу, тако и о дикцији. За 
друге сфере то ипак не мо-
жемо тврдити. Сматрамо да 
се овом питању мора посве-
тити много више пажње, јер 
је од велике важности ко седи 
на месту водитеља и како он 
изговара речи. Када говори-
мо о овој теми, могли бисмо 
полемисати и о заступље-
ности српског језика на дру-
гим факултетима. Могло би 
се тако поставити и питање: 
Зашто се српски језик не из-
учава на свим другим факул-
тетима, када је он основа за 
све? Не верујемо да можемо 
доћи до неког рационалног 
објашњења, али оно што из 
свега тога произилази јесте 
то да данас имамо многе фа-
култетски образоване људе 
који не знају српски језик, а 
између осталог, ни акценте, 
а чињеница је да многа за-
нимања захтевају добре ора
торе. 

Инсистирали смо истица
њу данашње ситуације, јер 
је акцентологија посебна дис
циплина науке о језику, а 
опет и саставни део сваке 
гра не те науке, а ситуација 
у којој се налази није нима-
ло добра. Акцентологија је 
област која је уско повезана 
са културом говорења, на 
томе се сваки дан мора ради-
ти, јер је језик средство које 
користимо у свакодневном 
општењу. 

2. Акценат придева

Тема рада је акценат при-
дева на слово а и на слово б. 
Грађа је ексцерпирана из Ре-
чни ка српскога  језика. Након 
ексцерпирања грађе, урађе-
на је деклинација придева 
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за сва три рода и то само за 
једнину, а тамо где је потреб-
но и за множину. Добијени 
резултати упоређивани су са 
номинативом, како би се ви-
дело да ли је дошло до поме-
рања акцента, да ли су остале 
дужине, ако смо их имали, 
да ли смо добили дужине, 
ако их у основном облику 
није било, да ли се промена 
везује за одређени род или 
број, да би се након свега тога 
добијено стање упоредило са 
поделом у књизи Михаила 
Стевановића Књига о акцен-
ту како бисмо дате придеве 
класификовали према поде-
лама које нам аутор даје. 

Како је већ напоменуто, 
као извор служи нам Речник 
српскога језика. У поменутом 
речнику, као и у Речнику 
српскохрватског народног и 
књижевног језика, али и Реч-
нику српскохрватског књи-
жевног језика, налазе се лек-
семе које су акцентоване, па 
те речнике често користимо 
за проверу акцената, јер како 
сматра и Стевановић: „Ми се 
на акценте у новијим речни-
цима често, и с правом, ос-
лањамо, зато што су се сви, 
поготову спорни случајеви, 
расправљали у редакцијским 
одборима тих речника” (Сте-
вановић 1991: 20). 

Ако узмемо у обзир да су 
придеви променљиве речи, 
да имају три рода, два броја, 
али и одређени и неодређе-
ни вид, као и то да поседују 
компарацију, можемо само 
претпоставити да је акценат 
придева сложен. Стевановић 
истиче да је неуједначеност 
акцента већа код придева с 
малим бројем слогова (Сте-
вановић 1991: 145). Изнећемо 
поделу придева према Стева-

новићевој монографији Књи - 
га о акценту књижевног језика, 
а затим потврде за ту про-
мену на основу наших при
мера. 

3. Једносложни придеви

Највећи број једнослож-
них придева с дугосилазним 
акцентом у номинативу јед-
нине мушког рода у свим об-
лицима неодређеног вида у 
којима се број слогова увећа-
ва наставком – дугосилазни 
мења у дугоузлазни акценат 
на истом слогу. У облицима 
одређеног вида сва три рода 
имамо исти дугосилазни ак-
ценат и дуге одговарајуће 
завршетке придева овог 
акценатског типа и непро-
мењен тај акценат у свим 
падежима (Стевановић 1991: 
145). Примери који илу-
струју ову појаву су следећи: 

блēг, блēга, -о, блĝд, блĝда, -о, 
бĺз, бĺза, -о. 

Коментар: немамо придеве 
на а који би илустровали ову 
појаву, док придева на б има 
свега неколико. Што се слова а 
и б тиче, закључујемо да имају 
мало једносложних придева и 
да вишесложни доминирају. 
Деклинирањем датих придева 
потврђена је Стевановићева реч 
о овом типу. 

Код придева бос и го про-
мена је другачија утолико 
што се код њих не мења само 
природа него и дужина ак-
цента у свим осталим паде-
жима осим номинатива (и 
акузатив када је једнак с но-
минативом) једнине; према 
бıс и гı имамо бķса и гķла 
(генитив мушког рода), бķсу 
и гķлу (датив)… а тако исто 

и бķса (женски род) и бķсо 
(средњи род), као и гķли, гķле, 
гķла, бķси, бķсе и бķса (мно-
жина) (Стевановић 1991:146). 

4. Вишесложни придеви2

Вишесложни придеви с 
краткосилазним акцентом 
на првом слогу већином чу-
вају непромењен акценат у 
свим облицима оба вида. 
Примери који илуструју ову 
појаву су: 

ĕбецедĚрнĮ, -Ě, -ĸ, ĕбецĤднĮ, -Ě,  
-ĸ, ĕблатĮвнĮ, -Ě, -ĸ, ĕбнор-
мĚлан, -лна, -о, ĕбоноснĮ, -Ě, -ĸ, 
ĕбразиван, -вна, -о, ĕвĤтскĮ, -Ě, 
-ĸ, ĕгрегĚтнĮ, -Ě, -ĸ, ĕгресĮван, 
-вна, -о, ĕдвербијĚлнĮ, -Ě, -ĸ, 
ĕдверзатĮвнĮ, -Ě, -ĸ, ĕдеквĚтан, 
-тна, -о, ĕдминистратĮвнĮ, -Ě,  
-ĸ, ĕдсорпциĸнĮ, -Ě, -ĸ, ĕдхер-
зĮван, -вна, -о, ĕеродромскĮ, -Ě, 
-ĸ, ĕктĮван, -вна, -о, ĕктуĤлан, 
-а, -о, ĕкузатĮвнĮ, -Ě, -ĸ, ĕку-
затĮвскĮ, -Ě, -ĸ, ĕкумулатĮван, 
-вна, -о, ĕкумулациĸнĮ, -Ě, -ĸ, 
ĕкциĸнĮ, -Ě, -ĸ, ĕлвеолĚрнĮ, -Ě, 
-ĸ, ĕлкохолнĮ, -Ě, -ĸ, ĕлувијĚлан, 
-лна, -о, ĕлузĮван, -вна, -о, 
ĕљкав, -а, -о, ĕмбĚрскĮ, -Ě, -ĸ, 
ĕмбициĸзан, -зна, -о, ĕморĚлан, 
-лна, -о, ĕмортизациĸнĮ, -Ě, -ĸ, 
ĕмузикĚлан, -лна, -о, ĕнонĮман, 
-мна, -о, ĕнтиалкохĸлнĮ, -Ě, -ĸ, 
ĕнтиинфлатĸран, -рна, -о, ĕн-
тисоцијĚлан, -лна, -о, ĕорист-
нĮ, -Ě, -ĸ, ĕпелатĮвнĮ, -Ě, -ĸ, 
ĕпозитĮвнĮ, -Ě, -ĸ, ĕпостолскĮ, 
-Ě, -ĸ, ĕпсолŉтан, -тна, -о, ĕр-
гументатĮван, -вна, -о, ĕртику-
лациĸнĮ, -Ě, -ĸ, ĕсимилатĮван, 
2  Једносложних придева није било 
много, те смо њих све навели, но ви-
шесложних има много. У оригинал-
ној верзији рада (види фусноту 1) на-
вели смо цео списак примера, у овој, 
скраћеној верзији, наводимо део при-
мера, како бисмо илустровали прави-
ла о којима говоримо. 
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-вна, -о, ĕсоцијĚлан, -лна, -о, 
ĕтрактĮван, -вна, -о, ĕугмен-
татĮван, -вна, -о, бĕбин, -а, -о, 
бĕбљĮ, -Ě, -ĸ, бĕгремов, -а, -о, 
бĕдњĮ, -Ě, -ĸ, бĕкрен, -а, -о, бĕ-
крорĤзнĮ, -Ě, -ĸ, бĕнĚлан, -а, -о, 
баритĸнскĮ, -Ě, -ĸ, бĕромĤтар-
скĮ, -Ě, -ĸ, бĕснослĸван, -вна, 
-о, бĕсовскĮ, -Ě, -ĸ, бĕхат, -а, 
-о, бĕчваст, -а, -о, бĕштĮнскĮ,  
-Ě, -ĸ, бğбаст, -а, -о, бğговскĮ, 
-Ě, -ĸ, бğдаст, -а, -о, бğдемскĮ, 
-Ě, -ĸ, бğживотан, -тна, -о, бğз-
брĸјан, -јна, -о, бğзвредан, -дна, 
-о, бğзграничан, -чна, -о, бğзи-
дĤјан, -јна, -о, бğзизлазан, -зна, 
-о, бğзизражĚјан, -јна, -о, бğз-
надĤжан, -жна, -о, бğзначĚјан, 
-јна, -о, бğзобзĮран, -рна, -о, 
бğзоблĮчан, -чна, -о, бğзопĚсан, 
-сна, -о, бğзосећĚјан, -јна, -о, 
бğзукŉсан, -сна, -о, бğзуслован, 
-вна, -о, бğзуспешан, -шна, -о, 
бğлорускĮ, -Ě, -ĸ, бğлцĚт, -а, -о, 
бğсадржајĚн, -а, -о, бğскарак-
терĚн, -рна, -о, бğсконачан, -чна, 
-о, бğскористан, -сна, -о, бğс-
крĚјан, -јна, -о, бğскрупулозĚн, 
-зна, -о, бğсперспектĮван, -вна, 
-о, бğсповратан, -тна, -о, бğспо-
говĸран, -рна, -о, бğспоштĤ-
дан, -дна, -о, бğспрĚван, -вна, 
-о, бğспрекĮдан, -дна, -о, бğ-
стемĤљан, -љна, -о, бğстĮдан, 
-дна, -о, бĩзĚран, -рна, -о, бĩла-
бијĚлан, -лна, -о, бĩоскопскĮ, 
-Ě, -ĸ, бĩсексуĚлан, -лна, -о, 
бĩстроŉман, -мна, -о, бĩтан, 
-тна, -о, блĕгодĚран, -рна, -о, , 
блĕгослĸван, -а, -о, блĕтњав, -а, 
-о, блğнтав, -а, -о, блğсав, -а, -о, 
бљğштав, -а, -о, блĩжњи, -а, -е, 
блĩзак, -а, -о, блĩзаначкĮ, -Ě, 
-ĸ, блĩстав, -а, -о, бљņзгав, -а, 
-о, бĳговеран, -рна, -о, бĳгов-
скĮ, -Ě, -ĸ, бĳгомĸљан, -љна, -о, 
бĳжјачкĮ, -Ě, -ĸ, бĳжјĮ, -Ě, -ĸ, 
бĳлан, -лна, -о, брĕтов, -а, -о, 
брĕтовскĮ, -Ě, -ĸ, брĕтскĮ, -Ě, 
-ĸ, брĕшњав, -а, -о, бļбљав, -а, 
-о, бļдскĮ, -Ě, -ĸ, бļђĚнскĮ, -Ě, 

-ĸ, бļесквин, -а, -о, бļзопĮснĮ, 
-Ě, -ĸ, брĩжан, -жна, -о, брĳд-
скĮ, -Ě, -ĸ, брĳнхијĚлнĮ, -Ě, -ĸ, 
бņбњаст, -а, -о, бņгарскĮ, -Ě, -ĸ, 
бņјичаст, -а, -о, бņквĚлан, -лна, 
-о, бņљав, -а, -о, бņнтĸван, -вна, 
-о, бņцмаст, -а, -о; 

Коментар: Деклинирали смо 
све наведене примере и то сва 
три рода и закључили да заиста 
није дошло до   промене. Та-
кође, закључујемо да је ово једна 
од бројних група, иако је у овој 
верзији рада наведен скраћени 
списак, односно, да у овај тип 
спада већи број примера. Вели-
ки број примера доказује да је 
овај тип веома распрострањен, 
те можемо претпоставити да је 
таква ситуација и када о другим 
придевима говоримо. 

Придеви с два или више 
слогова који на првом сло-
гу имају дугоузлазни имају 
исти акценат у свим својим 
облицима: 

ėвĤтскĮ, -Ě, -ĸ, ėзбучнĮ, -Ě, -ĸ, 
ėзĮјскĮ, -Ě, -ĸ; бėбин, -а, -о, бė-
гĤрскĮ, -Ě, -ĸ, бėдемаст, -а, -о, 
бėдемов, -а, -о, бėдемовскĮ, -Ě, 
-ĸ, бėзиснĮ, -Ě, -ĸ, бėрутнĮ, -Ě, 
-ĸ, бġсан, -а, -о, бīвољĮ, -Ě, -ĸ, 
бīковскĮ, -Ě, -ĸ, бīчјĮ, -Ě, -Ĥ, бī-
чијĮ, -Ě, -Ĥ, блėжен, -а, -о, блė-
женичкĮ, -Ě, -ĸ, блňднĮчкĮ, -Ě, 
-ĸ, бĵбичав, -а, -о, бĵбичаст, -а, 
-о, бĵлничĚрскĮ, -Ě, -ĸ, бĵличкĮ, 
-Ě, -ĸ, бňдничкĮ, -Ě, -ĸ, бňњевач-
кĮ, -Ě, -ĸ;    

Коментар: На првом слогу 
могу стајати сви акценти, у овом 
случају говоримо о дугоузлаз-
ном акценту. Деклинирањем и 
ових примера потврђена је Сте-
вановићева констатација, а то је 
да ни у овом случају не долази 
до промене. Овај тип приде-
ва не подразумева велики број 

примера. Примера на б има 
више него оних на а. 

Придеви с два или више 
слогова који на првом слогу 
имају дугоузлазни акценат 
имaју исти акценат у свим об-
лицима, а они од ових приде-
ва што им се основа скраћује 
за један слог испадањем не-
постојаног а између крајња 
два сугласника основе у обли-
цима одређеног вида мењају ′ 
у   ̑  (Стевановић 1991: 147): 

ėветан, тна, о; бėзичан, чна, 
о, бľложан, жна, о;

Коментар: Ово је подгрупа 
претходне групе. Специфич-
на је због непостојаног а које 
условљава и промену акцента, 
али само у одређеном виду. Као 
што из примера видимо, нама 
су понуђени придеви неодређе-
ног вида. Придеви одређеног 
вида били би: ēветнĮ, -тнĚ, -ĸ, 
бēзичнĮ, -чнĚ, -ĸ, бĺложнĮ, -жнĚ, 
-ĸ. Деклинирањем ових приме-
ра, којих нема много, потврђује-
мо и ово правило, односно да 
долази до промене у облицима 
одређеног вида. 

Вишесложни придеви с 
два или више слогова који 
имају дугосилазни на првом 
слогу облика мушкога рода 
једнине углавном чувају не-
промењен акценат у свим 
облицима сва три рода и оба 
придевска вида (Стевановић 
1991: 146): 

ēдскĮ, -Ě, -ĸ, ēзĮјскĮ, -Ě, -ĸ, 
ēлпскĮ, -Ě, -ĸ, ēнђелскĮ, -Ě, -ĸ, 
ēнђеоскĮ, -Ě, -ĸ, ēријевскĮ1, -Ě, 
-ĸ, ēријевскĮ2, -Ě, -ĸ; бēзнĮ, -Ě, 
-ĸ, бēјан, -јна, -о, бēлскĮ, -Ě, 
-ĸ, бēнскĮ, -Ě, -ĸ, бēнчин, -а, 
-о, бēријумов, -а, -о, бēријум-
скĮ, -Ě, -ĸ, бēрскĮ1, -Ě, -ĸ, бēр-
скĮ2, -Ě, -ĸ, бēчкĮ, -Ě, -ĸ, бĝдан, 
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-а, -о, бĝдничкĮ, -Ě, -ĸ, бĝлкаст, 
-а, -о, бĝчкĮ, -Ě, -ĸ, бħвшĮ, -Ě, 
-ĸ, бħљнĮ, -Ě, -ĸ, бħљчин, -а, 
-о, бĮнскĮ, -Ě, -ĸ, бħран, -а, -о, 
бħрошкĮ, -Ě, -ĸ, блēгдĚнскĮ, -Ě, 
-ĸ, блēгдĚњ(ск)Į, -Ě, -ĸ, блĝнтав, 
-а, -о, блħжњĮ, -Ě, -ĸ, блńдан, -а, 
-о, блńднĮчкĮ, -Ě, -ĸ, бıјнĮ, -Ě, 
-ĸ, бıлан, -лна, -о, бıрнĮ1,  -Ě, 
-ĸ, бıрнĮ2, -Ě, -ĸ, брēднĮ, -Ě, -ĸ, 
брēчнĮ, -Ě, -ĸ, брħдан, -дна, -о, 
брħднĮ, -Ě, -ĸ, брħжан, -жна, -о, 
брıјан, -јна, -о, брıмнĮ, -Ě, -ĸ, 
брıмов, -а, -о, брńјан, -јна, -о, 
брńндав, -а, -о, брńснĮ, -Ě, -ĸ, 
брńцошкĮ, -Ě, -ĸ, бńбњарскĮ, -Ě, 
-ĸ, бńбнĮ, -Ě, -ĸ, бńјан, -јна, -о, 
бńран, -рна, -о, бńчан, -чна, -о; 

Коментар: Иако смо у овом 
правилу имали реч углавном 
која би могла да нас асоцира 
на то да ово правило важи у 
већини случајева, али не и увек, 
провером смо се уверили да у 
овим задатим придевима ипак 
не долази ни до какве промене. 
Примера на а имамо неколико, 
а нешто више од тога имамо 
примера на б. Ова група није 
обимна.  

Придеви са два или више 
од два слога, а с краткоузлаз-
ним на првом самогласни-
ку по акценту се међусобно 
доста разликују. Једни као 
што је брĭжљив  чувају исти 
акценат у свим облицима у 
којима се употребљава. Дру-
ги од њих, који знају само 
за облике одређеног вида 
могу имати краткоузлазни 
и на крајњем слогу основе, 
на пример: баштģнĮ. Мањи 
број придева с краткоузлаз-
ним на првом слогу мења 
тај акценат у свим облици-
ма неодређеног вида у који-
ма се број слогова повећава; 
према номинативу једнине 
зģлен остали облици јесу: 

зелģна (генитив), зелģну (да-
тив)… Аналогно и у женском 
и средњем роду акценат ће 
опет бити на крајњем слогу 
основе.  Уколико је код ових 
придева дуг крајњи слог ос-
нове на који се  акценат пре-
носи, то, разуме се, није кра-
так већ дуг акценат (Стевано-
вић 1991: 147–148): 

ėвĚнгарднĮ, -Ě, -ĸ, ėварскĮ, -Ě, 
-ĸ, , ėгресорскĮ, -Ě, -ĸ, Ėдамов, 
-а, -о, ėждĚјкĮ, -Ě, -ĸ, ėзбучнĮ, -Ě, 
-ĸ, ėзĮјскĮ, -Ě, -ĸ, ėзŉран, -рна, 
-о, ėктĤрскĮ, -Ě, -ĸ, ėкŉтскĮ, -Ě, 
-ĸ, ėлармнĮ, -Ě, -ĸ, ėлбумскĮ, 
-Ě, -ĸ, ėлев, -а, -о, ėлкĚлан, -лна, 
-о, ėлкохолнĮ, -Ě, -ĸ, ėлпĮнскĮ 
-а, -о, ėмĤбнĮ, -Ě, -ĸ, ėнĚлнĮ, -Ě, 
-ĸ, ėнкетнĮ, -Ě, -ĸ, ėнтĤнскĮ, -Ě, 
-ĸ, ėнтичкĮ, -Ě, -ĸ, ėĸртнĮ, -Ě, 
-ĸ, ėпостолскĮ, -Ě, -ĸ, ėпрĮл-
скĮ, -Ě, -ĸ, ėпстрактан, -тна, -о, 
ėпсурдан, -дна, -о, ėрапскĮ, -Ě, 
-ĸ, ėрĤнскĮ, -Ě, -ĸ, ėрмĮјскĮ, -Ě, 
-ĸ, ėрхĚнђелскĮ, -Ě, -ĸ, ėрхиђа-
конскĮ, -Ě, -ĸ, ėспектнĮ, -Ě, -ĸ, 
ėтлĤтскĮ, -Ě, -ĸ, ėтĸмскĮ, -Ě, -ĸ, 
ėустрĮјскĮ, -Ě, -ĸ, ėутобуснĮ, 
-Ě, -ĸ, ėутономĚн, -мна, -о, ėу-
торскĮ, -Ě, -ĸ, ėутохтонĮ, -Ě, -ĸ, 
Ėхилов, -а, -о; бęбураст, -а, -о, 
бęзĚрскĮ, -Ě, -ĸ, Бęзедовљев, -а, 
-о, бęјрамскĮ, -Ě, -ĸ, бęлĚднĮ, -Ě, 
-ĸ, бęластнĮ, -Ě, -ĸ, бęлĤтскĮ, -Ě, 
-ĸ, бęлзамскĮ, -Ě, -ĸ, бęлĮјскĮ, 
-Ě, -ĸ, бęлкĚнскĮ, -Ě, -ĸ, бęлкĸн-
скĮ, -Ě, -ĸ, бęлĸнскĮ, -Ě, -ĸ, бęм-
бусов, -а, -о, бęнĚлан, -лна, -о, 
бęнĚтскĮ, -Ě, -ĸ, бęндĮтскĮ, -Ě, 
-ĸ, бęнĮјскĮ, -Ě, -ĸ, бęнкĚрскĮ, 
-Ě, -ĸ, бęнкротскĮ, -Ě, -ĸ, бģз-
грешан, -шна, -о, бęрĮтнĮ, -Ě, 
-ĸ, бęрокнĮ, -Ě, -ĸ, бęрĸнскĮ, -Ě, 
-ĸ, бęснен, -а, -о, бęцĚчкĮ, -Ě, -ĸ, 
бģгуначкĮ, -Ě, -ĸ, бģдемскĮ, -Ě, 
-ĸ, бģдренĮ, -Ě, -ĸ, бģжичнĮ, -Ě, 
-ĸ, бģзалкохĸлан, -лна, -о, бģзбе-
дан, -дна, -о, бģзбожан, -жна, -о, 
бģзбожнĮчкĮ, -Ě, -ĸ, бģзбĸјан, 

-јна, -о, бģзбĸлан, -лна, -о, бģз-
брижан, -жна, -о, бģзводан, 
-дна, -о, бģзвĸљан, -љна, -о, бģз-
времен, -а, -о, бģзвременскĮ, -Ě, 
-ĸ, бģзвŉчан, -чна, -о, бģзгласан, 
-сна, -о, бģздушан, -шна, -о, бģ-
зимен, -а, -о, бģзличан, -чна, -о, 
бģзљудан, -дна, -о, бģзмесечан, 
-чна, -о, бģзмилостан, -сна, -о, 
бģзмирисан, -сна, -о, бģзнадан, 
-дна, -о, бģзног, -жна, -о, бģзно-
сан, -сна, -о, бģзоблĚчан, -чна, 
-о, бģзреп, -а, -о, бģзрог, -а, -о, 
бģзуб, -а, -о, бģзŉман, -мна, -о, 
бģковскĮ, -Ě, -ĸ, бģкрĮјскĮ, -Ě, 
-ĸ, бģлгĮјскĮ, -Ě, -ĸ, бģлежнĮч-
кĮ, -Ě, -ĸ, бģличаст, -а, -о, бģлов, 
-а, -о, бģнгĚлскĮ, -Ě, -ĸ, бģнзĮн-
скĮ, -Ě, -ĸ, бģоградскĮ, -Ě, -ĸ, 
бģрберскĮ1, -Ě, -ĸ, бģрберскĮ2, 
-Ě, -ĸ, бģсан, -а, -о, бģскич-
мењак, -а, -о, бģскичмењĚч-
кĮ, -Ě, -ĸ, бģскишан, -шна, -о, 
бģскласан, -сна, -о, бģскори-
стан, -сна, -о, бģскрĚјан, -јна, -о, 
бģскŁван, -вна, -о, бģскрĮлан, 
-лна, -о, бģскрупулĸзан, -зна, -о, 
бģскућан, -ћна, -о, бģскућнĮчкĮ, 
-Ě, -ĸ, бģсмислен, -а, -о, бģсмр-
тан, -тна, -о, бģсмртнĮчкĮ, -Ě, 
-ĸ, бģсплĚнскĮ, -Ě, -ĸ, бģспла-
тан, -тна, -о, бģсплодан, -дна, -о, 
бģспоговĸран, -рна, -о, бģспос-
лен, -а, -о, бģспрĚван, -вна, -о, 
бģспредрасудан, -дна, -о, бģспу-
тан, -тна, -о, бģсрамнĮчкĮ, -Ě, 
-ĸ, бģстĮдан, -дна, -о, бģсхле-
бан, -бна, -о, бģсцаринскĮ, -Ě, 
-ĸ, бģсцветан, -а, -о, бģсцĮљан, 
-љна, -о, бģтонскĮ, -Ě, -ĸ, бģшу-
ман, -мна, -о, бĭберов, -а, -о, 
бĭблĮјскĮ, -Ě, -ĸ, бĭковскĮ, -Ě, 
-ĸ, бĭланскĮ, -Ě, -ĸ, бĭлĤтнĮ, -Ě, 
-ĸ, бĭнĸмнĮ, -Ě, -ĸ, бĭрĚчкĮ, -Ě, 
-ĸ, бĭсĤран, -рна, -о, бĭсеров, 
-а, -о, блęгĚјнĮчкĮ, -Ě, -ĸ, блģђа-
хан, -хна, -о, блĭзаначкĮ, -Ě, -ĸ, 
блķковскĮ, -Ě, -ĸ, бķбичав, -а, 
-о, бķгат, -а, -о, бķĤмскĮ, -Ě, -ĸ, 
бķжићнĮ, -Ě, -ĸ, бķжјĮ, -Ě, -ĸ,  
бķјĚрскĮ1, -Ě, -ĸ, бķјĚрскĮ2, -Ě, 
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-ĸ, бķјкотнĮ, -Ě, -ĸ, бķкаласт, -а, 
-о, бķксерскĮ, -Ě, -ĸ, бķмбĚшкĮ, 
-Ě, -ĸ, бķравĮшнĮ, -Ě, -ĸ, бķрбен, 
-а, -о, бķрилачкĮ, -Ě, -ĸ, бķров, 
-а, -о, бķсанскĮ, -Ě, -ĸ, бķстан-
скĮ, -Ě, -ĸ, бķшњĚчкĮ, -Ě, -ĸ, 
брęдат, -а, -о, брęнитељскĮ, -Ě, 
-ĸ, брęтскĮ, -Ě, -ĸ, брęшнен, -а, 
-о, бŀбљив, -а, -о, брģжуљаст, -а, 
-о, бŀзĮнскĮ, -Ě, -ĸ, брĭгĚднĮ, -Ě, 
-ĸ, брĭжљив, -а, -о, брĭтĚнскĮ, 
-Ě, -ĸ, бŀкат, -а, -о, бŀбљив, -а, 
-о, брķдскĮ, -Ě, -ĸ, брķјив, -а, -о, 
брķнзан, -а, -о, бŋбњĚрскĮ, -Ě, 
-ĸ, бŋбрежаст, -а, -о, бŋвљи, а, 
-о, бŋдућĮ, -Ě, -ĸ, бŋнĚрскĮ, -Ě, 
-ĸ, бŋнкерскĮ, -Ě, -ĸ, бŋнтĸвнĮч-
кĮ, -Ě, -ĸ, бŋржŉјскĮ, -Ě, -ĸ, 
бŋџетскĮ, -Ě, -ĸ, бŋшан, -а, -о;

Коментар: У највећем броју 
случајева дати су нам придеви 
одређеног вида и то они на -ски, 
-ни, -њи, односно они који имају 
само одређени вид. У складу 
са тим они спадају у подгрупу 
ове велике групе, односно они 
као такви могу имати кратко-
узлазни акценат и на крајњем 
слогу основе. За њих се посеб-
но не наглашава да ли мењају 
место или акценат, међутим, 
деклинирањем сваког примера 
посебно утврђено је да приде-
ви одређеног вида са кратко-
силазним акцентом на првом 
слогу не мењају акценат, као ни 
његово место. Све остаје непро-
мењено. Нема много придева 
неодређеног вида код придева 
на слово а, док их много више 
има код придева на б. Код при-
дева на слово б уочавамо и већи 
број примера код којих долази 
до непостојаног а, а овде ти слу-
чајеви не чине посебну подгру-
пу. Углавном се понашају као 
придев брижљив, односно чувају 
свој акценат. Нисмо уочили 
придеве типа зелен-зелена. У овој 
групи затекли смо велики број 
примера, ово је једна од три нај-
бројније групе, односно један од 

три најбројнија модела. У раду 
је представљена сажета верзија.

Вишесложни придеви с 
било којим узлазним акцен-
том на унутрашњем слогу, 
на пример: Адėмов3 у свим 
облицима за које знају имају 
исте акценте и на истом сло-
гу: 

абдикėцĮјскĮ, -Ě, -ĸ, абģцĤд-
нĮ, -Ě, -ĸ, авантурĭстичкĮ, -Ě, 
-ĸ, авġтињскĮ, -Ě, -ĸ, авĭĸн-
скĮ, -Ě, -ĸ, агģнцĮјскĮ, -Ě, -ĸ, 
агрохģмĮјскĮ, -Ě, -ĸ, адвķкĚтскĮ, 
-Ě, -ĸ, адмĭрĚлскĮ, -Ě, -ĸ, адолģс-
центнĮ, -Ě, -ĸ, , аерķдромскĮ, -Ě, 
-ĸ, аеромехęничкĮ, -Ě, -ĸ, азĭјат-
скĮ, -Ě, -ĸ, азĵтов, -а, -о, акęдем-
скĮ, -Ě, -ĸ, акрķбатскĮ, -Ě, -ĸ, 
акумŋлĚторскĮ, -Ě, -ĸ, акŋстич-
кĮ, -Ě, -ĸ, алегķрĮјскĮ, -Ě, -ĸ, алĭ-
гĚторскĮ, -Ě, -ĸ, алкохķличĚрскĮ, 
-Ě, -ĸ, алŋмĮнијумскĮ, -Ě, -ĸ, ал-
фęбĤтскĮ, -Ě, -ĸ, алхģмĮјскĮ, -Ě, 
-ĸ, амęзĸнскĮ, -Ě, -ĸ, амęтĤрскĮ, 
-Ě, -ĸ, амбęлажнĮ, -Ě, -ĸ, амбėсĚ-
дорскĮ, -Ě, -ĸ, амбрķзĮјскĮ, -Ě, 
-ĸ, амбулęнтскĮ, -Ě, -ĸ, амģрич-
кĮ, -Ě, -ĸ, анęграмскĮ, -Ě, -ĸ, 
аналĭтичкĮ, -Ě, -ĸ, аналķгĮјскĮ, 
-Ě, -ĸ, анęлошкĮ, -Ě, -ĸ, анал-
фęбĤтскĮ, -Ě, -ĸ, анамнģстич-
кĮ, -Ě, -ĸ, анархĭстичкĮ, -Ě, -ĸ, 
анęтомскĮ, -Ě, -ĸ, анęфорскĮ, -Ě, 
-ĸ, анђеķскĮ, -Ě, -о, анģгдотнĮ, -Ě, 
-ĸ, анĭмĮрĚнĮ, -Ě, -ĸ, антидемķ-
кратскĮ, -Ě, -ĸ, антидŀжĚвнĮ, 
-Ě, -ĸ, антиинфлėцĮјскĮ, -Ě, -ĸ, 
антисģмитскĮ, -Ě, -ĸ, антисо-
цијалĭстичкĮ, -Ě, -ĸ, антифе-
минĭстичкĮ, -Ě, -ĸ, антихуманĭ-
стичкĮ, -Ě, -ĸ, антолķгичĚрскĮ, 
3  Ситуација с овим придевом је 
другачија од оне у Речнику српскога 
језика, где овај придев има ‵ на првом 
слогу. Оставили смо у тексту онако 
како је аутор објаснио, како бисмо 
илустровали поделу, а пример 
смо сврстали у ону групу којој због 
акцента и места припада.

-Ě, -ĸ, антропогеķграфскĮ, -Ě, 
-ĸ, антропķлошкĮ, -Ě, -ĸ, апозĭ-
цĮјскĮ, -Ě, -ĸ, апокалĭптичкĮ, 
-Ě, -ĸ, апķкрифнĮ, -Ě, -ĸ, аполķ-
гĮјскĮ, -Ě, -ĸ, апķлĸнскĮ, -Ě, -ĸ, 
апотģкĚрскĮ, -Ě, -ĸ, апсķлвент-
скĮ, Ě, -ĸ, аристķкратскĮ, -Ě, 
-ĸ, аристķтеловскĮ, -Ě, -ĸ, арти-
кулėцĮјскĮ, -Ě, -ĸ, архĭђакон-
скĮ, -Ě, -ĸ, архиģпископскĮ, -Ě, 
-ĸ, архијģрĤјскĮ, -Ě, -ĸ, асĭстен-
скĮ, -Ě, -ĸ, астрķномскĮ, -Ě, -ĸ, 
аустрęлĮјскĮ, -Ě, -ĸ, аутобиķ-
графскĮ, -Ě, -ĸ, аутĵбуснĮ, -Ě, 
-ĸ, аутķген, -а, -о, аутогрęфскĮ, 
-Ě, -ĸ, аутķкратскĮ, -Ě, -ĸ, ауто-
крĭтичкĮ, -Ě, -ĸ, аутомехęничĚр-
скĮ, -Ě, -ĸ, афорĭстичкĮ, -Ě, -ĸ, 
афроęзĮјскĮ, -Ě, -ĸ, афроęме-
ричкĮ, -Ě, -ĸ, Ахилģјев, -а, -о, 
ацģтĸнскĮ, -Ě, -ĸ, бајкķвит, -а, 
-о, бактģрĮјскĮ, -Ě, -ĸ, балĭстич-
кĮ, -Ě, -ĸ, батęљĸнскĮ, -Ě, -ĸ, 
батģрĮјскĮ, -Ě, -ĸ, баштķвĚнскĮ, 
-Ě, -ĸ, бегķвскĮ, -Ě, -ĸ, безęтĸм-
скĮ, -Ě, -ĸ, безготķвинскĮ, -Ě, 
-ĸ, безрģзĤрнĮ, -Ě, -ĸ, белгĭјĚн-
скĮ, -Ě, -ĸ, белетрĭстичкĮ, -Ě, -ĸ, 
белķбрад, -а, -о, белķглав, -а, -о, 
белķгрив, -а, -о, белķзуб, -а, -о, 
белķкап, -а, -о, белķкор, -а, -о, 
белķкос, -а, -о, белķкрил, -а, -о, 
белķлик, -а, -о, белонģдĤљнĮ, -Ě, 
-ĸ, белķног, -а, -о, белķпут, -а, -о, 
белķреп, -а, -о, белķрун, -а, -о, 
белосвģтскĮ, -Ě, -ĸ, белŋшав, -а, 
-о, баскęматнĮ, -Ě, -ĸ, бескич-
мģњĚчкĮ, -Ě, -ĸ, беспęртĮјскĮ, -Ě, 
-ĸ, бесŋбјекатскĮ, -Ě, -ĸ, библиķ-
графскĮ, -Ě, -ĸ, библиотģкĚрскĮ, 
-Ě, -ĸ, библиķфĮлскĮ, -Ě, -ĸ, би-
гамĭстичкĮ, -Ě, -ĸ, бикķвит, -а, 
-о, билĭјĚрскĮ, -Ě, -ĸ, биљķједнĮ, 
-Ě, -ĸ, биķграфијскĮ, -Ě, -ĸ, био-
енģргетскĮ, -Ě, -ĸ, биķлошкĮ, 
-Ě, -ĸ, биомģтрĮјскĮ, -Ě, -ĸ, 
биķскопскĮ, -Ě, -ĸ, биохģмĮјскĮ, 
-Ě, -ĸ, бирķкратскĮ, -Ě, -ĸ, би-
циклĭстичкĮ, -Ě, -ĸ, благķвре-
мен, -а, -о, благоглагķљив, -а, 
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-о, благонėклон, -а, -о, благорģ-
чит, -а, -о, благķсловљен, -а, 
-о, бледњĭкав, -а, -о, бледķлик, 
-а, -о, богėтĚшкĮ, -Ě, -ĸ, бого-
бојęжљив, -а, -о, богојęвљĤнскĮ, 
-Ě, -ĸ, богķлик, -а, -о, богољŋбив, 
-а, -о, богķмĸљскĮ, -Ě, -ĸ, бо-
гķсловскĮ, -Ě, -ĸ, богоŋгоднич-
кĮ, -Ě, -ĸ, богķхулничкĮ, -Ě, -ĸ, 
божęнствен, -а, -о, бојęжљив, -а, 
-о, болģшљив, -а, -о, бољшģвĮч-
кĮ, -Ě, -ĸ, бомбęрдĤрскĮ, -Ě, -ĸ, 
босанскохģцеговачкĮ, -Ě, -ĸ, 
босķног, -а, -о, братķвљев, -а, -о, 
братољŋбив, -а, -о, братоŋбилач-
кĮ, -Ě, -ĸ, брегķвит, -а, -о, брзķ-
мислен, -а, -о, брзķплет, -а, -о, 
брзопĵтезнĮ, -Ě, -ĸ, бродķвлас-
ничкĮ, -Ě, -ĸ, бродогрęдитељскĮ, 
-Ě, -ĸ, бродķломничкĮ, -Ě, -ĸ, 
бубŋљичав, -а, -о, бугęрштич-
кĮ, -Ě, -ĸ, будęласт, -а, -о, бу-
здķвĚнскĮ, -Ě, -ĸ, булģвĚрскĮ, 
-Ě, -ĸ, бургĭјĚшкĮ, -Ě, -ĸ, бурģ-
гџĮјскĮ, -Ě, -ĸ, буржķарскĮ, -Ě, 
-ĸ, бусĭјĚшкĮ, -Ě, -ĸ;

Коментар: Како се у овом 
правилу јасно наглашава, не 
долази до промене. Провером 
се то правило и потврђује. Ова 
група примера је бројна, као и 
у претходнa два велика случаја, 
те као и код њих, списак није ко-
начан, већ представља сажетак 
оригиналног списка. За разли-
ку од многих претходних слу-
чајева, овде имамо много при-
мера и на а и на б. 

Ако се број слогова осно-
ве ових придева (мисли се 
на претходну групу) с неким 
узлазним акцентом на уну-
трашњем слогу умањује ис-
падањем непостојаног а, они 
могу имати исти акценат 
само у облицима неодређе-
ног вида. У одређеном виду 
код њих је акценат на прво-
ме слогу. С овим акцентом 
се све чешће употребљавају 

и облици неодређеног вида 
(Стевановић 1991: 148): 

агķничан, -чна, -о, адģкватан, 
-тна, -о, акŋратан, -тна, -о, акŋ-
стичан, -чна, -о, алармęнтан, 
-тна, -о, алегķричан, -чна, -о, 
амбивалģнтан, -тна, -о, аналĭти-
чан, -чна, -о, анęлоган, -гна, -о, 
анахрķничан, -чна, -о, анегдķти-
чан, -чна, -о, анģмичан, -чна, -о, 
анķниман, -мна, -о, антидемо-
крęтичан, -чна, -о, антипęтичан, 
-чна, -о, антисģптичан, -чна, -о, 
антитķксичан, -чна, -о, апęти-
чан, -чна, -о, апģтĮтан, -тна, 
-о, апокалĭптичан, -чна, -о, 
аполĭтичан, -чна, -о, апсķлутан, 
-тна, -о, аристокрęтичан, -чна, 
-о, архĭчан, -чна, -о, асимģтри-
чан, -чна, -о, асонęнтан, -тна, -о, 
астģричан, -чна, -о, асигмęтичан, 
-чна, -о, атĭпичан, -чна, -о, атķк-
сичан, -чна, -о, аутģнтичан, -чна, 
-о, аутокģфалĚн, -лна, -о, аутķно-
ман, -мна, -о, ауторирģтĚн, -тна, 
-о, афķничан, -чна, -о, афорĭ-
стичан, -чна, -о, ахромęтичан, 
-чна, -о, бакреноцŀвен, -ена, -о, 
балęдичан, -чна, -о, балзęми-
чан, -чна, -о, безęзоран, -рна, 
-о, безбģдностан, -сна, -о, без-
врģдностан, -сна, -о, безгрęни-
чан, -чна, -о, безĭдĤјан, -јна, -о, 
безĭзлазан, -зна, -о, безĭзнĮман, 
-мна, -о, безнęдежан, -жна, -о, 
безнęчелан, -лна, -о, безķбличан, 
-чна, -о, безķбразан, -зна, -о, без-
рęзложан, -жна, -о, безŋветан, 
-тна, -о, безŋзрочан, -чна, -о, без-
ŋспешан, -шна, -о, белķкож(ан), 
-(жн)а, -о, бјелķкож(ан), -(жн)
а, -о, белķпут(ан), -(тн)а, -о, 
бесėвестан, -сна, -о, беском-
прķмисан, -сна, -о, бескķначан, 
-чна, -о, бесķмучан, -чна, -о, 
беспķвратан, -тна, -о, беспķште-
дан, -дна, -о, беспрġдметан, -тна, 
-о, беспредрėсудан, -дна, -о, 
беспрġкидан, -дна, -о, беспрġко-
ран, -рна, -о, беспрĭзоран, 

-рна, -о, беспрīмеран, -рна, -о, 
бистрķуман, -мна, -о, благķде-
тан, -тна, -о, благķдушан, -шна, 
-о, благķзвŉчан, -чна, -о, бла-
гķзвучан, -чна, -о, благķродан, 
-дна, -о, бласфģмичан, -чна, -о, 
богķвĤран, -рна, -о, богķмĸљан, 
-љна, -о, , богķродан, -дна, -о, 
богоŋгодан, -дна, -о, богķхулан, 
-лна, -о, бомбęстичан, -чна, -о, 
бракķломан, -мна, -о, брзķпле-
тан, -тна, -о, брзķродан, -дна, -о, 
бриљęнтан, -тна, -о;

Коментар: Сви примери су 
неодређеног вида. У овом виду 
не долази до промене. Сви ови 
примери могу имати и свој од-
ређени вид, али тада акценат 
долази на прво место. Довољно 
је да прочитамо само неодређе-
ни, па одређени вид неког од 
ових придева и да јасно чујемо 
разлику, односно то померање 
акцента са унутрашњег слога 
на први слог. Ово је подгрупа 
претходне групе, али такође 
има солидан број примера, а 
као и једна од претходних гру-
па у којој се јавља непостојано 
а, промена је условљена видом. 
Ова група је такође смањена. 

5. Акценатски дублети 

Под акценатским дубле-
тима подразумевамо мо-
гућност различитог акцен-
товања једног истог облика 
речи (Јокановић–Михајлов 
2012: 58). Говорници обично 
поседују једну од две варијан-
те. Дешава се и да говорници 
поседују обе варијантне, али 
да сматрају да једна није пра-
вила. За проверу нам служе 
речници у којима се дају 
исправно акцентоване лек-
семе, а ако постоје дублети, 
дају се и они. Напомиње-
мо да се одређени дублети 
дају у заградама поред лек-
семе о којој се говори, а у 
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већини случајева дублет се 
даје поред лексеме о којој је 
реч. Уочавамо да у Речнику 
српскога језика нема дослед-
ности када је обележавање 
дублета у питању. Ми смо 
на исти начин обележили 
све дублете, само смо их 
поделили у одређене групе 
на основу њихових разлика, 
које их и чине дублетима. 
Четири основне особине ак-
цената су место, квантитет, 
квалитет и неакцентоване 
дужине. Управо ове катего-
рије могу унети промене и 
на тај начин добијамо акце-
натске дублете. Истичемо да 
се код акценатских дублета 
не разликује значење, већ 
само изговор, иако акценат 
може унети разлику у зна-
чење речи. Примере дајемо 
по опозицијама, а након 
тога истичемо и примере 
код којих се разликује само 
место или само неакцен-
тована дужина, а посебну 
групу чине они акценатски 
дублети код којих је про-
мењено и место и код којих 
постоји разлика у некацен-
тованим дужинама. 

5.1. Квантитет акцента 
Квантитет акцента подразу-
мева дужину изговора ак-
цента, па се по квантитету 
разликују дуги и кратки ак-
центи, а кратки акценти су 
краткосилазни и краткоуз-
лазни, док су дуги акценти 
дугосилазни и дугоузлазни:

краткосилазни ( ̏ ) :  
дугосилазни (ᵔ)

блēгдĚнскĮ и блĕгдĚнскĮ; блēг-
дĚњ(ск)Į и блĕгдĚњ(ск)Į; блğн-
тав и блĝнтав; блĩжњĮ и блħ-
жњĮ; бıлан и бĳлан; брĩжан и 
брħжан;

краткоузлазни (ˋ)  : 
дугоузлазни (ˊ)

ęзбучнĮ и ėзбучнĮ; ęзĮјскĮ, 
ėзĮјскĮ; ęзотов и азĵтов; ан-
тилĵпин и антилķпин; аутĵбускĮ 
и ęутобускĮ; аутĵбуснĮ и ęуто-
буснĮ; безбġдностан и бģзбед-
ностан; белęнчевинаст и бе-
лėн чевинаст; бјелęнчевинаст и 
бјелėнчевинаст; бģспредрасудан 
и беспредрėсудан; бīковскĮ и 
бĭковскĮ; бĵбичав и бķбичав; 
бķбичаст и бĵбичаст, бňњевачкĮ 
и бŋњевачкĮ;

Коментар: Примера који би 
припадали овој групи нема 
много, што је и у складу са на-
шим очекивањима и са нашим 
језичким осећањем. 

5. 2. Квалитет акцента 
Квалитет акцента пред-

ставља разлику акцената 
према интонацији, па се по 
квалитету разликују силазни 
и узлазни акценти, односно 
дугосилазни и дугоузлазни, 
с једне стране и краткосилаз-
ни и краткоузлазни, с друге 
стране: 

краткосилазни ( ̏ ) : 
краткоузлазни (ˋ)

ęбецедĚрнĮ и ĕбецедĚрнĮ; ĕбе-
цĤднĮ и ęбецĤдĮ; ĕбоноснĮ и 
абķноснĮ; абķносов и ĕбоно-
сов; ĕвĤтан и ėветан; ĕвĤтскĮ и 
ėвĤтскĮ; агрģгĚтнĮ и ĕгрегĚтнĮ; 

адģкватан и ĕдеквĚтан; ĕеро-
дромскĮ и аерķдромскĮ; ęзŉран 
и ĕзŉран; ĕкурĚтан и акŋратан; 
ęкŉтан и ĕкŉтан; ĕлваџĮјскĮ и 
алвęџĮјскĮ; ęлев и ĕлев; ĕлко-
холнĮ и ęлкохолнĮ; ĕнонĮман и 
анķниман; анķргĚнскĮ и ĕнор-
гĚнскĮ; ĕнтиалкохĸлнĮ и ан-
тиęлкохĸлнĮ; ĕпостолскĮ и ęпо-
столски; ĕпсолŉтан и апсķлу-
тан;  ĕстрĚлан и ęстрĚлан; ас трę- 
хĚнскĮ и ĕстрахĚнскĮ; ауто -
кģфĚлан и ĕутокефĚлан; ĕуто-
ритĤтан и ауторĭтĤтан; ęхĚтнĮ 
и ĕхĚтнĮ; ęхĚтсĮ и ĕхĚтскĮ; 
Ĕхилов и Ęхилов; ацетилсалĭ-
цĮлнĮ и ацетилсĕлицĮлнĮ; бĕја-
лачкĮ и бęјалачкĮ; бęкрен и бĕ-
крен; бęкренаст и бĕкренаст; ; 
бęнĚлан и бĕнĚлан; барĭтĸнскĮ 
и бĕритĸнскĮ; бĕснен и бęснен; 
бğговскĮ и бегķвскĮ; бğдемскĮ 
и бģдемскĮ; бğживотан и бģжи-
вотан; бğзбрĸјан и бģзбрĸјан; 
бğзграничан и безгрęничан; бğ-
зизлазан и безĭзлазан; бğзнĚдан 
и бģзнадан; бğзоблĮчан и без-
ķбличан; бğзуспĤшан и безŋспе-
шан; бğзуспјĤшан и безŋспје-
шан; бğлцĚт и бģлцат; бјģлцат 
и бјğлцат; бğскомпромисан и 
бескомпрķмисан; бğсконачан и  
бескķначан; бğскористан и бģс - 
 користан; бğскрĚјан и бģс-
крĚјан; бğскŁван и бģскŁван; 
бğскрупулĸзан и бģскрупулĸ-
зан; бğсловесан и беслķвесан; 
бğсловеснĮчкĮ и беслķвеснĮч-
кĮ; бğсповратан и беспķвратан; 
бğспоговĸран и бģспоговĸран; 
бğспомоћан и бģспомоћан; бğ-
споштĤдан и беспķштедан; бğс-
прĚван и бģспрĚван; бğстелесан 
и бестģлесан; бğстјелесан и 
бес тјģлесан; бğстĮдан и бģстĮ-
дан; бĩоскопскĮ и биķскопскĮ; 
бис трķуман и бĩстроŉман; блĕ-
годĚтан и благķдатан; блĭзанач-
кĮ и блĩзаначкĮ; ; богķвĤран 
и бĳговеран; богķвјĤран и бĳ-
говјеран; бĳговскĮ и богķвскĮ; 
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богķмĸљан и бĳгомĸљан; бĳжјĮ 
и бķжјĮ; бĳжијĮ и бķжијĮ; брĕт-
скĮ и брęтскĮ; бŀвнен и бļв-
нен; бļдскĮ и бŀдскĮ; бļезов и 
брģзов; брğменит и бремģнит; 
брзķходан и бļзоходан; брĳдскĮ 
и брķдскĮ; бņјичав и бујĭчав; 
бņјичаст и бујĭчаст; бŋнараст и 
бņнараст; бņтнĮ и бŋтнĮ.

дугоузлазни (ˊ) :  
дугосилазни (ᵔ)

ėзĮјскĮ и ēзĮјскĮ;4 блňднĮчкĮ и 
блńднĮчкĮ;

Коментар: Највећи број приме-
ра налазимо у групи коју чине 
краткосилазни и краткоузлазни 
акценатски дублет, док потпуну 
супротност видимо код друге 
групе, односно код дугоузлазних 
и дугосилазних акцената, где 
имао свега неколико примера. 

5.3. Квалитет и квантитет 
Квалитет и квантитет 

могу удружити снаге и зајед-
но творити разлике између 
акценатских дублета: 

краткоузлазни (ˋ) :  
дугосилазни (ᵔ)

ęзĮјскĮ и ēзĮјскĮ; анђģлскĮ и 
ēнђелскĮ; анђеķскĮ и ēнђеоскĮ;

краткосилазни ( ̏ ) : 
дугоузлазни (ˊ)

бğзнадĤжан и безнėдежан; 
беспрġкидан и бğспрекĮдан; 

4  ėзĮјскĮ и ēзĮјскĮ, а уз то и ęзĮјскĮ 
представљају три варијанте једне речи, 
па када говоримо о разликама, чине две 
групе. С једне стране део су групе код 
које имамо разлику у квалитету(ėзĮјскĮ и 
ēзĮјскĮ), а с друге стране део су и групе 
код које имао разлику и у квалитету и у 
квантитету (ęзĮјскĮ и ēзĮјскĮ;). 

бğспрекĸран и беспрġкоран; 
бğспризĸран и беспрīзоран; 
Коментар: Већи број примера 
налазимо у групи само за ква-
литет и само за квантитет, док у 
групи у којој су удружени и ква-
литет и квантитет не налазимо 
много примера.

5. 4. Место акцента 
Када говоримо о месту 

акцента, говоримо о важној 
теми. Место акцента је често 
показатељ да ли се ради о 
говорнику са дијалекатских 
простора или са простора 
који су ушли у основицу књи-
жевног језика, односно гово-
ре да ли је говорник савладао 
правила изговора књижевног 
језика. Акценат српског јези-
ка има везано место акцента, 
што значи да се акценат нала-
зи на једном слогу и да то ме-
сто не мења. Изузетак од тог 
правила представљају управо 
акценатски дублети, који нам 
сведоче о томе да поједини 
случајеви имају и по два ме-
ста и да је то потпуно исправ-
но, јер је као такво забележе-
но у речницима књижевног 
језика: 

архĭђаконскĮ и ęрхиђаконскĮ; 
ęустрĮјскĮ и аŋстрĮјскĮ; бе лķ-
горичнĮ и белогķричнĮ; бје-
лķгоричнĮ и бјелогķричнĮ; бе - 
лķсветскĮ и белосвģтскĮ; бје-
лķсветскĮ и бјелосвģтскĮ; бе-
лŋшав и бģлушав; бјелŋшав и 
бјģлушав; белŋш(к)аст и бģлу-
ш(к)аст; бјелŋш(к)аст и бјģ-
луш(к)аст; бģскаматнĮ и бескę-
матнĮ; бģскичмењĚчкĮ и бес-
кичмģњĚчкĮ; бŀзичав и брзĭ-
чав; брĭљантан и бриљęнтан; 
бŋрлескнĮ и бурлģскнĮ;

Коментар: Истакли смо коли-
ко је важно место акцента у 

српском језику и да акценат не 
мења место. Ови примери спа-
дају у изузетке. Када у обзир 
узмемо чињеницу да имамо 
око 1 500 придева на слово а и 
на слово б у Једнотомнику, онда 
закључујемо да немамо много 
акценатских дублета код којих 
се разликује само место акцен-
та, што иде у прилог чињеници 
да је српски акценат обично ве-
зан за један слог. 

5.5. Неакцентована дужина
Неакцентоване дужине 

представљају важно питање 
акцентологије као науке. Ду-
жине су такође један од по-
казатеља са којих простора 
долази говорник, као и да ли 
је овладао правилним изго-
вором књижевног језика. Но, 
ситуација са дужинама није 
тако једноставна. Зна се да се 
оне у књижевном српском је-
зику могу налазити само иза 
слога који је акцентован, као 
и да су оне неакцентоване. 
Постоје и одређена правила 
када и где се налазе неакцен-
товане дужине. Када гово-
римо о придевима, опште 
правило је да неакцентована 
дужина постоји код приде-
ва одређеног вида у сва три 
рода, док неодређени вид 
придева не познаје дужину. 
Између осталих, придеви на 
ски, чки, ши, ни и ји су 
придеви одређеног вида, те 
се подразумева да имају ду-
жину на последњем слогу, 
но, листајући наш речник, 
приметили смо да дужине 
код придева на ски у поне-
ким случајевима изоставље-
не.5 Неакцентована дужина 
може бити један од разли-

5  У дужој верзији овог рада код примера, 
код којих је то и уочено, то је и наглашено 
у фуснотама.
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ковних обележја када су ак-
ценатски дублети у питању. 
Наводимо такве примере: 

акęдемскĮ и акęдĤмскĮ; алфę-
бетнĮ и алфęбĤтнĮ; алфęбетскĮ 
и алфęбĤтскĮ; аналфęбетскĮ 
и аналфęбĤтскĮ; анģгдĸтскĮ и 
анģгдотски; антисģмĮтскĮ и ан-
тисģмитскĮ; ęскĤтскĮ и ęскет-
скĮ; ęтлĤтскĮ и ęтлетскĮ; ęугŉр-
скĮ и ęугурскĮ; ęутогĤн и ęуто-
ген; бęндĮтскĮ и  бęндитскĮ; 
бĕромĤтарскĮ и бĕрометарскĮ; 
бģзвĤрскĮ и бģзверскĮ; бģзвјĤр-
скĮ и бģзвјерскĮ; бģзвĸљан и 
бģзвољан; бģзмесан и бģзмĤсан; 
бģзŉман и бģзуман; бģзŉмнич-
кĮ и бģзумничкĮ; бистрķŉман 
и бистрķуман; блęгозвŉчан и 
блęгозвучан; богојėвљĤнскĮ 
и богојėвљенскĮ; богķхулан 
и богķхŉлан; богķхулничкĮ и 
богķхŉлничкĮ; бļзовĸзнĮ и 
бļзовознĮ; бродķвласнĮчкĮ и 
бродķвласничкĮ; бродķломнĮч-
кĮ и бродķломничкĮ. 

Коментар: Оваквих примера 
има већи број када је наш кор-
пус у питању, те се може закљу-
чити да је слична ситуација и 
код осталих придева. Чињени-
ца је и да се неакцентоване ду-
жине генерално губе у говору 
и да се у будућности може оче-
кивати још дублета који би спа-
дали у ову категорију, јер ће се 
временом вероватно признати 
и одређени случајеви без дужи-
на, јер су у широкој употреби у 
савременом језику. 

5. 6. Место и неакцентована 
дужина 

У појединим случајевима и 
место и неакцентована дужи-
на творе акцентатске дублете: 

ęутонĸман и аутķноман; бęлĤтнĮ 
и бęлетнĮ; бęлĤтскĮ и бęлетскĮ;

Коментар: оваквих случајева, 
када су примери на а и б, а 
како видимо из приложеног, 
нема много. 

6. Акценат ијекавских 
облика6

Ијекавски облици имају 
различите рефлексе на ме-
сту некадашњег дугог и крат-
ког јата. На месту дугог јата 
сада је рефлекс ије, а на месту 
кратког јата сада је рефлекс 
је. Двосложна замена јата 
намеће питање о месту ак-
цента и о његовом трајању. 
Акценат је кратак и када је 
узлазан и кад је силазан, а 
налази се на другом слогу (је) 
кад је узлазан, а на првом (и) 
кад је силазан. Једносложна 
замена се неће разликовати 
од екавске по акценту (Јока-
новић–Михајлов 2012: 33). 

бģгуначкĮ: бјģгуначкĮ; бğдан: 
бĩједан; бĝдничкĮ: бĩједничкĮ; 
бģзбедан: бģзбједан; безбģдно-
стан: безбјģдностан; бģзбедно-
стан; бģзбједностан; бģзвĤран: 
бģзвјĤран; бģзвĤреничкĮ: бģз вјĤ-
ре ничкĮ; бģзвĤрскĮ: бģз вјĤр  скĮ; 
бģзвeрскĮ: бģзвјeрскĮ; бğзврĤ-
дан: бğзвриједан; без врġдностан: 
безвријģдно стан; бģз детан: бģз-
дјетан; бģзмĤ ран: бģзмјĤран; бģз-
ме сечан: бģз мјесечан; бğзосе-
ћĚјан: бğзо сје ћĚјан; безŋветан: 
безŋвјетан; бğз ус пĤшан: бğзу-
спјĤшан; безŋспешан: безŋспје-
шан; бğзутешан; бğзутјешан; 
белęнчевинаст: бјелęнчевинаст; 
белėнчевинаст: бјелėнчевинаст; 

6  Ијекавски облици могли би се сврстати 
у групу фонолошких дублета, јер то 
они, заправо, и јесу, пошто је у питању 
разликовање речи на писаном плану, 
које не утиче на промену значења. Но, 
како је ијекавски изговор специфична и 
занимљива тема, одлучили смо да ову 
област издвојимо као засебну. 

бģ ла сав: бјģласав; бģласаст: бјģ-
ла саст; бģлежнĮчкĮ: бĭљежнĮ-
чкĮ; бģличаст: бјģличаст; бğл-
каст: бјģлкаст; белобķров: бје-
ло бķров; белķбрад: бјелķбрад; 
белķбрк: бјелķбрк; бģлов: бјģ-
лов; белķврат: бјелķврат; бело-
гęдĤјскĮ: бјелогęрдĤјскĮ; бело-
гардĭстичкĮ: бјелогардĭстичкĮ; 
белķглав: бјелķглав; белķгорич-
нĮ: бјелķгоричнĮ; белогķрич-
нĮ: бјелогķричнĮ; белķгрив: 
бје лķгрив; белķгрл, јек. бјелķ-
грл; белķдан, јек. бјелķдан; бе-
лķзуб, јек. бјелķзуб; белķкап, 
јек. бјелķкап; белķкож(ан): бје-
лķкож(ан); белķкор: бјелķкор; 
белķкораст: бјелķкораст; бе лķ-
кос: бјелķкос; белķкрил: бје-
лķ  к рил; белķлик: бјелķлик; бе-
ло  нģдĤљнĮ: бјелонģдĤљнĮ; бе-
лķног: бјелķног; белķпут(ан): 
бје лķпут(ан); белķреп: бјелķреп; 
белķрук: бјелķрук; белķрун(аст): 
бјелķрун(аст); бğлорускĮ:  бјğло-
рускĮ; белķсветскĮ: бјелķсвет-
скĮ; белосвģтскĮ: бјелосвģтскĮ; 
белķтрб: бјелķтрб; белŋшав: 
бјелŋшав; бģлушав: бјģлушав; 
белŋш(к)аст: бјелŋш(к)аст; бģ-
луш(к)аст: бјģлуш(к)аст; бģл-
цат: бјģлцат; бğлцат: бјğлцат; 
бğо, бġла:  бĩјел, бијģла; бесėве-
стан: бесėвјестан; бġсан: бијģ-
сан; бģсавестан: бģсавјестан; 
бģсвестан: бģсвјестан; бģседнĮ: 
бģсједнĮ; бģседнĮчкĮ: бģсјед-
нĮчкĮ; бģснĤжан: бģсњĤжан; 
бесķмучан: бјесķмучан; бğспре-
кĸран: беспријġкоран; бğс пре-
кĸран: беспријģкоран; бес прī-
меран: беспрīмјеран; бğстеле-
сан: бğстјелесан; бестģлесан: бе-
стјģлесан; бģсхлебан: бģсхљебан; 
бģсцветан: бģсцвјетан; бģс цен: 
бģсцјен; благовģштенскĮ: бла-
говјģштенскĮ; благķдетан: бла - 
гķдјетан; благорģчив: благо рјģ-
чив; благорģчит: благорјģчит; 
блĝд, блġда: блĩјед, блијğда; бле-
дњĭкав: бљедњĭкав; бледķлик: 
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бљедķлик; бледŋњав: бљедŋњав; 
блğ ђан: бљğђан; блģ ђахан: бљģ-
ђахан; блğскав: бљğскав; блğ-
штав: бљğштав; богķвĤран: бо-
гķвјĤран; бĳговеран: бĳговјеран;

Коментар: Примећујемо да код 
придева на слово а нема ијекав-
ских облика, док их релативно 
доста има код придева на сло-
во б. Акценат и место у већини 
случајева остају исти. У малом 
броју случајева долази до про-
мене акцента, што је узроко-
вано и већим бројем гласова у 
речи, због другачијег рефлекса 
некадашњег јата. 

Закључак 

Наш примарни задатак 
био је да ексцерпирамо грађу, 
деклинирамо примере и упо-
редимо са акцентом који нам 
је дат, а то је номинатив муш-
ког рода и наставци за женски 
и средњи род, а затим да дате 
придеве разврстамо према 
подели коју наводи Стевано-
вић. О неким подтиповима 
нисмо говорили, јер за њих 
нема примера у задатим при-
девима. Нисмо наишли на 
одступања од задатих прави-
ла, осим придева Адамов, код 
којег не постоји поклапање у 
акценту, а онда ни у типу про-
мене код Стевановића и у Реч-
нику српскога језика. 

Очекивали смо да на сло-
во а нађемо обиље примера 
страног порекла, а на слово 
б више домаћих речи. Пре-
гледом грађе потврђено је да 
смо на слово а имали најви-
ше речи страног порекла, 
као и да су те речи већином 
термини везани за различите 
области и делатности. Дате 
речи су обично дуге, мало је 
кратких речи, а да почињу на 

слово а. Што се слова б тиче, 
ту смо нашли доста речи које 
су заступљене у свакодневном 
говору, као и велики број при-
мера који илуструју јекавско 
јотовање.

Овим истраживањем пот-
врдили смо да се правила која 
важе у нашем акценатском си-
стему поштују, сем у неколи-
ко случајева у којима имамо 
силазни акценат на неком од 
унутрашњих слогова, о чему 
је у раду било речи. Такве слу-
чајеве имамо у свакодневном 
говору, али изненађује да то 
имамо у речнику који нам 
даје слику која је прихватљива 
у књижевном језику.

Осврнули смо се и на за-
ступљеност акцената у уџбе-
ницима. Истакли смо да су 
акценти велика област у на-
шој србистичкој науци, којој 
се не посвећује довољно про-
стора и која је окарактерисана 
као унапред тешка област, па 
се сходно томе у многим шко-
лама избегава. Циљ нам је био 
да докажемо да литературе о 
акцентима има и да се акцен-
ти могу савладати уз помену-
ту литературу, рад и вежбу. 
Истичемо да нисмо наводили 
све уџбенике и ауторе који 
су се бавили овим питањем, 
већ само један део. Говорећи 
о заступљености акцената, 
о слици коју виђамо на те-
левизијама са националним 
фреквенцијама, желели смо 
да укажемо на проблем свих 
нас, проблем који је све већи и 
који се мора решавати. 
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ОСМРТНИцА КАО ПЕСНИЧКИ ЖАНР 
(КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКА СКИцА)

Јана Петровић

Осмртница је термин ко
ји, у ширем смислу, означава 
оне жанрове пригодне поезије 
чији је повод, инспирација и 
тема смрт неког за колектив 
или аутора важног поједин-
ца: тужбалице, тренодије, ла
менте, панегирике у стиху, 
епицедијуме, епитафе и сл. 
У овом значењу синонимна 
је термину фунебралне песме. 
Будући тесно скопчани са од-
ређеном пригодом као ствар-
носним поводом пес ни чког 
стварања1, различити жанро-
ви пригодне поезије везани за 
исти ванкњижевни контекст, 
па тако и они писани поводом 
смрти и/или сахрана по прави-
лу су се зближавали, при чему 
су се замагљивале, мешале и 
брисале њихове међусобне 
разлике. Зато је термином ос-
мртница, у ужем смислу, мо-
гуће означити и засебан жанр 
настао мешањем различитих 
типова фунебралне поезије. 

Како је сахрањивање мрт-
вих једно од темељних обе-
лежја цивилизованих зајед-
ница, различити облици фу
не  бралне поезије који га пра-
те убрајају се међу најстарије 
облике песничког говора. 
Претпоставља се да тужба-
лице датирају још из времена 
првобитних родовских зајед-
ница сакупљача плодова,2 
када су имале карактер и 
функцију остваривања кон-
1 Предраг Матвејевић, „За једну поети-
ку догађаја. Пригодна поезија”, с фран-
цуског превео Александар Бадњаревић, 
у: „Поља”, 249, 1979, Нови Сад, стр. 1.
2 Војислав Ђурић, Постанак и развој 
народне књижевности, Београд, Но-
лит, 1956, стр. 5.

такта са преминулим.3Апе-
лативи, обраћања покојнику, 
неретко пропраћена и пози-
вима да се врати међу живе у 
обличју неке тотемске живо-
тиње4, те изразито негативно 
пребојена слика смрти оста-
ли су обележје тужбалице и 
након преласка на сточарски 
и класно издиференцирани 
модел друштва5, уз нове еле-
менте, попут мотива приро-
де која жали за покојником 
или похвале „силнима овога 
света”6 – „вођама племена, 
царевима, краљевима, раз-
ним великашима”.7

Тренодија је тип осмртни-
це који порекло води из грч-
ке трагедије, те стога неретко 
задржава дијалошку форму, 
у којој се говори о врлинама 
покојника и његовим вели-
ким делима, те изражава жа-
лост за њим. У раздобљу из-
међу средњег века и барокне 
епохе, често се за овај жанр 
користио и термин ламент.8

Похвала неке личности ср
ж ни је елемент и панегирика 
у стиху9, жанра у којем се ква-
литети појединца најчешће 
истичу помоћу топоса прева-

3 Исто, стр. 5. 
4 Исто, стр. 22.
5 Исто, стр. 48
6 Исто, стр. 49.
7 Исто, стр. 50.
8 В. „Тренодија” у Речник књижевних 
родова и врста, ур. Гжегож Газда, Сло
виња Тинецка Маковска, са пољског 
превела Ивана Ђокић Саундерсон, 
Бе о град, Службени гласник, 2015, стр. 
1097–1099.
9 Панегирик у стиху само се условно 
убраја у осмртнице, будући да смрт 
није једина пригода поводом које се 
изриче ова врста песничке похвале. 

зилажења10 (наглашавања да 
покојник у некој сфери свога 
делања или неком особином 
превазилази претходнике), 
хваљења спреге мудрости са 
физичком (често и ратнич-
ком) способношћу (топос 
sapientiaet fortitudo)11, те исти-
цања његових моралних врли-
на. Према неким датирањи-
ма, панегирици у стиху на-
стају у време Августа12, у I веку 
п. н. е. Међутим, панегирик је 
у прозној форми, као бесед-
нички жанр постојао много 
раније – још уV веку п. н. е., у 
Старој Грчкој.13 Будући да пое-
зија и реторика у антици нису 
биле стриктно одвојене, те да 
су реторске вежбе у римским 
школама често подразумева-
ле преобликовање текстова 
из прозне у поетску форму 
и обратно,14 тако да су се по-
езија и реторика најтешње 
додиривале управо у похва-
лама15 – може се претпостави-
ти да панегирик у стиховима 
датира из још ранијег перио-
да. Ова врста повезаности ус-
ловила је да се и у песничком 
10 Ернст Роберт Курцијус, Европска 
књижевност и латинско средњовековље, 
Загреб, Матица хрватска, 1971, стр. 171.
11 Исто, стр. 184.
12 В. „Панегирик” у: Речник књижев-
них термина, ур. Драгиша Живковић, 
Београд, Нолит, 1985, стр. 520.
13 Даринка Грабовац, „Oratiofunebris 
Хуманисте Илије Цријевића дубро-
вачком песнику Ивану (Џиву) Гуче-
тићу”, у: Гордана Покрајац, Поетика 
и реторика Илије Цријевића. Студије и 
расправе Даринке Грабовац, Нови Сад, 
Орфелин издаваштво, 2013, стр. 88–89.
14 Ернст Роберт Курцијус, нав. дело, 
стр.156.
15 Ернст Роберт Курцијус, нав. дело, 
стр.164.
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обликовању панегирика сле-
де ораторска правила. Тако 
су наведена стална места па-
негирика у стиховима ништа 
друго до Квинтилијанове пре
поруке о томе које квалитете 
треба уврстити у беседничке 
похвале.16 Поред ових топо-
са, неретко се сусрећу похва-
ле домовини, као и пореклу 
истакнуте ли чности,17 што је, 
по свему судећи, резидуални 
елемент најстаријих римских 
погребних говора, које су из-
говарали синови или припад-
ници уже или шире породи-
це над преминулим очевима 
одн. сродницима.18 Држећи 
се узуса које је римска поезија 
делила са реториком, латин-
ски песник Стације написао 
је збирку пригодних песама 
под насловом Гајеви (Silvae), у 
којој се находе и три осмртни-
це.19 Ова дела имала су велики 
утицај на потоњу традицију, 
будући да је, поред већ по-
стојећих елемената, Стације 
у панегирик у стиху унео од-
лике још једне реторске вежбе 
– тешења,20 које ће такође про-
наћи своје место у устаљеном 
тематском репертоару ове 
песничке врсте. Уверавање 
16 В. „Панегирик” у: Речник књи жев-
них родова и врста, стр. 743.
17 Ернст Роберт Курцијус, нав. дело, 
стр.165.
18 Зденка ЈанековићRömer, „Дубро-
вачки говори Филипа де Диверсис: 
кратка поука о хуманизму”, у: Филипа 
де Диверсис, Дубровачки говори у славу 
угарских краљева Сигисмунда и Алберта, 
ур. Зденка ЈанековићRömer, Загреб, 
Дубровник, ХАЗУ, Завод за повијесне 
знаности у Дубровнику, 2001, стр. 32.
19 Милан Будимир, Мирон Флашар, 
Преглед римске књижевности. De 
auctoribus romanis. Београд, Завод 
за издавање уџбеника Народне 
републике Србије, 1963, стр, 523.
20 Bruce Gibson, „General Introduction”, 
u: Statius, Silvae 5, Edited with Introduction, 
Translation, and Commentary by Bruce 
Gibson, New York, Oxford University 
Press, 2006, стр. XXXI.

ожалошћених да не треба да 
тугују јер ће преминули наћи 
свој пут до рајских простран-
става пружиће потоњим 
хришћанским ауторима по-
лазиште за изградњу пред-
ставе смрти битно различите 
од оне која се находи у тужба-
личкој традицији. 

Погребне праксе старих 
Римљана изнедриле су још 
један значајан тип осмртни-
це у ширем смислу – епице-
дијум. Овај жанр, који је у 
почетку подразумевао песму 
певану покрај преминулог, 
задржао је, након губитка 
ритуалне компоненте, стал-
на места јадиковања због зле 
и неумољиве коби и немило-
срдности богова, те тешења 
да су сви велики јунаци има-
ли исту судбину – патили су 
на овом свету, а на ономе су 
их дочекали духови предака. 
И овај жанр, дакле, оставља 
простора за слику смрти која 
није нужно стравична, и која 
се по томе битно разликује 
од фолклорне. У новије вре-
ме овим термином означа-
вају се поеме написане у част 
преминулих.21

Епитаф је вероватно најви-
талнији и, по свему судећи, 
једини тип осмртнице који 
опстаје у савременој, ако не 
књижевној, а онда барем је-
зичкој и друштвеној пракси, 
на надгробним споменици-
ма.22 У почетку је имао облик 
епиграфа – информативног за-
писа на било ком физичком, 
реално постојећем објекту. 
Они епиграфи који су стајали 
на надгробним споменицима, 
одвојивши се од физичке под-
логе, још у антици прерастају 
у књижевни жанр епитафа, 
21 В. „Епицедијум” у: Речник књижев-
них родова и врста, стр. 335–336.
22 Иван Чоловић, Дивља књижевност, 
Београд, Нолит, 1984, стр. 9; 24; 252–255.

који подразумева обавезан 
елемент обраћања покојника 
живима у 1. лицу једнине, при 
чему се у панегиричком тону, 
директно или кроз алузију, 
прималац поруке информи-
ше о заслугама преминулог. 
Ово стално место неретко је 
обликовано тако да се при-
казује обраћање самог гроба 
или надгробног споменика 
анонимном пролазнику. У 
књижевности хеленистичког 
периода епитаф добија и ху-
мористичне тонове,23 крећући 
се ка сатиричној пародији 
изворне природе жанра – 
епиграму.24 Упоредо са овим 
ширењем граница ка жанро-
вима нижег регистра, епитаф 
постаје „саставни део рефлек-
сивне поезије”25 која поводом 
смрти појединаца исказују 
мисли о животу и његовој 
пролазности, те се епитаф от-
вара и према мисаоној лири-
ци, као појму ширем од фуне-
бралне и пригодне поезије. 

За овако схваћен жанр епи  
тафа, као поетског облика 
чије су границе проходне још 
од најранијег периода његовог 
постојања, повремено се упо-
требљава и термин осмртни-
ца као синониман. Ако се има 
у виду „испреплетаност спец-
ифичних епитафских мотива 
са мотивима других врста за-
гробне комуникације”26, као 
и постојана тенденција зама-
гљивања граница не само епи-
тафа већ свих врста пригодне 
поезије, па тако и  других фу-
небралних жанрова, постаје 
23 В. „Епиграм” у: Речник књижевних 
родова и врста, стр. 339.
24 Због сажетости форме и заједнич-
ког порекла, термин епиграм често се 
користи у истом значењу као епитаф, 
али обрнуто не важи. 
25 В. „Епитаф” у: Тања Поповић, 
Речник књижевних термина, Београд, 
Логос арт/ Едиција, 2010, стр. 194. 
26  Иван Чоловић, нав. дело, стр. 34.

Svet reci 51-52.indd   45 26.1.2021.   12:08:15



Свет 
речи

46

Pojmovnik

јасно да се термин осмртни-
ца може употребљавати и у 
ужем смислу. У том случају, 
он не означава више класу 
жанрова, већ засебан жанр 
који подразумева напоредно 
постојање устаљених елемена-
та различитих песничких вр-
ста које се убрајају у осмртни-
це у ширем смислу. Тако се, 
нпр. у осмртници У смрт по-
штованога оца свога госп. Мароја 
Мажибрадића, дубровачког 
маниристичког песника Хо-
рација Мажибрадића находе 
и тужбалички апелативи пре-
минуломе преточени у апо-
строфе, и пане гиричка похва-
ла дȇлā пре минулога, и утеха 
у духу епицедијума, којом 
лирски субјекат изражава 
увереност да је покојник тим 
делима стекао место на небу, 
међу највећим дубровачким 
песницима. У осмртници 
Бена Џонсона Вилијему Шек-
спиру, обја вље ној у фолиоиз-
дању Бардових сабраних де ла 
1623. године, находе се пане-
гирику својствен топос прева
зи лажења, помени до мо 
ви не преминулога, и похвале 
његовог песничког умећа. У 
песми су преображена и стал-
на места тужбалице, која овде 
попримају облик зазивања 
Шекспира да остане у додиру 
са енглеским позорницама, 
које, наместо природе, туже 
за покојником.

У случајевима ванредне 
е стет ске успелости, осмртни-
ца надилази појединачност 
повода певања27 и помоћу ре-
минисценција о смрти и људ-
ској судбини стаје на сам руб 
рефлексивне поезије, не за-
падајући у до баналности до-
ведена уопштавања искуства 
смрти. Овако високе домете 
остварио је Његош у песми 
27 Предраг Матвејевић, нав. дело, стр. 3.

Спровод праху Симе Милути-
новића. Иако у песми опстају 
тужбаличкоепицедијумске 
представе неумољиве смрти, 
у њој се находи и представа 
достојанства бесмртне душе 
преминулог песника, која ко-
респондира са утешном сли-
ком загробног живота какву 
епицедијум пак дели са пане-
гириком. Доживљај личне по-
гођености губитком, као реф-
лекс романтичарског индиви-
дуализма, чини да оно што се 
у Његошевом делу тиче уоп
штеног разматрања феноме-
на смрти не представља више 
пуки одраз дужности према 
преминуломе, што је, у ан-
трополошком смислу основ-
ни импулс осмртнице28, већ 
рефлексију којом се једна при-
годна песма  уздиже до ранга 
највредније мисаоне поезије.  

Ипак, дела овог жанра која 
успевају да надиђу појединач-
ност свог пригодом условље-
ног садржаја, а да при томе 
не западну у крајност пре-
тераног уопштавања, сраз  
мерно су ретке. Због тога су и 
осмртнице у ужем и осмрт-
нице у ширем смислу још од 
антике посматране као пес-
нички облици нижег реда.29 
Отуда су, не само епитафи, 
већ и друге осмртнице у ши-
рем смислу добијале своја 
пародијска преозначавања. 
Та ко се, нпр., Панегирик црву 
Јована Стерије Поповића по-
играва са овом жанру свој-
ственим патосом похвале 
значајној личности чији гу-
битак угрожава и саму зајед-
ницу.30

28 Емил Диркем, Елементарни облици 
религијског живота, превео Аљоша 
Мимица, Београд, Просвета, 1982, 
стр. 81.
29 В. „Пригодна песма” у: Речник 
књижевних термина, стр. 602.
30 Емил Диркем, нав. дело,  стр. 81.

Висока патетичност ос-
мртнице у ужем смислу, као 
темељно обележје овог жан-
ра, присутна је независно од 
тога да ли у конкретном делу 
постоји панегирички еле-
мент похвале преминулом, 
стога што је, у извесној мери, 
похвала уписана у сваки 
жанр фунебралне поезије. 
Покојник је издвојен самим 
тим што се његова смрт, од 
стране заједнице или поје-
динца, доживљава као битан 
и песничког саопштавања 
вредан догађај. Вероватно 
управо у патосу издвајања 
личности чији губитак пре-
ти да наруши равнотежу у 
колективу, те у топици (пре)
наглашавања изузетности 
преминулог треба тражити 
узрок што у поетици реализ-
ма, која трага за типичним 
и свакодневним, осмртница 
(схваћена и у ширем и у ужем 
смислу) престаје да буде чи-
нилац поетичког система. 

Са синхронијског стано-
вишта, осмртница је, схваће-
на и у ширем и у ужем смис-
лу, књижевна чињеница која 
припада домену историјске 
поетике. Доживевши судби-
ну већине жанрова пригодне  
поезије, она остаје у оквирима  
једног обимног, али затво-
реног корпуса књижевних 
дела. Поједини тематски и 
формални елементи осмрт-
нице настављају да постоје 
у актуелној језичкој пракси 
кроз тзв. нове епитафе31 и но-
винске тужбалице32, које, бу-
дући да немају уметничку, 
већ прагматичну сврху33, не 
спадају у домен интересо-
вања науке о књижевности. 

31  Иван Чоловић, нав. дело, стр. 17–91.
32 Исто, стр. 95–137.
33 Исто, стр. 9.
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ДИЈАЛЕКАТСКА ПОДЛОГА КЊИЖЕВНОГ ТЕКСТА  

ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИћА
(НА ПРИМЕРУ ПеТРијиНог веНцА)

 
Анђела Калуђеровић

1. Дијалекат у књижевности. 
О Драгославу Михаиловићу

Поред традиционалних 
видова проучавања дијалека-
та српског језика, који под-
разумевају одлазак на терен 
и прикупљање грађе на лицу 
места, други извор који нуди 
базу за изучавање народних 
говора јесу књижевна дела 
написана на дијалекту. Сте-
ван Сремац, Бора Станковић, 
Петар Кочић, Видосав Сте-
вановић, Мома Димић само 
су неки од српских писаца 
који су у свој наративни дис-
курс уплитали дијалекатске 
црте. Разлози и мотиви због 
којих књижевници бирају 
овај језички идиом за основи-
цу свог текста најчешће су у 
служби садржине самог дела, 
сликања одређеног амбијен-
та и времена, као и каракте-
ризације ликова. Језик књи-
жевних остварења на дија-
лекту може се проучавати са 
лингвистичког аспекта – како 
у оквиру стилистике, тако и у 
оквиру дијалектологије. 

Писац чији се језик под-
робно анализирао и чија дела 
научницима служе као неис-
црпан извор за различита 
истраживања јесте Драгослав 
Михаиловић (1930). Док су 
његови савременици у свом 
изразу инсистирали на рето-
ричности, метафоричности 
и херменеутичности (Данило 
Киш, Милорад Павић, Бори-
слав Пекић), Михаиловић се, 
у жељи за враћањем старим 

упориштима, окреће једно-
ставности и савременом жи-
вотном искуству. У таквим 
тежњама највише се ослањао 
на сам језик, живу народну 
реч, која се често разликује 
од нормираног књижевног 
језика. Таква проза, коју су 
књижевни критичари назвали 
„стварносном”, била је један 
од главних прозних стилова 
седамдесетих година про-
шлог века и изнедрила је је-
дан од најзначајних романа 
друге половине ХХ века – Пе-
тријин венац. 

Драгослав Михаиловић ро
ђен је 1930. године у Ћуприји. 
Школовао се у Београду, где 
је завршио Филозофски фа-
култет, Групу за југословенску 
књижевност и српскохрватски 
језик (1957). Књижевни рад за-
почиње 1957. године објављи-
вањем ху мореске „Пи  смо”.  
Наредних година са рађује у 
новосадском часопису Лето-
пис Матице српске, у оквиру 
ко јег ће и објављивати један 
део својих књига. Редовни 

члан САНУ постао је 1989. 
го дине. Добитник је много-
бројних награда и књижев-
них признања, међу који-
ма се издвајају Октобарска 
награда (1967), Андрићева 
награда (1975), НИНова на-
града (1983), Награда Вуко-
ве задужбине (1994) и многе 
друге. У сагласју са поетич-
ким принципима „стварнос-
не прозе” у Михаиловиће-
вом опусу се, као посебан 
предмет проучавања, наме
тнуо  језик са својим супстан
дардним дијалекатским сло  
је вима (Танасковић 2018: 6). 
Као академик, Драгослав Ми
хаиловић је неколико пу
та јавно иступао и износио 
мишљење о раду Академије, 
изради Речника српскохрват-
ског књижевног и народног је-
зика САНУ , заступљености 
народних говора у речничкој 
грађи, као и о стандардиза-
цији српског језика. Године 
2006. објављена је књига Вре-
ме за повратак, састављена од 
пишчевих есеја, међу којима 
се налазе и два текста („За-
блудела Академија” и „Рат 
Српске Академије против 
Србије”), који представљају 
пишчеве говоре одржане на 
скупштинским заседањима 
САНУ. Ваља имати у виду 
да се писац овим питањима 
(која су од суштинске важ-
ности за индентитет српског 
језика) интензивно бавио, за
лажући се за очување срп
ског националног писма и 
српских народних говора. 
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Будући да је детињством 
и одрастањем везан за Ћу-
прију и њену околину, Ми-
хаиловић је своја дела на 
дијалекту писао косовскоре-
савским го ворним типом. 
У његовој првој објављеној 
књизи, збирци приповеда-
ка под насловом Фреде, лаку 
ноћ (1967), нашле су се и поје-
дине приче са елементима 
регионалног при   поведања. 
Посебно се издваја прича 
„Богиње”, која је реализо-
вана дијалекатским дискур-
сом наратора, по лу писмене 
жене (Исто: 7). Го дине 1975. 
појавиће се Петријин венац, 
чији ће се језик посебно 
анализирати у овом чланку. 
Роман Чизмаши (1983) пра-
ти судбину извесног Жи 
ке Курјака, те његов успон и 
пад у војсци Краљевине Ју-
гославије у периоду пред из-
бијање Другог светског рата. 
Разлог мањег уплива дијале-
катских одлика у нарацији 
овог дела писац је јасно мо-
тивисао – главни јунак зав-
ршио је два разреда гимна-
зије, те је комбиновано дија-
лекатско и урбано, у складу 
са карактеризацијом главног 
лика (Јовић 1958: 113). Ро-
ман Гори Морава (1994), који 
је књижевна критика дефи-
нисала као аутобиографски, 
написан је у првом лицу и 
садржи бројне реплике јуна-
ка реализоване дијалектом, а 
које су умногоме сличне дис-
курсу из романа Петријин 
венац. Све ово показује да је 
народни говор који је Миха-
иловић понео са собом из 
родне Ћуприје константа од 
које се није одвајао у свом бо-
гатом књижевном раду. 

2. О Петријином венцу 

Роман Петријин венац обја
вљен је 1975. године и убра
ја се међу највреднија дела 
српске књижевности друге 
половине ХХ века. Прича је 
предочена као исповест Пе-
трије Ђорђевић из околине 
Параћина, а чине је рефлек-
сије о догађајима који су обе-
лежили њен живот. Она је 
централни јунак романа, који 
реконструише читаву причу 
и интерпретира је на основу 
свога сећања. Поред главног 
фабулативног тока, који го-
вори о трагичној и необичној 
Петријиној судбини, роман 
се развија и као својеврсна 
ризница традиционалне кул-
туре и онога што та култура 
представља – народних веро-
вања, обичаја, сујеверја – све-
га онога што је у Петрију као 
жену из народа укорењено.  
Једноставно, жи во, потресно 
– такво је Петријино припо-
ведање. Роман је у целости 
написан дијалектом.1 Јуна-
киња је из околине Параћина 
(у роману из места Вишњеви-
ца), а њен говор припада ко-
совскоресавском говорном 
типу (ближе – ћупријскопа-
раћинском Поморављу). „Све 
сно приклањање писца ло-
калним говорним особинама 

1 Иако Петрија није једини јунак у 
роману, сви ликови „проговарају” 
њеним гласом захваљујући употреби 
сказа – наративног поступка који је 
проистекао из усменог казивања. Сказ 
је такав тип приповедне стилизације у 
којем приповедач у облику монолога 
посебног причаоца стилизује при-
чање као непосредну импровизацију. 
Тако косовскоресавским говорним 
типом проговарају, између осталих, 
полицајац и лекари који су у роману 
из Београда. Сказом је исприповедан 
још један Михаиловићев роман – Кад 
су цветале тикве (1968). 

Ћупријског Поморавља до-
принело је изузетној уверљи-
вости и непатворености ли-
кова, збивања и средине у 
којој ти ликови обитавају” 
(Милорадовић 2008: 224). 
Роман има изузетно место у 
опусу самог писца –  „Осећам 
у тим речима један пев, туж-
ну музику коју сам осећао 
као дете у својој Ћуприји” 
(према Јовановић 2011: 189). 
О језику самог дела писац је у 
Мајсторском писму (2007)  на-
вео следеће: 

„То је народни говор који 
не представља стандардни 
књижевни језик, што значи 
да је са становишта језичке 
науке дисквалификован као 
на неки начин неспособан и 
за комуникацију и за умет-
ничко изражавање (ја тако, 
наравно, не мислим). Под-
разумева се, исто тако, да 
није измишљен у књижев-
ничкој лабораторији него да, 
као релативно формиран, 
постоји у језичком животу. 
Њиме су говорили сви мени 
блиски људи у моме детињ-
ству и првој младости, све 
док се нисам отиснуо из род-
ног краја, па би се заиста мо-
гао означити као језик моје 
бабе, иако он, разуме се, није 
само њен” (према Танаско-
вић 2018: 11). 

Софија Милорадовић (Ми-
лорадовић 2008: 225) запажа 
да Петрија Ђорђевић пружа 
„репрезентативан узо рак ис-
траживаног језика”, те да је 
јунакиња, у изве сном смислу, 
идеалан информатор за при-
купљање дијалекатске грађе. 
Заиста се стиче утисак да је 
Михаиловић одабрао главну 
јунакињу следећи упутства 
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која се истраживачима дају 
пре одласка на терен.2 Она је 
старија сељанка, неписмена, 
и као таква у највећој могућој 
мери чува „старински народ-
ни говор”. „Предусретљива 
је и разговорљива, изворни 
је говорник – носилац дија-
лекатског идиома, доброг је 
памћења, отресита је (...), до-
бро познаје народну тради-
цију” (Исто: 226). Петријина 
исповест реализована је као 
континуирани монолог, нису 
јој потребна додатна питања, 
усредсређена је на оно што го-
вори. У више наврата обраћа 
се и самом слушаоцу – нуди 
га цигаретом, кафом, ракијом, 
позива га да постане саучесник 
приче, чиме се наглашава ам-
бијенталност и локални коло-
рит у који нас Петрија својим 
приповедањем „увлачи”. Зато 
не чуди зашто су и сами књи-
жевни критичари Михаило-
вићев наративни поступак 
окарактерисали као „магне-
тофонску веродостојност” (Је 
ремић 1975: XVII), при че му 
се стиче утисак да се јунаков 
говор „скида” са магнетофон-
ског снимка и бележи у писме-
ној форми. Петријин венац 
својим обимом и јединственом 
стилизацијом пру жа највише 
2 Петрија Ђорђевић је, према пишче-
вом сведочењу, фиктиван лик. Одређе-
на референцијалност, ипак, постоји. То 
се може видети у писмима која је Ми-
хаиловић размењивао са Бориславом 
Пекићем. Михаиловић 1971. године 
обавештава Пекића да је са супругом 
у Сењу (у околини Деспотовца) и да је 
срео госпођу чије је причање врло ин-
спиративно за неку врсту рада, однос-
но да „копа неки материјал” (в. Б. Пе-
кић 2002: Кореспонденција као живот I, 
пр. Љиљана Пекић, Solaris, Нови Сад). 
За детаљнија упутства за спровођење 
теренских истраживања в. А. Белић 
1926–1927: Мисли о прикупљању дија-
лекатског материјала, Јужнословенски 
филолог VI, стр. 1–10. 

материјала за лин гвистичка 
истраживања, те ћемо се овде 
задржати на граматичкој ана-
лизи језика овог романа. 

3. Дијалекатске црте у 
роману Петријин венац 

Како би се аналитичким 
путем књижевна база било 
којег текста истражила са 
становишта дијалектологије, 
неопходно је ослањање на 
постојећа лингвистичка ис-
траживања, односно на дија-
лекатске монографије које 

описују одређени идиом. 
Главнина фабуле и догађаја 
везаних за јунаке романа Пе-
тријин венац смештена је на 
простору Параћинског По-
моравља. Стога ћемо се при 
анализи фонетског, морфо-
лошког и творбеног система 
ослањати на студију Основе 
морфолошког система говора 
Доње Мутнице (1990) Софије 
Ракић–Милојковић, као и на 
монографију Ресавски говор 
Асима Пеце и Бранислава 
Милановића. 

3.1. Фонологија 
Самогласници. Вокализам је стабилан, али су честе међу-

собне супституције:

а = о : поприкаш (258); 
и = е : мерише (55, 129), вељушка (68), ленолеум (71); 
у = о : омијем (38), соми (49), омавионик (260), јаоче (274); 
о = у : кумуниста (27), болувао (29), букал (49), куфер (159); 
а = е : министер (137); 
е = а : канацаларију (192); 
о = и : ники (29), чиколаду (315); 
е = и : кицељу (145).

Речи страног порекла пре-
трпеле су разне измене на фо-
нолошком плану: аперациону 
салу (67) ум. операциону салу, 
некцију (71) ум. инекцију, па-
теку (76) ум. апотеку, рама-
тизму (216) ум. реуматизму, 
валида (217) ум. инвалида, ек-
тора (284) ум. хектара итд. 

До губљења самогласника 
долази у проклизи – н умем 
(130), н умемо (249), али и у 
иницијалном – опште (26), 
патеку (76), медијалном – ви-
дла ( 18), зава (107), другарце 
(190), колко, (285) и финал-
ном положају – не мож (19), 
међ (27), там (283). 

Сажимање двају суседних 
самогласника, „по прави-
лу неакцентованих, врши се 
у корист другога” (Пецо – 
Милановић: 16). Тако је и у 
примерима из романа: мого 
(11), посо (17), узо (17), обуко 
(17), начо (89), отишо (95), весо 
(121), кисо (250) итд. 

Када је у питању рефлекс 
некадашњег гласа јат (Ѣ), у 
једном делу косвскоресав-
ског говорног типа није до-
следно извршена његова суп-
ституција самогласником /е/ 
(Исто: 19). Поред примера 
у којима се очекује екавски 
рефлекс, у Петријином гово-
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ру бележе се и одступања од 
класичног екавизма. Одрич-
на форма помоћног глагола 
јесам у целом роману има 
облик са и у свим лицима: 
нисам (23). Затим, упитни 
прилог за место где у рома-
ну има фонетскe обликe ди 
и де , који су два од четири 
који су посведочени у ресав-
ском говору (Исто: 19). Икав-
ски рефлекс у потпуности је 
уопштен у компаративу и су-
перлативу придева: старији 
(19), блесавији (20), пијанији 
(20), слабија (48), најситнија 
(48) итд. У облицима радног 
глаголског придева такође 
има остатака некадашњег 
јата, као у примерима ураде-
ли (3), радела (3), цаклео (8) и 
сл. У дативу једнине именица 
женског рода на -а уопштава 
се стари наставак е (каже оне 
жене (4)), који такође указује 
на остатак некадашњег јата. 

Сугласници. Сугласник х 
се у највећем броју случајева 
губи. У иницијалном поло-
жају: оћеш (11), тела (12), тео 
(13), лебом (17), аљине (17), 
иљаде (26), раним (31), артије 
(192); медијалном положају: 
подувати (11), снау (28), њи-
ови (41), уватили (43), греови 
(54), сарањена (59), беу (249); 
финалном положају: умедо 
(12), стра (17), обиђо (29), вр 
(226). У појединим примери-
ма глас х супституише се гла-
сом к –  дркти (27), задак (30), 
ваздук (55), кодник (68), зактев 
(209), плек (141), нешто ређе 
гласом ј – греј (40), тијо (49). 

Сугласник ф се најчешће 
бележи у речима страног по-
рекла: фалична (16), зафркавали 
(27), фотограф (27), кафана (37), 
кафу (37), шифоњер (43), фами-
лију (108), керефеку (60), флис-
папир (70) итд. Углавном до-

лази до замене сугласником 
в: влаше (24), потревим (27), 
кове (38), јевтино (58), влашицу 
(216). Посведочена је и суп-
ституција у супротном прав-
цу: коферат (34), кафез (191). 

Сугласник ј се у одређе-
ном броју случајева губи: пи 
(3), немо (7), дрее (28), зетин 
(57) и сл. 3Јављају се одређене 
сугласничке промене које су 
у вези са африкатама:

3 Сугласник /ј/ у народним говорима 
има веома нестабилну артикулацију, 
али га Михаиловић у највећем броју 
случајева записује, највероватније 
како би читаоцима било олакшано 
распознавање одређених лексема, 
које би, написане без < ј>, доводиле до 
потешкоћа у рецепцији прочитаног.

пш = пч : пченични (146); 
пс = пц : пцујем (12), пцује (76), пцета (103), пцетиште (267); 
шт = шћ : намећшао (175), испушћа (255), спушћа (321).

Бројни су примери губљења сугласника у различитим по-
ложајима: 

в: таког (45), никаке (60), кака (88); 
д: виш (47), јем (95); 
т: свес (11), масан (12), шес (16), прс (19), опаснос (57), мас (61), 
милос (287); 
н: абуланту (79), иструменти (131); 
ш: садању (58), ичупаш (61), некадање (276).

Појединачне промене сугласника: 

н = њ/ л =љ : рачуњам (22), брашњо (142), мрцињу (296); тегље 
(49), шљем (149);
десоноризација у примеру комат (214, 286);
метатеза у примеру манервише (60);
асимилација у примеру пченични (142);
дисимилација у примеру ленгере (34) ум. рендгене.

3.2. Морфологија 
Именице. Поред стан дард

них облика деклинације ја
вљају се и облици номина
тива и акузатива са пред-
лозима у служби зависних 
падежа, као тзв. општи па-
дежи. Идиом којим се писац 
служио у роману лоциран је 
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недалеко од границе између 
косовскоресавског и при-
зренскотимочког говора, те 
би употребу општег падежа 
требало тумачити као нанос 
из јужнијих, призренскоти-
мочких говора (Ракић–Ми-
лојковић 1990: 80). Следе 
неке од специфичности у па-
радигми именица у Петрији-
ном говору: 

• Уместо очекиваног настав-
ка -а, за обележавање ге-
нитива именица мушког 
и средњег рода користи се 
облик номинатива: нема че-
кање (106), од гвожђе (109), од 
рак (121), иза шалтери (191). 
Има и примера регуларне 
употребе: код доктора (3), 
од слепог цревета (130, са 
секвенцом -ет-);

• Општи падеж је и у служби 
инструментала и локатива: 
с ово дете (4), с млеко (4), грли 
с они рудари (21), с прсти 
(117);

• Нарушено је разликовање 
акузатива као падежа прав-
ца и локатива као падежа 
места: по овај свет (4), шта 
је сад у Полексијину кућу 
(104), чучи у затвор (105), из 
Окно (194);

(7), опасан болес (106), неки 
се перут увати (117), имала 
мали болес (130).

Заменице. Заменички си-
стем одликују следеће осо-
бине: 
• Датив и локатив личних за  

меница за прво и друго 
лице једнине имају старе 
наставке: шта је тебе? (3), 
мене није било тешко (18);

• У инструменталу замени 
це првог лица једнине пре 
овладава облик моном 
(194);

• Облик акузатива са пред-
логом често је у служби 
инструментала: с тебе 
(105), са себе (108), с њу 
(118), с њега (189);

• Продуктивнији је енкли-
тички облик ју заменице 
за треће лице једнине жен-
ског рода насупрот потис-
нуте енклитике је: мора да 
ју умирује (107), док ју не 
истера (120), да ју лече (130);

• Присутни су стари двојин-
ски облици енклитика за 
прво и друго лице множи-
не личних заменица у да-
тиву и акузативу једнине: 

• Именице средњег рода 
збирну варијанту граде на-
ставком -ићи: бурићи (24), 
пилићи (58), кучићи (119);

• Забележен је пример име-
ница средњег рода са про-
ширењем основе секвен-
цом -ет-: од слепог цревета 
(130), једним окетом погле-
дам (273);

• Поједине именице мушког 
рода имају двојаке облике 
множине: данови (10), санови 
(148);

• Именице женског рода које 
се завршавају на консонант 
приклањају се именицама 
мушког рода: смрт је бољи 

Ексцерпиран део текста: 

„Сви мисле, вештице живу на неке планине ел преко 
мора, на горске бачије, ел на појате, негде млого далеко, 
кој зна ди, и отуд само, у зло добо ноћу, кад се, да про-
стиш, гузиче ђаволи – (...) – појашу неку мачугу ел нешто 
тако, долете у село да неког на брзу руку роваше, па се 
одма врате у њину пустињу. И нико и никад не види. 

Ма јок, бога ти. Ти њу, човече, гледаш сваки дан и знаш 
која је, ал не знаш шта је. Вештице живу онде ди и други 
људи, у село, у варош ел у неки рудник. Вештице могу да 
живе и у наше Окно. Је л мож  засигурно да кажеш да не 
живе?”

(Михаиловић 1975: 57)

Ексцерпиран део текста: 

„Ма не. Ма не плачем. То сам, тако, мало нервозна. То 
ми валда живци мало попуштили, па кад се нешто нерви-
рам ел потресем, на ово, лево око ми удари нека водури-
на. Исплакала сам ја моје сузе, одавно. Немам и више. То 
ми сад, мора бит, ракија отуд цури.

Па дабом. Па сигурно да попијем. И више но дветри. 
Овдена сад све жене пију, па неку попијем и ја. Сигурно 
и чека неки живот да не би пиле. Ајде, бога ти. Што да не 
пију?”

(Михаиловић 1975: 8)
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да ве гледам (270), да бог да 
ви се у гушу заптило (270);

• Датив личне заменице тре 
ћег лица женског рода има 
облик њојзи: њојзи лепо 
(108), шта ће њојзи соба (118); 
присвојна заменица гра 
ди се по истом моделу: ње-
зин посао (109);

• Облик неодређене замени-
це гласи неки (105).

Придеви. Као и у другим 
косовскоресавским говори-
ма, и у Петријином говору 
неутралисане су разлике у 
наставцима номинатива јед-
нине одређеног и неодређе-
ног придевског вида, и то у 
корист неодређеног придев-
ског вида (бео лука, 119). Као 
и у парадигми придевских 
заменица, могу се јавити 
наставци типа -ем у дативу, 
инструменталу и локативу 
једнине мушког и средњег 
рода (добрем човеку). Компа-
рација је синтетичког типа, 
уз уопштене икавске облике, 
као што је показано у одељку 
о фонетским особинама. 

Бројеви. Категорија броје-
ва претрпела је велике фо-
нетске промене: тријес четри 
(15), шес (16), двајес и три (16), 
шесет (19), дванес (120) итд. 
Основни бројеви су индекли-
набилни. Бројне именице 
употребљавају се специфич-
но у мушком роду, чак и за 
означавање скупа лица раз-
личитог пола: ту се ми обоји-
ца заплачемо (52), скутрисмо 
се нас двојица (186), прекријем 
ноге обојицама (186). 

Глаголи. Најупечатљивије 
су следеће особине конјуга-
ционог система:
• У трећем лицу презента 

множине може се јавити 

нутива и хипокористика, 
нарочито приликом њених 
сведочења и описивања пре-
ломних тренутака у животу, 
који су по правилу обележе-
ни набојем различитих емо-
ција. У суфиксацији је нешто 
чешћи суфикс -че у односу 
на суфиксе -ић и -ица са ис-
тим значењем, што је карак-
теристика већег дела косов-
скоресавских говора: 
• -че: јединче (15), синче (15), 

мушкарче (16), барјаче (60), 
сикирче (60), трупче (120), 
крпче (122), марамче (198), 
орманче (219), конопче 
(225), куферче (287), астал-
че (287), плекче (287);

• -ић: носић (13), лепчићи 
(142), трбучић (144), лак-
тићи (144), гласић (193), ка-
путић (230), кончић (251), 
кладенчић (319), брешчић 
(319), ветрић (319);

• -ица:  женица (3), сликицу 
(5), главицу (6), косицу (6), 
луткица (8), рукице (12), 
земљицу (15), тарабице 
(236), поличицу (260), клу-
пицу (320).

• „За деминутивно значење 
именица средњег рода 
употребљава се наставак 
-це, са дериватима енце, 
-анце” (Пецо – Милановић 
1968: 120), као у примери-
ма из романа: теменце 
(13), челанце (13), детенце 
(115), јајца (144), местанце 
(288) итд. 

• Суфикс -чки (-чка, -чко) 
врло је продуктиван у 
грађењу придева и при-
лога за начин: лепачко (35, 
224), малечки (117), пола-
гачко (105), пешачки (191, у 
значењу пешице), трупач-
ки (189) итд. 

наставак -у: вештице живу 
(58);

• Аорист је у Петријином 
говору веома чест: збли-
жисмо (16), одболувасмо 
(16), видесмо (117), нађосмо 
(185), уватисмо (185), реко-
сте (192);

• Футур се гради аналитич-
ки, по различитим моде-
лима: ће да биде (18), ће се 
допадне (18),  ћу да дочекам 
(21), ћу те почастим (308);

• Глаголски прилог прошли 
има следећи облик: тр-
чећки (193), ћутећки (193);

• Одређени глаголи до-
бијају секвенцу -ува- у рад-
ном глаголском придеву: 
пресвуковао (120), сипувала 
(121), натрукуваше (130); 
као остатак некадашњег 
јата у радном придеву су 
присутни примери попут 
радела (3).

3.3. Творба речи 
У Петријином говору за-

пажамо велики број деми-
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3.4. Лексика 
Када је у питању порекло 

лексема, Петријин говор по-
казује слојевитост која је ка-
рактеристична за готово све 
српске народне говоре. Про-
учавање позајмљеница, с јед-
не стране, указује на стилску 
вредност коју је писац избо-
ром одређених лексема хтео 
да достигне у књижевном 
делу, али исто тако пружа 
увид у културолошке утицаје 
које су претрпели и дијалек-
ти (Танасковић 2018: 178). 
Територијално раслојене лек
семе из романа Петријин ве-
нац припадају различитим 
тематским групама које се 
односе на човеков свакоднев-
ни живот (кућа, покућство, 
одело и тканина, грађевина, 
карактерне особине). У том 
смислу, посебно издвајамо 
турцизме и германизме: 

Издвојени појмови и термини:

Књижевни језик и језик књижевности

Ова два појма, иако терминолошки блиска, пред-
стављају сасвим различите језичке појаве. Књижевни је-
зик је језик говорне и писане комуникације, у школи, на-
уци, публицистици и култури уопште, а који је заснован 
на утврђеним правилима на свим језичким нивоима. Та 
правила чине норму књижевног језика. С друге стране, 
језик књижевности представља поетски језик, језик који 
проналазимо у књижевним делима. Књижевна дела не 
морају нужно бити написана књижевним (нормираним) 
језиком! Петријин венац је написан косовскоресавским 
дијалектом,  који није у основици српског књижевног је-
зика. Најкраће речено, књижевни језик је хипероним (на-
дређени појам) термину језик књижевности. 

Ексцерпиран део текста: 

„У један ма ми се учини да ће нешто да ми каже. Ал он 
ћути и даље и ни не мрда. И ја се тако окрето и полако одо 
својим путем.

Спекљана, не умедо ни ја њему ни да се насмејем ни ру-
ком да му манем.

Тако се ја и мој Миса растадосмо.
Растадосмо се онако како смо се млого пута дотле у наш 

живот растављали, као да се видимо и сваки дан опет да се 
гледамо. А више се, обојица живи, не видесмо никад.

Смрт нас растави да не живи више никад не састави.”

(Михаиловић 1975: 291–292)

• Турцизми: канате (9), бош-
ча (11), чивит (13), санћим 
(20), чекмеџе (24), леген (44), 
мочуга (57), коџа (71), гулан-
фер (93), гегула (97), матраг 
(107), калабалук (110), ресал-
думити (112), усићити се 
(151) итд.

• германизми: флинтати се 
(10), рекла (11), фиранга (41), 
клонфер (109), натруковати 
(одн. у Петријом говору 
натрукувати, 130) итд.

***
Кратак поглед на грама-

тичку структуру романа Пе-
тријин венац Драгослава Ми-
хаиловића показао је да је 
писац у великој мери веродо-
стојно одсликао идиом који 
је желео да оживи својим 
писањем – говор станов-
ништва Параћинског Помо-
равља. Анализа на различи-
тим граматичким нивоима 
(фонетском, морфолошком, 
творбеном и лексичком) 
нуди низ типичних говорних 
особина краја о којем Миха-
иловић пише. Чини се да је о 
језику Драгослава Михаило-
вића писано много и довољ-
но. И поред тога, показује 
се да свако поновно читање 
Петријиног венца представља 
анализу за себе, те да Миха-
иловићеви текстови остају 
не само безвремена дела, већ 
и неисцрпан извор лингви-
стичних истраживања. 
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ДОСТОЈЕВСКИ И ПУШКИН. ЗАГОНЕТКА БРОЈА 2.
Ана Јаковљевић Радуновић

Имамо, на нашу велику срећу и наш вели-
ки понос, двојицу највећих: Пушкина и До-
стојевског, једно су, а двојица.

И. С. Шмелев
Навршава се двеста година 

од рођења Фјодора Михајло-
вича Достојевског (18212021), 
али ће се 2021. године наврши-
ти и 222 године од рођења дру-
гог великог генија руске књи-
жевности ‒ Александра Сер 
гејевича Пушкина (17992021). 
Док је име Достојевског у мно-
гим земљама света постало си-
ноним за руску књижевност, 
Пушкин никада није био све-
срдно прихваћен ван граница 
Русије, иако га Руси сматрају 
својим најважнијим писцем. 
Бавећи се феноменом Досто 
јевског, бројни истраживачи 
су дошли до закључка да без 
Пушкина не би било До-
стојевског, али и да се дубина 
и значај дела Александра Сер-
гејевича може схватити тек 
проучавањем текстова Фјодо-
ра Михајловича.

Владимир Александрович 
Викторович у прегледу радо-
ва у којима се проучава од-
нос „Пушкин и Достојевски“ 
наводи низ истраживача који 
су независно једни од других 
дошли до истог закључка ‒ да 
право на постојање нема само 
тема „Пушкин у Достојев-
ском“, већ и „Достојевски у 
Пушкину“. Алфред Лудвиго-
вич Бем и Дмитриј Дмитрије-
вич Благој сматрали су да је 
Пушкинову дубину могао 
открити само писац „једнак 
у својој генијалности“. Ејхен-
баум и Мерешковски су ста-
новишта да је Достојевски био 
први који је у романтичар-

ском песнику видео великог 
мислиоца и мудраца (Викто-
рович: 2018, 13). Бочаров је пи-
сао о „Клијању тема Достојев-
ског из Пушкиновог зрна“ као 
о процесу који се дешава се 
у писцу чак и против његове 
воље (Викторович: 2018, 14). 

Преломни тренутак за 
исто рију сагледавања односа 
двојице писаца био је говор 
Достојевског 8. јуна 1880. годи-
не, на откривању споменика 
Пушкину у Москви. Догађај 
који се дуго припремао и с не-
стрпљењем очекивао требало 
је да буде нека врста двобоја 
И. С. Тургењева и Ф. М. До-
стојевског. Говор Достојевског 
је наишао на френетични од-
зив слушалаца и истог дана је 
проглашен за историјски до-
гађај. Фјодор Михајлович је у 
Пушкину видео свог духовног 
учитеља и руског национал-
ног песника те је својим гово-
ром окренуо руско друштво 
ка новом схватању његовог на-
слеђа (Фокина, Петров: 2020). 
Био је то први корак у успо-

стављању водећег двојца ру-
ске литературе. 

Роман Достојевског „Злочин 
и казна“ писан је под утицајем 
приповетке „Пикова дама“ 
(1834), али и поеме „Бронза-
ни коњаник“ (1837). Трагична 
тема „Злочина и казне“ у ру-
ској књижевности XIX векау 
великој мери припремљена је 
делом Пушкина (Ветловская 
2010: 152‒153). Двобој Хермана 
из „Пикове даме“ са старом 
грофицом, оживео је у двобоју 
Раскољникова са зеленаши-
цом. Јунаци оба дела спремни 
су да преко злочина дођу до 
постављеног циља. Питање 
има ли особа право да, због 
циљева које сматра високим, 
жртвује живот друге особе из 
„Бронзаног коњаника“ поста-
ло је основно питање „Злочи-
на и казне“. Ветловска опони-
ра Брјусову тврдњом да збли-
жавање Раскољникова и Петра 
I, није оправдано јер Раскољ-
ников није само крвник, већ 
и жртва те је логичније по-
ређење Раскољникова са Ев-

Svet reci 51-52.indd   55 26.1.2021.   12:08:17



Свет 
речи

56

Tradicija

генијем. Сматрамо да и Брју-
сов и Ветловска не узимају у 
обзир важну особеност текста 
Пушкина да се свака појава 
може и мора тумачити на два 
начина. Петар је представљен 
и као особа која поставља те-
мељну и централну тачку бу-
дућег кретања империје ка 
коначном циљу светске доми-
нације, али је моћни цар, као 
и Раскољников, заточеник и 
жртва сопствене идеје. Спо-
меник који оживљава у болес-
ној Евгенијевој свести може се 
посматрати и као слика доми-
нације општег над појединач-
ним интересом, али је статуа 
која оживљава сигнал да Пе-
тар има задатак да заувек чува 
сопствену творевину. Петро-
ва казна јесте одсуство вечног 
мира, те се и Петар може сма-
трати жртвом како сопствене 
идеје, тако и општег интереса.

„Пикову даму“, „Бронза-
ног коњаника“ и роман „Зло-
чин и казна“ уједињује тема 
Санкт Петербурга. Окрећући 
и буквално и метафорички 
леђа старој престоници, Пе-
тар је саградио нови град и 
одрекао се „порфироносне 
удовице“ – Москве. Словен-
ска империја насилно је зау-
стављена у свом дотадашњем 
развоју и изложена проме-
нама које су је уподобиле за-
падним земљама. Петрове 
реформе промениле су и др-
жаву, и град и људе. Тријумф 
трећег сталежа, после број-
них револуционарних прео-
крета у Европи крајем XVIII 
и почетком XIX века, на ме-
сто некадашњих вредности 
поставио је новац. За људе 
постпетровске епохе лична 
корист и себична рачуница 
постали су главне страсти и 
мотиви за деловање. 

Хермана обузима страст 
према брзом богаћењу која 
поприма облик маније. Бу-
дући Немац, по речима Том-
ског, Херман је склон калкули-
сању, тим пре што му и његова 
професија инжењера налаже 
да непрекидно прави про-
рачуне. Јунак „Пикове даме“ 
погрешио је у својим прора-
чунима. Гомиле новца из Хер-
мановог сна на јави су плаћене 
издајом и подлошћу. Коначан 
резултат је потонуће у лудило. 
Јунак је на крају изгубио себе. 

Јунак Достојевског има исту 
страст као и Херман. Рас кољ
никовљева аритметика засно-
вана на теорији о постојању 
две врсте људи: обичних и 
„необичних“, према Достојев-
ском, типична је петербуршка 
химера, природна за Петер-
бург, где се сан и делиријум 
претварају у стварност (До-
стоевский: 1996). Привидно 
Раскољников убија једну ста-
рицу која ником није потреб-
на, од које нико нема користи, 
и која би можда и сама ускоро 
умрла, да би дошао до новца 
којим би помогао сестри и 
мајци, суштински јунак До-
стојевског жели да провери 
да ли је „створ који дрхти“ 
или „има право“. У основи 
Раскољниковљевог рачуна је 
лична корист и себични инте-
рес, али је резултат унеколико 
другачији од оног до кога је 
дошао Херман. 

Један од необјашњивих мо
тива из „Пикове даме“ јесу 
три „праве“ карте уз помоћ 
ко јих Херман прве две вече-
ри остварује добитак (Шмид 
1997). Главни јунак „Злочина 
и казне“ такође је под фатал-
ним утицајем бројева. Три 
броја којима је опседнут Хер-
ман ‒ тројка, седмица и кец 
прожимају текст Достојев-

ског. Хришћански мотиви 
тра диционално су везани за 
дела Достојевског па је лако 
пратити везу бројева 3 и 7 са 
јеванђеоским текстовима (Бе-
лов 2014: 31). Број 3 је број тај-
не, божанске мудрости: Света 
Тројица, Исусов узраст, Ису-
сово васкрсење трећег дана. 
Заступљеност броја 7 је мања, 
али је по свему судећи, ово 
симболички најважнији број 
у „Злочину и казни“. Сам ро-
ман састоји се од седам дело-
ва: 6 делова и епилога. Прва 
два дела се састоје од по седам 
поглавља. Према учењима 
питагорејаца, број 7 је симбол 
светости, здравља и разума. 
Будући да је број 7 комбина-
ција броја 3, који симболизује 
божанско савршенство, и 
броја 4, броја светског порет-
ка; број 7 је симбол сједињења 
Бога са човеком, симбол ко-
муникације између Бога и 
његове творевине (Chevalier, 
Gheerbrant 2003: 585‒590). 

Херманове срећне карте су 
3, 7 и 1, од Раскољниковљеве 
зграде до врата зеленашице 
има 730 корака. И Пушкинов 
и јунак Достојевског корачају 
кроз Петеров град са слич-
ним, али не и истим бројкама. 
Као што смо већ рекли, исход 
њихових прорачуна није исти. 
Немац Херман, који је рачу-
нао да му три „праве“ карте 
доносе срећу, заборавио је 
да сабере бројеве. Резултат 
који би добио је број 11. У је-
ванђеоској параболи о човеку 
који је рано ујутру изашао да 
запосли раднике за свој вино-
град каже се да је увече свима 
плаћено подједнако, почев 
од оних који су дошли у једа-
наест сати, иако су радници 
радили од три, од шест и од 
девет. Последњи су постали 

Svet reci 51-52.indd   56 26.1.2021.   12:08:17



Свет 
речи

57
Tradicija

први. Састанци Раскољнико-
ва са Мармеладовом, Соњом 
и Порфиријем Петровичем 
одвијају се у 11 сати. Достојев-
ски подсећа да у овом је-
ванђеоском часу Раскољников 
може да призна, да се покаје 
и постане први од последњег. 
Порфирије Петрович му ла-
ска говорећи му да би могао 
постати сунце, а он може за 
себе учинити више ‒ може по-
стати онај који је дошао у једа-
наести час и може се спасити. 

Раскољников је починио 
убиство да би проверио може 
ли да учини „нови корак“. 
Нимало случајно он говори да 
је убио, али није преступио. 
Број корака који је начинио 
одговара броју 10, који означа-
ва свеукупност, довршеност, 
повратак јединству након што 
се развио циклус првих девет 
бројева и указује на број 1 који 
је збир две цифре овог броја 
(1+0). Ако исти принцип саби-
рања применимо на Херма-
нове бројеве (1+1), видимо да 
је коначни резултат 2. Број 2 
се обично тумачи као цепање, 
смрт јединства које означава 
јединица. У Ракољниковље-
вом презимену указано је ка
ко на расцеп у самој личности 
јунака, тако и на постојање 
раскола између самилосног и 
егоцентричног јунака о чему 
говори Разумихин. Раскољни-
ков је учинио 730 корака, али 
није преступио. Број 2 симбо-
лизује грех који одступа од из-
ворног добра. Он је дуалност, 
сукоб, зависност и коначно 
раздвајање. Херман тоне у 
лудило јер је једанаест знак 
неумерености, несуздржљи-
вости, претеривања и насиља 
(Chevalier, Gheerbrant 2003: 
224), али својим принципом 
грађе као 1(0)+1 представља 
централну тачку симболичке 

трансформације и антитезе, 
јер је састављен од један плус 
један и упоредив је по начину 
формирања са бројем 2.

Непоправљивост свега 
што се догодило Русу немач-
ког порекла потврђена је и 
бројем собе у коју је заточен 
и бројем који се на специ-
фичан начин пресликава у 
епилогу „Злочина и казне“. 
Бројке један и седам којима 
је означена Херманова соба 
у лудници у коначном зби-
ру дају 8 ‒ симетрични број, 
који је ротирани знак бес-
коначности, чиме Пушкин, 
могуће, указује да стање глав-
ног јунака представља и да 
јесте доказ извршене правде 
у чему је такође присутна 
симболика броја 8. Раскољ-
ников је осуђен на 8 година 
затвора. Догађаји описани у 
епилогу почињу после прве 
године робије те се његова 
осмица распада на бројеве 1 
и 7. Како је година дана про-
шла, Раскољникову преостаје 
још седам година које он до-
живљава као „седам дана“ 
чиме Достојевски повлачи, 
паралелу са библијским ства-
рањем света које се у случају 
Раскољникова претварају у 
седам дана за стварање новог 
човека. 

Пушкин и Достојевски су 
два генија чија се дела огле-
дају једна у другима. Потпуно 
сагледавање дубине једног и 
разиграности другог писца, 
могуће је само сагледавањем 
једног кроз призму другог и 
прихватањем поруке броја 
два који у себи садржи спој 
супротности подсећајући нас 
да ствари никад нису онакве 
како изгледају. 
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ЛЕКТОРАТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК НА УНИВЕРЗИТЕТУ У СТРАЗБУРУ 

 
Ливија Екмечић

Изучавање српског јези-
ка, књижевности и културе у 
Француској има значајну тра-
дицију, која је почела, како о 
томе сведочи више аутора, 
још у деветнаестом веку (в. П. 
Л. Тома: О изучавању српског 
језика у Француској, Свет ре
чи, бр. 6/7/8, стр. 99–101, 1998; 
А. Стефановић: Изучавање 
срп ског језика на универзите-
тима у Француској – пример 
Сорбоне, зборник са Међуна
родног са  станка слависта у 
Вукове дане, бр. 48, стр. 137–
146, 2019). Српски се данас 
учи на неколико француских 
уни верзитета: у Паризу (Со-
рбона и Иналко), Бордоу, 
По атјеу, Марсеју и у Страз-
буру. Највећи центри учења 
српског језика су у Паризу на 
Сорбони, где је шеф одсека 
лингвиста проф. др Алексан-
дар Стефановић и на Иналку, 
где је шеф одсека проф. др 
Александар Прстојевић. 

У жељи да представимо 
рад једног лектората у Фран-
цуској, који је специфичан по 
томе што је лекторат, а што 
ипак студентима пружа мо-
гућност да слушају и друге 
предмете из области срби-
стике, у тексту ћемо говорити 
о лекторату за српски језик на 
Универзитету у Стразбуру.

На лекторату за српски 
језик на Универзитету у Ст-
разбуру данас се могу видети 
књиге које најбоље сведоче 
како о вишедеценијском раду 
лектората, тако и о везама 
које је овај лекторат имао са 

појединим институцијама у 
Србији. Из књига на којима 
се налазе печати институција 
дародаваца, уочава се веома 
дуга сарадња Међународног 
славистичког центра и лекто-
рата у Стразбуру, као и СА-
НУа и лектората, где поједи-
ни Академијини зборници 
датирају с краја деветнаестог 
и почетка двадесетога века. 
Још једну значајну традици-
оналну везу представља она 
између стразбуршког и бео-
градског Филолошког факул-
тета, која се огледала првен-
ствено у размени студената 
и професора. Током његовог 
дугог постојања на лекторату 
се сменио велики број преда-
вача, лектора и професора, а 
неки од њих су били а неки 
су и данас познати професо-
ри Филолошког факултета у 
Београду (А. Пецо, П. Поло-
вина, Ј. Деретић, Б. Ћорић, 
Д. Кликовац)1.  Међу њима, 
нашао се и Данило Киш, који 
је у Стразбуру као лектор ра-
дио од 1962. до 1964. године.

Знајући за традицију са-
радње, када смо дошли на 
место лектора 2018. године 
већ на самом почетку обно-
вили смо сарадњу са Међу-
народним славистичким цен-
тром, који је поред стручних 
приручника, лекторату за 
српски језик на Универзитету 

1  Посебно се захваљујемо МСЦу на 
помоћи да дођемо до информацијама 
везаним за сарадњу Филолошког 
факултета у Београду и Филолошког 
факултета у Стразбуру.

у Стразбуру доделио и сту-
дентске стипендије за школу 
српског језика која се орга-
низује у оквиру Вукових дана 
сваке године, као и стипен-
дију за усавршавање лектора. 
Поред обновљене сарадње са 
МСЦом, лекторат је отворио 
сарадњу и са другим значај-
ним институцијама у Србији. 
Тако је већ 2018. године по-
кренута сарадња са Вуковом 
задужбином и Задужбином 
Иве Андрића, да би следеће, 
2019. била отпочела сарадња 
са Матицом српском, као и 
са огранком Матице српске у 
Црној Гори, који је такође лек-
торату доделио место за сту-
дента у летњој школи српског 
језика. Исте године започела 
је сарадња и са Народном би-
блиотеком Србије, као и са 
Филозофским факултетом у 
Новом Саду, где су студенти 
српског језика из Стразбура 
у оквиру програма Еразмус 
провели један семестар 2020. 
године. Такође, успостављена 
је сарадња стразбуршког лек-
тората за српски језик са Фи-
лолошким факултетом Уни-
верзитета у Бањој Луци, као 
и са Институтом за српски 
језик у Београду.

Лекторат за српски језик 
у Стразбуру има посебну 
сарадњу са Конзулатом Ср-
бије у Стразбуру, на челу са 
званичним представни ком 
др   жаве Србије, госпођом Ан
ђе лком Шимшић. Од по-
четка наше сарадње госпођа 
Шимшић и Конзулат подр-
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жавају рад лектората и по-
мажу његово промовисање 
које организујемо у оквиру 
Атељеа – театар на српском 
на Универзитету у Стразбуру.

На лекторату за српски 
језик, који је интегрални део 
Катедре за славистику, ос-
новане 1919. године, постоји 
пет предмета које студенти 
могу похађати током својих 
основних и мастер студија. 
Граматика српског језика, 
усмено и писмено изража-
вање предмети су које сту-
денти могу да слушају током 
три године студија и могу 
одабрати да уче српски је-
зик или као трећи обавезни 
језик или као изборни пред-
мет. На овом месту чини нам 
се занимљиво напоменути 
и то да је српски језик као 
изборни предмет доступан 
готово свим студентима Уни-
верзитета у Стразбуру, те 
се међу студентима српског 
могу наћи и студенти био-
логије, психологије, глуме и 
сл. Како је настава на првој 
години намењена потпуним 
почетницима, предава ња 
се одржавају углавном на 
француском језику, док се на 
другој и трећој години сту-
дија настава одвија на фран-
цуском и српском. Како би 
се предавања језика осавре-
менила и унапредила, у на-
ставу су укључени различи-
ти видео и аудио материјали 
прилагођени је зи чком нивоу 
студената, као и интернет 
платформе, које олакшавају 
праћење наставе, што је има-
ло нарочит значај у органи-
зацији наставе за време пан-
демије 2020. године.  

Када је реч о предметима 
српска књижевност и циви-

лизација, они представљају 
прави изазов за предавача. 
То су предмети које студен-
ти могу слушати током два 
семестра, било на основним 
било на мастер студијама. 
Како ова два предмета нису 
уско повезана са студијама 
језика, њих похађају студен-
ти различитих профила, па 
се у групи могу наћи поред 
студената Филолошког фа-
култета и студенти францу-
ске књиже вности, историје, 
међународног права, поли-
тичких наука итд. Настава се 
одвија искључиво на францу-
ском језику, што и омогућа-
ва доступност ових предме-
та великом броју студената 
Универзитета у Стразбуру. 
Курс српска књижевност 
има за циљ да студенте упоз-
на са историјом српске књи-
жевности, али и са савреме-
ним трендовима у српским 
књижевним круговима, због 
чега се током овога курса 
студентима представљају 
најважнија дела појединих 
књижевних епоха, од усмене 
и старе српске књижевности 
до дела савремених писаца. 
Курс цивилизације је више-
слојан и обухвата различите 
тематске целине. Прва те-
матска целина посвећена је 
српској националној исто-
рији, као и положају Србије 
у европском контексту, где 
је нарочит акценат стављен 
на везе Француске и Србије. 
Друга целина посвећена је 
историји уметности, однос-
но упознавању студената са 
историјом сликарства, архи-
тектуре, позоришта, филма 
и музике. То је омогућило да 
се студентима, између оста 
 лог, покажу посредством мул 

тимедија и неки од најваж-
нији филмова на ше кинома-
тографије.

У оквиру лектората за 
српски језик на Универзи-
тету у Стразбуру студенти-
ма, али и онима који већ 
поседују диплому неког фа-
култета, нуди се могућност 
студирања само српског је-
зика и културе на посебној 
врсти студија која траје три 
године и која полазници-
ма омогућава да добију тзв. 
Универзитетску диплому 
(Diplôme universitaire). Ова 
диплома је специфична по 
томе што што није нацио-
нална, него универзитетска, 
односно, не представља до-
каз о стеченом занимању 
него о специјализацији у 
једној области. Због тога је 
ова диплома привлачна раз-
личитим људима који имају 
најразноврсније мотивације 
од оних који ову диплому 
желе из пословних разлога 
(преводиоци) до оних који 
се за њу одлучују како би на-
правили значајан корак ка 
својим коренима који поти-
чу са простора Србије или 
чак бивше Југославије. Упра-
во подстакнут последњим 
наведеним разлогом, ове 
школске године међу сту-
дентима Универзитетске ди  
пломе за српски нашао се и 
француски рукометни ре-
презентативац Д. Пешемал-
бек.

Од јануара 2019. године у 
оквиру лектората за српски 
језик отворена је посебна ра-
дионица намењена студен-
тима српског језика, а то је 
Атеље – театар на српском. 
Подстакнути стварном по-
требом за промовисањем 
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лектората, одлучили смо се 
да организујемо пројекат те-
атра са студентима. Атеље 
– театар на српском настао 
је по угледу на истоимени 
атеље, који је осмислио и го-
динама водио на Сорбони 
проф. др Сава Анђелковић2, 
а који је забележио велике 
успехе у раду са студентима. 

Атеље – театар на српском 
започео је свој рад припре-
мама за извођење драмског 
дела Косте Трифковића „Љу-
бавно писмо”, које су биле ве-
ома слојевите. Најпре је било 
потребно превести драмско 
дело о коме је реч, јер пре-
вод на француски није по-
стојао. Студенткиње Тамара 
Радовановић и Фитја Рабе-
салама под нашим вођством 
превеле су драму, како би и 
студенти прве године, који 
су такође били укључени у 
театар могли у потпуности 
разумети улоге које тумаче, 
а које су играли на српском 
језику. Потом, било је не-
опходно текст скратити на 
ону дужину коју су студенти 

2  Сави Анђелковићу се овом 
приликом најсрдачније захваљујемо 
на несебичној подршци пројекта 
Атеље – театра на Универзитету у 
Стразбуру.

којима је српски језик, заиста, 
страни језик, могли да науче 
за четири месеца. Међутим, 
ту није био крај промена 
текста. Текст је такође био 
мењан често у току проба на 
лексичком нивоу јер се испо-
ставило да су речи попут 
„ушепртљио се”, „шлафрок” 
и сл. веома тешке страним 
студентима за изговор. С дру-
ге стране, како је лекторат у 
том тренутку имао мали број 
студената, скоро сви студен-

ти српског језика, без обзи-
ра на ниво студија, били су 
укључени у представу. Поред 
студенткиња које су превеле 
текст, а које су у том момен-
ту биле друга година студија 
српског језика, у представи су 
учествовали и студенти прве 
године: Луј Клодан, Анис 
Кетиб, Анђела Марковић и 
МариЛу Парти, као и Влади-
мир Радовановић. Представа 
је била изведена 2. маја 2019. 
пред публиком коју су чи-
нили професори Катедре за 
славистику, званични пред-
ставници Србије из Конзула-
та, студенти Филолошког фа-
култета и породице и прија-
тељи студената – глумаца. 
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Други комад је припре-
ман за јануар 2020. и то је 
била драма Душана Коваче-
вића „Кумови”3, припрема-
на друкчије од претходног. 
Наиме, за другу представу 
театарска трупа је била фор-
мирана и бројала је четири 
студента: Тамару Радовано-
вић, Фитју Рабеселама, Луја 
Клодана и Џошуу Лосинге-
ра. Припрема представе по-
чела је тако што су студенти 
имали за истраживачки зада-
так да током лета прочитају 
драмске текстове који су им 
доступни и да одаберу пред-
ставу коју желе да играју4. И 
управо је избор студената 
била драма Душана Кова-
чевића „Кумови“. Како ова 
драма има 5 ликова, за улогу 
Милана био је позван гим-
назијалац Богдан Шимшић. 
Пробе су биле организоване 
у почетку једном недељно 
и почињале су од читачких 
проба да би ишле ка про-
бама које су свакога дана 
добијале изглед праве позо-
ришне представе и које су 
последњих месец дана биле 
готово свакодневне. Студе 
нти су веома посвећено ра-
дили на својим улогама и 
свакога дана постајали све 
ближи и ближи квалитет-
ним и уверљивим интерпре-
тацијама тумачених ликова, 

3  Овом приликом захваљујемо се 
господину Душану Ковачевићу на 
љубазном допуштењу да студенти из-
веду његов комад пред публиком на 
Универзитету у Стразбуру.
4  Овде је важно напоменути да су сту-
денти између осталих извора најви-
ше користили сајт serbica.fr, чиме се 
још једном показало да је рад проф. 
др Миливоја Сребра од непроцењи-
вог значаја за промовисање српске 
културе на франкофоном говорном 
подручју.

које су играли на премијери 
28. јануара 2020. 

Друга представа се по мно
го чему разликовала од прве. 
Њу су студенти спремали 
дуже време и прошли су кроз 
различите истраживачке 
процесе. Овога пута учили су 
да открију емоције јунака које 
играју, смишљали су ход, ге-
стикулацију, мимику и начин 
на који би јунаци које треба 
да оживе могли бити обуче-
ни, начин на који би могли 
мислити и сл. За саме студен-
те, како су они то навели при-
ликом промотивног видеа о 
Атељеу – театру на српском, 
играти један нови карактер 
значило је напустити сопстве-
ну личност и свој живот како 
би се ушло у туђи. Значило је 

постати неко други. При све-
му томе они су на премијери 
имали неколико задатака. 
Најпре премијера је за њих 
представљала, када је реч о 
студентским обавезама, зав-
ршни усмени испит, што је 
било већ и код прве предста-
ве уведено. Али исто тако они 
су се нашли у улози оних који 
промовишу српску културу 
и лекторат за српски језик. 
Представа „Кумови” била је 
изведена пред немалом пу-
бликом, међу којом су били 
професори Катедре за сла-
вистику Универзитета у Ст-
разбуру, званични представ-
ници Србије из Конзулата, 
српски писац Веселин Мар-
ковић, добротвори из срп 
ске заједнице који су подр-
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жали промоцију те вечери, 
породице и пријатељи сту-
денатаглумаца, али највећи 
број публике (око 75 %) чини-
ли су они којима је ова пред-
става и намењена, а то су сту-
денти. Пред својим колегама, 
студентима, студенти српског 
језика играли су за лекторат – 
за његов опстанак и за његово 
популаризовање. Сада, годи-
ну дана након премијере са-
свим је оправдано рећи да су 
студенти – учесници Атељеа 
– театра на српском у својој 
намери и успели, јер се број 
уписаних студената приметно 
повећао.

Уз Атеље – театар на срп
ском а у циљу промовисања 
лектората, али и чвршћег збли 
 жавања студента српског јези-
ка са српском културом осми 
шљен је и пројекат по коме 
значајни српски савремени 
писци треба да буду го сти 
лектората. Планиран је дола-
зак једног од најзначајни јих 
савремених писаца, чије је 
готово целокупно дело пре-
ведено на француски језик, 
а реч је о господину Горану 
Петровићу. Долазак је тре-
бао бити у октобру 2020, али 
због здравствене кризе у којој 
се нашао цео свет, долазак на-
шег писца одгођен је за март 
2021. године. Такође, плани-
рани долазак писца чије је 
дело свакако обележило сав-
ремену срп ски књижевност, 
Веселина Марковића, одло-
жен је из истих разлога.

Поред тога у оквиру про-
мовисања лектората, на Фи-
лолошком факултету у Страз-
буру у припреми је изложба 
која ће бити посвећена Дани-
лу Кишу и његовим данима 
у Стразбуру, и која ће бити 
отворена уколико то тренут-

на санитарна криза дозволи у 
фебруару 2021. С друге стра-
не, у плану је и изложба која 
би била посвећена нашем но-
беловцу Иви Андрићу, а по-
водом 60 година од добијања 
Нобелове награде, и која би 
могла бити постављена у ок-
тобру 2021. године. 

Када је реч о промоцији 
српског језика и књижевности 
ваља напоменути и то да се 
српски језик нашао уз францу-
ски, немачки, енглески, руски, 
шпански и румунски језик 26. 
септембра 2020. на промоцији 

поводом Европског дана јези-
ка. Том приликом публици 
смо представили дело Данила 
Киша, као и његов рад у свој-
ству лектора на Универзитету 
у Стразбуру, чиме смо поред 
српске културе промовисали 
и сам лекторат.

PREMIÈRE 28 JANVIER 2020 | 17H | 

MISHA SALLE EUROPE 

КУМОВИ - LES COMPÈRES
DUŠAN KOVAČEVIĆ
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У времену када српски је-
зик, књижевност и култура 
не представљају привлачну 
област којој би се млађи на-
раштаји посветили на основ-
ним академским студијама, о 
чему сведочи поражавајућа 
статистика односа слобод-
них места за студирање, за-
интересованих кандидата и 
вишеструких уписних кру-
гова на србистичким кате-
драма универзитета широм 
Србије, важно је указати на 
ретке и добре примере оних 
који већ неколико година 
уназад истрајавају у свом 
бављењу на овом пољу фи-
лологије.

Од 2017. године Катедра 
за српску књижевност са јуж-
нословенским књижевности-
ма Филолошког факултета у 
Београду у сарадњи са Ин-
ститутом за славистику Фа-
култета за уметност и хума-
нистику Универзитета у Кел-
ну својим студентима пружа 
могућност похађања двојног 
мастер програма „Културна 
и интелектуална историја 
из међу Истока и Западаˮ 
(„Cul tural and Intellectual Hi
story between East and Westˮ), 
који се, поред ова два по-
менута универзитета, реа-
лизује још и у партнерству са 
Универзитетом у Варшави, 
Универзитетом „Виша шко-
ла економијеˮ из Москве и 
Универзитетом у Љубљани. 
Иницијално покренут при 
Факултету „Artes Liberalesˮ 
на Универзитету у Варша-

ви, програм ослоњен на ду гу 
традицију интердисципли
на рних хуманистичких про у
чавања има за циљ да својим 
полазницима понуди раз-
новрсна знања потекла из 
културноисторијски и на-
учноистраживачки разли-
читих средина, те да будуће 
младе научнике, током чети-
ри семестра и кроз боравак 
и студирање на различитим 
факултетима, оспособи за 
примену усвојених пракси у 
самосталном раду. 

Основни предмет којим се 
двоструки мастер програм 
бави јесте изучавање исто-
рије културних контаката 
у филологији и културној 
и интелектуалној историји, 
који се од средњег века до 
данашњих дана одвијају из-
међу Источне и Западне Ев-
ропе, при чему је пажња у 
највећој мери усмерена на 
проучавање примарних из-
вора, односно, на њихово 
тумачење унутар књижев-
них, културних и лингви-
стичких процеса, а затим и 
на утврђивање универзалне 
и независне научне методе 
која доноси веродостојне и 
прецизне резултате. Поред 
тога, у овако постављеном 
окружењу, студенти бивају 
охрабрени да слободно ис-
тражују и да не презају чак 
ни од бављења скрајнутим, 
заборављеним или не тако 
популарним проблемима, 
те да на тај начин проширују 
поље својих интересовања, 

померају и бришу грани-
це и доприносе студијама 
филологије и културе. Кон-
цепција самог програма се 
током година мењала и пре-
обликовала, а од 2019. године 
на Универзитету у Келну по-
лазници се могу определи-
ти за једну од шест области 
према којој ће, у складу са 
својим занимањима, усмери-
ти своје истраживање током 
похађања овог студијског 
програма. Студентима су 
понуђене следеће области: 
Наслеђе хуманизма, Јев-
рејска књижевност, Просве-
титељство на Балкану, Исто-
рија егзегезе, Студије речи 
и музике, Језици културе: 
Медицина. Иако се овај ма-
стер програм званично у по-
тпуности реализује на енгле-
ском језику, који у данашње 
време готово да преузима 
улогу коју су некада имали 
грчки или латински и који 
постаје (или је већ постао?) 
универзални језик науке и 
свакодневног општења, по-
жељно је, или би се чак мог-
ло рећи и – подразумевано, 
да грађа и материјали који 
се проучавају буду на оном 
језику на коме су изворно на-
писани. Стога, Институт за 
славистику у Келну студен-
тима омогућава да у своје ку-
рикулуме укључе изучавање 
савремених словенских јези-
ка, као што су руски, пољски, 
словачки, словеначки, бугар-
ски и српски језик (односно, 
све стандардне варијанте на 

СРПСКИ ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРА:  
ИЗМЕђУ ИСТОКА И ЗАПАДА

Тијана Копривица
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простору бивше Југослави
је), учење немачког језика, 
али и старих језика, попут 
старогрчког, латинског, ста-
рословенског и библијског 
хебрејског. Осим практичне 
примене научених језика у 
извођењу истраживања и 
испуњавања хуманистичког 
задатка ширења простора 
духа, оваквом праксом као 
да се у извесном смислу по-
тврђује и стара крилатица: 
„Колико језика знаш, толико 
људи вредиш.ˮ

Сарадња Катедре за срп ску 
књижевност са јужнословен-
ским књижевностима Уни-
верзитета у Београду са келн-
ским Институтом за слави-
стику почела је 2017. године,  
а прва генерација сту дената  
2018. године похађа двојни 
мастер програм у на Универ-
зитету у Келну. Студенте ове 
генерације, као и студенте на-
редне три генерације (колико 
их до сада има), стипендирала 
је Немачка служба за академ-
ску размену (DAAD) и Ераз-
мус+ (Erasmus+) фондација 
па овим међународним по-
духватом две премисе које се, 
барем у случају Филолошког 
факултета у Београду, нај-
чешће могу чути у разговори-
ма на тему студијског боравка 
студената србиста у иностран-
ству бивају оповргнуте: прва је 
она изражена питањем „Кога 
у свету интересују српски је-
зик, књижевност и култура?ˮ, 
док је друга знатно тежа за 
превазилажење и односи се 
на непостојање финансијске 
подршке за студенте српског 
језика и књижевности, за 
разлику од подршке која се 
пружа студенатима страних 
филологија на Филолошком 
факултету.

Као једна од шесторо пред
ставника прве генерације 
сту дената са Универзитета 
у Београду, и сама сам пре 
одласка у Келн често била 
замишљена управо над овим 
питањима, непрестано пре-
испитујући смисао путо-
вања, сопствена очекивања 
од програма и могућности 
за испуњавање захтева који 
су пред студенте поставље-
ни. Коначни одговори, на-
равно, никако нису могли 
доћи пре самог сусрета са 
новим факултетом, новим 
начином студирања, новим 
предавачима и колегама, а 
на крају, и са новим градом, 
новом културом, новим јези-
ком и обичајима; штавише, 
многи одговори су настави-
ли да се јављају у месеци-
ма по повратку у Београд. 
Најснажнији утисак, међу-
тим, при првом додиру са 
страном средином оставила 
је велика радозналост и от-
вореност свих присутних – 
радозналост за теме, начине 
и могућности истраживања, 
отвореност за људе, језике 
и културе. У таквој прија-
тељској и подстицајној ака-
демској атмосфери убрзо су 
и знања из области историје 
српског језика, књижевно-
сти и културе и из поети-
ке српске и јужнословенске 
књижевности добила свој по-
тпуни смисао преношењем 
заинтересованим странама. 

Тако су на Универзитету 
у Келну, али и другим пар-
тнерским универзитетима 
овог двојног мастер програ-
ма, у разним приликама, 
били представљени писци 
срп ске књижевности, попут 
Милоша Црњанског, Иве 
Андрића, Данила Киша, До-

ситеја Обрадовића, Јована 
Христића, Милана Дединца, 
Давида Албахарија, Јована 
Јовановића Змаја, Лазе Ко-
стића, Бранка Радичевића 
и многи други. Говорило се 
и о дијалектима и акценат-
ском систему српског језика, 
историјском развоју српског 
језика од старословенског до 
савременог стања, вишеје-
зичним срединама у којима 
се српски језик јавља као је-
дан од заступљених језика, 
а затим и о језичким творе-
винама које у таквој среди-
ни настају. Осим тога, многе 
вечери су биле посвећене 
гледању култних филмских 
остварења наших редитеља, 
певању и игрању уз тради-
ционалне и савремене ме-
лодије. Активним учешћем 
у настави на Универзитету у 
Келну студенти из Београда 
са собом су донели изврсно 
познање матерњег језика, 
књижевности њиме писане, 
као и целокупне српске кул-
туре, историје и традиције, 
чиме су значајно обогатили 
мултикултуралну академску 
заједницу. Представљањем 
појединачних достигнућа у 
филолошким истражива њи
ма, указивањем на оне изво-
ре које сматрају важним и не-
заобилазним, а потом и кроз 
многобројне разговоре, чак 
и превођењем књижевних и 
научних текстова са српског 
на друге стране језике, по-
лазници мастер програма 
који долазе из Србије, про-
ширујући сопствене види-
ке, уједно су проширивали 
видике својих колега, али и 
професора. Такође, овим ви-
дом културног посредовања 
побуђивали су интересо вање 
стра них студената према 
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срп ском језику и његовом 
учењу, па су за кратко време 
постали и драгоцени помоћ-
ници онима који на Инсти-
туту за славистику у Келну 
уче српски језик.

Са друге стране, подјед-
нако колико су делили своје 
погледе са другима, студен-
ти са Универзитету у Бе-
ограду су се сусретали са 
разноликим перспективама 
које су иностране колеге и 
предавачи нудили. Зато се 
може рећи да двојни мастер 
програм својим полазни-
цима, пре свега, нуди нова 
становишта за сагледавање 
онога што је до тада усвоје-
но и утврђено, будући да је 
настава у највећој мери ор-
ганизована као проблемска, 
што подразумева да се о 
једној теми врло често дис-
кутује на основу многоброј-
них примера које студенти 
самостално проналазе, по-
сежући за тековинама кул-
туре из које долазе или коју 
познају. Због тога се, поред 
дијалога који се у настави не-
престано одвија и који је ус-
мерен ка конструктивности 
и тимском раду, симултано 
одиграва и ресистематиза-
ција раније стечених знања и 
усвајање нових вештина, који 
у измењеном контексту задо-
бијају нова значења и вред-
ности и који дају резултате 
у појединачним истражи-
вачким активностима. Веома 
разноврсна понуда курсева 
на основу које полазници 
овог мастер програма према 
сопственим интересовањи-
ма организују своје студије 
обезбеђује им и упознавање 
са најразличитијим области-
ма, а посебну врсту изазова 
за студенте из Србије пред-

ставља повезивање српског 
језика, књижевности и кул-
туре са другим језицима, 
књижевностима и култура-
ма. Другим речима, сагледа-
вањем српског језика и књи-
жевности у ширем –  јуж-
нословенском, словенском 
или европском – контексту, 
студенти одговарају на под-
стрек да се изађе из окви-
ра само једне националне 
књижевности, те да повезују 
културне и интелектуалне 
тековине источне и западне 
академске традиције. Тра-
гање за елементима Истока 
и Запада у делима српске 
културе, њихово проучавање 
и тумачење, заправо јесте 
прави извор инспирације за 
иновативна филолошка и 
културолошка испитивања.

Поред богатог и флекси-
билног наставног садржаја 
који двојни мастер програм 
„Културна и интелектуална 
историја између Истока и За-
падаˮ има да понуди, полаз-
ницима се пружа прилика 
и да учествују на међународ-
ним конференцијама, ради-
оницама и школама. У том 
погледу, од посебног значаја 
је истаћи циклус међународ-
них научних дешавања, орга-
низованих и реализованих у 
сарадњи Института за слави-
стику Универзитета у Келну 
са другим научноистражи-
вачким институцијама, под 
називом „Преиспитивање 
утицаја слободних уметно-
стиˮ („Rethinking the Impact 
of the Liberal Artsˮ). Овај низ 
догађаја, који се одвијао у не-
колико етапа у периоду из-
међу 2018. и 2020. године, у 
целини је био посвећен сло-
бодним уметностима и њи-
ховим многоструким и раз-

нородним везама са језиком, 
књижевношћу, културом, 
као и историјом, филозо-
фијом и науком, односно  ис-
питивању њиховог статуса у 
савременом тренутку и ути-
цаја на стварање цивилног 
друштва. 

У првој етапи циклуса 
током 2018. године, реали-
зована су три сусрета, која 
су била посвећена астроно-
мији, граматици и музици: 
Међународна конференција 
и радионица „Преиспити
вање утицаја слободних 
уме тности: Астрономија Iˮ1 
у организацији др Драгане 
Грбић и др Камелије Спа-
сове одржана је на Универ-
зитету у Келну; шестоднев-
на Интернационална летња 
школа текстологије и пре-
вођења „Нобеловац и класик 
Иво Андрићˮ2 под вођством 
др Драгане Грбић одвија-
ла се у Београду и Тршићу, 
уз подршку Задужбинe Ивe 
Андрића, Институтa за књи-
жевност и уметност, Обра-
зовнокултурног центра „Вук 
Караџићˮ, Споменмузеја 
Иве Андрића, Југословенске 
кинотеке и Центра за промо-
цију науке; Интернационал-
на и интердисциплинарна 
конференција посвећена му-
зици као слободној уметно-
сти „Речи и музика између 
Истока и Западаˮ3 у органи-
зацији др Јана Чарнецког и 
доц. др Мине Ђурић била је 
1 https://slavistik.philfak.unikoeln.
de/en/studium/civilsocietyliberal
arts/astronomycolognejuly11122018
2 https://slavistik.philfak.unikoeln.
de/en/studium/civilsocietyliberal
arts/grammarbeogradtrsicseptem-
ber24292018
3 https://slavistik.phil-fak.uni-koeln.
de/en/studium/civil-society-liber-
al-arts/music-cologne-castle-wahn-
dec-11-12-2018
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одржана на Универзитету у 
Келну и у келнском дворцу 
Ван.

У току 2019. године у Бео-
граду су одржане две ради-
онице на тему реторике и 
дијалектике као слободних 
уметности и њихових ути-
цаја: радионица „Преиспи-
тивање утицаја слободних 
утицаја IV: Реторикаˮ4 реали-
зована је у сарадњи Инсти-
тута за славистику Универ-
зитета у Келну и Института 
за филозофију и друштвену 
теорију, Центра за етику, 
право и примењену фило-
зофију, а под руководством 
проф. др Јерга Шултеа; Цен-
тар за промоцију науке у Бе-
ограду угостио је радионицу 
„Преиспитивање утицаја 
слободних уметности: Дија-
лектикаˮ5, коју је осмислила 
и водила др Драгана Грбић.

Последња етапа била је 
посвећена проучавању арит-
метике и геометрије као сло-
бодних уметности, па су тим 
поводом организоване две ра-
дионице – „Преиспитивање 
утицаја слободних уметно-
сти: Аритметикаˮ6 и „Преис-
питивање утицаја сло бодних 
уметности: Геометријаˮ7, у са
радњи Института за слави-
стику Универзитета у Келну, 
Филолошког факултета Уни-
верзитета у Београду, Задуж-
бине „Доситеј Обрадовићˮ и 
4  https://slavistik.philfak.unikoeln.
de/en/studium/civilsocietyliberal
arts/rhetoricjanuar2019inbelgrade
5  https://slavistik.philfak.unikoeln.
de/en/studium/civilsocietyliberal
arts/dialect icnovember2019in
belgrade
6  https://slavistik.philfak.unikoeln.
de/en/studium/civilsocietyliberal
arts/arithmeticbelgrade2020
7  https://slavistik.philfak.unikoeln.
de/en/studium/civilsocietyliberal
arts/geometrybelgrade2020

Института за књижевност и 
уметност, под вођством др 
Драгане Грбић.

Захваљујући овим деша-
вањима, учесници двостру-
ког мастер програма, али и 
студенти Филолошког фа-
култета Универзитета у Бе-
ограду који то нису, као и 
студенти из других образов-
них институција, имали су 
прилике да чују предавања 
најистакнутијих стручњака 
из области астрономије и 
астрофизике, музике, фило-
зофије, социологије, поли-
тике, уметности и историје 
уметности, науке о књижев-
ности и језику, когнитивних 
наука, да се упознају са руко-
писном заоставштином но-
беловца Иве Андрића и кри-
тичким издањима његових 
дела, да уживају у музичким 
концертима и упознају Ср-
бију кроз занимљиве екскур-
зије, али и да се представе 
својим излагањима на неку 
од главних тема на којима су 
конференције, радионице и 
школа биле засноване.

Пракса окупљања и гово-
рења о везама које се јављају 
између Истока и Запада у 
творевинама духа и која је 
установљена у оквиру про-
грама „Културна и инте-
лектуална историја између 
Истока и Западаˮ у извесном 
смислу се пренела и изван 
Београда и Келна, те се као 
још један вид проучавања 
словенског, односно, српског 
културног наслеђа јавила на-
учнопрактична Школа ср-
бистике „Доминанте српске 
културеˮ, одржана две године 
за редом (2019. у Краснови-
дову и 2020. путем интернет 
платформе Zoom), у органи-
зацији Московског државног 

универзитета „В. М. Ломоно-
совˮ, Државног универзитета 
у СанктПетрбургу, Инсти-
тута за славистику Руске ака-
демије наука и Филолошког 
факултета Универзитета у 
Бео граду.  У овим догађаји-
ма учествовали су многи ува-
жени стручњаци са интере-
совањима усредсређеним на 
србистику, међу којима су и 
универзитетски предавачи  
ан гажовани на реализацији 
двоструког мастер програ-
ма, студенти са преко десет 
универзитета, као и алумни 
двоструког мастер програ-
ма. Током трајања Школе 
србистике, учесници су има-
ли прилику да се упознају 
са различитим видовима 
про учавања српског јези-
ка, књижевности, културе и 
историје, да се сретну, како 
уживо, тако и виртуелно, са 
предавачима и младим ис-
траживачима из других зе-
маља, посвећеним разноли-
ким темама, те да са њима 
размене знања и мишљења.

Осим очигледних погод-
ности које својим полазни
цима мастер програм „Кул-
турна и интелектуална исто-
рија између Истока и Западаˮ 
пружа – у виду двојне мастер 
дипломе, академског и ис-
траживачког усавршавања, 
нових становишта и подршке 
у даљем раду – овај вид сту-
дирања пружа и сасвим ново 
животно искуство, обогаће-
но трајним пријатељ ствима, 
плодоноснима са ра  дњама и 
радошћу према новинама и 
непознаницама. Ова изузет-
на прилика, коју већ четири 
године заједничким снагама 
обнављају, одржавају и уна-
пређују проф. др Јерг Шулте 
и др Драгана Грбић, од стра-
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не Института за славистику, 
и проф. др Бошко Сувајџић, 
управник Катедре за српску 
књижевност са јужносло-
венским књижевностима, 
доц. др Мина Ђурић, адми-
нистратор сарадње, уз под-
ршку бројних професори са 
ове Катедре као и Катедре 
за славистику, Катедре за 
српски језик са јужнословен-
ским језицима, Катедре за 
германистику и Катедре за 
општу књижевност и теорију 
књижевности, осим о зна-
чају и месту српског језика 
и књижевности у токовима 
европске хуманистичке тра-
диције, сведочи и о пожрт-
вовању и спремности да се 
различитости у сваком смис-
лу прихвате зарад пружања 
простора младима који тек 
почињу да се баве науком. 
Узајамни напори првенстве-
но наведених професора, 
али и других запослених на 
Универзитету у Београду и на 
Универзитету у Келну, основ-
ни су покретач ових студија и 
не претерује се ако се каже да 
без њих овог програма не би 
било. Ипак, искуство студе-
ната који су са Универзитета 
у Београду одлазили у Келн 
оно је што овај програм чини 
живим и актуелним и за сле-
деће генерације које се шко-
лују на Филолошком факул-
тету у Београду.

Утисци:

1. Шта бисте издвојили као 
главни утисак у вези са по-
хађањем програма Култур-
на и интелектуална историја 
између Истока и Запада?

Јелена Апостоловић:  Ис-
куство рада са два ментора из 

различитих академских тра-
диција је на мене оставило 
најјачи утисак.

Јелена Славковић: Главни 
утисак је да програм пружа 
велику слободу избора тема 
и области истраживања. Под-
стицање интердисциплинар-
ности, али и охрабривање 
студената да у том правцу 
размишљају формира младе 
истраживаче спремне да од-
говоре изазовима савремене 
науке, али и да пред научну 
заједницу поставе неке нове. 
Снажан утисак остављају бро
јне радионице, предавања, ме
ђународне конференције на 
којима смо остварили значај-
на и продуктивна познанства, 
а на некима од њих учестова-
ли са својим радовима.

Јоана Пуци: Размена сту-
дената, студирање у ино-
странству и упознавање дру-
гог универзитетског система.

Ивана Димитријевић: Ко-
муникација и посвећеност 
професора и потпуна при-
лагодљивост програма инди-
видуалним интересовањима 
и афинитетима студента. Та-
кође, креативност и слобода, 
подстицање и подршка у раз-
вијању сопствених идеја.

Ана Масљонова: Мастер 
Културна и интелектуална 
историја између Истока и 
Запада је за мене било прво 
искуство учествовања у не-
ком интернационалном про-
граму и заиста сам уживала у 
томе, иако морам да признам 
да је повремено било много 
изазова.  Најважније што сам 
схватила током мог боравка 
у Келну јесте колико је свет 
велики и колико прилика је 
спреман да пружи само ако 
си отворен за њих. Под „при-

ликама” не подразумевам са
мо академску каријеру, већ и 
саморазвој и радост живота. 
Имала сам пуно среће што 
сам упознала интересантне 
и инспиративне људе који су 
ми помогли да победим своје 
веома уско схватање света.

2. Како бисте описали своје 
искуство студентске ака-
демске размене?

Јелена Апостоловић: Ин-
тензиван темпо рада, интер-
дисциплинарност на сваком 
кораку и учење страних јези-
ка „у ходуˮ.  

Јелена Славковић: Академ
ска размена је за мене била 
прилика да пратим преда-
вања области које нису уско 
везане само за књижевност. 
Да радим у неким од најзна-
чајнијих музеја, библиотека и 
архива од којих бих издвојила 
рад у архиву у Келну над ла-
тинском повељом из 14. века 
и рад у Русији у Дому Пашко-
ва и у Историјском музеју на 
Црвеном тргу над рукопис-
ним књигама.  

Јоана Пуци: Искуство сту-
дентске размене је за мене 
било одлично, јер је отворило 
пуно перспектива и аспеката 
у животу.

Ивана Димитријевић: Са 
једне стране моја размена је 
почела у летњем семестру 
ове године на неочекиван на-
чин – семестар сам пратила 
од куће преко ZOOMa због 
ограничења путовања у Евро-
пи. Упркос препрекама пре-
давања су била добро и креа-
тивно организована. Посебно 
ми се допало што професори 
у Келну подстичу  интерак-
цију са студентима на часу. 
Осећај потпуне слободе из-
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ношења мишљења и дељења 
идеја је важан део мог иску-
ства на овој размени. 

Ана Масљонова: С почетка 
је било помало збуњујуће то 
што програм оставља много 
слободе, а мени, која сам на-
викла на веома строг руски 
систем, није било одмах јас-
но како да се уклопим у ново 
окружење. Међутим, дирек-
тор програма проф. др Јерг 
Шулте нас је водио кроз све 
бирократске процедуре и увек 
је био спреман да разговара о 
и нашим бригама и о нашим 
идејама. Студенти који су та-
кође похађали овај програм 
такође су увек били веома дру-
жељубиви и предусретљиви 
уколико би се јавио било какав 
проблем.  Много сам ужива-
ла пишући свој мастер рад и 
верујем да ми је ово искуство 
помогло у избору моје будуће 
академске каријере. 

3. Како је похађање про-
грама Културна и интелек-
туална историја између 
Ист о ка и Запада утицало 
на ваше даље образовање/

истраживање/усавршавање 
или како мислите да ће у 
будућности утицати?

Јелена Апостоловић: Упра
во се бавим изналаже њем 
начина за студирање двојних 
докторских студија, а верујем 
да ће утемељење будућих ис-
траживања на методологији 
филолошке критике свој уз-
рок имати управо у похађању 
овог програма.

Јелена Славковић: Поха
ђање програма определило је 
моја даља научна стремљења, 
значајно утицало на избор 
теме за докторску дисерта-
цију и формирало ме као 
истраживача. Можда најваж-
није од свега, отклоњен је 
страх од великог, од језичке 
баријере.

Јоана Пуци: Научила сам 
колико је важно истраживати 
и радити са великима базама 
података.

Ивана Димитријевић: Кроз 
похађање програма и заје
днички рад са ментором от-
крила сам један нови свет  свет 
науке и истраживања. 

Ана Масљонова: Мој мастер 
рад је био посвећен односу Џо-
зефа Конрада према Русији и 
након што сам га написала, 
желела сам да наставим да се 
бавим мултикултуралним ве-
зама у књижевности. Због тога 
сам одлучила да се пријавим 
за интернационални програм 
докторских студија у Великој 
Британији. Верујем да је моје 
искуство студирања у Келну 
однело превагу над конкурен-
цијом и да су ме зато прихва-
тили на докторском програму 
из студија превођења на Уни-
верзитету у Ексетеру.

4. Која је ваша омиљена 
реч на српском језику?

Јелена Апостоловић: Заје
дно.

Јелена Славковић: Благо-
слов.

Јоана Пуци: Дружити се и 
шљивовица.

Ивана Димитријевић: Бај ка.
Ана Масљонова: Заиста 

волим речи „добро дошлиˮ. 
Какав диван начин да доче-
кате некога!  
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ШТА ЈЕ САД ОВО?

Lex-ИНфО

Олга Сабо 
Институт за српски језик САНУ

Eво, стигла је нова година, жељно чека-
на као тренутак када ћемо поново живе-
ти без ограничења као раније. Надам се 
да сте добро, да сте чили и спремни да 
правите велике планове за наредних 365 
дана, спремни за нови подухвате. 

Зато имам један предлог за вас. Про-
будите свој истраживачки дух, и као 
Индијана Џонс крените кроз 21. књигу 
Речника САНУ тражећи нпр. најста-
рију и најнеобичнију реч. 

Верујте ми на реч да не можете ни да 
замислите куда ће вас све одвести једна 
оваква потрага кроз

Речник српскохрватског  
књижевног и народног језика,  

књига xxI,  
погдекад(а)-покупити,  

Српска академија наука  
и уметности,  

Институт за српски језик САНУ:  
Београд, 2019.

Па срећно! 

ДА Ли је То То?

1. КОНФРОНТИРАТИ
а) енергично брисати фротиром 
б) упоредно одмеравање, суочавање, су-

чељавање
в) марширати у фронталном ставу

2. КРЕАТУРА
а) жена која креира 
б) скраћеница за “креативна тура”
в) особа без квалитета, без вредности, 

ништавило, наказа

3. КРЧМИТИ
а) продавати на мало, на комад, на кило-

грам
б) зидати крчму
в) раскрчивати део шуме, ливаде и сл.
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Речи из ДАвНиНА
копаница
предмет (чамац, гусле, посуда и сл.) начињен 
дубљењем комада дрвета, дебла и сл.

По казивању Милоша Вујовића ... његови су се сељаци за 
превоз преко Дрине раније служили “лађицама” (копани-
цама...) које су биле “ископана” јањена или јасикова дебла 

(РСАНУ 10)

косир
алатка са српастим сечивом за сасецање грана, 
жбунова, лозе и сл.

Калемило се ножем, косиром и секиром.

     (РСАНУ 10)

СТИХ ЗА УЖИВАЊЕ

бАјАЛицА

Мливо под прстима. Тмуран је данас дан. По зидовима
простирке младих везиља. Одумиру боје, сликарко.
На рубу стола. Грана вишње пред кућом лебди. Стигао
је пакет са сребрњацима, сликарко.
Леним се. Запада сунце, а мисли се твоје ковитлају.
Отварам прозор да прхнеш, сликарко.
Лађари долазе. На зидовима отисци твојих дугих прстију.
На пешчаном дну реке претражуј, сликарко.
Црн образ. Проветри собу, изгнај пацове и лептире. Кад
отвор постане већма широк прођи и ти, сликарко.
Ниче камен. На ред кућа пада сенка. Искре ниоткуда.
Обазри се пажљиво. Размести столове, сликарко.
Кошнице иза куће. Прошетај нага шумом. Све саме тачке на
рукама. У лов, у лов, сликарко.
И столетни храст. Рупе на поду попуни црном земљом са
суседних њива. Спали завесе са прозора, сликарко.
Ложиште спремно. Приготови и врелу воду, да ноге паримо.
Коло да се игра, зидни часовник да се чује, сликарко.
Грозничава пређа. Од сламе кревет покрај огњишта. Крилај
кроз прозор, врати се, претражи собу, сликарко.
Мливо под прстима. Тмуран је дан, сликарко.

(Милутин Петровић: бајалица) 

ПРЕПОРУЧУЈЕМО – ПОГЛЕДАЈТЕ

1. Ковачевић, Душан:  
Ја то тамо певам, Лагуна,  

Београд 2020.

2. Ристовић, Ана: Књига нестајања, 
Архипелаг, Београд 2020.

(одговор: 1. б, 2. в, 3. а)

g

g

g
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АКТУЕЛНОСТИ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕђИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Јадранка Милошевић

О Н Л А Ј Н   НАСТАВА            

После проглашења масов-
не епидемије у свету и у на-
шој земљи морало је  доћи до 
промена у читавом друштву. 
То је условило прелазак на 
другачији вид рада који се од-
разио и на школски систем. 
У вези с тим, Министарство 
просвете, науке и техноло
шког развоја у сарадњи са 
За водом за унапређивање 
обра зовања и васпитања орга 
низовало је онлајн наставу 
за спровођење наставног про-
цеса и у измењеним друштве-
ним околностима. Намера 
надлежних у Министарству 
просвете била је да се настави 
одржавање наставе како уче-
ници не би изгубили велики 
број часова који се у неизвес-
ним околностима не може 
надокнадити.

Том приликом предло-
жен је и одабран знатан број 
наставника српскога језика 
који су показали изузетне ре-
зултате у досадашњем раду. 
Наставницима је поверен по
сао да изводе наставу по 
принципу удаљеног присту-
па. Сачињен је план који са-
држи одређени број часова, 
наслов сваке наставне једи-
нице као и временску дина-
мику снимања и емитовања 
часова српскога језика. 

Током планирања наставе 
на даљину акценат је стављен 
на следеће елементе обра-
зовноваспитног процеса:

– процес учења, 

– праћење и вредновање 
наставе и учења,

– међупредметне компе-
тенције. 

Сам процес учења усме-
рен је ка одабиру различитих 
стратегија учења са разно-
врсним приступима, метода-
ма и техникама учења. Како 
у измењеним околностима 
није било могуће реализова-
ти традиционални приступ, 
или не у потпуности, пре-
шло се на онлајн наставу. На 
тај начин је опстао наставни 
процес а онлајн настава се 
показала као једина алтер-
натива да не дође до потпу-
ног прекида у процесу учења 
што би за ученике имало да-
лекосежне последице.

Ученици свакодневно при  
ступају онлајн часовима, по-
сећују Гугл учионицу, одр-
жавају контакте са предмет-
ним наставницима. Праћење 
и вредновање ученичких по-
стигнућа и даље се остварује 
у виду писмених провера 
знања.

Такође се у одређеној ме
ри остварују и међупредмет-
не компетенције. Подсећамо 
ко је су у питању: компетен-
ција за учење, комуникација, 
рад са подацима, дигитал-
на компетенција, решавање 
проблема, сарадња, одговор-
но учешће у демократском 
друштву, одговоран однос 

према здрављу, естетичка 
компетенција, предузимљи-
вост и оријентација ка пре-
дузетништву.

На који начин се остварују 
међупредметне компетенци
је и како томе доприноси он-
лајн настава? 

Путем ове врсте учења уче
ник мора да има рачунар и 
интернет мрежу, а самим 
тим показује како користи 
рачунар за учење. Креатори 
онлајн часова из српскога је-
зика , односно, српског језика 
и књижевности су познати и 
успешни професори. Њихов 
рад се ставља на увид и оце-
ну читаве шире јавности. На 
овим часовима често се упо-
требљава PowerPoint презен-
тација. Ученик може да пла-
нира сопствено учење, има 
могућност више пута да пре-
гледа исту презентацију ако 
нешто нису најбоље разумео, 
да врати одређене слајдове 
на почетак, да забележи све 
што ће му омогућити лак-
ше учење, да се боље уживи 
у уметничку стварност. Код 
ученика се јача компетен-
ција за учењем јер он постаје 
самосталан у савладавању 
задатака и креирању соп-
ственог времена. Ученик по-
стаје члан одређене вршњачке 
гру пе у којој размењује ис-
куства у решавању задатака 
и проблема. На тај начин 
унапређује се међупредме

Svet reci 51-52.indd   71 26.1.2021.   12:08:21



Свет 
речи

72

[kolski  `ivot

тна компетенција која се 
од но си на комуникацијске 
ве штине. У својој групи уче-
ник успоставља сарадњу, 
усавршава рад на рачунару 
и унапређује дигиталну ком-
петенцију. Често добија ис-
траживачке задатке и то га 
наводи на прикупљање, ода-
бир и класификацију пода-
така. Како би на време савла-
дао све задатке, ученик мора 
да тражи помоћ од других, 
да слуша туђе инструкције 
али и да наметне своје. На тај 
начин он више није пасивни 
посматрач у учионици него 
показује смисао ка преду-
зимљивости. С обзиром да 
се читава популација нашла 
пред великим изазовом за 
бригу о здрављу, код учени-
ка се такође буди одговор-
нији однос према здрављу. 

Онлајн настава је само јед-
на од техника извођења на-

ставе и најбоље је комбино-
вати је са другим начинима 
одржавања наставе. Међу-
тим, у ограниченим околно-
стима, таква врста наставе са 
својим предностима и недо-
стацима, постаје неизбежна 
у одређеној мери и одређе-
ном времену.

Шта су добре стране он
лајн часова српског јези ка 
приказаних путем Power Point 
презентација? 

Садржина тих часова не 
презентује се само вербал-
но него и визуелно. Суге-
стивност илустрација код 
ученика буди интересовање 
за даље истраживање, упо-
тпуњује се очигледност и 
могућност да се једна мате-
рија смести у одређени про-
стор и време. Ученик више 
није неми посматрач већ се 
уживљавањем у поједине 
инсерте из филмова осећа 

као актер али и као крити-
чар једнога времена. Код 
ученика се побуђује мотив 
за критичким мишљењем и 
расуђивањем на основу пове-
зивања градива. Путем овак-
вих часова ученик може ре-
шавати асоцијације, квизове, 
укрштенице, креативне сла-
галице и игрице које воде ка 
решавању проблема. На тај 
начин ученик не стиче само 
тренутно знање из одређене 
области него је подстакнут и 
инспирисан за стално усавр-
шавање које га води ка функ-
ционалном знању.   

Онлајн наставу извели су 
професори српскога језика 
из читаве Србије, али вреди 
поменути имена: Милорад 
Дашић, Анђелка Петровић, 
Ненад Гугл, Гордана Ко-
стић, Марина Панић, Марио 
Бадјук…                          

НАСТАВА  НА ДАљИНУ У II ПОЛУГОДИШТУ ШКОЛСКЕ  
2020. ГОДИНЕ 

До краја школске године 
непрекидно је била под лу-
пом  настава на даљину.  Уче-
ници већ обрађују ову тему у 
својим школским листовима 
и часописима, а наставници, 
наравно, на семинарима и у 
својим часописима.  

Свет речи такође покреће 
ову тему. Знамо да ово није 
избор наставника него једи-
ни могући школски настав-
ни рад у тешким животним 
околностима у време прогла-

шене пандемије  корона ви-
руса (Covid 19).

Пажљиво проучите при-
ложене примере, сачини-
те своја резимеа, затим 
тест-питања која следе по-
сле завршеног предавања. 
Размислите колико се питања 
из ових лекција укључују у 
систематизацију пређеног 
градива. Тај комплекс пи-
тања увек ће имати  одређе-
но место, на крају школске 
године, или на матури? 

Да ли вам је онлајн наста-
ва много одузела, на шта вас 
је упутила и шта је требало 
сами да урадите? Да ли сте 
морали да промените и на-
чин учења? Да ли је то, мо-
жда, добро? 

Проверимо сва наша раз-
мишљања на узорним преда-
вањима  најбољих стручњака.

Посматрајмо  предавања  
о истој теми са различитим 
презентацијама. Запазите у 
чему се све разликују. 
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МАРИО БАДЈУК

ЛЕКСИКОЛОГИЈА, 
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ 

(трећи разред)

Увод:
НА ДАНАШЊЕМ ЧАСУ 

БАВИЋЕМО СЕ ЛИНГВИ-
СТИЧКОМ НАУЧНОМ 
ДИЦИПЛИНОМ, ЛЕКСИ-
КОЛОГИЈОМ И ДЕФИНИ-
САЋЕМО ОСНОВНЕ ПОЈ-
МОВЕ 
* НАКОН ЧАСА, ОЧЕКУ 

ЈЕМ ДА ЋЕТЕ МОЋИ:  де-
финишете област проуча-
вања лексикологије;

* ЗАТИМ ДА разликујете 
области проучавања лек-
сикологије у ужем смислу 
и лексикологије у ширем 
смислу;

* уочите разлику између 
ПОЈМОВА реч  и лексемА;

* дефинишете појам лексе-
ме;

* ПРИТОМ, НАУЧИЋЕМО 
РАЗЛИЧИТЕ ТИПОВЕ 
ЛЕКСЕМА, ОДНОСНО 
РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ  јед-
ночланИХ и вишечланИХ 
лексемА;

* И пунозначнИХ и непуно-
значнИХ лексемА;

УКАЗАЋЕМО И НА од-
носе међу лексемама

* КАО И НА ЛЕКСИЧКУ 
вишезначност
ДА БИСМО НА КРАЈУ 

БИЛИ ОСПОСОБЉЕНИ ДА 
сврстамо лексеме у лексички 
систем

С ОБЗИРОМ НА ТО ДА 
СМО НА ПОЧЕТКУ РЕКЛИ 
ДА ЈЕ ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

ЛИНГВИСТИЧКА НАУЧНА 
ДИСЦИПЛИНА, ДАКЛЕ БА
ВИ СЕ ПРОУЧАВАЊЕМ ЈЕ-
ЗИКА, ЈЕР ЛИНГВИСТИКА 
ЈЕ НАУКА О ЈЕЗИКУ, ПОД-
СЕТИЋЕМО СЕ ДРУГИХ 
ЛИН ГВИСТИЧКИХ НАУЧ-
НИХ ДИСЦИПЛИНА

КОЈЕ НАУЧНЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЕ ПОЗНАЈЕШ? 

ТАКО ЈЕ, ФОНЕТИКА ЈЕ 
НАУКА О ГЛАСОВИМА 

МОРФОЛОГИЈА  НАУКА 
О ОБЛИЦИМА И ВРСТАМА 
РЕЧИ 

СИНТАКСА  НАУКА О 
ФУНКЦИЈАМА РЕЧИ У РЕ-
ЧЕНИЦИ 

ТВОРБА РЕЧИ  НАУКА 
О ГРАЂЕЊУ РЕЧИ 

У ДРУГОМ УВОДНОМ ЗА
ДАТКУ Дефинисаћемо зна
чење речи кућа?

РАЗМИСЛИТЕ КАКО БИ 
 СТЕ НАЈОПШТИЈЕ САОП
ШТИЛИ ШТА ЗНАЧИ ОВА 
РЕЧ) 

Кућа је зграда за стано-
вање ПОРОДИЦЕ, ЧОВЕКА/ 
А МОЖЕМО ЈЕ ДЕФИНИ-
САТИ И ПОЈМОМ дом.

САДА ПРОБАЈМО ДА Де-
финишимо још нека значења 
речи кућа која нису у вези са 
живљењем човека (ВЕЋ УЗ-
МИМО НЕКО ДРУГО ЖИВО 
БИЋЕ)? 

ТАКО ЈЕ, РЕЧ КУЋА МО-
ЖЕМО ДЕФИНИСАТИ НЕ 
САМО У ВЕЗИ СА ЧОВЕ-
КОМ, ВЕЋ СЕ МОЖЕ ОДНО-
СИТИ И НА ДРУГА БИЋЕ И 
ДРУГЕ СИТУАЦИЈЕ

Кућа за птице/кућа за 
пса; ТАКО ЈЕ, ЈОШ ЈЕДНА 
ОДЛИЧНА ИДЕЈА КУЋА 

МОЖЕ ЗНАЧИТИ И ГРАД-
СКА КУЋА ШТО СЕ ОДНО-
СИ НА ЗГРАДУ СКУПШТИ-
НУ ОПШТИНЕ 

ИЗ ЗАДАТКА МОЖЕМО 
ЗАКЉУЧИТИ ДА НАМ У 
НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИ-
НАМА КОЈЕ СМО НАВЕ-
ЛИ НЕДОСТАЈЕ ЛИНГВИ
СТИЧКА НАУЧНА ДИС-
ЦИПЛИНА КОЈА СЕ БАВИ 
ПРВЕНСТВЕНО ЗНАЧЕ ЊЕМ 
РЕЧИ. При том, имајте у 
виду да смо у овом задатку 
видели да нека реч има своје 
карактеристично, дефиниса
но значење, али и да може 
имати више значења.
* Управо се значењем речи 

и различитим односима 
међу њима бави лингви-
стичка научна дисципли-
на ЛЕКСИКОЛОГИЈА.

* САМО ПОРЕКЛО ТОГ 
ТЕРМИНА НАМ УКАЗУЈЕ 
НА ПРЕДМЕТ ЊЕНОГ 
ИНТЕРЕСОВАЊА НАИ-
МЕ ТЕРМИН ЛЕКСИ-
КОЛОГИЈА НАСТАЈАО 
ОД РЕЧИ ЛЕКСИС ШТО 
ЗНАЧИ РЕЧ И ЛОГОС 
ШТО ЗНАЧИ НАУКА

* ПРИ ТОМ, ЛЕКСИКО-
ЛОГИЈА ИМА СВОЈ УЖИ 
ПРЕДМЕТ ИНТЕРЕСО-
ВАЊА, ШТО ПРОУЧА-
ВА ЛЕКСИКОЛОГИЈА У 
УЖЕМ СМИСЛУ. АЛИ, 
УКЉУЧУЈЕ У ПРЕДМЕТ 
СВОГ НАУЧНОГ ИНТЕ-
РЕСОВАЊА И ДРУГЕ ОБ-
ЛАСТИ ЗНАЧАЈНЕ ЗА 
ЗНАЧЕЊА РЕЧИ, ШТО 
ЈЕ ПРЕДМЕТ ЛЕКСИКО-
ЛОГИЈЕ СХВАЋЕНЕ У 
ШИРЕМ СМИСЛУ.
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Главни део:

* ЛЕКСИКОЛОГИЈА У 
УЖЕМ СМИСЛУ ЗАНИ-
МА СЕ ЗА Значења речи

* ЗАТИМ, ИНТЕРЕСУЈЕ СЕ 
ЗА Значењске односе међу 
речима

* Као крајњи резултат циљ 
лексикологије је да напра-
ви поделе међу речима и 
опише Састав лексике јед-
ног језика

* На овом часу бавићемо се 
поделом речи у лексичком 
систему према

□ Пореклу речи

□ И према Сфера употребе 
речи И ПРЕМА САСТАВУ 
РЕЧИ 
ТАКОЂЕ, ЛЕКСИКОЛО

ГИ ЈА СЕ ИНТЕРЕСУЈЕ И 
ЗА РЕЗУЛТАТЕ ДРУГИХ 
ДИС ЦИПЛИНА КОЈЕ СУ У 
БЛИСКОЈ ВЕЗИ СА ОСНОВ-
НИМ ЛЕКСИЧКИМ ПРОУ-
ЧАВАЊИМА

ЛЕКСИКОЛОГИЈА ПО-
СМАТРАНО У ШИРЕМ СМИ  
СЛУ У ПРЕДМЕТ СВОГ НА-
УЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА 
УКЉУЧУЈЕ И САЗНАЊА 
ИЗ ОБЛАСТИ

ФРАЗЕОЛОГИЈЕ (ОДНО
СНО НАУКЕ О УСТАЉЕ-
НИМ ИЗРАЗИМА)

ОНОМАСТИКЕ (НАУКЕ 
КОЈА ПРОУЧАВА ИМЕНА 
И НАЗИВЕ)

ЕТИМОЛОГИЈЕ (НАУКЕ 
КОЈА ПРОУЧАВА ПОРЕК-
ЛО НАСТАНКА РЕЧИ)

ЛЕКСИКОГРАФИЈЕ (НА-
УКЕ КОЈА СЕ БАВИ РЕЧНИ-
ЦИМА И ТИПОВИМА РЕЧ-
НИКА) 

ВИДЕЛИ СМО ДА СВАКА 
НАУЧНА ЛИНГВИСТИЧ-

КА ДИСЦИПЛИНА ИМА 
ТЕРМИН ЗА НАЈМАЊУ ЈЕ  
ДИНИЦУ ТОГ СИСТЕМА 
( Ф О Н Е Т И К А  Ф О Н Е М У 
МОРФОЛОГИЈАМОРФЕМУ 
СИНТАКСАСИНТАКСЕ-
МУ), ТАКО ЋЕМО И У ОБ-
ЛАСТИ ЛЕКСИКОЛОГИЈЕ 
ИЗДВОЈИТИ ТЕРМИН КОЈИ 
СЕ ОДНОСИ НА НАЈМАЊУ 
ЈЕДИНИЦУ ЛЕКСИКОЛО-
ГИЈЕА ТО ЈЕ ЛЕКСЕМА. 
МЕ  ЂУТИМ, МОРАМО РАЗ-
ЛИКОВАТИ ПОЈАМ ЛЕКСЕ-
МА ОД ПОЈМА РЕЧ, ЈЕР ВИ-
ДЕЛИ СМО ДА СЕ У МОР-
ФОЛОГИЈИ  ПРОУЧАВАЈУ 
ОБЛИЦИ РЕЧИ, А У СИН-
ТАКСИ ФУНКЦИЈА РЕЧИ У 
РЕЧЕНИЦИ. ПРЕМА ТОМЕ, 
ПОЈАМ РЕЧ СЕ ДРУГАЧИЈЕ 
САГЛЕДАВА КАКО У НАВЕ-
ДЕНИМ НАУКАМА ТАКО 
И У ЛЕКСИКОЛОГИЈИ. ТО 
МОРАМО ИМАТИ НА УМУ 
С ОБЗИРОМ НА ТО ДА СЕ 
ПОНЕКАД НЕ ПРАВИ РАЗ-
ЛИКА ИЗМЕЂУ ОВА ДВА 
ПОЈМА.

КАКО ЋЕМО РАЗЛИКО-
ВАТИ ПОЈМОВЕ ЛЕКСЕМА 
И РЕЧ?

НАВЕЛИ СМО ПРИМЕР 
РИБА РИБИ ГРИЗЕ РЕП

У ТОМ ПРИМЕРУ ИМА-
МО ЧЕТИРИ ОБЛИКА РЕ
ЧИ РИБА У НОМИНАТИВУ 
ЈЕДНИНЕ, РИБИ У ДАТИ-
ВУ ЈЕДНИНЕ, ГРИЗЕ ГЛА-
ГОЛ У ПРЕЗЕНТУ И РЕП 
У АКУЗАТИВУ ЈЕДНИНЕ. 
МЕ  ЂУТИМ, АКО БИСМО 
ДЕФИНИСАЛИ ЗНАЧЕЊА 
ОВИХ ЈЕДИНИЦА УОЧИЛИ 
БИСМО ДА ИМАМО ТРИ 
ЈЕДИНИЦЕ КОЈЕ ИМАЈУ 
СВОЈЕ ЗНАЧЕЊЕ, БУДУЋИ 
ДА ЈЕ ИМЕНИЦА РИБА ЈЕ-
ЗИЧКА ЈЕДИНИЦА КОЈА 
СЕ ОДНОСИ НА ИСТИ 

ПОЈАМ, ОВДЕ ОСТВАРЕН У 
ДВА ГРАМАТИЧКА ОБЛИ-
КА (ЈЕДНОМ У НОМИНА-
ТИВУ А ДРУГИ ПУТ У ДА-
ТИВУ)

ПРЕМА ТОМЕ, РЕЋИ ЋЕ
МО ДА ЈЕ ЛЕКСЕМА најмања 
језичка јединица лексиколо-
гије под којом се подразуме-
вају сви граматички облици и 
сва значења једне речи

А ДА ЈЕ РЕЧ (ИЛИ ПРЕ
ЦИЗНИЈЕ РЕЧЕНО) МОРФО
СИНТАКСИЧКА РЕЧ упо-
треба лексеме у тексту, у јед-
ном од својих облика и мо-
гућих значења.

КАО ШТО ВИДИМО У 
НАВЕДЕНОМ ПРИМЕРУ, 
У РЕЧНИКУ (У ОВОМ СЛУ-
ЧАЈУ УЗЕЛИ СМО ПРИ-
МЕР ИЗ ЈЕДНОТОМОГ РЕЧ-
НИКА МАТИЦЕ СРПСКЕ) 
ЛЕКСЕМА СЕ ОДНОСИ НА 
СВА МОГУЋА ЗНАЧЕЊА 
РЕЧИ КУЋА (ОВДЕ СМО 
НАВЕЛИ НЕКОЛИКО, АЛИ 
У РЕЧНИКУ ЈЕ НАВЕДЕ-
НО ЈОШ МНОШТВО ЗНА-
ЧЕЊА) КАО И ОСНОВНА 
ИНФОРМАЦИЈА О РОДУ, 
АКЦЕНАТ (У ДРУГИМ РЕЧ-
НИЦИМА ИЛИ ДРУГИМ 
ОДРЕДНИЦАМА МОГУ БИ  
ТИ НАВЕДЕНЕ И ДРУГЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ: О ТОМЕ 
КОЈОЈ ВРСТИ ПРИПАДА, 
ИМА ЛИ СИНОНИМЕ, ДА 
ЛИ СЕ КОРИСТИ ФИГУРА-
ТИВНО И ТАКО ДАЉЕ)

У ДРУГОМ ПРИМЕРУ ВИ-
ДИМО ДА СЕ ИМЕНИЦА 
КУЋА У КОНКРЕТНОЈ ЈЕ-
ЗИЧКОЈ СИТУАЦИЈИ МО  
ЖЕ КОРИСТИТИ У НОМИ-
НАТИВУ, ГЕНИТИВУ, ДА-
ТИВУ И У ЈЕДНОМ ЗНА-
ЧЕЊУ. У ПРВОМ ПРИМЕРУ, 
РЕЦИМО, ОД МНОШТВА 
ЗНАЧЕЊА КОРИСТИ ЗНА-
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ЧЕЊЕ ЗГРАДА ЗА СТАНО-
ВАЊЕ, АЛИ НЕ И ДРУГА 
ЗНАЧЕЊА КОЈА СУ МО-
ГУЋА ЗА ДАТУ ЛЕКСЕМУ.

ИНФОРМАЦИЈА КОЈУ ДА 
  ЈЕ ДРУГАЧИЈИ ПАДЕЖ (ИМЕ 
НОВАЊЕ, ОДВА ЈА ЊЕ, ЦИЉ  
ДОДАЈЕ САМО НИЈАНСУ 
ЗНАЧЕЊУ АЛИ НЕ РЕМЕТИ 
ОСНОВНО ЗНА ЧЕЊЕ НА 
КОЈЕ СЕ ОВА КОНКРЕТНА 
РЕАЛИЗАЦИ ЈА РЕЧИ У РЕ-
ЧЕНИЦИ ОДНОСИ. 

Лексема је заправо  језич-
ки знак којим се означавају 
сви могући појмови у ванје-
зичкој стварности на које се 
тај знак односи.

Према томе да ли имају 
могућност именовања и оз-
начавања појмова лексеме 
се деле на пунозначне, дакле 
оне које имају значење у пра-
вом смислу речи и непуно-
значне, оне које само указују 
на односе у реченици.

□ Пунозначне су ИМЕНИЦЕ
□ ПРИДЕВИ
□ ЗАМЕНИЦЕ
□ ГЛАГОЛИ
□ БРОЈЕВИ
□ Непунозначне су ПРИЛО-

ЗИ
□ ПРЕДЛОЗИ
□ ВЕЗНИЦИ
□ РЕЧЦЕ
□ УЗВИЦИ 

□ Неке лексеме могу имати 
само једно значење

□ Број моносемичних речи 
је мали:
термини
називи за месеце
бројеви

• Већина лексема, са друге 
стране, има више значења

• Овде смо издвојили лексе-
му глава. Тако 

□ Глава може означавати 
део тела (горњи, окру-
гласт)

□ Глава  део ексера (горњи, 
округласт)
Глава  породице (на врху 

хијерархије)
Оно што овде можемо уо-

чити јесте да једна лексема 
шири своја значења по некој 
сличности ПОЈМОВА КОЈЕ 
ОЗНАЧАВАЈУ. ПРВА ДВА 
ЗНАЧЕЊА ЛЕКСЕМЕ ГЛА-
ВА СЛИЧНА СУ ПО ТОМЕ 
ШТО СЕ ОДНОСЕ НА ПОЈ-
МОВЕ КОЈИ СУ НА ГОРЊОЈ 
ПОВРШИНИ И ОКРУГЛА-
СТОГ ОБЛИКА.

ТРЕЋЕ ЗНАЧЕЊЕ ТА-
КОЂЕ СЕ ДОВОДИ У ВЕЗУ 
СА ПРОСТОРНОМ КА-
ТЕГОРИЈОМ ГОРЕ, ПА ЈЕ 
ТАКО ГЛАВА ПОРОДИЦЕ 
ОНАЈ КОЈИ ЈЕ НА ВРХУ 
ХИЈЕРАРХИЈЕ У ТОЈ ПОРО-
ДИЦИ

ДАКЛЕ, ЗНАЧЕЊА СЕ 
ШИРЕ ПОРЕЂЕЊЕМ ПО 
НЕКОЈ СЛИЧНОСТИ МЕЂУ 
ПОЈМОВИМА. 

СЕТИЋЕТЕ СЕ СТИЛ-
СКИХ ФИГУРА МЕТАФО-
РЕ, МЕТОНИМИЈЕ И СИ-
НЕГДОХЕ. МЕТАФОРА ЈЕ 
СТИЛСКА ФИГУРА КОЈА 
НАСТАЈЕ ПОРЕЂЕЊЕМ 
ДВА ПОЈМА ПО СЛИЧНО-
СТИ ЈЕДНЕ ИЛИ ВИШЕ 
ОСОБИНА. 

УПРАВО НА ТАЈ НА-
ЧИН ДОЛАЗИ И ДО ВИ-
ШЕЗНАЧНОСТИ ИЛИ ПО-
ЛИСЕМИЈЕ ЛЕКСЕМА

ЛЕКСЕМА КОРИТО ИМА  
НАЈМАЊЕ ДВА ЗНАЧЕ ЊА 
 КОРИТО РЕКЕ И КОРИ-
ТО ЗА КУПАЊЕ. ОВА ДВА 
ЗНАЧЕЊА НАСТАЛА СУ 
ДОВОЂЕЊЕМ У ВЕЗУ ДВА 
ПОЈМА ИЗ ВАНЈЕЗИЧКЕ 
СТВАРНОСТИ КОЈИ СУ 

СЛИЧНИ ПО СЛЕДЕЋИМ 
ОСОБИНАМА, ОБА СУ ИС-
ПУЊЕНА ВОДОМ И ОБА 
СУ ОВАЛНОГ ОБЛИКА. 

ЛЕКСЕМА НОГА МОЖЕ 
ИМАТИ НАЈМАЊЕ ТРИ 
ЗНАЧЕЊА. ОДНОСИ СЕ 
НА НОГУ КАО ДЕО ТЕЛА, 
НОГУ СТОЛИЦЕ ИЛИ СТО-
ЛА ИЛИ НОГУ КАО ДЕО 
МОСТА КОЈИ СЛУЖЕ ЗА 
ПОДУПИРАЊЕ. УПРАВО ПО 
ОСОБИНИ ПОДУПИРАЊА 
ПРЕДМЕТА ИЛИ ТЕ ЛА 
ЛЕКСЕМА НОГА ПРОШИ-
РИЛА ЈЕ СВОЈЕ ЗНАЧЕЊЕ 

ЗАДАТАК

По којој сличној особини 
се развила полисемија код 
лексеме зуб?

ОВА ЛЕКСЕМА МОЖЕ 
ЗНАЧИТИ
* Зуб  орган у човековој ви-

лици
* Зуб  изрезак на тестери, 

чешљу
* Одговор  оштрина, сечење 

У ЈЕДНОМ РЕЧНИКУ 
ИЛИ ЛЕКСИКОНУ НАЛАЗИ 
СЕ ВЕЛИКИ БРОЈ ЛЕКСЕМА. 
САСТАВ ЛЕКСИКЕ ЈЕ РАЗ-
НОЛИК И ШИРОК, А ЗАДА
ТАК ЛЕКСИКОЛОГИЈЕ ЈЕ 
ДА УОЧИ ВЕЗЕ МЕЂУ ЛЕК-
СЕМАМА ПО РАЗЛИЧИТИ  М 
КРИТЕРИЈУМИМА.

ИЗДВОЈИЛИ СМО ТРИ 
НАЧИНА ПОДЕЛЕ ЛЕКСЕ-
МА

ПОДЕЛА ПО ПОРЕКЛУ
ПРЕМА ТОМЕ ДА ЛИ СУ 

ЛЕКСЕМЕ ДОМАЋЕГ, ИЗ-
ВОРНО СРПСКОГ ПОРЕКЛА 
ИЛИ СУ УШЛЕ У СРПСКИ 
ЈЕЗИК ИЗ ДРУГИХ ЈЕЗИ-
КА ДЕЛИМО ИХ НА ПО-
ЗАЈМЉЕНИЦЕ И ДОМАЋЕ 
РЕЧИ
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РЕЧИ КОЈЕ СУ ПРОНА
ЂЕНЕ У СТАРИМ ТЕКСТО
ВИМА, КАДА ЈОШ УВЕК 
НИЈЕ ПРЕПОЗНАТ УТИ-
ЦАЈ СТРАНОГ ЈЕЗИКА НА 
СРПСКИ ИЛИ СЕ НЕ НАЛА-
ЗЕ У ДРУГИМ ЈЕЗИЦИМА 
СМАТРАЈУ СЕ ДОМАЋИМ, 
ИЗВОРНО СРПСКИМ РЕ-
ЧИМА

• КЛАС
• ЉУБАВ
• ПОШТЕЊЕ
• СИР
• ПОТОК
• ГВОЖЂЕ
• ЦРН
• ЛЕКАР
• РАДОСТ

СА ДРУГЕ СТРАНЕ, ПРА-
ВИМО РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ 
ЛЕКСЕМА ПРЕМА ТОМЕ 
У КОЈОЈ СФЕРИ СЕ УПО-
ТРЕБЉАВАЈУ. ВЕЋИНУ ЛЕК  
СИКОНА ЧИНЕ РЕЧИ КОЈЕ 
СЕ УПОТРЕБЉАВАЈУ У СВА-
КОЈ СИТУАЦИЈИ. МЕЂУ-
ТИМ, НЕКЕ ЛЕКСЕМЕ СЕ 
УПО ТРЕБЉАВАЈУ САМО У 
СПЕЦИФИЧНИМ ГОВОР-
НИМ СИТУАЦИЈАМА

ИСТОРИЗМИ
ПРЕМА СЛОЖЕНОСТИ 

ЛЕК СЕМЕ  ДЕЛИМО НА ЈЕ
ДНОСЛОЖНЕ, ОНЕ КОЈЕ 
СЕ САСТОЈЕ ОД САМО ЈЕД-
НЕ РЕЧИ, И ВИШЕСЛОЖНЕ 
ЛЕКСЕМЕ САСТАВЉАНЕ ОД 
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ РЕЧИ 

ЛЕКСЕМЕ ДОЛАЗЕ У РА
ЗЛИЧИТЕ ОДНОСЕ ПРЕМА 
ТОМЕ У КАКВЕ АСОЦИЈА-
ТИВНЕ УЛАЗЕ МЕЂУСОБ-
НО. ЛЕКСИКОЛОГИЈА ТА-
КОЂЕ ПРОУЧАВА СИНТАГ-
МАТСКЕ И ПАРАДИГМАТ-
СКЕ ОДНОСЕ МЕЂУ ЛЕКСЕ-
МАМА. ПАРАДИГМАТСКИ 
ЗНАЧИ ДА

МАДА ЛЕКСЕМЕ УЛАЗЕ 
И У ДРУГЕ ОДНОСЕ У ОВОМ 
УВОДНОМ ПРЕДАВАЊУ 
ПРЕД МЕТ НАШЕГ ИНТЕ-
РЕСОВАЊА СУ ХОМОНИ-
МИЈА СИНОНИМИЈА И АН-
ТОНИМИЈА, А ПРЕТХОДНО 
СМО ВЕЋ НЕШТО РЕКЛИ О 
ПОЛИСЕМИЈИ
* Однос између двеју или 

више речи које су потпу-
но исте по гласовном, гра-
фемском и граматичком 
облику, а потпуно разли-
читог значења

* *ЗА РЕЧИ КОЈЕ СУ У ТАК-
ВОМ ОДНОСУ КАЖЕМО 
ДА СУ ХОМОНИМИ

* *ХОМОНИМИ 

* ТАКО, ЈЕЗИЧКА ЈЕДИ-
НИЦА КОСА ОДНОСИ 
СЕ НА ТРИ ЛЕКСЕМЕ 
КОЈЕ СУ РАЗЛИЧИТОГ 
ЗНАЧЕЊА

* Коса  власи на човековој 
глави (Распустила косу)

* Коса  пољопривредна алат-
ка (Забацише косе на раме и 
одоше да косе ливаду)

* Коса  нагнута површина 
брега

* Однос речи истог или слич-
ног значења, или упућују 
на исти појам, а различи-
тог су гласовног састава

* СИНОНИМИ

* Примери: ватра  огањ; пут 
 друм; храбар  одважан; 
свемир  васиона.

* *МОРАМО ИСТАЋИ ДА 
СИНОНИМИ МОГУ ДА 
СЕ ОСТВАРЕ КАО ИСТО-
ЗНАЧНИЦЕ, ТО ЈЕСТ ДА 
СВА ЗНАЧЕЊА ЈЕДНЕ 
ЛЕКСЕМЕ ПОКЛАПАЈУ 
СА СВИМ ЗНАЧЕЊИМА 

ДРУГЕ ЛЕКСЕМЕ. МЕЂУ-
ТИМ, МНОГО ЈЕ ВЕЋИ 
БРОЈ СИНОНИМА КОЈИ 
СИ ОСТВАРУЈУ КАО 
Б Л И С К О З Н А Ч Н И Ц Е , 
ТО ЈЕСТ КАДА СЕ САМО 
ЈЕДНО ОД ЗНАЧЕЊА 
ЛЕКСЕМЕ ПОКЛАПА СА 
ЗНАЧЕЊЕМ ДРУГЕ ЛЕК-
СЕМЕ

* *РЕЦИМО ЛЕКСЕМА КУ
ЋА ЈЕ СИНОНИМИЧНА 
ЛЕКСЕМИ ДОМ САМО 
ПО ЗНАЧЕЊУ ЗГРАДА У 
КОЈОЈ ЖИВИ ЧОВЕК СА 
СВОЈОМ ПОРОДИЦОМ

* *ДОМ СТАРАЦА НИЈЕ 
СИНОНИМАН КУЋИ 
СТАРАЦА

* *ЛЕКСЕМЕ АНЂЕО И 
ЗЛАТО ИАКО НА ПРВИ 
ПОГЛЕД НЕСИНОНИМ-
НЕ МОГУ СЕ НАЋИ У СИ-
НОНИМСКОМ ОДНОСУ 
КАДА ОЗНАЧАВАЈУ ДО-
БРО ДЕТЕ, ПА КАЖЕМО 
ОН ЈЕ ЗЛАТАН ИЛИ ОН 
ЈЕ АНЂЕО

* Однос између речи које су 
супротног значења

* АНТОНИМИ

* Црн  бео; добар  зао; дати 
 узети; дан  ноћ

* *МЕЂУТИМ, И ОВДЕ КАО 
КОД СИНОНИМА МО-
РАМО УЗЕТИ У ОБЗИР 
ДА СУ ЛЕКСЕМЕ РЕТКО 
У ПОТПУНОМ АНТО-
НИМНОМ ОДНОСУ, ТЈО 
ЈЕСТ ДА СУ СВА ЗНА-
ЧЕЊА ЈЕДНЕ ЛЕКСЕМЕ 
СУПРОТНА СВИМ ЗНА-
ЧЕЊИМА ДРУГЕ ЛЕКСЕ-
МЕ.

* ПОРЕД ИНТЕРЕСОВА
ЊА ЗА УЖА ЛЕКСИ-
КОЛОШКА ПИТАЊА У 
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ШИРЕМ СМИСЛУ ЛЕК-
СИКОЛОГИЈА СЕ ОДНО-
СИ И НА ДРУГЕ ДИСЦИ-
ПЛИНЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ 
ЗНАЧЕЊИМА РЕЧИ

* ФРАЗЕОЛОГИЈОМ, ЕТИ-
МОЛОГИЈОМ, ОНОМА-
СТИКОМ И ЛЕКСИКО-
ГРАФИЈОМ

* ФРАЗЕОЛОГИЗМИ

* Устаљене језичке јединице 
састављене од најмање две 
речи, а које имају једин-
ствено значење.

* примери 

* испод жита  на превару

* кад на врби роди грожђе  
никад

* очитати лекцију  укорити

* Ахилова пета  слабост

* Злато од човека  добар човек

* *ФРАЗЕОЛОГИЈА МОЖЕ 
ПОМОЋИ ЛЕКСИКОЛО
ГИЈИ ДА БЛИЖЕ ДЕФИ-
НИШЕ ЗНАЧЕЊА ОДРЕ
ЂЕНИХ РЕЧИ. ПОНЕКАД 
И САМИ ФРАЗЕОЛОГИЗ-
МИ СЕ ТРЕТИРАЈУ КАО 

ЛЕКСЕМЕ КОЈЕ УЛАЗЕ У 
ЛЕКСИЧКИ СИСТЕМ

* Научна дисциплина која 
проучава имена и називе

* имена људи (антропони-
ми) 

* имена животиња (зоони-
ми) 

* називе биљака (фитоними) 

* називе места (топоними)

* називе планина (ороними).
Л Е К С И К О Л О Г И Ј А 

МОЖЕ ИСКОРИСТИТИ 
САЗНАЊА ОНОМАСТИ-
КЕ ДА ИСПИТА КОЛИКО 
СУ ПРОДУКТИВНЕ ЛЕК-
СЕМЕ ИЗ НЕКЕ ГРУПЕ ЗА 
ГРАЂЕЊЕ ИМЕНА
* Наука о пореклу речи.

*  Етимолози покушавају да 
утврде: 

□ када је нека реч ушла у језик

□ како је нека реч ушла у је-
зик, 

□ колико су се и на који на-
чин променили њен облик 
и значење.

□ Завршни део: 

□ НА ОСНОВУ НАВЕДЕ-
НОГ ПРИМЕРА ЛЕКСИ-
КОЛОГИЈА МОЖЕ РЕЦИ-
МО ДА ЗАКЉУЧИ КОМ 
СЛОЈУ ЛЕКСИКЕ ПО ПО-
РЕКЛУ ПРИПАДА НЕКА 
РЕЧ

* Пример: реч „етимологи
ја“ потиче од старогрчких 
речи έτυμος (étymos  ис-
тинит, тачан) и грч. λόγος 
(lógos  реч)

* У вишејезичним речници-
ма се тумаче речи неког 
страног језика матерњим 
и обрнуто, док се у једноје-
зичним речницима речи 
једног језика објашњавају 
истим језиком.

* Једнојезични речници мо  
гу бити дескриптивни (опи 
сни) и специјални. Де скрип 
тивни речници се баве 
значењем појединих речи 
књижевног (и народног) 
језика, док специјални ре 
чници могу бити: етимо-
лошки, фреквенцијски, асо 
цијативни
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Жељко Тешић

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА: О ВУКУ КАРАџИћУ 
(осми разред)

Овај час посвећен је уна-
пређивању језичке културе 
кроз читање текстова, ре-
шавање задатака и разговор 
о животу и раду Вука Ка-
раџића. Час је прилика да се 
ближе упознамо и са радом 
одређених институција у Ре-
публици Србији које брину 
о Вуковом делу и теже да то 
дело, као и дух Вуковог вре-
мена,  приближе данашњим 
генерацијама. Посебно је 
важно да се ученици основ-
не школе, нарочито у осмом 
разреду када стичу знања о 
историји српског књижев-
ног језика, заинтересују и 
информишу о поменутим 
институцијама, али и да се 
кроз то упознавање унапре-
ди њихова језичка култу-
ра. Кроз читање текстова и 
проналажење информација 
у њима, према датим зада-
цима и питањима, ученици 
постижу двоструку добит 
– проширују оквире опште 
културе коју поседују; уче 
да приступе тексту и да пре-
траже својеврсне каталоге 
текстова које садрже интер-
нет сајтови. Уз ово, а на кре-
ативан начин, разматра се и 
значај усменог изражавања и 
тежње да се оно унапреди.

За почетак часа истиче-
мо да у нашој држави, али 
и ван ње, постоји више уста-
нова културе, удружења и 
организација које као један 
од својих циљева истичу 
чување успомене на дела и 
животни Вук Стефановића 
Караџића. За потребе ове 

наставне ситуације помиње-
мо две значајне установе. Јед-
на је Центар за културу „Вук 
Караџић” у Лозници, који се 
стара о Вуковој споменкући 
у Тршићу, док је друга Музеј 
Вука и Доситеја у Београду.

Треба уочити како изгле-
да данас Вукова споменкућа 
у Тршићу, а затим пажњу 
обратити и на изглед зграде 
Музеја Вука и Доситеја.

Час ће бити организован 
на креативан и интерактиван 
начин, колико прилике и мо-
гућности ТВ наставе и наста-
ве на даљину то дозвољавају. 
Чиниће га четири својеврсне 
активности које смо одредили 
као четири игрице. Свака од 
њих биће усмерена на разли-
чите аспекте језичке културе.

Назив прве игрице је Код 
Вука у гостима. Припремамо 
се за путовање у Тршић где 
ћемо се упознати са култур-
ним наслеђем Вуковог род-
ног краја, а посебно са оним 
што данас чини музеј на 
отвореном у Тршићу. Ком-
плекс различитих грађевина, 
које су сведоци прошлости и 
свакодневног живота људи 
деветнаестог столећа, на нај-
бољи начин указује колико је 
живот Вуков у детињству, као 
и живот његових савремени-
ка био колоритан и интере-
сантан. Тај начин живота није 
био лак и људи су живели 
много више у оскудици, него 
у изобиљу, али сведочанства 
у виду архитектонских спо-
меника и њихових реплика, 
као и историјски извори које 

чине предмети за свакоднев-
ну употребу и живот одлич-
но показују све нијансе слике 
оновременог живота.

Поменути дух времена и 
слику коју чува музеј на отво-
реном, а који делује у окви-
ру Културног центра „Вук 
Караџићˮ у Лозници, овом 
приликом, у току часа, упо-
знајемо преко сајта наведене 
установе. Крећемо на пу-
товање како бисмо обишли 
комплекс музејских објеката 
у Тршићу; како бисмо упо-
знали Вукове почетке. 

Пре путовања ваља се при
премити и спаковати неоп-
ходне ствари. Овом прили-
ком то ће бити следећа пи-
тања и задаци до чијих ћемо 
одговора и решења доћи за-
хваљујући пажљивом читању 
сајта. Информације и подаци 
који ће бити захтевани тичу 
се музејског комплекса и по-
моћи ће нам да сазнамо неш-
то ново и занимљиво.

Питања:

1. У ком месту је у Краљеви-
ни Југославији подигнут 
први музеј на отвореном 
простору?

2. Шта је то Вуков сабор?

3. Које музеје обједињује ком
плекс грађевина у Тршићу? 

Отварамо интернет стра ни-
цу КЦ „Вук Караџићˮ у Лозници 
и путујемо. 

Интернет адреса: http://
www.ckvkaradzic.org.rs/cir/
oj_trsic.html 
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Сајт нам пружа увид у 
више подстраница, али ми 
смо отворили ону чији је на-
зив Знаменито место Тршић. 
Први утисак је врло битан! 
Први утисак су боје, посебно 
зелена боја ливада и шума 
које окружују објекте у Тр-
шићу. Те ливаде и шуме носе 
посебан шарм и позивају нас 
да их упознамо. Ипак, ми 
ћемо се посебно посветити 
фотографијама грађевина, 
њиховог ентеријера и ексте-
ријера. 

Покушаћемо да их опи-
шемо: 
─ Опишите неки од стамбених 

или помоћних објеката са 
фотографија на сајту.

─ Замислите свакодневицу 
људи који у њима живе и ис-
причајте како она изгледа. У 
неколико реченица опишите 
живот тадашњих српских 
жена, мушкараца и деце. 
Када устају, како проводе 
дан, када одлазе на спавање?

─ Потрудите се да употреби-
те што више епитета којима 
ћете употпунити свој опис и 
причицу коју приповедате.

После посматрања и раз-
матрања фотографија на 
страници посвећеној отворе-
ном музеју у Тршићу треба 
да приступимо тексту сајта и 
да га прочитамо. Том прили-
ком пронаћи ћемо и одгово-
ре на питања и задатке које 
смо понели у свом путном 
пртљагу.

Прво питање односило 
се на потрагу за информа-
цијом о томе у ком је месту у 
Краљевини Југославији отво-
рен први музеј на отвореном 
простору. Зато ћемо пажљи-

во читати текст са сајта који 
смо отворили и кроз разу-
мевање и упознавање са тим 
текстом лако доћи до одго-
вора да је управо у Тршићу 
отворен први такав музеј, 
сада већ далеке 1933. године.

Читамо даље текст и са
знајемо још много тога. Из-
међу осталог долазимо и до 
одговора на друго питање, 
односно откривамо да је Ву-
ков сабор манифестација која 
се сваке године одржава Вуку 
у част.

Пажљивим читањем про-
налазимо и одговор на треће 
питање, односно сазнајемо 
које све музеје обједињује 
комплекс грађевина у Тр-
шићу. То су Музеј језика и 
писма, Куће писаца, Му-
зејска поставка Вукових сабо-
ра, Вук и наука, Радионица 
старих заната, црква брвнара 
Светог Архангела Михаила, 
Вукова споменкућа са окућ-
ницом.

Полако приводимо ово 
путовање крају и, пуни ути-
сака, враћамо се кући. 

Још једном ћемо се под-
сетити одговора на питања 
која смо понели са собом и за 
која смо пронашли одговоре.

Јесмо ли пре овог путо-
вања знали одговоре? Веро-
ватно смо нешто већ знали, 
али смо сигурно и штошта 
новог научили.

Пошто смо се вратили из 
Тршића, посветићемо се 
следећој игрици. 

Њу смо одредили као Ау-
дицију.

Аудиција? Знамо ли зна-
чење те речи? Пронађимо га 
у речницима и почнимо да 
се играмо!

Ево задатка у оквиру дру-
ге активности:

Замислите да се у вашој 
школи припрема представа 
о Вуку Караџићу. Ви сте у 
комисији која у току ауди-
ције треба да одабере глумце 
који ће играти Вука.

Пре него што упознамо 
заинтересоване за ту улогу, 
размислимо о томе шта би 
било пожељно да зна и уме 
особа која глуми Вука.

Хајде да размотримо ко 
ће од следећих дечака доби-
ти улогу Вука Караџића!

Пред вама су дечаци Бог-
дан и Стефан. Ево шта знамо 
о њима.

Богдан има велику жељу 
да глуми и да се истакне као 
глумац. Он често користи 
поштапалице као што су овај 
или шта сам хтео да кажем. 
Не зна баш најбоље шта је 
Вук Караџић радио, али то 
му није ни битно. Добар је 
имитатор.

Стефан уме да бојом свог 
гласа дочара Вукове емоције. 
Јасно и разумљиво говори. 
Одлично познаје живот Вука 
Караџића. Зна много о Вуко-
вом раду и разуме значај тог 
рада.

Када смо упознали оба 
дечака, можемо да размис-
лимо и размотримо који би 
од њих двојице могао да до-
бије улогу, односно да глуми 
Вука у школској позоришној 
представи. Битно је да уочи-
мо особине оба кандидата и 
да донесемо праву одлуку. 
Морамо размислити о томе 
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које способности треба да 
има добар глумац. Зато на-
водимо те добре глумачке 
особине и најпре истичемо 
да је важно да глумац пра-
вилно говори и да води ра-
чуна о граматичким прави-
лима српског језика. Уз то 
неопходно је да се неутрали-
шу све поштапалице и слич-
ни изрази приликом гово-
ра. Поред способности да се 
пренесу емоције особе чији 
лик треба приближити пу-
блици, битно је и познавање 
живота и рада те личности.

Када до оваквих закључа-
ка дођемо, лако је одабрати 
глумца за представу. То ће, 
приликом нашег одабира, 
бити Стефан, јер су њего-
ве способности и квалитети 
у овој ситуацији изузетно 
важни и пожељни. Ипак, 
нећемо ни Богдана оставити 
да тугује; шта више помоћи 
ћемо му и дати добре савете 
како би унапредио и развио 
свој таленат. Објаснићемо 
му да је важно и да се упоз-
на са животом и радом лич-
ности коју треба да прикаже 
у представи. Упутићемо га 
на најважније догађаје у Ву-
ковом животу, као и на оно 
што је обележиво његову ре
форму писма и правописа; 
на идеју да народни језик 
постане основа за стварање 
српског књижевног језика.

За крај игрице имамо 
прилику да уочимо како су 
професионални глумци Пе-
тар Краљ и Мики Манојло-
вић у телевизијској серији 
о Вуку Караџићу дочарали 
ликове Вука и његовог са-
радника Јернеја Копитара. 
Док гледамо снимак, било 
би добро да уочимо не само 

вербални аспект глуме, већ 
и онај невербални слој који 
итекако доприноси да гле-
далац серије доживи ликове 
као стварне личности, однос-
но да глумца заиста посма-
тра као Вука или Јернеја.

Трећа игрица јесте ново 
путовање. Били смо у Тр-
шићу и дивили се природи 
и руралним пределима, а 
сада се спремамо да посети-
мо урбано место – Београд, 
и у њему Музеј Вука и Доси-
теја. Како су путовања увек 
извор сазнања и прилика за 
учење и формирање увида и 
ставова, не чекамо превише, 
него се припремамо за пола-
зак.

Као и пред претходно пу-
товање, и сада спремамо за-
датке/питања која ће нам по-
моћи да се боље упознамо са 
музејском установом коју по-
сећујемо (путем њеног сајта), 
али и са Вуковим радом, ње-
говим савременицима, исто-
ријом школства у Србији; са 
историјским и политичким 
приликама тог времена.

Питања на која треба да 
одговоримо приликом ове 
активности:

1. Када је оформљена му-
зејска збирка посвећена 
Вуку Караџићу?

2. Због чега је Вукова збирка 
богатија од оне посвећене 
Доситеју?

3. Шта садржи Вукова збир-
ка?

4. Када је отворен Музеј Вука 
и Доситеја?

5. Шта се у згради музеја на-
лазило у периоду између 
1809. и 1813. године?

6. У чему је значај Велике 
школе?

Најпре ћемо погледати 
и одслушати снимак са ин-
стаграм профила Народног 
музеја у Београду, коме при-
пада Музеј Вука и Доситеја. 
У том снимку кустос Музеја 
Вука и Доситеја говори о 
историји зграде у којој се му-
зеј налази, али и о поставка-
ма и  експонатима музеја. 

Интернет адреса снимка:
https://www.instagram.

com/tv/CAe49Ehqk0J/?utm_
source=ig_web_copy_link 

После снимка, посетиће-
мо сајт музеја и упознаћемо 
се са његовим садржајем. 
Интернет адреса сајта Музеја 
Вука и Доситеја:

http://www.narodnimuzej.
r s / o  m u z e j u / i z l o z b e n i 
p r o s t o r i / m u z e j  v u k a  i 
dositeja/ 

На сајту нас дочекују Вук 
и Доситеј. Откривају дух вре-
мена у коме су живели. По-
сматрамо фотографије соба 
које сведоче о животу наших 
предака у 19. веку. Пажљиви 
посматрачи запазиће снаж-
ни утицај оријенталне кул-
туре на свакодневицу Срба 
у прошлости. На фотогра-
фијама објављеним на сајту 
запажамо портрете Вука и 
Доситеја, Вукове личне пред-
мете, али и друга сведочан-
ства тог времена. Схватамо 
да би овај музеј, као и онај у 
Тршићу требало посетити 
стварно, физички.

Читамо текст сајта, при-
сећамо се питања која смо 
добили пред полазак у музеј. 
Истражујемо, разумемо шта 
су аутори текста желели да 
нам објасне, уочавамо шта 
све можемо да научимо и до-
лазимо до тражених одгово-
ра на постављена питања. 
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Најпре проналазимо од-
говор на прво питање, тј. 
долазимо до податка да је 
музејска збирка посвеће-
на Вуку формирана крајем 
19. Века. Затим сазнајемо и 
разлог због кога је та збир-
ка богатија од оне посвећене 
Доситеју (друго питање) – 
Доситејеви лични предмети 
страдали су у пожару 1813. 
године. Успевамо да дођемо 
до података о томе шта садр-
жи Вукова збирка (треће пи-
тање) – у њој се чувају Вукови 
лични и породични предме-
ти, портрети и уметничка 
заоставштина, прва издања 
његових књига и бројна ар-
хивска грађа. 

У праћењу текста на сајту 
музеја проналазимо одговор 
на питање када је отворен 
Музеј Вука и Доситеја – го-
дине 1949. Сазнајемо и то да 
је у згради музеја, у периоду 
између 1809. и 1813. године 
радила Велика школа (одго-
вор на пето питање), као и да 
се  значај ове школе огледа 
у томе што је то прва виша 
просветна установа у Србији 
(одговор на шесто питање).

Повратак кући значи крај 
једне, али и почетак следеће 
игрице.

Четврта и последња ак-
тивност за овај час носи на-
зив Наша изложба. Овде је 
потребно да осмислимо из-
ложбу посвећену Вуковом 
животу и раду унутар про-
стора своје школе. Наиме, 
треба да у школи припре-
мимо изложбу која би ос-
ветлила 170. годишњицу од 
чувеног Бечког књижевног 
договора који је значајан за 
Вуков рад, али и за историју 

српског књижевног језика. 
Тема изложбе не мора бити 
само поменути догађај, може 
то, спрам ваших (ученичких) 
жеља бити и изложба која би 
представљала хронологију Ву-
ковог рада.

За припрему изложбе тре
ба најпре прикупити подат-
ке о Вуковом раду, а за то ће 
послужити фонд школске 
библиотеке, као и књиге из 
других библиотека које су до-
ступне. Наравно, треба пре-
траживати и на интернету. На 
основу података до којих се 
дошло праве се материјали и 
припремају експонати за из-
ложбу.

У току овог часа треба ос-
мислити брошуру (штам-
пани материјал који пружа 
основне информације о нече-
му). Та брошура послужиће 
посетиоцима изложбе да се 
боље информишу о експона-
тима, као и о намерама ауто-
ра изложбе. Зато је неопходно 
добро обликовати текст, во-
дећи рачуна о правописним 
и граматичким правилима 
нашег језика, о структури и 
целинама текста, али и о ње-
говом графичком уређењу.

Какав би требало да буде 
текст оваквог материјала за 
посетиоце? Размислимо и 
рецимо о чему све треба раз-
мишљати  и каквих се прави-
ла придржавати приликог 
писања оваквог текста. Како 
да својом брошуром заин-
тересујемо посетиоце изло
жбе?

Текст брошуре треба да 
буде информативан, јасан и 
разумљив, стилски прила-
гођен свим узрастима. Овај 
текст може бити обликован 
кроз више краћих пасуса; 
може садржати интересантна 
питања иза којих следе одго-
вори, као и ликовне прилоге.

За крај часа нека свако 
најпре покуша да осмисли 
изложбу о Вуку Караџићу. 
После тога може да пише 
део текста или цео текст бро-
шуре. Имајте у виду све што 
смо претходно рекли! Упо-
редите своје записе, разгова-
рајте о њима и формирајте 
заједнички концепт изло
жбе, као и садржај брошуре.

 Срећан рад!
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Анђелка Петровић

ДОН КИХОТ ИЛИ КАКО ЈА МИСЛИМ, ТАКО И ЈЕСТЕ 
(први разред)

Сваки пут када се, као на-
ставник, суочим са романом 
Дон Кихот Мигела де Сер-
вантеса преплави ме талас 
незадовољства. Најпре по-
мислим – како да тумачим 
чувени роман само на осно-
ву одломка?! Друга мисао 
која храни моје незадовољ-
ство јесте како да објасним 
својим ученицима да је пред 
нама први модерни роман 
у историји светске књижев-
ности опет – само на основу 
одломка?! Дело које је, кажу, 
после Библије најпревође-
није и најпродаваније. Идеја 
о читању овог романа у це-
лини отпада оног тренутка 
када замислим изразе лица 
мојих ученика док изгова-
рам – има скоро 1000 страна. 
Тражећи одговор на диле-
му како представити једном 
прваку Дон Кихота, окрену-
ла сам се помоћнику у сва-
кој невољи – интернету. Моја 
потрага, испоставиће се, 
није била узалудна. Сазнала 
сам да неки од најпрестиж-
нијих америчких универзи-
тета имају предмет који се 
у целини заснива на изуча-
вању Сервантесовог романа. 
Дакле, годину дана слушате 
предавања само о Дон Кихо-
ту! Није ли то, за почетак, 
довољан доказ о изузетности 
овог романа? Затим сам се 
досетила да би Сервантесова 
биографија била ваљан по-
магач. За оне који се питају 
зашто, ево одговора – када 
читате Сервантесову биогра-
фију, чини се као да прели-

оно што је племенито, добро 
и исправно.  Кад год један 
израз, синтагма или речени-
ца из књижевности пређе у 
свакодневни говор, знајте да 
стојите пред великим умет-
ничким делом. 1 О Дон Кихо-
товој борби са ветрењачама 
читаћемо управо у одломку 
који се налази у нашим чи-
танкама.

Вреди поменути и то да је 
Сервантесов роман био пла-
гиран. Ево како је то било. 
Роман Дон Кихот има два 
дела. Први је објављен 1605. 
године. Сервантес није ни 
слутио да ће он већ у своје 
време доживети невероват-
ну славу. Не само да је пре
штампаван у Шпанији, већ 
је превођен на енглески и 
италијански језик. Публи-
ка је силно желела наставак 
овог романа, па се појавио и 
плагијат. Сервантеса је дрски 
плагијатор с правом наљу-
тио и узнемирио. Неко се 
безочно поиграо са његовим 
ауторством, али га је управо 
тај недопустиви инцидент 
убрзао да коначно напише 
други део романа који је иза
шао 1615. године. На Сер-
вантесовом трагу, следећи 
његову имагинацију и при-
поведну технику, писали су 
многи велики писци у раз-
личитим епохама, па тако и 
1  Подсетићу вас само на изразе по-
пут мртвог мора или све ће то народ по-
златити или кад устане кука и моти-
ка. У питању су изрази из књижевних 
дела које сте обрађивали у основној 
школи а који су постали део нашег 
свакодневног говора.

ставате узбудљиви авантури-
стички роман пре него суво-
парну биографију бескрајно 
далеког шпанског писца. На 
крају, сваки првак зна ко је 
Вилијем Шекспир – најчуве-
нији драмски писац свих вре-
мена. Управо са Шекспиром 
пореде Сервантеса и кажу – 
оно што је Шекспир урадио 
у драми, Сервантес је урадио 
у свом роману – обележио 
је историју светске књижев-
ности. Успостављање овакве 
врсте паралеле, наравно, го-
вори о величини и слави и 
једног и другог писца.

О Сервантесовом рома-
ну Дон Кихот прваци, међу-
тим, знају доста, а да тог свог 
знања можда нису ни свесни. 
Врло је могуће да је неко чи-
тао стрип или гледао аними-
рани филм заснован на Сер-
вантесовом роману. С друге 
стране, за главне ликове овог 
романа каже се да су ико-
нични. Шта то значи? Када 
угледате једног дебељка на 
магарцу и једног дугоњу на 
мршавом коњу – знате да су 
то Санчо Панса и Дон Кихот. 
Такве ликове, који се пре-
познају, чак и ако не знамо 
много о њиховом литерар-
ном или уметничком поре-
клу, називамо иконичним. 

Биће да су неки чули за 
израз борити се са ветрења-
чама. То је израз који је из 
књижевности ушао у свако-
дневни говор, а користимо 
га да означимо све оне који 
подлегну тј. изгубе у некој 
бици иако су се борили за 
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ми имао дело настало у дон-
кихотовском духу. У питању 
је Роман без романа Јована 
Стерије Поповића. Стерију 
познајете као драмског пис-
ца, а захваљујући Серванте
су и његовом Дон Кихоту, 
можете упознати и Стерију 
романописца. Сервантесо-
вим стилом писања био је 
надахнут и чувени руски пи-
сац епохе романтизма Алек-
сандар Сергејевич Пушкин. 
Када у другом разреду буде-
те читали Пушкинов роман 
у стиховима Евгеније Оњегин, 
сетићете се Сервантеса сваки 
пут када вам се у роману, уз 
књижевне ликове, као рав-
ноправни учесник у радњи 
књижевног дела појави и сам 
писац који час коментари-
ше своје писање, час се сећа 
своје младости, час се осврће 
на поступке свог јунака, а вас 
држи у некој врсти нелагоде 
али и повишене читалачке 
пажње.

Будући да сам обећала 
авантуристички роман – хај-
де да почнемо! Ко је Мигел 
де Сервантес? Рођен је у по-
родици племића најнижег 
ранга. Дакле, био је сирома-
шан, али опет довољно бо-
гат да се образује, што би у 
то време значило – знао је да 
чита и пише. Већ као младић 
напушта Шпанију. Верује 
се – бежећи од закона, јер је 
учествовао у двобоју. Неду-
го потом одлучује се за војну 
службу. Учествује у чувеној 
бици код Лепанта2. Рањен 

2  Битка код Лепанта је чувана по-
морска битка 16. века. У њој су се 
сукобили представници Свете лиге, 
дакле, хришћани са поморском си-
лом Османског царства. Хришћани 
су извојевали победу и тако преузели 
од Османлија превласт над морима.

је чак три пута и то толико 
тешко да му је након те битке 
лева рука остала непокретна. 
У покушају да се после војне 
службе врати у Шпанију на 
мору су га отели пирати и 
одвели у Алжир. Три пута је 
Сервантес покушао да побег-
не и спасе се ропства, међу-
тим, ниједном му није успе-
ло. На крају је његова слобо-
да откупљена. Када се најзад 
домогао Шпаније, морао је 
од нечега да живи, па постаје 
сакупљач пореза. Та врста по-
сла никада није била омиље-
на, па је несрећни Сервантес 
неколико пута упао у туче 
због којих је борави у затвору. 
И баш у затвору, у Севиљи 
родиће се идеја о оштроум-
ном племићу и витезу Дон 
Кихоту.

Шта је тема романа Дон 
Кихот? Постоји једноставан 
и не сасвим тачан начин да 
то објасним. И постоји не
што мало компликованији, 
али далеко прецизнији на-
чин да дефинишем тему овог 
романа. Како би изгледао тај 
лакши начин? Могли бисмо 
да кажемо овако: један пе-
десетогодишњак живи у за-
баченом шпанском селу са 
нећаком и слушкињом. Од 
дуга времена он чита вите
шке романа, а од толиког 
читања мозак му се, како се у 
књизи каже, осуши као суво 
грожђе и он умисли да је ви-
тез. Занесен књижевношћу 
и својом уобразиљом иде 
по свету замишљајући како 
учествује у различитим вите
шким подвизима. Људи му 
се, при томе, смеју и ругају. 
На крају, несрећни витез 
се разболи, схвати колико 
је опасно то што је читао и 
умире у свом дому у Манчи. 

Да ли бисмо на основу 
овог описа могли да закљу-
чимо зашто је овај роман то-
лико важан? Вероватно не. А 
зашто је први модерни ро-
ман? Па ни то нам баш није 
јасно. 

Хајмо, онда, све испочетка. 
Алонсо Кихано је сиро-

машни племић. Има 50 го-
дина, што је у у 17. веку, као 
да их има 107. Висок је мршав 
и сув. О његовој прошлости 
не знамо ништа. Знамо само 
оно што је сада и, још важ-
није, шта он жели да буде 
– односно шта постаје пред 
нашим очима. Алонсо Киха-
но живи на свом скромном 
имању. Живот му је монотон, 
праволинијски, без икаквих 
догађаја који би узбуркали 
досадну свакидашњицу. Му-
дар је и виспрен човек. Склон 
је дубокумним разговорима, 
али само док се не помену 
витешки романи. Алонсо их 
опсесивно чита. А какав је, 
уопште, један витешки ро-
ман? За почетак, главни јунак 
таквог романа, онај са којим 
ће се Алонсо Кихано поисто-
ветити, јесте храбри, млади, 
стасити витез. Он живи у да-
леким, раскошним, егзотич-
ним, готово фантастичним 
пределима, који се много 
разликују од Алонсове суве 
равнице, и ту пролази кроз 
најразличитије авантуре ни-
жући подвиг за подвигом. 
Свако његово добро дело по-
свећено је девојци или жени 
коју тај врли витез обожава и 
којој се издалека диви. Алон-
со Кихано живи подвиге 
своје литерарне опсесије све 
док једног дана и сам не одлу-
чи да постане витез, односно, 
док не одлучи да своју реал-
ност претвори у уметност. 
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Већ овде је јасно колико је 
Сервантес контрастно поста-
вио два литерарна јунака – 
на једној страни имамо мла-
дића у пуној снази, спремног 
и способног да се носи са 
незамисливим недаћама, а 
на другој имамо остарелог и 
занемоћалог Алонса Киха-
на који, осим жеље за вите 
шким подвизима, нема ни 
шта друго. 

А шта је потребно Алонсу 
Кихану да би постао витез?

Најпре, витез је незами
слив без витешког оклопа. 
Алонсо Кихано налази један 
стари, зарђали оклоп на свом 
имању чије делове успева да 
састави жицом.

Витезу је потребан и коњ. 
Алонсо има коња за вучу који 
је истрошен и стар. Прогла-
шава га витешким коњем и 
даје му име Росинант или, на 
шпанском језику, Росинанте. 
Сервантес се овде поиграо 
са речима. Када рашчлани-
мо ово име, схватићемо да 
анте (на крају имена) значи 
некада, пре, раније, док први 
део имена на шпанском јези-
ку заиста значи коњ за вучу. 
Дакле, некада, пре овог лите-
рарног занесењаштва његов 
коњ је био – коњ за вучу.

Сада када има оклоп и 
коња, Алонсу је потребна и 
дама коју ће обожавати из-
далека и којој ће посвећива-
ти сваки свој херојски под-
виг. Он се одлучио за једну 
сеоску девојку која ради у 
рибарници, а којој ће наде-
нути име Дулсинеја – што би 
значило слатка.

Витезу је, међутим, по-
требан и штитоноша. И њега 
Алонсо Кихано проналази 
у свом селу. Он је сушта су-
протност Дон Кихоту. Ни-

зак је, дебео и јаше маграца. 
Његово име је Санчо Пан-
са. Етимологија (порекло) 
његовог имена у вези је са 
шпанском речи за трбух што 
недвосмислено упућује на 
животну филозофију овог 
симпатичног јунака. Санчо 
Панса је онај који се поводи 
за захтевима стомака. Дру-
гим речима, он је окренут 
од света идеала ка свету ма-
теријалног бивајући тако, 
бар наизглед, рационални и 
трезвени део овог незаборав-
ног двојца. Он је онај који с 
обе ноге стоји на земљи док 
његов газда следи своју лите-
рарну фантазију. Ако је већ 
тако, имамо свако право да 
се запитамо због чега је Сан-
чо Панса пристао на лудост 
Дон Кихота? Дебељушка-
сти штитонаша одлучује да 
прати овог занесеног човека 
јер му је за награду обећао – 
острво! У основи ове понуде 
лежи Сервантесова иронија 
– иако нам никада неће от-
крити из ког села је тачно 
Алонсо Кихано, ми знамо да 
је он из Манче, предела који 
се налази недалеко од Ма-
дрида, а врло, врло далеко 
од мора. Уједно, испод ове 
ироније налази се још један 
значењски слој који јасно по-
цртава снове и жеље Санча 
Пансе које се, суштински, не 
разликују од Дон Кихотових. 
Он можда не стреми лите-
рарном идеалу, али свакако 
машта о једној другачијој 
реалности до које, служећи 
Дон Кихоту, можда и допре.

На крају, Алонсо Кихано 
смишља и сопствени иден-
титет – он је Дон Кихот од 
Манче. Тако живот постаје 
уметност, а човек постаје 
онај који твори – хуманизма 

и ренесансе у свој својој лепо-
ти и раскоши. Ако је средњи 
век био теоцентрична епоха, 
што би значило да је Бог у 
средишту ствари, хумани-
зам и ренесанса су антропо-
центрична епоха – човек је 
средишту ствари. У Серван-
тесовом роману човек је тај 
који предметима и бићима 
удахњује нови живот и да-
рује им нови идентитет. Он је 
тај који преосмишљава и ре-
креира сопствено постојање. 
Моћ креације прешла је из 
Божјих у људске руке. И баш 
због тога је епоха хуманизма 
и ренесансе једна од највели-
чанственијих епоха у развоју 
људске мисли. 

И ево коначно назнака мо-
дерног романа:

Прво, пред нама је лите-
рарна пародија. Један књи-
жевни жанр, који, додуше, 
у Сервантесово време више 
није популаран, добија свој 
пародијски пар. Појам паро-
дије познат је скоро сваком 
ученику првог разреда, ако 
никако другачије, а оно кроз 
филмску уметност3.

Друго, Сервантес врло 
умешно преплиће наратив-
не нити тако да се читалац 
понекад може осетити као 
пиле у кучини. За почетак, 
имамо наратора који је ос-
мислио лик Алонса Кихана, 
а онда сам Алонсо Кихано 
осмишља лик Дон Кихота. 
Другим речима, као да има-
мо роман у роману. Слич-
ним поступком користиће се 
Шекспир у својој чувеној тра-
гедији Хамлет када усред по-

3  Једна од познатијих савремених 
филмских пародија је Џони Инглиш 
са чувеним Роуаном Еткинсоном у 
главној улози који пародира славног 
тајног агента Џемса Бонда.
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зоришне представе (коју ми 
гледамо) уведе још једну по-
зоришну представу (коју гле-
дају глумци на позорни ци). 
Ову врсту наративне игре 
са читаоцем можемо пре  
познати у двадесетовековним 
романима Милорада Па ви 
ћа или приповеткама Хор 
хеа Луиса Борхеса.

Треће, у уводном делу 
романа аутор каже да он, у 
ствари, и није аутор овог ро-
мана. Наводно је пронашао 
овај рукопис и то до 8. главе. 
Наставак романа, од 9. гла-
ве, написан је, за невољу, на 
арапском. Због тога је аутор 
унајмио једног Маора да му 
преведе рукопис да би он тај 
превод превео нама. Другим 
речима, он је, како сам каже, 
не отац већ очух Дон Кихота. 
Сервантес се, међутим, по-
трудио да ствар учини још 
чуднијом. Док читамо други 
део Дон Кихота у њему ћемо 
срести ликове који познају 
оне из првог дела романа јер 
су, како кажу, читали о њима 
у роману! И ако сте мисли-
ли да је то све, ево још једне 
необичности. Пошто Сер-
вантес каже да он не пише 
него преводи, све време, док 
тече радња романа, он ко-
ментарише квалитет припо-
ведања, стварајући тако илу-
зију о непознатом припо-
ведачу са којим он често не 
дели литерарне светоназоре. 

Дакле, пред нама је роман 
који нас непрестано збуњује 
захваљујући вештој игри са 
литерарним конвенцијама. 
Ми више не знамо шта је ре-
алност, а шта фикција, а то 
још мање зна главни јунак 
Серватесовог дела. А ако мис-
лите да је све ово тако далеко 
од нас или да је плод маште 

неког тамо чудног писца и 
његовог још чуднијег јунака, 
само се сетите видеоигрица. 
Нису ли оне реалност коју ми 
живимо у машти? Постајемо 
неко други. Узимамо неки 
други идентите. Освајамо. 
Градимо. Рушимо. Умире-
мо и добијамо животе. Да ли 
вам се сада Дон Кихот чини 
ближим него икада пре?

У нашим читанкама дат је 
један од најпознатијих одло-
мака из овог романа – чувена 
борба са ветрњачама. Овој 
иконичној романескној епи-
зоди претходи Дон Кихотово 
промовисање у витеза. У јед-
ној крчим, која је у Дон Ки-
хотовој уобразиљи дворац, 
на Дон Кихотову молбу крч-
мар, замишљен као господар 
дворца, прогласиће Дон Ки-
хота витезом. Насрпам нека-
дашњег (и садашњег) чина 
крштења, хуманизам и ре-
несанса ставиће човека који 
другом човеку дарује нови 
идентитет. Сада, када је по-
стао витез, Дон Кихот може 
да се отисне у своју прву 
авантуру, а то ће бити сусрет 
са ватрењачама. За Дон Ки-
хота ово ће бити срећна слу-
чајност која ће њега и Санча 
Пансу прославити, јер се, ве-
рује Дон Кихот, пред њима 
налазе дивови са којима на-
мерава да се упусти у бој. 
Санчо, будући трезвени део 
овог необичног пара, одгово-
ри да то нису дивови већ ве-
трењаче. Дон Кихот тада из-
говара реченицу која обли-
кује и објашњава цело њего-
во постојање – Како ја мислим 
тако и јесте. Наравно, бој се 
окончао неславно и несрећ-
ни Дон Кихот завршава на 
земљи сав угруван. Од своје 
визије реалности, међути, не 

одустаје, јер каже Санчу да су 
то можда ветрењаче, а запра-
во су дивови које је чаробњак 
омађијао те су се преобра-
тили у ветрењаче. Духовито 
је и уједно дирљиво колико 
Дон Кихот доследно живи 
своју визију реалности, па 
отуда на Санчово питање да 
ли га боли тело, јер се угру-
вао, он одговара – витезови 
се никада не жале на болове, 
јер им то не приличи. Када 
увече треба да спавају, Сан-
чо спава као клада, док Дон 
Кихот бдије јер је у роману 
прочитао да витезови ноћу 
не спавају, мислећи на њи-
хове даме. Док ујутру Санчо 
једва чека доручак, ионако 
мршав Дон Кихот не једе, јер 
у роману стоји да витезове 
хране пријатне успомене. А 
ако се запитамо зашто Сан-
чо не притекне свом госпо-
дару у помоћ, опет ће нам 
Дон Кихот дати одговор – 
Санчо није витез, па му није 
дозвољено да помаже једном 
витезу.

Оваквих авантура у рома-
ну имате безброј. Догађаји 
се углавном одигравају у 
крчама или око њих, јер ту 
има пуно света и то врло 
различитог света. Отуда је 
занимљиво пратити како 
људи реагују на Дон Кихота. 
Неки му се ругају и смеју, док 
други показују разумевање и 
доброту. У свима њима Дон 
Кихот, који понавља да су 
ствари онакве какве он мис-
ли да јесу, препознаје добро 
и лепоту. Тако нпр. када у 
крчми сретне две проситут-
ке, он их ословљава као две 
принцезе, па се и оне према 
њему понашају са пошто-
вањем и уважавањем. За-
нимљиво је да управо разу-
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мевање и прихватање у овом 
роману долази од најнижих 
друштвених слојева, а не од 
аристократије. Имајући у 
виду да смо у добу хуманиз-
ма и ренесансе, Сервантес 
чини једну врло важну ствар 
– наглашава да људскост и 
хуманост немају ама баш ни-
какве везе са пореклом или 
социјалним статусом. Важ-
но је непоменути да су пре 
Сервантеса Ђовани Бокачо, 
а за њим и Шекспир отвори-
ли врата књижевности за све 
оне људе са маргине друштва 
који, до хуманизма и рене-
сансе, нису могли прекора-
чити тај високо подигнути 
праг иза ког је, углавном, 
обитавала аристократија. 

На крају, било би упутно 
да се задржимо на Дон Ки-
хотовој идеји да је стварност 
или реалност онаква каквом 
је ми видимо. То је једна од 
врло важних порука овог 
романа. Дон Кихот је човек 
који је имао идеал, сан, жељу 
и у својој стварности он је тај 
сан претворио у реалност – 
његову реалност. Реакције 
других људи га, при томе, 
не колебају. Његов је сан да 
свет учини бољим и лепшим 
местом. Да се бори за исти-
ну, правду, добро и лепоту. 
И зато се он не плаши да из-
мисли и самога себе. Ако је 
незадовољн оним што живи, 

Дон Кихот најпре мења себе. 
Трага за оним што осећа као 
аутентично и истинито. Да 
ли је тај пут лак? Није, али 
је за Дон Кихота то једини 
пут. Не заборавимо ниједног 
трена колико Дон Кихот има 
година. Права је реткост да 
писци, чак и данас, за глав-
ног јунака одаберу човека 
који је стар, а опет баш тај 
стари човек показује неверо-
ватну моћ трансформације и 
као да сваком свом малудош-
ном читаоцу поцртава снагу 
воље, истрајности и посвеће-
ности. 

На самом крају романа 
Дон Кихот ће се разболети. 
Својој нећаки, док лежи на 
самртној постељи, каже да јој 
оставља своје имање под ус-
ловом да се не уда за човека 
који чита витешке романе. 
Он говори како је све обмана. 
Лаж. И одустаје од живота. 
Његова нећака, слушкиња 
и комшија схватају да је Дон 
Кихота у животу једино др-
жала вера у његов идеал, у 
стварност коју он види и до-
живљава као једину могућу. 
Зато га подстичу да се за ту 
стварност бори, обећавајући 
му још витешких подвига и 
авантура. Међутим, он оду-
стаје и умире. Ако се ова сце-
на тумачи у метафоричном 
кључу, јасно нам је да при-
стајемо на духовну смрт оног 

тренутка када одустанемо од 
својих снова или свог аутен-
тичног бића. Дон Кихот је ту 
да у свима пробуди људскост 
и хуманост, да подсети на 
наше аутентично постојање, 
на онај капацитет идеалног 
који сви носимо у себи.

За крај препоручујем да се 
забавите следећим темама:

1. Покушајте да напиште 
есеј на тему Моје донкихотов-
ско ја. Размислите о својим 
сновима и жељама. Шта вас 
спречава да их остварите? 
Како би изгледао ваш свет 
или живот када бисте оства-
рили оно што желите? Бу-
дите бар на тренутак Дон 
Кихот!

2. Можда ће вам зазвуча-
ти невероватно да Шпанци 
нису знали где је сахрањен 
један од најчувенијих, ако не 
и најчувенији писац њихове 
националне књижевности. 
Ако вас занима да истражи-
те тајну Сервантесовог гроба, 
интернет вам је на распола-
гању као и занимљиви но-
вински чланци о овој теми.

3. На јутјубу можете наћи 
и различите анимиране вер-
зије овог Сервантесовог ро-
мана. Згодне су за гледање јер 
су кратке, а могу да вам по-
служе као средство помоћу 
ког ћете лакше запамтити и 
Сервантеса и његовог чуде
сног јунака. 
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Ненад Гугл

ВАСКО ПОПА: „ОЧИЈУ ТВОЈИХ ДА НИЈЕ”

На овом часу имамо су-
срет са једним веома зани
мљивим песником. Када се 
овај песник појавио са својом 
збирком „Кора” 1954. годи
не, направио је велику по-
метњу у целокупној књижев
ности. Ви сте већ чули за 
овог песника, он се зове Ва-
ско Попа. Зашто је он напра-
вио пометњу у свету књи-
жевности? Зато што је својом 
збирком донео нови поглед 
на свет, нови поглед на ствар-
ност. Био је потпуно нов, по-
тпуно неуобичајен. Док су се 
други песници пре њега за-
носили великим темама као 
што су лепота, узвишеност, 
племенитост, Васко Попа, 
на први поглед, донео је пот-
пуно нову поетику. Наслови 
његових песама су следећи: 
Пепељара, Чивилук, Тањир, 
Столица. Читалац у први 
мах може да помисли да је 
то банална поезија. Међу-
тим, када почнете да откљу-
чавате те песме, које су добро 
закључане загонетке, које су 
у суштини изазовне мета-
форе, ви схватите да Васко 
Попа пишући, на пример, 
о пепељари, заправо пише о 
узвишености; пишући о чи-
вилику, он у ствари мисти-
фикује свет; пишући о сто-
лици пише о пожртвовању.

Ево како, на пример, гла-
си његова песма „Столица“:

СТОЛИЦА 

Умор лутајућих брегова 
Дао је облик свој 
Телу њеном сањивом 

Вечно је на ногама 

Како би се радо 
Сјурила низ степенице
 Или заиграла 
На месечини темена 
Или просто села 
Села на туђе облине умора 
Да се одмори

Погледајте како песник по-
сматра једну обичну столицу: 
он помишља како би она села 
на нечије туђе облине да се од-
мори. И ви видите да је њего-
ва песрспектива посматрања 
света потпуно другачија, нова 
и невиђена до тада. Попа нам 
на један елиптичан, сажети 
начин каже много. Његова 
поезија је уска у речима, али 
је широка по својим домети-
ма и по ономе што може да 
захвати.

Ви сте радили песму која 
ће бити тема и данашњег 
часа, то је песма коју сте ра-
дили у основној школи, која 
носи наслов: „Очију твојих да 
није“. 

Због чега радимо исту пе
сму? Управо да бисмо пока-
зали да ви данас искорачује-
те из основне школе у један 
но ви свет тумачења књи-
жевног дела. Ми сада мора-
мо много дубље тумачити 
књижевно дело, јер имамо и 
боље перформансе у смислу 
размишљања, у смислу ваше 

кре ативности. Мало сте ста-
рији, мало озбиљнији, и због 
тога себи треба да дамо веће 
изаове. Сада треба да упоре-
димо какво је било тумачење 
у основној школи, а какво ће 
бити сада. Оно пређашње 
тумачење је било исправно, 
било је квалитетно, али је и 
било прилагођено вашем уз-
расту. А сада ово тумачење 
ће бити прилагођено вашем 
садашњем узрасту. То вам 
говори да књижевност може 
бити различито схватана у 
различитим добима живо-
та. Ако читате Достојевског у 
осамнестој години и у триде-
сет осмој години, ефекат тог 
читања не ће бити исти. Мо-
жемо се упи тати зашто је то 
тако.

Управо зато што читање 
подразумева и један лични, 
субјективнои однос, јер ви у 
ваше читање уносите и своје 
искуство и своје доживљаје 
и вашу зрелост. И управо, 
једна од ствари коју треба да 
видите на данашњем преда-
вању је управо то.

Један амерички песник 
српског порекла, Чарлс Си-
мић, једном је послао писмо 
српском песнику Ивану В. 
Лалићу. Он му у писму ова-
ко пише: „Васку Попи је 
било веома занимљиво када 
сам му причао о томе како 
је писање једна метафизичка 
активност и како песник тре-
ба да добије инспирацију да 
би написао песму. Пре бих 
рекао да су га такви ставови 
бескрајно забављали. Када 
сам га питао зашто га такав 
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поглед на писање забавља. 
Он ми је овако одговорио: 
Само се заљубљени тинејџери 
саплићу о метафоре и чекају 
надахнуће. Озбиљан песник 
је ловац, рудар који копа дија-
мант, то је човек који склапа 
сат и саставља најмање могуће 
делове у целину.“ 

То значи да је однос Попе 
према стваралаштву мисаон. 
Попа је једном рекао да је 
ства рајући поезију највише 
времена потрошио у раз ми
шљању, а да је мањи део про-
вео над папиром пишући. 

Чарлс Симић у свом пи
сму наставља: „Једне вече-
ри када сам седео са Попом 
испричао ми је до детаља 
шта ће све написати до краја 
живота. Рекао ми је о свакој 
збирци коју тек намерава да 
напише и о сваком циклусу 
песама који још није био на-
писан.  Помислио сам да то 
вино говори из њега. Међу-
тим, у наредних десет година 
изненадио сам се, јер све оно 
што ми је Васко Попа рекао 
те вечери, он је то заиста и 
написао и објавио“.

У овом примеру ми види-
мо колико је тај наш велики 
песник размишљао о пое-
зији. Када приступате Попи-
ној поезији, која је врло крат-
ка, врло елиптична, треба да 
схватите да испод тог првог 
слоја постоје дубине, и наш 
задатак је да пробамо да за-
ронимо у те дубине и да про-
никнемо у то дубље значење.

Песма „Очију твојих да 
није” вама је позната и ево 
како гласи: 

Очију твојих да није
Не би било неба
У малом нашем стану.

Смеха твога да нема
Зидови не би никад
Из очију нестајали.

Славуја твојих да није
Врбе не би никад
Нежно преко прага прешле.

Руку твојих да није
Сунце не би никад
У сну нашем преноћило.

Можемо рећи да је прва 
порука ове песме да је други 
човек цео један посебан свет. 
Друго људско биће пред-
ставља цео један одвојени 
свемир са својим звездама и 
маглинама, са својим свет-
лом и тамом, са својим бес-
крајем. Дакле, свако од нас 
је један бескрајан свет. И ми 
упознајући другог човека 
можемо да се изненадимо 
дубинама и слојевитошћу 
које тај човек има. Са друге 
стране, ако још и волимо, и 
ако је љубав пут уз помоћ 
којег упознајемо другог чове-
ка, онда успевамо да открије-
мо неслућене могућности 
људске природе. Управо је 
то поенте ове песме, јер када 
прва строфа каже:

Очију твојих да није
Не би било неба
У малом нашем стану.

то значи да је њихов стан 
ма ли, слеп, али очи жене 
ко ју лирски субјекат воли 
дају читава бескрајна небе-
са, ограниченом стану. И ви 
схватате да у овој песми по-
стоји паралелитзам између 
два простора. Први простор 
је простор тог уског, слепог, 
озиданог стана, а други про-
стор је простор другога бића, 
у овом случају вољене жене. 
Дакле, Васко Попа овом пе-
смом говори да је сваки човек 
свет за себе и то немојте ни-
када да заборавите! Никада 
немојте осуђивати другог чо-
века, нити га отписивати, јер 
као што не знамо шта све по-
стоји у свемиру не знамо ни 
шта постоји у свакоме од нас.

Друга порука ове песме 
која је веома битна: љубав је 
она која преображава. У овој 
песми вољена жена преобра-
жава стан, али тај уски стан 
симболично може да буде и 
биће лирског субјекта, тако 
да она заправо преображава 
човека. Ми имамо у литера-
тури небројено примера да 
љубав преображава и то тако 
што оно што је ситно уздиже 
на виши ниво и чини га ви-
шим. Можда је најпознатији 
пример из романа „Зло-
чин и казна“ Достојевског, 
који ћете радити у трећем 
разреду, где је главни јунак 
Раскољников убица. Да би 
се тај главни јунак покајао, 
да би се предао полицији, 
да би се променио, било је 
потребно да га неко преоб-
рази. Међутим, ми ниједног 
човека суштински не може-
мо преобразити речима, ни 
поукама, ни примерима. 
Достојевски на сцену изводи 
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Соњу Мармеладову, девојку 
која је успела да преобрази 
Раскољњикова и то уз помоћ 
љубави. 

Тај преображај који љубав 
носи у себи као потенцијал, 
видимо у овој песми у свакој 
строфи.

Постоји једна дивна мета-
фора из Новога завета када 
је Христос претворио воду у 
вино. Та метафора значи да 
свако од нас треба да поста-
не нешто више од онога што 
јесте, а у љубави се управо то 
и догађа. 

Ова песма има сличности 
и са оним што један Шекспи-
ров јунак који се зове Хамлет 
каже: „Када бих био у затво-
рен у ораховој љусци, ја бих 
и даље био уверен да сам 
краљ бескрајног простора.” 
Суштина је да ми из ове пес-
ме видимо да љубав даје нове 
димензије које су до тада по-
тпуно непознате.

Друга строфа гласи:

Смеха твога да нема
Зидови не би никад
Из очију нестајали.

Као што видимо, зидови 
су стално у очима, али када 
се вољена особа насмеје зи-
дови нестају. Ово је метафо-
ра. Зидови су оно што нас 
ограничава. Ми овде може-
мо говорити о зидовима у 
самом лирском субјекту. Да-
кле, он овде говори о себи, а 
не о свом стану. И када се она 
насмеје зидови нестају. Шта 
су ти зидови? Ми овде мо-
жемо донети закључак о још 
једној поруци. Порука је сле-
дећа: Ако се човек смеје он се 
ослобађа, ако се човек радује 
он се ослобађа. Поставља се 
питање од чега се ослобађа. 

Ми људи смо оковани, често 
смо у грчу, у зидовима, у те-
скоби. Мартин Хајдегер, по-
знати филозоф покушава да 
нам одговори због чега је то 
тако. Он каже: „Сви страхо-
ви на свету потичу од једног 
страха. То је страх од смрти“. 
Имамо многе велике мисли-
оце који говоре о томе да све 
што чинимо, чинимо зато да 
бисмо порекли смрт. Зато 
градимо градове, зато ства-
рамо уметност, покушавамо 
да дамо смисао нашем жи-
воту да не бисмо мислили н 
смрт.

Али овде Васко Попа то 
на још лепши начин каже. 
Смех и радост особе коју 
волимо доводе до тога да се 
ми ослободимо, да зидови у 
нама нестану, и да ми поста-
немо способни да из себе из-
вучемо свемир који је у нама 
самима.

Наредна строфа ће рећи:

Славуја твојих да није
Врбе не би никад
Нежно преко прага прешле.

Славуји су овде њен глас, 
али тај глас је за лирског 
субјекта песма. И опет смо 
овде на трагу радости. У 
претходној строфи смо има-
ли смех, а славуји и песма 
представљају још већи сте-
пен радости. Питање је шта 
у овој строфи представљају 
врбе које због њених славуја 
прелазе преко прага.

Врбе имају лековито свој-
ство. У народној медицини 
је познато да та биљка може 
да смањи бол код човека и 
да очисти од отрова. Другим 
речима, глас и љубав вољене 
особе ублажавају било коју 
врсту патње и бола. Јер човек 

и јесте у сталном страдању, и 
многи кажу да је овај живот 
долина плача. Зашто? Бор-
хес би рекао зато што је овај 
живот лавиринт и ми не зна-
мо излаз из тог лавиринта, 
ударамо главом о зид. Албер 
Ками би рекао: овај живот 
је долина плача зато што се 
завршава смрћу. Али управо 
у овој песми Васко Попа нам 
говори да љубав повезана са 
смехом и са славујима тј. са 
песмом може да се супрот-
стави страху, може да се су-
протстваи тој долини плача; 
али то је могуће само ако по-
стоји биће које волимо и које 
воли нас. 

Ово су озбиљне поруке ко
је нам даје Васко Попа овом 
песмом. Ако љубав мо же да 
ослободи човека од страха, 
а љубавне врбе да га очисте 
од отрова, онда треба да се 
запитамо: Шта је онда от-
ров? Један велики мислилац 
Руми даје нам одговор на то 
питање. Руми ће рећи: „Све 
оно што нам је сувишно јесте 
отров.“ Дакле, све оно што 
је сувишно и што нам није 
потребно јесте отров. Да-
кле, љубав може да очисти 
од отрова, другим речима, 
она може да нас ослободи 
од сувишног. Савремени чо-
век, нажалост, нема границу 
између онога што је битно и 
онога што је небитно, између 
онога што је сувишно и оно-
га што је потребно. Ми врло 
често узимамо оно што је ви-
шак мислећи да нам је то по-
требно, врло често оно што је 
потпуно небитно, посматра-
мо као веома битно.

Васко Попа овом песмом 
хоће да нам каже да љубав 
омогућава човеку да се по-
зиционира на праву тачку. 
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Ми смо као људи још од пр-
вих времена, како нам каже 
библијска прича, од оног 
тренутка када су Адам и Ева 
убрали плод са дрвета по-
знања добра и зла, хтели ми то 
или не, позвани или чак при-
морани да разликујемо добро 
од зла.  Од тог тренутка оба-
веза је свакога од нас, сваког 
човека да разликује добро и 
зло. У савременом свету често 
долази до великих проблема, 
до великих конфликата, до 
великих трагедија, само зато 
што човек не зна да разликује 
добро и зло. Ми смо сада по-
звани да ту границу у нашим 
животима исцртамо. Ако то 
будемо знали ми ћемо увек 
имати праве путоказе. Васко 
Попа нам у овој песми пору-
чује да то не можемо сазнати 
изван праве љубави, и изван 
другога човека. 

Последња строфа гласи:

Руку твојих да није
Сунце не би никад
У сну нашем преноћило.

Њене руке су оне које су 
спремне за додир, нежност и 
загрљај. А загрљај је спајање 
две особе у целину. Када не-
кога грлимо ми му се при-
пајамо, и као да смо једно са 
том другом особом, а то је 
највећи ниво постојања – да 
са другим бићем будете једно. 
Тај највиши и најсјајнији об-

лик припојености у љубави, 
остварује се у последњој стро-
фи симболиком Сунца у сну. 
Овај контраст је веома интере-
сантан: Сунце у сну. Обично 
је Сунце повезано за будност, 
али у овој песми Сунце је ме-
тафора за снове који су јасни 
који су истинити, који нису 
зансењаштва и сањарења. То 
су снови који су узвишени као 
Сунце, који су племенити као 
Сунце и који су реалистични 
и јасни као Сунце.

Као што видите, из ове 
кратке песме можемо изву
ћи доста поука и путоказа. 

Испод дословног нивоа 
ове песме можемо прочита
ти још једну веома битну по
руку коју нам песма нагове
штава. Она гласи: сваки 
чо век ЖУДИ да буде више 
од онога што је у овоме тре-
нутку. Како ми можемо ову 
своју жудњу да задовољимо. 
Ако читамо оно што жели да 
нам каже ова песма, прочи-
таћемо: то је могуће само уз 
помоћ љубави.

Створени смо да буде-
мо загледани у нешто што 
је више од нас, што је вечно, 
што је безгранично. Са друге 
стране, у исто време, свако од 
нас осећа празнину у себи, и 
то је тај трагичан потенцијал 
који сваки човек носи у себи. 
Свако од нас жели да нечим 
попуни ту празнину, али по-
што жудимо за бескрајем, а 

имамо празнину, ми подвсес-
но мислимо да ту празнину 
треба попунити нечим што 
је бескрајно. Неки људи због 
тога неограничено једу, неки 
неограничено пију или желе 
да имају пет станова пет ауто-
мобила, да имају десет орма-
ра одеће. Дакле, желе неком 
бескрајношћу да попуне ту 
празнину у себи. Међутим та 
празнина, коју има свако од 
нас, није физичка, није мате-
ријална и зато се не може по-
пунити материјалним ства-
рима. Та празнина у нама 
једино се може попунити 
бескрајном и неограниченом 
љубављу. И о томе говори Ва-
ско Попа у овој песми.

Као што смо видели, љу-
бав једина има моћ да преоб-
рази човека, да га ослободи 
зидова, да извуче из њега оно 
најбитније; да од једног ма-
лог плафона створи небо, од 
стана пуног зидова бескрај, а 
од прагова начини дрвореде, 
да од спаваће собе и снова 
створи Сунце и светлост.

Песма „Очију твојих да ни
је“ налази се у циклусу пе-
сама који се зове „Далеко у 
нама“. То је само доказ више 
да је ова песма заиста успела 
да захвати од оних дубина 
које су нама често недохват-
не, и да је успела да извуче на 
светлост дана и наших увида 
те нејасне а присутне дубине 
које су негде далеко у нама.
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Милорад Дашић

МЕША СЕЛИМОВИћ: ДЕРВИШ И СМРТ

шао на феномен модерно-
сти романа Дервиш и смрт. 
Вредновање овог романа у 
српској књижевности од ње-
говог објављивања је веома 
високо. Ова прича из 18. века 
је актуелна у свим времени-
ма јер покреће вечно питање 
сукоба савести са правом и 
законима и разлике између 
етике правног система и мо-
рала појединца.

Смисао почетка романа 
је следећа тема у излагању, 
где сам скренуо пажњу на 
функцију уводних стихова 
из Курана и страх од старо-
сти што наилази. Сазнање о 
хапшењу брата је покретач 
радње у делу. Реакција Ах-
меда Нурудина се мора до-
бро објаснити и мотивисати 
јер би у противном ученици-
ма могла бити нејасна. Раз-
говор са кадиницом, такође 
покреће психолошке меха-
низме страха пред женом и 
успомена из младости. На-
кон представљања Ахмеда 
Нурудина, право је време да 
се у причу уведе и Хасан као 

антипод главном јунаку. По-
себну пажњу сам скренуо на 
развојни пут Хасана од поно-
са до срамоте породице.

Образложио сам догађања 
око Ђурђевске ноћи, јер је то 
пример провале живота на 
који шејх Нурудин реагује са 
гађењем. Скренуо сам пажњу 
ученицима на сусрет Ахмеда 
Нурудина са бегунцем кога 
ће назвати Исхак и дилемом 
да ли да га преда властима 
или да га сакрије од потере. 
Судбина Мула Јусуфа је та-
кође веома значајна за моти-
висање лика главног јунака. 
Хапшење Ахмедовог брата 
утиче на ремећење свих дота-
дашњих схватања. После су-
срета са оцем Ахмед обећава 
да ће отићи муселиму. Та 
посета открива сву слабост са 
којом је суочен.

Роман Дервиш и смрт пре-
пун је епизодних ликова који 
су веома живописни и ин-
тересантни за анализу. Из-
двојио сам Хафиза Мухамеда 
образованог дервиша који се 
издваја по свом схватању по-
станка света и одрицању бо-
жијег учешћа у њему. Овакви 
живописни ликови обогаћују 
идејни слој дела што је при-
лика да се ученици подсете и 
слојевите структуре књижев-
ноуметничког дела.

Носиоци две главне идеје 
и погледа на свет су Хасан и 
Ахмед Нурудин. Хасан пред-
ставља симбол слободног и 
неспутаног живота. За њега је 
робовање правилима основ 
неслободе. Разговор Ахмеда 
Нурудина са кадијом разот-

Настава на даљину у ус-
ловима пандемије ставила је 
пред велики изазов цео про-
светни систем. Професори 
српског језика и књижевности, 
ангажовани од Ми нистарства 
просвете за извођење наставе 
на даљину, потрудили су се да 
ученици у новонасталој ситуа-
цији добију што квалитетније 
часове. 

Посебно је било интере-
сантно снимати часове за ма-
туранте који су обрађивали 
велика књижевна дела наци-
оналне књижевности. Једно 
од првих дела које сам при-
премао за обраду је роман 
Меше Селимовића Дервиш 
и смрт. Формат часа подра
зумевао је предавање уз пре-
зентацију и елаборацију. На  
равно, велики недостатак ко 
 ји сваки професор мора да 
има у виду када приступа ре
ализацији оваквог часа је изо
станак интеракције са уче  
 ницима. Управо из тог раз-
лога мора се пажљиво из 
ложити садржина часа од 
почетка до краја и предвиде-
ти шта би ученици могли и 
желели да питају предавача 
да су у могућности.

 У уводном делу часа, уче-
нике сам упознао са пиш-
чевом биографијом и под-
стицајима за настанак овог 
дела. Ово је била јединствена 
прилика да одмах на почет-
ку предавања заинтересујем 
ученике да потраже изворе 
из којих ће се поближе упо-
знати са Селимовићевим жи  
вотом и његовим стварала
штвом. Након тога сам пре
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крива догматску свест човека 
који се заклања цитатима из 
Курана. Одлазак код муф-
тије је прилика за упозна-
вање ученика са још једним 
веома интересантним ликом 
из романа, бившим ратни-
ком Кара Заимом. Од не-
када поносног ратника он је 
постао стражар код муфтије. 
Његова судбина је пример 
деградације и губљења мла-
далачких идеала. Са друге 
стране је муфтија, човек који 
никада и није имао идеале 
а сада је тром и презасићен 
неограниченом моћи.

Хафиз Мухамед обавеш-
тава Ахмеда Нурудина о по
губљењу брата. Овај дога ђај 
је преломна тачка која оз-
начава унутрашњи раскол у 
Нурудину. Ученици треба 
да уоче како овим догађајем 
човек контемплације постаје 
човек акције. Овде их мо-
жемо подсетити на слична 
места у делима светске књи-
жевности где се дешава ова-
кав преокрет, код Хамлета на 
пример. Обраћање људима 
у џамији је први такав корак 
којим предузима Ахмед Ну-
рудин. Али опомена власти 
стиже у виду коњаника који 
само што нису прегазили 
дервиша, а убрзо и хапшење 
јер се дрзнуо да пише жалбу. 
У тоталитарним системима 
човек нема право на жалбу, 
и овде такође можемо уче-
нике подсетити на сличне 
мотиве код Кафке, Андрића 
или Душана Ковачевића. 
Основна особина оваквих си-
стема је одузимање људског 
достојанства, својеврсна ани-
мализација човека. 

Нурудин бива пуштен из 
тамнице али човек вере по-
стаје човек мржње. Овде упо-

знајем ученике са Мула Јусу-
фом и специфичним одно-
сом који има са Нурудином. 
Историја тог односа је обре-
мењена трагичним наслеђем. 
Мула Јусуф чезне за љубављу 
а Хасан му враћа веру у жи-
вот. Нурудин, оптерећен сум
њама, кује психолошку зам
ку за Мула Јусуфа и прати 
његове реакције. Нурудина 
учвршћује мржња и никада 
искрено не опрашта Мула 
Јусуфу. Живот Ахмеда Нуру-
дина добија смисао у мржњи.

Са друге стране, живот Ха-
сана мотивисан је љубављу. 
За њега је одустајање од љу-
бави одустајање од живота. 
Нурудин је спреман да попут 
Фауста прода душу ђаволу 
због моћи и мржња надјача-
ва сва друга осећања у њему. 
Никада се није осећао јачи 
него тада у злу. Постаје ра-
ционалан, смишљен, опасан. 
Инструментализује Мула Ју-
суфа и чини га оруђем своје 
освете.

Ученицима треба обра
ти ти пажњу на који начин 
се остварује Нурудинов план. 
Ипак, после сваке осве-
те човек се осећа празан и 
усамљен. Нурудин и Мула 
Јусуф везани су ланцем 
мржње и исте судбине. Ну-
рудин постаје власт, почиње 
да осећа сласт моћи. Хасан 
га упозорава да се чува вла-
сти. Нурудин је уверен да ће 
владати по закону, савести 
и правди. Градски прваци 
желе да инструментализују 
Ахмеда Нурудина и да по-
стане оруђе у њиховим рука-
ма. Живот постаје све тежи и 
Нурудин све чешће мисли на 
љубав и Хасанову сестру. За 
то време Хасан чини добро-
чинства. Он и његов отац се 

финансијски упропаштавају 
помажући сиротињи. Хасан 
се замера везиру купујући 
имања и хранећи угрожене 
породице. Тада долази до 
моралног слома Ахмеда Ну-
рудина. Због вечног страха 
од власти, попушта под при-
тисцима и издаје пријатеља. 
Стао је на исту раван са Мула 
Јусуфом, изједначио се у из-
даји.

Међутим, Мула Јусуф спа
сава Хасана фалсификованим 
документом. Овај преобра-
жај је погодан за психолошку 
анализу са ученицима. Људи 
поштују Нурудина погрешно 
мислећи да је он помогао Ха-
сану. Кара Заим обавештава 
Нурудина о пресуди.

Ово дело сам због обима 
и сложености обрадио са два 
часа који су емитовани на 
РТСу. За крај другог часа сам 
предвидео упознавање уче-
ника са завршном епизодом 
посете младића из родног 
села. Пред саму смрт Нуру-
дин се сећа велике љубави из 
младости. Након неостварене 
љубави тражи мир у тишини 
дервишке текије. Ноћ пред 
погубљење сећа се речи: Грдна 
си варка, златна птицо. Анали-
зом значења ове мисли и про-
наласком исповести на којој 
Хасан оставља белешку, завр-
шавам други час.

Ученике додатно обавеш-
тавам о литератури, могућ-
ности да на интернету одгле-
дају филм снимљен по рома-
ну и емисијама снимљеним 
са циљем приближавања 
овог великог дела читаоцима.
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НегујМо СРПСки језик 
 

РЕЧ РЕДАКцИЈЕ ЧАСОПИСА „НАША РЕЧ”

Матерњи језик представља 
богатство у које је уткано це-
локупно искуство, знање и 
култура једног народа, па стога 
учење и проучавање матерњег 
језика има пресудни значај за 
интелектуални, емоционални 
и друштвени развој ученика. 
Владање матерњим језиком 
основа је за учење свих других 
предмета и зато се учи на свим 
нивоима и усвим добима уче-
ника. Учењем и проучавањем 
српског језика ученици се упо-
знају са најзначајнијим пис-
цима и делима српске књи-
жевности, оспособљавају се за 
самосталну интерпретацију 
различитих уметничких и не-
уметничких текстова, поступ-
но проширују своја сазнања 
и видике, развијају критичко 
мишљење, оригинална гле-
дишта, креативност, самопо-
уздање и преузимају иниција-

воле свој језик, овај часопис. 
Зато смо и неким од тих име-
на поклонили странице часо-
писа, али и свим другим љу-
дима који негују праву реч. 

Зато смо се и ми одлучи-
ли да причамо, глагољамо, 
о најразличитијим темама. 
Тамо где се збори, казује, тамо 
је живот. Тамо где се слуша 
наш језик и разуме, тамо је 
наш народ. Језик је тврђи од 
сваког бедема.

„Наша реч” је једна по-
рука, ново завештање језика: 
Негујмо српски језик, Да чувамо 
језик од заборава, Трагом песнка, 
Како се постаје писац, Из света 
речи, Језичке недоумице.

Ако вас пут нанесе у крај 
одакле тече бистра река речи 
и правила, чека вас „Наша 
реч”, први број лингвистич-
ког часописа ученика Ваљев-
ске гимназије.

тиву, активну и одговорну уло-
гу у свом образовању.

Своја знања ученици Ва
љевске гимназије проширују 
у оквиру ваннаставних актив-
ности. Као производ зајед-
ничког знања и ентузијазма 
ученика и наставника српског 
језика и књижевности настао 
је часопис „Наша реч”. Носи-
оци активности лингвистичке 
секције и уредници часописа 
су необично обични ученици 
другог разреда ИТ смера. Они 
су пример како се чува, не-
гује, баштини матерњи језик 
и колико треба да свој језик 
познајемо без обзира на зани-
мање којим се бавимо. 

Као млади људи, из краја 
који се може похвалити мно-
гим великанима који су, за-
хваљујући лепоти речи, пред-
ставили наш народ широм 
света, дарујемо свима, који 
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ 

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ  
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ЗАДУЖБИНА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 
ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ у школској 

2020/21. години

Награда за најуспешније писмене задатке

Друштво за српски је-
зик и књижевност Србије, 
бавећи се унапређивањем 
књижевне и језичке културе, 
спроводи такмичење из књи-
жевности у изради најбољег 
школског писменог задатка. 
Уводећи ово такмичење у 
школе, Друштво је сматра-
ло да у тематику такмичења, 
поред књижевних тема, тре-
ба увести и оне којима се 
обележавају годишњице и 
јубилеји значајних писаца и 
културних догађаја који ће 
својом актуелношћу подсти-
цати развијање и богаћење 
изражајних могућности уче
ника. Циљ такмичења је уса-

вршавање писмености и 
подстицај на свестраније и 
дубље проучавање књижев-
не уметности.

Такмичење из књижевно-
сти улази у групу оних так-
мичења која факултети вред-
нују на класификационим 
испитима. 

Према Пропозицијама, 
ово такмичење није обавез-
но за све школе, нити за све 
разреде, ни за сва одељења у 
школи, па ни за све ученике 
у једном одељењу. Задаци 
се раде као други школски 

2. Речено и неречено у једној 
лирској песми

3. „Ништа на свету није теже 
од искрености и нема 
ништа лакше од ласкања” 
(Достојевски)

4. Корени Добрице Ћосића

И ове године која је по све-
му другачија од претходних, 
у Друштво за српски језик и 
књижевност Србије су при-
стигли одабрани писмени 
задаци. У ужи избор ушло је 
13 такмичара. Задаци на ово-
годишњем такмичењу пока-
затељ су врло високе писме-
ности и језичке културе на-
ших ученика, а посебно су 
били занимљиви они међу 
њима који носе стилску упе-
чатљивост и оригиналност. 

Имајући наведено на уму, 
Комисија је донела одлуку 
да награди писмене задатке 
6 (шест) ученика. Истовре-
мено се награђују и њихови 
професори који су их за ово 
такмичење припремали. Ко-
мисија се захваљује свим уче-
ницима и наставницима на 
учешћу у овом такмичењу, и 
упућује срдачне честитке на-
грађеним ученицима и њи-
ховим професорима. 

писмени задатак искључиво 
на утврђене теме, у свескама 
за писмене задатке које про-
фесор прегледа, исправља, 
оцењује, образлаже оцену и 
потписује пуним именом и 
презименом. Понуђене теме 
нису везане за поједини раз-
ред, већ наставници одлучују 
коју тему ће дати у ком раз-
реду. Стручни активи бирају 
два рада из школе и шаљу их 
Републичкој комисији до 15. 
децембра текуће године.

Ове године такмичење је 
посвећено обележавању два 
јубилеја: 200 година од ро
ђења Фјодора Михаиловича 
Достојевског и 100 година од 
рођења Добрице Ћосића, а 
ученици ће имати прили-
ке да одаберу и једну од две 
шире постављене теме, по-
свећене народној књижев-
ности или лирској песми, 
одабране по сопственом на-
хођењу.

Такмичење обухвата изра-
ду другог школског писме-
ног задатка на једну од сле-
дећих тема.

1. Народна књижевност као 
вечита инспирација лите-
рарних стваралаца
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ПРВА НАГРАДА

1. Миа Шолак, IV разред, 
Средња школа, Свилајнац

 (предметни професор: Ли-
дија Бојчовска)

2. Петра Костић, III разред, 
Прва крагујевачка гимна-
зија, Крагујевац

 (предметни професор:Ма-
рио Бадјук)

ДРУГА НАГРАДА

1. Лазар Величковић, III раз-
ред, Гимназија „Јован Скер-
лић”, Владичин Хан

 (предметни професор: Ду-
шанка Станковић)

2. Наталија Павић, I разред, 
Мачванска средња школа, 
Богатић

 (предметни професор: На-
таша Ђурић)

ТРЕЋА НАГРАДА

1. Јасна Козица, IV разред, 
Медицинска школа, Ужице

 (предметни професор: 
Оли вера Шопаловић)

2. Доротеја Радоичић, IV 
разред, Пожаревачка гим-
назија, Пожаревац

 (предметни професор: Ми-
лена Анђелковић)

Републичка комисија 

1. Проф. др Зона Мркаљ, Фи-
лолошки факултет, Београд, 
потпредседник Друштва

2. Проф. др Славко Петаковић, 
Филолошки факултет, Бео-
град, заменик председника 
Друштва

3. Мр Верица М. Ракоњац 
Павловић, члан Управе 
Друштва

4. Јасмина Станковић, члан 
Управе Друштва, члан 
НПСа

5. Мср Марија Запутил, тех-
нички секретар Друштва

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК НАГРАђЕН ПРВОМ  
НАГРАДОМ

Миа Шолак, IV разред 
Средња школа, Свилајнац

Речено и неречено у једној лирској песми

Децембар, 1920, Нови Сад. У оронулој хотелској соби, у 
којој месечина обасјава сваки кутак, једини знак живота допи-
ре од дубоког младићевог дисања, звонког гласа који одзвања 
читавом просторијом. На том бледом, уснулом лицу, ишара-
ном превремено добијеним борама као првим знацима раног 
сазревања, осликава се неки немир и узбуђеност, уобичајено 
расположење за читаво послератно доба. Ипак, на тренутке 
се јавља и некакво блажено стање чија топлина, обузимајући 
га читавим телом, ствара утисак радости и среће. А онда по-
ново наступају бол и јад, разбукте се свом својом снагом и не-
милосрдно сруче сву тежину живота и несрећне ратне судби-
не, продубљујући тако сукоб пређашњег и садашњег стања 
у њему. У тој мучној борби светле и тамне стране људског 
бића потреба да се пронађе мир има снагу да изнедри рево-
луционарне мисли и идеје и тако отвори потпуно нове путеве 
схватања живота и света. Међутим, тај процес није унапред 
одређен и након највеће трагедије која је задесила људски 
род у скоријој историји слично се тако може јавити и мисао 
супротна претходној – мисао која одаљава биће од коначног 
смираја. Ипак, није ли вечито трагање за местом духовног 
мира и склада заправо главна сврха човековог постојања? Ако 
јесте, она мора бити коначна и оивичена одговором, макар 
то било и болно сазнање да се до мира никада не може доћи.

Најзад, после доста времена, у покушају да се макар при-
ближи таквом простору блаженства и спокоја, младић уста-
де, погледа у Месец и седе за сто да би у крајњој екстази пре-
точио све своје мисли и слутње у песму.

Много година касније, људи ће и даље узалудно покуша-
вати да одгонетну право значење младићевих стихова које, 
кријући се иза бројних симбола и метафора, ипак остаје сло-
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бодно и неухватљиво за сва-
ког ко се усуди да га анали-
зира. О чему ли је он могао 
да размишља док су се речи 
незадрживо низале једна за 
другом по хартији, попут бу
јице, у даху?

О идиличној земљи или 
простору савршено изоло-
ваном од сваког бола и стра-
дања. Наиме, послератна 
стварност са којом се суо-
чило друштво почетком 20. 
века створила је неутољиву 
глад за уточиштем и хармо-
нијом у човеку или бар ње-
ним привидом. Довољна је 
била мисао да постоји остр-
во благостања и животне 
енергије, па да се јави чежња 
за даљинама и непознатим и 
да то постане основна људ-
ска потреба. То је потреба 
за постојањем имагинарне 
обећане земље чија мисао да 
уопште постоји одржава чо-
века као главни извор његове 
егзистенције.

Или су пак његове речи 
посве биле само иронија. Бу-
дући да је био бунтовничке 
природе и узавреле крви што 
због порекла, али и као одраз 
читаве једне генерације која 
је преживела најстрашније 
облике човековог уништа-
вања, стихови су писани као 
израз његовог незадовољства 
и убеђења да склада уопште 
и нема. Дакле, његова песма 
кроз мноштво боја, сензација 
и неоромантичарских моти-
ва можда је ту да завара чи-
таоца где остаје сакривена од 
свог правог смисла за који је 
неопходно дубље тумачење, 
а не пуко доживљавање као 
код било које лирске песме. 
У том светлу, може се по-
ставити питање: – Да ли је 
уопште могуће писати о на-

лажењу склада и хармоније 
кад упркос човековој жељи 
за излазом из потпуне беде 
и очаја, крвави догађаји у 
рату још увек громогласно 
одјекују у њему? Није ли чак 
и апсурдно да један човек 
преживљавајући најтежe 
вре ме у историји људског 
по стојања говори о некаквом 
духовном складу и трагању 
за дубљим законом и смис-
лом? Тако се сваки покушај 
човека да се после рата из-
бори са сопственом свешћу, 
која га свакодневно кињи и 
баца у агонију, завршава без-
успешно, па се може рећи да 
је налажење мира само при-
вид – то је само бунцање чо-
века који је сишао са ума или 
начин да се иронијом опише 
сав парадокс тог покушаја.

Овај бесни младић иде 
и даље, неуморан и трепет. 
Спреман је да се бори чак и 
против тако баналних ства-
ри, у поређењу са страдањем, 
као што су устаљени пес-
нички обрасци, где он ипак 
налази довољно снаге да се 
упркос послератним недаћа-
ма бори и против мирно-
допског песничког система. 
Доста је било„свакидашњих 
метафора, цилемиле стихо-
ва и хризантема...”.

А можда се ипак само 
ломи између носталгије пре-
ма свом завичају и љубави 
према поменутој земљи. Ле-
пота бескрајног плаветнила 
мора насупрот потоку који 
неуморно тече завичајем, 
слике црвених корала док 
ру мени први плод дрвета 
трешње у родном крају, не-
премостива даљина непозна-
тих острва и бледило нежног 
женског лица стварају кон-
траст новог и старог. Све су 

то одрази борбе за сећањи-
ма, покушаји да се сачувају 
стара, већ избледела, и за-
воле нова, још увек не тако 
блиска. Предели и мисао 
тако савршено постављени! 
Све те лелујаве боје и њихове 
магловите контуре које, ства-
рајући везе једне са другима 
чине савршену складну це-
лину, мозаик саткан од љуба-
ви и туге. Оваква живописна 
поређења и нестварне пес-
ничке слике учиниће да оно 
што је неповратно изгубље-
но у завичају буде надомеш-
тено имагинарним у туђини.

Децембар, 1920, Нови Сад. 
У оронулој хотелској со би, у 
којој месечина обасјава сва-
ки кутак, једини знак живота 
допире од дубоког младиће-
вог дисања, звонког гласа 
који одзвања читавом про-
сторијом. Његовој агонији 
ближи се крај.

Затвара се једно поглавље. 
Виде се обриси ремекдела, 
нечег новог, створеног, рође-
ног исписаном последњом 
речју. То је одраз једног бића, 
извајаног недаћама рата, же
љама непроживљене младо-
сти, дечачког и зрелог. То је 
одраз једне генерације, на-
рода. Народа на прелазу из-
међу сељачког, у опанцима, 
и са традицијом, и послерат-
ног, грађанског, пролетер-
ског, у кишним кабаницама и 
плавим крагнама. То је одраз 
једног доба када се калио чо-
век где иако није био позван 
да бира, неминовно је био 
изабран да учествује у обли-
ковању бурних историјских 
токова који су истовремено и 
њега обликовали. Умногоме 
деструктивно, рушећи оно 
људско, то доба је парадок-
сално изнедрило и оно нај-

Svet reci 51-52.indd   104 26.1.2021.   12:08:33



Свет 
речи

105
[kolski  `ivot

дивније у људском бићу. И 
опет се кроз векове показало 
да је оно добро, стваралач-
ко у човеку, неуништиво, ма 
како безнадежно ситуација 
некада изгледала. Ратујући 
на јави, ратовали су и у себи 
где су бојишта некад била 
и тежа. На тај начин избру-
шен је најлепши дијамант, 
уграђен у колективну огрли-
цу и остављен поколењима у 
аманет.

„Пробудимо се ноћу и 
смешимо, драго, на Месец са 
запетим луком. И милујемо 
далека брда и ледене горе, 
благо, руком.”

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПРОФЕСОРА

На необичан и суптилан 
начин, стилски беспрекорно, 

ученица је у раду прогово-
рила о „Суматри” Милоша 
Црњанског дубоко и надах-
нуто. У жељи да прикаже ре-
чено и проникне у неречено 
у овој песми, ученица „Сума-
тру” види не само као песму 
Црњанског, који одисејевски 
пева у име своје генерације, 
већ и као песму која је по-
стала део нашег колективног 
памћења.

Одличан (5)
Предметни наставник  

Лидија Бојчовска

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
КОМИСИЈЕ

Поред уобичајених па-
раметара помоћу којих се 
вреднује успешност једног 
писменог задатака, у раду 
Мие Шолак препознаје се 

и посебан литерарни дар и 
надахнуће ове ученице. Тра-
гање за смислом и смирајем 
душе у бесмислу стварно-
сти, надахнуто је преточено 
у лирску причу са уоквире-
ном фабулом, у којој се јасно 
назиру обриси реченог и не-
реченог у „Суматри” Мило-
ша Црњанског. Преплитање 
бола и јада са радошћу и 
срећом, блискошћу и даљи-
ном, прошлим и садашњим 
временом, открива чудесни 
свет лирског, односно начин 
на који се лирика бори са 
суровим животом, њену ле-
ковитост, снагу и утеху. Овај 
награђени писмени задатак 
одликује се посебном про-
мишљеношћу и зрелошћу 
његове ауторке.

Републичка комисија
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ЛИТЕРАРНЕ СЕКцИЈЕ – НАГРАДА  
„ПРОф. ДР СЛОБОДАН Ж. МАРКОВИћ”

 
ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗАДУЖБИНА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

ТАКМИЧЕЊЕ ЛИТЕРАРНИХ СЕКцИЈА  
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

Имајући у виду тешке епи-
демиолошке околности које су 
умногоме утицале и на начин 
реализације рада литерарних 
секција у основним и средњим 
школама Србије, може да се 
констатује да је на конкурс за 
одабир најуспешнијих лите-
рарних секција, који су орга-
низовали Друштво за српски 
језик и књижевност Србије, 
Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја Ре
пу блике Србије и Задужби-
на „Десанка Максимовић”, 
при стигао одговарајући број 
пријава литерарних секција и 
послат разноврстан радни ма-
теријал. 

Након подробног прегле-
да конкурсне документације 
и дискусије у оквиру елек-
тронских седница, члано-
ви Републичке комисије за 
оцену пристиглог материја-
ла на конкурс за литерарне 
секције основних и средњих 
школа Србије донели су сле-
деће закључке: 
• И у овим, многоструко 

сложеним временима и 
условима рада, одређене 
литерарне секције показа-
ле су истрајност у квали-
тету постигнућа и конти-
нуитет у напредовању на 
више нивоа. У том смислу 
истиче се предан рад како 

руководећих у оквиру сек-
ције, тако и свих учесника 
састанака и догађаја који 
су се одвијали у организа-
цији литерарних секција 
у основним и средњим 
школама. Посвећујући се 
усавршавањима знања и 
вештина стечених у окви-
ру предмета српски језик 
у основној школи, односно 
српски језик и књижевност 
у средњој школи, чланови 
литерарних секција су у 
богатим сарадничким де-
ловањима указали на зна-
чај уметничких остварења 
као неприкосновених упо-
ришта рада и стваралач-
ких промишљања и у наји-
зазовнијим околностима. 

• Уз поменуто, за сваку по-
хвалу су и примери но-
вијих литерарних секција 
или литерарних секција 
који раније можда нису 
увек у пуном капацитету 
остваривали своје најви-
ше домете, а у последње 
време су показали и већу 
заинтересованост и зна-
чајније залагање, што је 
резултирало успешнијим 
резултатима рада. Таквим 
литерарним секцијама 
треба посебно честитати, 
уз наду да ће систематич-
но деловање да се настави 

и у будућности, као и да ће 
већи број ученика имати 
још самосталније учешће 
у реализацијама рада сек-
ција. 

• Треба имати у виду да 
се на ову врсту конкурса 
јављују литерарне секције 
које су већ прошле стро-
же процене у оквиру сре-
дина у којима делују, те се 
стога овде ранг успоставља 
са свешћу да су пријавље-
не секције оне које се пре-
ма многим квалитетима 
вишеструко издвајају из 
целине, при чему се као 
имплицитан циљ овог так 
мичења представља и мо-
тивација постигнућа у дру 
гим секцијама које се овом 
приликом можда нису 
пријавиле. 

• Републичка комисија и овом 
пригодом, уз најбоље же 
ље за скорију потпуну нор-
мализацију услова рада, 
честита свим пријављеним 
литерарним секцијама, на  
грађеним ученицима и про 
 фесорима, и најискреније 
подстиче рад свих литерар 
них секција основних и сре
дњих школа Србије, под-
сећајући на важност раз
говора о уметности и књи-
жевности и стваралачког, 
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ДРУГА НАГРАДА

1. Литерарна секција ОШ 
„Олга Милошевић”, Сме-
деревска Паланка

 Прoфесор: Снежана Чаиро-
вић

ТРЕЋА НАГРАДА

1. Литерарна секција ОШ 
„Краљ Александар I”, По
жа ревац

 Професор: Милена Мило-
шевић

СРЕДЊА ШКОЛА

ПРВА НАГРАДА

1. Литерарна секција Десете 
гимназије „Михајло Пу-
пин”, Београд

 Професор: Кристина Рајић
     

ДРУГА НАГРАДА
2. Литерарна секција Карло-

вачке гимназије, Сремски 
Карловци

 Професор: др Маја Стокин

ТРЕЋА НАГРАДА

1. Литерарна секција Ваљев-
ске гимназије, Ваљево

 Професор: мр Милена 
Милисављевић

Републичка комисија

1. проф. др Бошко Сувајџић, 
потпредседник Друштва, 
председник Комисије

2. Босиљка Милић, секретар 
Друштва, секретар Коми-
сије

3. мр Злата Златановић, члан 
Управе Друштва

4. Бранка Максимовић, члан 
Управе Друштва

5. доц. др Мина Ђурић, члан 
Управе Друштва

списатељског и интерпре-
таторског бављења књи-
жевним текстовима који 
могу да буду драгоцено сте-
циште мисли и дијалога у 
отежаним околностима. 

Узимајући у обзир прет-
ходно наведено, пошто се сва 
присигла конкурсна доку
ментација детаљно размо-
трила, уз анализу садржаја, 
методолошких оквира, степе-
на организованости рада, ис-
хода и постигнућа пријавље-
них литерарних секција, Ре-
публичка комисија је донела 
одлуку да се за рад у школ-
ској 2019/2020. години награ-
де следеће литерарне секције 
и професори који њима ру-
ководе:

ОСНОВНA ШКОЛА

ПРВА НАГРАДА

1. Литерарна секција ОШ 
„Ми ле Дубљевић”, Лајко-
вац

 Професори: Лидија Марић 
Јовановић и Соња Милова-
новић

Svet reci 51-52.indd   107 26.1.2021.   12:08:33



Свет 
речи

108

[kolski  `ivot

ЛИНГВИСТИЧКЕ СЕКцИЈЕ

ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ВУКОВА ЗАДУЖБИНА

ТАКМИЧЕЊЕ ЛИНГВИСТИЧКИХ СЕКцИЈА 
ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

На конкурс за избор нај
бољих лингвистичких сек ци
ја, у огранизацији Друштва 
за српски језик и књижевност 
Србије и Вукове задужбине, 
пријавиле су се лингвистичке 
секције основних и средњих 
школа Србије.

Оно што је карактеристи-
ка свих радова јесте инвен-
тивност, разноликост метода 
и облика рада, праћење до-
стигнућа савремене науке о 
језику и језичкој култури и 
посебно високи степен знања 
ученика примењен у изради 
пројеката. Ментори су заиста 
само координатори у раду. 
Идеје ученика присутне су у 
планирању рада секције, из-
бору тема, начину обраде.

Креативност младих линг-
виста истински је на високом 
нивоу. Истраживања у окви-
ру теме нису сведена само на 
оквире секције, него пре све-
га на подизање квалитета на-
ставног процеса, откривање 
најразличитијих законито-
сти српског језика, а оно што 
посебно треба истаћи, то је 
ширење и неговање љубави 
према матерњем језику. У 
томе су подједнако истрајни 
и основци и средњошколци. 

Поштујући пропозиције 
и критеријуме Правилника 
о такмичењу лингвистичких 
секција, Комисија је доне-
ла одлуку да се за школску 
2019/2020. годину награде сле-
деће лингвистичке секције:

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ПРВА НАГРАДА

1.  Лингвистичка секција Ва-
спитнообразовног центра 
„Осечина”, Осечина

 Професор: Драгица Пуље-
зевић

ДРУГА НАГРАДА

1.  Лингвистичка секција ОШ 
„Живко Љујић”, Нова Ва-
рош

 Професор: Бојана Меловић

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

ПРВА НАГРАДА

1.  Лингвистичка секција Тех-
нолошке школе, Параћин

 Професор: Зорица Ивано-
вић

2. Лингвистичка секција Дру
ге крагујевачке гимназије, 
Крагујевац

 Професор: Александра Ра-
довановић

ДРУГА НАГРАДА

1. Лингвистичка секција Фи-
лолошке гимназије, Београд

 Професор: Биљана Бра-
нић Латиновић

2. Лингвистичка секција Ва
љевске гимназије, Ваљево

 Професор: Милена Петро-
вић

3. Лингвистичка секција Гим
на зије „Свети Сава”, Пожега

 Професор: Марија Јевери-
чић

ТРЕЋА НАГРАДА

1. Лингвистичка секција 
Гимназије „Вељко Петро-
вић”, Сомбор

 Професор: Лидија Неран
џић Чанда

2. Лингвистичка секција Гим
назије Крушевца, Круше-
вац

 Професори: Душица До-
бродолац и Станислава 
Арсић

Републичка комисија

1. Проф. др Александар Мила-
новић, Филолошки факултет, 
Београд, председник Комисије

2. Проф. др Милан Стакић, члан 
Управе Друштва, члан Коми-
сије             

3. Надежда Милошевић, члан 
Управе Друштва, члан Коми-
сије             

4. Јагода Жунић, члан Управе 
Друштва, члан Комисије             

5. Мср Марија Запутил, члан 
Управе Друштва, члан Коми-
сије             
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ОСНОВНОШКОЛСКИ И СРЕДЊОШКОЛСКИ  
ЛИСТОВИ И ЧАСОПИСИ

 
ДРУШТВО ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СРБИЈЕ

ЗАДУЖБИНА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ
 

КОНКУРС ЗА НАЈБОљЕ  
ОСНОВНОШКОЛСКЕ И СРЕДЊОШКОЛСКЕ

  ЛИСТОВЕ И ЧАСОПИСЕ У ШКОЛСКОЈ   
2019/2020. ГОДИНИ

На конкурс Друштва за 
срп ски језик и књижевност 
Ср бије и Задужбине Милош 
Црњански за најбоље школ-
ске листове и часописе из 
основ них и средњих школа 
Ср  бије приспео је солидан 
број школских листова и часо
писа. Републичка комисија 
именована  за преглед, оцену, 
избор и награду најбољих ли-
стова и часописа са пажњом 
је прегледала  и вредновала, 
с оибзиром на околности и 
предузетих ме ра због панде-
мије Ковида 19, извршерна 
је консултација путем елек-
тронских седница, донета 
одлука о награђеним и пре-
порука о даљем побољшању 
квалитета и у овом сегменту 
образовноваспитног процеса 
у школским гласилима.

Запажено је да су великим 
ангажовањем школских ре-
дакција  (професора – глав-
ног и одговорног уредника и 
ученика – редактора поједи-
них рубрика, уз помоћ дру-
гих предметних професора 
и ученичких секција) дошло 
до квалитетне школске пери-
одике и прошле школске го-
дине. 

(Напомена: Препоручује 
се уредницима да не скривају 
impresum и садржај публи-
кације по коме се препознаје  
степен организованости у овој 

врсти школског рада. Такође, 
да се ученичкој редакцији, и 
уз ауторске текстове, ако су 
ученички, обавезно додају 
уз имена,  разред и одељење 
ученика.)

Такође је запажено  да сва 
награђивана школска гласи-
ла  и даље чувају свој  ниво и 
реноме у све већој конкурен-
цији.  По правилу се поново 
награђују вишом наградом 
када превазиђу устаљени до-
мет (већ освојен наградом), 
мада се у неким школама са 
амбциознијим наставним ка-
дром унапређује ова ученич-
ка активност са већим бројем 
издања, односно  са дватри 
броја у једној школској годи-
ни (нпр.: Бранко, Гимназија, 
Сремски Карловци, у основ-
ној школи: Кораци, ОШ „Ива-
на Горана Ковачића”, Београд 
и Ђачки кутак, ОШ „Руђер 
Бошковић”, Београд, и др.). У 
сваком конкурсном циклусу 
јављају се и нови школски ли-
стови у срединама где је теш-
ко започети такву активност 
са ученицима. Чланови Репу-
бличке комиије  прегледом  
школских листова и часописа 
препознају такав напор уче-
ника и наставника и спремни 
су да подрже њихову велику 
жељу и радост (овом прили-
ком: Кнежева ризница – у цр-
нобелој техници).

Констатовано је да су школ
ски листови и часописи таква  
школска гласила  где се обја
вљују текстови из свих настав-
них области, у раз новрсним 
облицима ко јим се овладало 
на часовима писменог изра-
жавања (до приказа и есеја),  
којима се дочарава специфи-
чан амбијент и живот школе, 
као и идеје и снови долазећих 
генерација. Зато је са пажњом 
проучавана тематика  школ-
ских гласила, квалитет прило-
га, обим и  степен њихове са-
мосталности и креативности.

Посебно је скренута па
жња код већег броја школ-
ских листова и часописа  на 
појаву све присутнијих крат-
ких информација – под ути-
цајем интернета, писаних 
неутралним стилом и непре-
познатљивих аутора. Ови од
ломци су смештени уз лико
вне прилоге, често џиновски 
увећане (фантомске  главе, 
руке, усне...). 

Такође је запажено  да је 
литерарно стваралаштво уче
ника  сасвим потиснуто јер  
се  не уклопа у безличан стил 
многих кратких вести и супер 
модеран концепт но вих техни 
чких решења. Самосталан уче 
нички креативан рад је некада 
доминирао у школским гла-
силима, као покретач мно 
гих идеја и богатих дожи 
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вљаја и то ће допринети већем  
богатству  школских гласи ла. 
Комисија констатује да не-
стају  и ученички неста шлу ци 
и шале, по којима се памте  
генерације . Треба на стојати 
да се у школско гласило вра-
ти  прави живот школе.

На крају, посебно је иста
кнута велика одго ворност при  
ја вљених листова и часо писа 
на овај конкурс, јер нису има 
ли довољно времена  ни усло 
ва за презентацију своје шко 
ле. Њихово гласило је до 
бар знак да се ради си сте ма 
тично и упоредо са  на ста 
вом, не капањски, пред крај 
школске године.

Републичка комисија по
хва љује све пријављене школ
ске листове и часописе (изузев 
дисквалифиукованих), јер су 
упркос околностима  са за до
вољством и осећајем одговор-
ности пред својом образов-
новаспитном институцијом 
успешно обавили свој важан 
и трајно записан школски за-
датак.

Републичка комисија је је 
дногласно донела следећу од 
луку: да се за најбоље школ-
ске листове и часописе штам-
пане у току школске године  
2019/2020. прогласе и награде:

ПРВА НАГРАДА
1. ђачки кутак, ОШ „Руђер 

Бошковић”, Београд

ДРУГА НАГРАДА
1. ИГ Кораци, ОШ „Иван Го-

ран Ковачић”, Београд
2. Ражњићи од знања, ОШ 

„Иван Вушовић”, Ражањ

ТРЕЋА НАГРАДА
1. Плави круг, ОШ „Милош 

Црњански”, Београд
2. Реч, ОШ „Дуле Каракла 

јић”, Лазаревац
3. ђерв, ОШ „Ратко Павло-

вић Ћићко”, Прокупље
4. Кнежева ризница, ОШ 

„Кнез Лазар”, Велики  
Купци

ПРВА НАГРАДА
1. Гимназион,  Гимназија у 

Чачку, Чачак

ДРУГА НАГРАДА
1. Бранко, Карловачкс гим-

назија,  Сремски Карловци
2. Погледи, Књажевачка ги 

мназија, Књажевац

ТРЕЋА НАГРАДА

1. Гимназијалац,  Ваљевска 
гимназија, Ваљево

2. Гимназијалац,Гимназија 
„Светозар Марковић”, Но
ви Сад

3. Петља,  Гимназија, Ужице

Републичка комисија:
1.  Проф. др Вељко Брборић, пот  

председник Друштва, предсе 
дник Комисије

2.  Босиљка Милић, секретар Дру 
штва, секретар Комисије

3.  Проф. др Милан Алексић, гла 
вни уредник часописа Свет речи, 
члан Комисије

4.  Мр Злата Златановић, члан 
УправеДруштва, члан Комисије

5.  Проф. др Весна Ломпар, пред 
седник Друштва, члан Комисије

СРЕДЊА ШКОЛА

ОСНОВНА ШКОЛА
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Свет 
речи

111
[kolski  `ivot

Позивамо све заинтересоване да узму учешћа  
у наредном конкурсу за најбоље листове и часописе  

основних и средњих школа Србије.

Друштво за српски језик и књижевност Србије 
и редакција часописа Свет речи, 

у циљу подстицања рада листова и часописа у 
основним и средњим школама расписује

К О Н К У Р С
за најуспешније листове и часописе

основних и средњих школа
објављене у школској 2020/2021. години.

Конкурс почиње даном објављивања, а завршава се 30. октобра 2021. 
године. Стручна комисија коју именује Управа Друштва и редакција 
Света речи прегледа све приспеле листове и часописе, бира и проглашава 
три најбоља резултата, објављује и награђује на Зимском семинару 
дипломом и наградом у књигама. Такође се резултати Конкурса објављују 
у Информатору – публикацији Друштва која прати рад Зимског семинара 
и у јануарском броју Света речи.

Може се вршити увид у све листове и часописе током Зимског 
семинара 2022. године у просторијама Друштва за српски језик и 
књижевност Србије, на Филолошком факултету у Београду.

Школе се јављају на Конкурс својим листовима и часописима у 
обавезном штампаном облику. 

Пријаву за Конкурс обавезно прослеђује званично школа.

Листове и часописе слати на адресу:
Друштво за српски језик и књижевност Србије

(Конкурс за школске листове и часописе)
Филолошки факултет, Студенски трг 3

11000 Београд, поштански фах 359

ПАЖЊА !

Активности и рад на издавању школских листова и часописа  
саставни је део годишњих програма образовноваспитног рада школа. 
Приликом јављања на КОНКУРС пријаву мора званично да проследи 
школа у обавезном папирном облику, иначе се пријављен учесник 
дисквалификује.
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Друштво за српски језик и књижевност Србије

за издавача
Весна Ломпар

главни уредник
Милан Алексић

заменик главног уредника
Ана Батас

оперативни уредник
Босиљка Милић

Редакција
Славко Петаковић

Јован Чудомировић
Драгана Грбић

Балша Стипчевић
Милена Јакић

Татјана Лазаревић Милошевић

Логотип
Шкарт

коректура
Редакција часописа

графички уредник
Лепосава Кнежевић

Тираж
150 примерака

Штампа
Завод за унапређивање образовања и васпитања

Цена броја: 250 динара
(преко десет примерака 200 динара по примерку)

Рукописе у електронском облику слати на адресу: 
svet.reci@fil.bg.ac.rs

Друштво за српски језик и књижевност основали су 
1910. године Јован Скерлић, 

Павле Поповић и Александар Белић. Они су били и 
први председници Друштва.
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