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WÖRTERBÜCHER ZWISCHEN ÜBERSETZUNG, 
WORTSCHATZLERNEN UND DIDAKTIK. EINE 

UNTERSUCHUNG ZUR WÖRTERBUCHBENUTZUNG 
DER GERMANISTIKSTUDIERENDEN IN SERBIEN

Der vorliegende Beitrag hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe einer 
Umfrage die Gewohnheiten und Präferenzen serbischer Germanis-
tikstudierenden bei der Wörterbuchbenutzung herauszufinden, um 
in einem nächsten Schritt die Konsequenzen und Implikationen für 
die universitäre Lehre abzuleiten. Die Befragung hat ein klares Bild 
ergeben: Die meisten Germanistikstudierenden besitzen mangelhae 
lexikographische Kompetenzen und in Auswahl und Gebrauch konk-
reter Wörterbücher legen sie ein undifferenziertes Nachschlageverh-
alten an den Tag, das das jeweilige Ziel und den Verwendungszweck o 
verfehlt. Angesichts dieses Befundes wurden in der Arbeit Vorschläge 
für eine curriculare Umstrukturierung unterbreitet, die allen drei Stu-
dienschwerpunkten und den entsprechenden Berufsprofilen (sprach-
praktische Ausbildung, Übersetzung, DaF-Methodik/Didaktik) gere-
cht zu werden versuchen. 

Schlüsselwörter: Wörterbücher, Wörterbuchbenutzung, DaF-Un-
terricht, Studienprogramm, Befragung, Methodentriangulation, 
Curriculum       

1. Einleitung
Die große Bedeutung von Wörterbüchern im Spracherwerbsprozess 

dürfte unumstritten sein. Insbesondere werden Wörterbücher im Zeitalter 
der omnipräsenten Technisierung und Internetvernetzung in ein neues Licht 
gerückt. Selbstredend erfahren sie durch die Neuaufstellungen moderner 
Informationsgesellschaften und den damit verbundenen Medienwechsel 
signifikante Wandlungen, die folgenreiche Implikationen sowohl für die 
Wörterbuchbenutzer2 als auch -ersteller haben (vgl. z.B. Engelberg/Klosa-
1 nikola.vujcic@outlook.com 
2 Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit oft das generische Masku-

linum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden dabei 

mailto:nikola.vujcic@outlook.com
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Kückelhaus/Müller-Spitzer 2019; Kostić-Tomović 2017; Müller-Spitzer 2016; 
Nied Curcio 2015). Trotzdem scheinen die Fragen der Wörterbuchbenutzung 
im Kontext des Fremdsprachenunterrichts, in unserem Fall mit besonderem 
Fokus auf Deutsch als Fremdsprache, eine untergeordnete Rolle zu spielen 
(vgl. Nied Curcion 2013: 131). Gründe hierfür mögen vielfältig sein: Von dem 
unzureichenden Bewusstsein über die Wichtigkeit der lexikographischen 
Kompetenz im FSU, über die mit dem Wörterbucheinsatz kollidierenden und 
somit als widersprüchlich empfundenen Ziele des modernen kommunikati-
ven FSU bis hin zur mangelnden Lehrerkompetenz im Bereich der Wörter-
buchbenutzung und -didaktik. Hieraus erwächst möglicherweise auch eine 
allgemeine Abneigung der DaF-Lehrenden gegenüber den Wörterbüchern 
(vgl. Steinmetz 1995: 279). Auch die lexikographische DaF-Forschung kann 
sich einer allzu produktiven Tätigkeit in diesem Teilbereich nicht gerade 
rühmen. Besonders herausfordernd scheinen die Konzepte der Wörterbuch-
didaktik auf Hochschulebene zu sein, die weder im deutschsprachigen Raum 
noch im DaF-Bereich außerhalb der deutschsprachigen Länder eine befriedi-
gende Tiefe und Breite erreichen. Die Herausforderung dieses Teilgebiets der 
Lexikographie besteht vermutlich darin, dass eine universitäre Wörterbuch-
didaktik mehrere Kompetenzbereiche der Studierenden miteinander zu kom-
binieren und zu verzahnen hat. Noch komplexer erscheint dieses Unterfangen 
im ausländischen Germanistikstudium, da die Berufsprofile der angehenden 
Absolventen und die entsprechenden Studienschwerpunkte breit aufgestellt 
sind3. Mit Blick auf diese Problematik verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, 
mithilfe einer schriftlichen Befragung der Germanistikstudierenden an der 
Universität Kragujevac, deren Gewohnheiten und Präferenzen beim Wörter-
buchgebrauch herauszufinden, um daraus Konsequenzen und Implikationen 
für die curriculare Gestaltung und praktische Umsetzung einer benutzerge-
rechten und zielfokussierten Wörterbuchdidaktik im ausländischen Germa-
nistikstudium abzuleiten. 

Der Beitrag wird folgendermaßen gegliedert: Im ersten Teil der Arbeit 
(Kap. 2 und 3) wird ein knapper Einblick in die Wörterbuchbenutzungsfor-
schung gegeben, um anschließend auf die Besonderheiten der Verwendung 
von WB im DaF-Unterricht bzw. -Studium kurz einzugehen. Im zweiten, 
empirischen Teil wird die durchgeführte Befragung beschrieben (Kap. 4), 
die als Ausgangspunkt für Diskussion und Reflexion in Kapitel 5 dienen soll. 
Abschließend werden didaktische Überlegungen angestellt, die aus den Ergeb-
nissen der Umfrage resultieren und zu einer integrierten Diskussion über 
Lehrziele, -gegenstände und -erfolge im ausländischen Germanistikstudium 

ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist.
3 In der Regel werden in germanistischen Studiengängen im Ausland neben sprachprak-

tisch-linguistischen Kenntnissen ebenfalls Übersetzungsfertigkeiten und methodisch-
didaktisches Wissen in der DaF-Vermittlung angezielt. Dies entspricht allerdings der Situ-
ation an der Universität Kragujevac in Serbien, wobei dieses Profilbild sehr wohl auch an 
anderen Lehrstühlen/Instituten sowohl in Serbien als auch in anderen Ländern denkbar 
ist. Zum Studienprogramm der Germanistik in Kragujevac vgl. http://filum.kg.ac.rs/index.
php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=110&lang=sr, 20.12.21)  

http://filum.kg.ac.rs/index.
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(in Serbien) hinleiten sollen (Kap. 6). Die Arbeit endet mit einem Fazit und 
Ausblick (Kap. 7).

2. Wörterbuchbenutzungsforschung – gegenwärtiger 
Erkenntnisstand
Als Teil der Lexikographie im weiteren Sinne und der Wörterbuchforschung 

im engeren Sinne hat sich die Wörterbuchbenutzungsforschung schon 
längst etabliert – vornehmlich seit den 1980er Jahren lässt sich eine 
zunehmende Beschäigung mit der Erforschung von Wörterbüchern von 
der Benutzerwarte aus beobachten4 (vgl. Meliss 2015: 403). Obwohl „das 
jüngste Forschungsgebiet der Wörterbuchforschung“ (Wiegand 1998: 259 
[Hervorh. i. O.]), kann diese nunmehr nicht so junge lexikographische 
Forschungsdisziplin seit dieser Einschätzung Wiegands eine relativ 
breite Publikationspalette vorweisen. Dies betri sowohl die L1- als auch 
L2-orientierte Wörterbuchforschung. Viele dieser Studien haben empirischen 
Charakter und zeichnen sich durch eine in der empirischen Sozialforschung 
gängige Methodologie aus. Die sozialwissenschalichen Methoden – in 
erster Linie sei an die dort verbreiteten Datenbeschaffungsverfahren gedacht 
– haben sich in der Wörterbuchbenutzungsforschung nur mäßig bewährt. 
Genauer gesagt mangelt es in vielen älteren Studien an Zuverlässigkeit 
und Validität der Datenerhebungen, was bereits in Zöfgen (1994) deutlich 
moniert wurde. Nichtsdestotrotz spielen die sozialwissenschalichen 
Erhebungs- und Auswertungsverfahren wie schriliche Befragung, Interview, 
Beobachtung, Benutzungsprotokoll, Test oder Experiment5 noch immer eine 
signifikante Rolle und kommen nach wie vor unvermindert zum Einsatz. 
Diese Sachlage ist durchaus verständlich, wenn man bedenkt, dass es der 
sprachwissenschalichen Forschung noch nicht gelungen ist, einen eigenen 
Methodenfundus zu entwickeln, mit dem lexikographische, empirisch 
angelegte Untersuchungen zufriedenstellend bedient wären. Daher muss 
die generelle Ablehnungsfront gegen die Anwendung einiger Methoden der 
empirischen Sozialforschung in der Wörterbuchbenutzungsforschung, wie es 
einige Forscher tun (vgl. z.B. Hatherall 1984), aufgebrochen und die Kritik 
an Reliabilität oder Validität solcher Erhebungsverfahren relativiert werden: 
Es liegt schließlich nicht an den Methoden selbst, wenn eine Untersuchung 
den grundlegenden wissenschalichen Prinzipien der Empirie nicht genügt, 
sondern an einer unpräzisen Fragestellung, falsch gewählten Methode, einem 
unzureichenden Probandensemple oder einfach an einer misslungenen 
Abstimmung dieser Faktoren.  

Eine erwähnenswerte neuere Befragung wurde vom Leibniz-Institut für 
Deutsche Sprache in Mannheim und weiteren 26 „‘lokalen‘ Partnerinnen und 

4 Es sei hier auf einige wichtige Arbeiten ohne Vollständigkeitsanspruch verwiesen: Ripfel/
Wiegand 1988; Hartmann 1989; Atkins/Varantola 1998; Wang 2001; Murath 2005; 
Rossenbeck 2005; Welker 2010; Wiegand 1987, 1998, 2008, 2010. 

5 Zu einem Überblick der Methodenvielfalt mit entsprechenden (kritischen) Erläuterungen 
vgl. Wiegand (2008), Hartmann (2001) oder Zöfgen (1994). 
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Partnern aus ganz Europa“ (Müller-Spitzer et al. 2018: 26) durchgeführt. Die 
Ergebnisse für Deutschland und die einsprachigen Deutsch-Wörterbücher 
zeigen hinsichtlich des Benutzungsanlasses ein klares Bild: Die überwiegende 
Mehrheit der Befragten (75,4%) benutzt das Wörterbuch, um ein Wort zu 
überprüfen, wobei der Einsatz von Wörterbüchern im Deutschunterricht bei 
85,2% der Befragten zwecks Rechtschreibkontrolle erfolgte6. Diese beiden 
Resultate wurden hier herausgegriffen, weil ihnen im Hinblick auf die 
eigene Untersuchung und den Vergleich mit dem DaF-Unterricht eine hohe 
Signifikanz zukommt.

3. Wörterbücher im DaF-Unterricht und -Studium
Das Interesse an Wörterbüchern im DaF-Unterricht ist nicht gering und 

zeigt sich vor allem in den Bereichen Übersetzung (vgl. exemplarisch Nied 
Curcio 2013), Wortschatzarbeit (vgl. u.a. Kühn 2002; 2010) sowie Textproduk-
tion und -rezeption (vgl. u.a. Engelberg/Lemnitzer 2004: 99–105; López Bar-
rios 1997). Allerdings beziehen sich die meisten Arbeiten auf den schulischen 
DaF-Unterricht oder andere außeruniversitäre DaF-Unterrichtformate. Nur 
vereinzelt lassen sich m.W. Forschungsarbeiten finden, die sich mit der Wör-
terbuchbenutzung im ausländischen DaF-Studium auseinandersetzen (vgl. 
dazu Kispál 2004; Poláy 2010; Nied Curcio 2013). 

Die Erkenntnisse der Wörterbuchbenutzungsforschung für die sog. 
Lernerlexikographie, die für die vorliegende Untersuchung relevant und 
anschlussfähig erscheinen, lassen sich wie folgt summieren (Kühn 2010: 306 
in Anlehnung an Engelberg/Lemnitzer 2004):
1) Fremdsprachenlerner benutzen zweisprachige Wörterbücher häufi ger als 

einsprachige, obwohl die zweisprachigen als qualitativ minderwertiger an-
gesehen werden.

2) Einsprachige Wörterbücher werden eher zu Rezeptionszwecken und weni-
ger zur Textproduktion eingesetzt.

3) Nachschlagemotivation wie Nachschlagekompetenz ist bei Fremdspra-
chenlernern wenig ausgeprägt. Dies liegt an der wenig ausgeprägten schu-
lischen Wörterbuchdidaktik und -methodik.

4) Lernende haben Schwierigkeiten, ihre Benutzungsbedürfnisse mit ent-
sprechenden Wörterbuchtypen in Übereinstimmung zu bringen.

5) Fremdsprachenlernende benutzen einsprachige Wörterbücher vor allem 
zur semantischen Klärung unbekannter Wörter. Daneben werden Wörter-
bücher vor allem zur Normenkontrolle genutzt, insbesondere bei Recht-
schreibfragen.
Da ausländische Germanistikstudierende ebenfalls zu Fremdsprachen-

lernern zu zählen sind, dürften sie sehr wohl von den vorangehenden Aussa-
gen erfasst sein. Es bleibt zu sehen, ob die vorliegende Untersuchung mit ihren 
Befunden den o.g. Feststellungen beipflichten kann. 

6 Für weitere Untersuchungsaspekte und -parameter vgl. Müller-Spitzer et al. (2018).



13

Wörterbücher zwischen übersetzung, wortschatzlernen und didaktik...

Wie eingangs erwähnt, besteht m. E. die grundlegende Aufgabe der Wör-
terbuchdidaktik in einer berufsgerechten und zielorientierten Vermittlung 
und Implementierung der Wörterbücher in der akademischen Lehre. Die 
Zielorientierung im ausländischen DaF-Studium ist vielfältig und entspricht 
i.d.R. den drei Studienschwerpunkten: sprachpraktische7 Ausbildung, Über-
setzerausbildung und Lehrerausbildung. Gleichwohl muss zugestanden wer-
den, dass die Gewichtung dieser drei Profilsäulen in verschiedenen Germa-
nistikstudiengängen (und Ländern) ungleich sein kann und ist. Am Lehrstuhl 
für Germanistik der Universität Kragujevac, dessen Studierende an der Befra-
gung teilnahmen, wird einem Lehrprogramm gefolgt, das allen drei Zielen 
mehr oder minder gleichmäßig verpflichtet ist. Insofern scheint eine Triangu-
lation von Vermittlungsmethoden und -techniken, die vor allem praktischen 
Nutzen haben, aber auch eine curriculare Einbindung erfahren sollten, mehr 
als angebracht. Gerade diese Aspekte werden im Zusammenhang der Umfra-
geergebnisse in der Arbeit abgehandelt und kritisch diskutiert. 

4. Untersuchungsbasis und -design
An der Befragung, die in Form eines Online-Fragebogens 2018 durch-

geführt wurde, nahmen Germanistikstudierende (Erstfach) der Universität 
Kragujevac teil. Die Teilnehmerzahl, verteilt auf die ersten drei Jahrgänge 
(vom 1. bis zum 5. Semester), beläuft sich auf 70. Insgesamt gibt es in diesen 
drei Studienjahren ca. 90 immatrikulierte Studierende. Das bedeutet, dass an 
der Umfrage etwa 77,7% aller eingeschriebenen Studierenden teilgenommen 
haben. Die Semesterverteilung8 sieht folgendermaßen aus:

Abb. 1: Absolute Anzahl der befragten Studierenden

7 Unter Sprachpraxis werden vornehmlich linguistische und landeskundliche Kenntnisse 
zusammengefasst. Ein nicht unbedeutender literaturwissenschaftlicher Anteil ist im Studi-
enprogramm ebenfalls vertreten, der zwar traditionellerweise in dieser Bezeichnung nicht 
mitgemeint ist, dennoch hier einfachheitshalber dazu gerechnet wird.    

8 Eine befragte Person machte keine Angabe über das aktuelle Semester. 
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Wie die Graphik veranschaulicht, befinden sich die meisten Befragten im 
dritten und vierten Semester ihres Germanistikstudiums. Die durchschnittliche 
Lernzeit der Befragten beträgt ca. 4,59 Jahre, was nur bedingt auf deren Sprach-
stand schließen lässt, da sie aus unterschiedlichsten Lernumgebungen zur Uni-
versität kommen (von Privatsprachschulen über staatliche Fachschulen bis zu 
Gymnasien). Dennoch können die Deutschkenntnisse der größten Befragten-
gruppen (3. und 4. Semester) grob auf B1 bis B2 (laut GER) geschätzt werden, 
weil die unbedingt zu erfüllenden Mindestanforderungen einiger sprachprak-
tischer Pflichtkurse in niedrigeren Semestern auf der B1-Stufe angesiedelt sind. 

Der Fragebogen9 wurde aus 11 Multiple-Choice-Fragen zusammenge-
stellt, die nach drei Kategorien gruppiert waren: 1) Allgemeine Hintergrund-
informationen zu Lernzeit und Studienphase, 2) Besitz und Gebrauch von 
Wörterbüchern und 3) Verwendungszweck und Benutzungsgewohnheiten. 
Die Fragen und die zur Auswahl stehenden Antworten wurden auf Deutsch 
und Serbisch angegeben. Einige Fragen wurden auch mit der Ergänzungs-
option ausgestattet, so dass die Teilnehmenden eine eigene Antwort hinein-
schreiben konnten – dies war ebenfalls sowohl auf Deutsch als auch Serbisch 
möglich. Der Online-Fragebogen war insgesamt 14 Tage freigeschaltet. 

5. Ergebnisse der Untersuchung

5.1 Selbsteinschätzung, Besitz und Gebrauch
Die Teilnehmenden wurden aufgefordert, ihre Kenntnisse der Wörter-

buchbenutzung einzuschätzen. Die Bewertungsskala reicht von ungenügend 
bis sehr gut und die Ergebnisse werden in der folgenden Graphik dargestellt:

Abb. 2: Selbsteinschätzung der Teilnehmenden 

9 Der vollständige Fragebogen wird im Anhang beigefügt.
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Wie aus der Graphik ersichtlich, beurteilen die meisten Befragten (ca. 
53%) ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der Wörterbuchbenutzung ausreichend. 
Fast ein Drittel der Befragten (31,4%) bezeichnet sie als ungenügend. Beide 
Bewertungen deuten darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit kaum als 
kompetente Wörterbuchbenutzer bezeichnet werden kann. Daraus lässt sich 
schließen, dass weder ihre voruniversitäre Ausbildung noch das bisherige Ger-
manistikstudium zum Erwerb von Kompetenzen in diesem Bereich verhalfen. 

Die zweite Fragengruppe betraf den (häufigen) Gebrauch von gedruckten 
bzw. digitalen/elektronischen Wörterbüchern. Dabei konnte folgendes Bild 
ermittelt werden:

Abb. 3: Gebrauch von Wörterbuchformen

Die Umfrage hat ergeben, dass 46 Befragte (66%) in Nachschlagehand-
lungen häufiger auf gedruckte Wörterbücher zurückgreifen als auf elektro-
nische/digitale. Demgegenüber stehen 24 Teilnehmende (34%), die häufiger 
von elektronischen bzw. digitalen Wörterbüchern Gebrauch machen. Auf die 
Frage danach, ob sie ein Wörterbuch besitzen und wenn ja, welches, antwor-
teten 11 Befragte (15,7%), dass sie keins besitzen. Die restlichen 59 (84,3%) 
Teilnehmenden gaben genau an, welches Wörterbuch bzw. welche Wörter-
bücher sie besitzen. Die Teilfrage nach konkreten Wörterbüchern wäre für 
eine qualitative Analyse von besonderer Bedeutung und ist für die hier for-
mulierte Fragestellung weniger relevant, weshalb sie nicht weiter diskutiert 
wird. Die Frage nach dem Besitz korreliert offensichtlich mit der vorherigen 
Frage nach der Wörterbuchform, die die Teilnehmenden häufiger verwenden. 
Anscheinend bevorzugen die Befragten eher die gedruckte Wörterbuchform, 
was damit gestützt wird, dass die meisten (66%) tatsächlich ein gedrucktes 
Wörterbuch besitzen. Die Wörterbücher, die die Befragten besitzen, können 
nach Anzahl der Sprachen in einsprachige und zweisprachige (i.d.R. serbisch-
deutsch/deutsch-serbisch) eingeteilt werden. Dabei ergab sich folgendes Bild:
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Abb. 4: Wörterbuchtyp nach Anzahl der Sprachen 

Es ist ein markanter Befund, dass die überwiegende Mehrheit der Befrag-
ten (90%) nur zweisprachige Wörterbücher besitzt und vermutlich auch 
benutzt. Obwohl dieser Befund wenig darüber aussagt, ob die Befragten 
zudem auch einsprachige Wörterbücher benutzen, ist er trotzdem aufschluss-
reich. Die Gründe hierfür könnten die Zugänglichkeit sowie der Kostenfaktor 
sein, die bei einsprachigen Deutsch-Wörterbüchern als Importprodukten in 
Serbien durchaus relevant sind.    

5.2 Verwendungszweck und Benutzungsgewohnheiten
Die nächste Frage bezog sich auf die Benutzungsgewohnheiten der 

Befragten und den damit in Verbindung stehenden Verwendungszweck. 

Abb. 5: Benutzungsgewohneiten

Wie die Graphik verdeutlicht, werden Wörterbücher von den meisten 
Befragten für Übersetzungstätigkeit (ca. 51%) und Textrezeption (ca. 36%) 
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(Suche nach unbekannten Wörtern/Ausdrücken) genutzt. Auf die anderen 
Verwendungszwecke entfallen ganz wenige, ja vernachlässigbare Prozentan-
teile. Diese Frage sollte in Korrelation zu dem Befund über die Wörterbuchty-
pen (einsprachig/zweisprachig) betrachtet werden – dies wird im nachfolgen-
den Abschnitt diskutiert. Die nächsten zwei Fragen betreffen die Nachschlag-
ehäufigkeit bei Einzelwörtern bzw. festen Wortverbindungen (Phrasemen im 
weitesten Sinne) und werden hier aus der Analyse ausgeklammert, da sie auf 
den Gebrauch von Spezialwörterbüchern und das Nachschlagen von Spezial-
lexik abzielen, was nicht Gegenstand des vorliegenden Beitrags ist.

Die letzten zwei Fragen zielten darauf ab, die Wörterbuchpräferenz beim 
Übersetzen und der Suche nach unbekannten Wörtern/Ausdrücken (Text-
rezeption) herauszufinden. Auf die Frage, welche Wörterbuchtypen überwie-
gend beim Übersetzen gebraucht werden (s. Abb. 6), nannten 72% der Befrag-
ten sowohl ein- als auch zwei- bzw. mehrsprachige Wörterbücher. Von den 
restlichen 28% gaben jeweils 14% an, dass sie zwei- oder mehrsprachige bzw. 
einsprachige Wörterbücher benutzten.

Abb. 6: Wörterbuchpräferenz beim Übersetzen

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Antworten auf die letzte 
Frage nach Wörterbuchpräferenzen bei der Suche nach unbekannten Wör-
tern/Ausdrücken. Hier fällt das Ergebnis ähnlich wie beim Übersetzen aus: 
67% der Befragten verwenden bei der Suche nach unbekannten Wörtern/
Ausdrücken sowohl ein- als auch zwei- oder mehrsprachige Wörterbücher. 
Nur 17% der Beteiligten benutzen ausschließlich einsprachige Wörterbücher, 
während 16% nur von zwei- und mehrsprachigen Wörterbüchern Gebrauch 
machen (s. Abb. 7).  
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Abb. 7: Wörterbuchpräferenz bei der Suche nach unbekannten Wörtern

5.3 Zusammenfassung der Umfrageergebnisse
Die meisten Befragten schätzten die eigenen Wörterbuchbenutzungskom-

petenzen entweder als ausreichend oder ungenügend ein. Diese Kompetenzlage 
muss leider im Allgemeinen als mangelhaft eingestuft werden. Dies kann mit 
Befund 3 von Kühn (2010) und indirekt auch mit Befund 4 (s. Kap. 3) in Verbin-
dung gebracht werden. Dabei geht es darum, dass die Fremdsprachlernenden 
Probleme damit haben, entsprechend ihren Benutzungsbedürfnissen geeignete 
Wörterbuchtypen auszuwählen, sowie dass deren allgemeine Wörterbuchkom-
petenz wenig ausgeprägt ist. Dies kann durchaus als mangelnde Wörterbuchbe-
nutzungskompetenz gedeutet werden, die durch die vorliegende Untersuchung 
bestätigt wird. Es handelt sich hierbei um ein generelles Defizit, das von ver-
schiedenen Seiten, gemäß den anvisierten Zielen des jeweiligen Studienpro-
gramms, angegangen werden soll. 

Das Resultat, dass ca. 66% der Befragten häufiger auf gedruckte als auf 
digitale Wörterbücher zurückgreifen, verwundert hinsichtlich der allgemei-
nen Digitalisierung und Internetzugänglichkeit in der Gesellschaft. Dies kann 
jedoch dadurch erklärt werden, dass Wörterbücher, die von den serbischen 
Studierenden gebraucht bzw. bevorzugt benutzt werden, nicht in digitaler 
Form vorliegen. Betrachtet man diese Aussage vor dem Hintergrund des 
Befundes, dass 90% aller Befragten nur zweisprachige Wörterbücher besit-
zen, erscheint die Präferenz für gedruckte Wörterbücher vollkommen nach-
vollziehbar, da die zweisprachige Lexikographie Deutsch-Serbisch/Serbisch-
Deutsch in digitaler/elektronischer Form kaum vorhanden ist. In diesem 
Sinne sollte ein Appell an Fachlexikographen bzw. die serbische Wörterbuch-
industrie ausgesprochen werden, diesem dringenden Desiderat nachzugehen. 
Die Feststellung über den häufigeren Gebrauch von zweisprachigen Wörter-
büchern bei Fremdsprachlernenden geht konform mit Befund 1 von Kühn 
(2010) (s. Kap. 3). 
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Interessant erscheint auch das Ergebnis, dass die überwiegende Mehr-
heit der Befragten nur zwei Verwendungszwecke favorisiert und zwar Über-
setzung und Textrezeption (Suche nach unbekannten Ausdrücken), welche 
in der Tat nah beieinanderliegen. Alle anderen Verwendungszwecke fallen 
statistisch gesehen weg. Dies korrespondiert weitestgehend mit dem Befund, 
dass 90% aller Befragten nur zweisprachige Wörterbücher besitzen, denn es 
ist vollkommen nachvollziehbar und methodisch durchaus gerechtfertigt, in 
Übersetzungsaufgaben nach zweisprachigen Wörterbüchern zu greifen. Ange-
nommen wird jedoch, dass sie trotz des Nicht-Besitzens einsprachige Wörter-
bücher z.B. durch Ausleihen oder im Internet dennoch verwenden, aber in 
welchem Ausmaß sie dies tun, bleibt unklar. Diese Vermutung liegt angesichts 
der Antworten auf die letzten zwei Fragen nach der Wörterbuchpräferenz bei 
Übersetzung bzw. Textrezeption nahe. Diese zeigen nämlich, dass die meisten 
befragten Studierenden (ca. 70%) dabei sowohl einsprachige als auch zwei- 
und mehrsprachige Wörterbücher zu Rate ziehen. Nichtsdestotrotz bleibt ein 
nennenswerter Anteil der Befragten (insgesamt ca. 30%) mit der Verwendung 
nur eines der beiden Wörterbuchtypen ein wenig zurück. 

Die übrigen in Kap. 3 vorgestellten Erkenntnisse der Wörterbuchbenut-
zungsforschung (Punkt 2 und 5), die zusammengenommen den Verwen-
dungszweck der einsprachigen Wörterbücher akzentuieren, können durch die 
eigene Untersuchung im Wesentlichen ebenfalls bestätigt werden. Die Aussage 
Nr. 2 bezieht sich darauf, dass die einsprachigen Wörterbücher größtenteils zu 
Rezeptionszwecken herangezogen werden. Rechnet man die Übersetzungstä-
tigkeit dazu, benutzen die meisten Befragten (87%) generell Wörterbücher zu 
Rezeptionszwecken. Von diesem Anteil greifen 84% der Studierenden u.a. zu 
einsprachigen Wörterbüchern. Was sich jedoch hier nicht bestätigt hat, ist die 
Benutzung von einsprachigen Wörterbüchern für Normenkontrollen (Ortho-
grafie, Aussprache u.Ä.). Dieser Verwendungszweck dürfte bei den L1-Spre-
chern eine wichtigere Rolle spielen. 

Aufschlussreich erscheint der Befund, dass die befragten Studieren-
den kaum Wörterbücher verwenden, um neue Vokabeln zu lernen, Texte zu 
schreiben oder grammatische Formen zu überprüfen. Es drängt sich nun die 
Frage auf, ob diesen Lernaktivitäten überhaupt im Studium in ausreichendem 
Maße Raum gegeben wird, denn falls man keine Vokabeln lernt, keine Texte 
schreibt oder keine grammatischen Formen einübt, dann besteht auch kein 
Wörterbuchbedarf, zumindest im Unterricht nicht. Ob die Studierenden im 
Selbststudium dazu angeleitet werden, ist ebenfalls fraglich. Insofern ist dieser 
Befund mit Vorbehalt zu deuten. Trotzdem bleibt die Forderung nach Ein-
beziehung solcher Lernaktivitäten und somit dem Einsatz von Wörterbüchern 
im universitären Unterricht bestehen.   

6. Ergebnisgeleitete didaktische Überlegungen und praxisgerichtete 
Perspektiven
Die durchgeführte Untersuchung mit den hier dargestellten Ergebnis-

sen hat mehrere Schwachpunkte und defizitäre Momente in der Vermittlung 
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lexikographischer Kompetenzen und deren Einbettung in das Studienpro-
gramm des Germanistikstudiums an der Universität Kragujevac zutage geför-
dert. Da die Profilausrichtung des Studiengangs „Deutsche Sprache und Lite-
ratur“ in Kragujevac drei sehr wichtige, aber überaus unterschiedliche Kom-
petenzbereiche zusammenzuführen versucht: Sprachpraxis, Übersetzung und 
DaF-Didaktik/Methodik, sind die Einführung und zielgerichtete Thematisie-
rung lexikographischer Fragestellungen und die Vermittlung solcher Kompe-
tenzen umso komplexer.

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass die meisten Studierenden 
über schwache bis gar keine Wörterbuchbenutzungskompetenz verfügen. Das 
würde implizieren, dass diese Kompetenz im voruniversitären Bildungsweg 
noch schwächer ausgebaut ist. Von daher kann getrost angenommen werden, 
dass die Studierenden zu Beginn ihres Studiums überhaupt keine Kompe-
tenz auf dem Gebiet der Wörterbuchbenutzung besitzen. Wenn man diesen 
Ist-Zustand vor Augen hat und sich von den illusorischen Hoffnungen auf 
bestimmtes Vorwissen verabschiedet, müssen ernsthafte Überlegungen zur 
Thematisierung und Behandlung von Wörterbüchern vom ersten Studien-
semester an angestellt werden. Gemäß den Zielen des Studienprogramms, 
sowohl Übersetzer als auch DaF-Lehrende auszubilden, müssten die Stu-
dieninhalte, in denen Wörterbuchbenutzungskompetenzen vermittelt wer-
den, entsprechend (um)gestaltet werden. In die translationswissenschaftlich 
oder übersetzungspraktisch orientierten Kurse, die i.d.R. teilweise auch auf 
Verbesserung der allgemeinen Sprachkompetenz ausgerichtet sind, müssten 
Lehrsequenzen eingezogen werden, die nicht nur zweisprachige Lexikogra-
phie umfassen, mit dem Ziel, ein angemessenes Translat anzufertigen, son-
dern auch Techniken und Übungsformen vermittelt werden, die z.B. (Fach-)
wortschatzerweiterung fördern. Dabei ist die Suche nach einem passenden 
Terminus/Ausdruck nicht nur ein bloßes Blättern in einem Wörterbuch. Viel-
mehr handelt es sich dabei um eine Kombination verschiedener Vergleichs-
techniken, die nicht selten auch eine dritte Mittlersprache (z.B. Englisch) 
einschließen. Dies bedeutet keinesfalls, dass den Studierenden besonders gute 
Englischkenntnisse abverlangt werden, sondern dass ihnen der komplexe Weg 
zwischen lexikographischen Druckerzeugnissen, Internetangeboten und Par-
alleltexten gewiesen wird. Dies erfordert eine sinnvoll didaktisierte Vermitt-
lung und praktische Einübung. 

Als zweiter wichtiger Punkt soll die lexikographische Kompetenz in 
sprachwissenschaftlich-theoretisch angelegten Kursen hervorgehoben wer-
den. In den systemlinguistischen Seminaren, in denen es schwerpunktmäßig 
um Phonetik/Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexikologie, Semantik u.a. 
geht, sollten Wörterbücher ebenfalls Platz finden. Von den standardisierten 
Wortformen (Schreibung wie Aussprache), über die typischen Satzmuster und 
-baupläne bis hin zu den lexikalisierten Bedeutungsexplikationen enthalten 
Wörterbücher unentbehrliche Informationen, die häufig in verschlüsselten 
Fachkürzeln versteckt und für ungeübte Wörterbuchnutzer unzugänglich 
bleiben. An dieser Stelle wird die Einbeziehung von Spezialwörterbüchern 
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deutlich, die wiederum einen zusätzlichen Aufwand darstellen. Eine kritische 
Beschäftigung mit Wörterbüchern sollte selbstverständlich sein, ohne dass 
die unbestrittenen Nutzeffekte dabei kleingeredet werden. 

Des Weiteren sollten Wörterbücher in sprachpraktische Kurse (Lesen, 
Schreiben, Sprechen) Eingang finden. Dort wären wörterbuchgestützte Lese- 
und Schreibtechniken zu vermitteln, die nicht nur die allgemeine lexikogra-
phische Kompetenz der Studierenden erhöhen, sondern auch selbständiges 
Arbeiten fördern sollen. Ein weiteres Ziel kann die kompetente Nutzung von 
Internettechnologien sein, die durch die Auseinandersetzung mit und den 
fachkundigen Einsatz von elektronischen Ressourcen erreicht werden kann. 

Nicht zuletzt bleibt die Einbringung der Wörterbücher in Methodik/
Didaktik-Kurse eine der größten Herausforderungen. Der herausfordernde 
Charakter erklärt sich damit, dass oft davon ausgegangen wird, dass die Stu-
dierenden selber über einen hohen Grad der Wörterbuchbenutzungskompe-
tenz verfügen müssen, um überhaupt vermittelnd tätig zu werden. Dies ist 
zwar von Vorteil, muss aber nicht zwingend stimmen. Den Studierenden soll 
in solchen Kursen die grundlegende methodisch-didaktische Kompetenz bei-
gebracht werden, die in erster Linie die Signifikanz und positive Effekte der 
Wörterbuchnutzung im DaF-Unterricht akzentuiert. Darüber hinaus sollen 
sie sich vor allem Methodensets aneignen, die sie zum Zweck der WB-Kom-
petenzsteigerung bei ihren SuS anwenden können. 

7. Fazit und Ausblick
Die hier durchgeführte Untersuchung kann die Ergebnisse der bisherigen 

Forschung weitgehend bestätigen. Sie hat ebenfalls gezeigt, dass die Wörter-
buchkompetenz eher eine untergeordnete Rolle im Germanistikstudium in 
Serbien spielt. Die Befragung wurde zwar nur bei den Germanistikstudieren-
den der Universität Kragujevac durchgeführt, hätte aber mit großer Wahr-
scheinlichkeit auch bei anderen Germanistikabteilungen in Serbien ähnliche 
Resultate gezeitigt, da die Studienprogramme vergleichbar strukturiert sind 
und gleichen oder sehr ähnlichen Prinzipien folgen10. 

Es wurde herausgefunden, dass die meisten Studierenden eher gedruckte 
zweisprachige Wörterbücher zu Übersetzungs- und Rezeptionszwecken her-
anziehen. Der Gebrauch von elektronischen einsprachigen Ressourcen dage-
gen hält sich in Grenzen. Gründe hierfür sollte man nicht nur in den man-
gelnden lexikographischen Kompetenzen suchen, sondern womöglich auch in 
der allgemeinen Unsicherheit im Umgang mit internetgestützten Quellen. 

Die Selbsteinschätzung der lexikographischen Kompetenzen wurde allge-
mein als niedrig bis mäßig eingestuft. Aus diesem Grund ist eine umfassende 
Umgestaltung der Curricula vorgeschlagen worden, die den Ansprüchen und 

10 Vgl. dazu das Studienprogramm des Lehrstuhls für Germanistik der Universität Belgrad: 
http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/germanistika/nemacki-jezik/studijski-program/
osnovne-studije/ (14.02.22) oder das der Germanistikabteilung der Universität Novi Sad: 
http://www.ff.uns.ac.rs/uploads/files/Studijski%20programi/2015/OAS/Nemacki%20
jezik%20OAS%202015.pdf (14.02.22).



Zielen eines ausländischen Germanistikstudiums mit allen seinen Spezifika 
Rechnung trägt. Es handelt sich dabei um die Triangulation verschiedener 
Vermittlungsmethoden und -techniken, die auf eine berufsgerechte und ziel-
orientierte Vermittlung von lexikographischen Kompetenzen zielen. Eine 
berufsgerechte Vermittlung bedeutet in diesem Zusammenhang eine auf die 
Bedarfe des jeweiligen Berufsprofils abgestimmte Thematisierung und Didak-
tisierung der lexikographischen Lehrinhalte. Die Zielorientierung bezieht sich 
wiederum auf die konkrete Umsetzung der jeweiligen Kursziele, die innerhalb 
eines Berufsprofils oft unterschiedlich angesetzt werden und mit den entspre-
chenden Studienschwerpunkten harmonieren (sollen). Die Überarbeitungs-
vorschläge wurden dann in diesem Sinne formuliert und stellen allgemein 
gehaltene Hinweise dar, die richtungsweisend verstanden werden sollen. Kon-
krete methodische Umsetzungsstrategien sowie die damit zusammenhängen-
den Didaktisierungsschritte müssten einer Folgearbeit anheimgestellt werden.  

Anhang – Fragebogen 

1. Wie lange lernen Sie Deutsch insgesamt? / Koliko dugo već učite nemački 
jezik?   

2. In welchem Semester des Germanistikstudiums sind Sie eingeschrieben? 
/ U kom semestru studaja germanistike se nalazite? 

3. Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse der Wörterbuchbenutzung ein? / Kako 
procenjujete svoja znanja iz oblasti upotrebe rečnika?

ungenügend / nedovoljno 
ausreichend / dovoljno
befriedigend / zadovoljavajuće
gut / dobro
sehr gut / odlično

4. Welches Wörterbuch/welche Wörterbücher besitzen Sie? / Koji rečnik/
koje rečnike posedujete?

a) Duden
b) Wahrig
c) Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache
d) Standardwörterbuch Deutsch-Serbisch / Serbisch-Deutsch
e) Standardwörterbuch Deutsch-Serbisch
f) Nemački rečnik – nemačko-srpski i srpsko-nemački (JRJ)
g) Wörterbuch – rečnik NSSN (Institut za strane jezike Beograd) 
h) Nemački rečnik deutsch-serbisch / serbisch deutsch (JASEN)
i) Osnovni rečnik nemačko-srpski / srpsko-nemački (Zavod za 

udžbenike i nastavna sredstava)
j) Ich besitze kein Wörterbuch. / Ne posedujem nijedan rečnik.
k) Sonstiges / ostalo ____________________

5. Auf welche Wörterbücher greifen Sie häufi ger zurück? / Koje rečnike 
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češće koristite?
a) gedruckte WB / štampane
b) digitale/elektronische WB (on- oder offl  ine) / digitalne/elektronske 

(onlajn ili ofl ajn) 

6. Wozu benutzen Sie die Wörterbücher am häufi gsten? / Za šta 
najčešće koristite rečnike?

a) Übersetzen / prevođenje
b) Textproduktion / pisanje teksta
c) Nach unbekannten Ausdrücken suchen / provera nepoznatih reči i 

izraza
d) Vokabeln lernen / učenje reči
e) Grammatische Formen lernen (Genus, Konjugation, Deklination 

etc.) / učenje gramatičkih oblika (rod, konjugacija, deklinacija itd.)
f) Fachwissen erwerben / sticanje stručnih znanja
g) Sonstiges / ostalo _________________________

7. Welche Ausdrucksmittel schlagen Sie häufi ger nach? / Koja jezička 
sredstva češće proveravate u rečniku?
a) Einzelwörter / pojedinačne reči
b) Feste Wortverbindungen (Idiome, Kollokationen, Sprichwörter) / 

ustaljene fraze i izraze (idiome, kolokacije, poslovice)

8. Wie o  schlagen Sie in Wörterbüchern feste Wortverbindungen nach? / 
Koliko često proveravate ustaljene fraze i izraze?

sehr o  / vrlo često
o  / često
relativ o  / relativno često 
selten / retko
nie / nikada 

9. Welche WB benutzen Sie überwiegend beim Übersetzten? / Koje rečnike 
pretežno koristite prilikom prevođenja?
a) nur einsprachige / samo jednojezične
b) nur zwei- oder mehrsprachige / samo dvojezične ili višejezične
c) sowohl ein- als auch zwei- bzw. mehrsprachige / i jednojezične i 

dvojezične odn. Višejezične

10. Wie o  benutzen Sie beim Übersetzen Spezialwörterbücher (z. B. 
Rechtssprache, Medizin, Technik etc.)? / Koliko često prilikom prevođenja 
koristite specijalizovane rečnike (npr. za jezik pravne struke, medicine, 
tehnike itd.)? 

o  / često
relativ o  / relativno često
selten / retko 
nie / nikada
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11. Welche WB benutzen sie bei der Suche nach unbekannten Ausdrücken? / 
Koje rečnike koristite za pronalaženje nepozantih reči i izraza?
a) nur einsprachige / samo jednojezične
b) nur zwei- oder mehrsprachige / samo dvojezične ili višejezične
c) sowohl ein- als auch zwei- bzw. mehrsprachige / i jednojezične i 

dvojezične odn. višejezične
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DICTIONARIES BETWEEN TRANSLATION, VOCABULARY 

LEARNING AND DIDACTICS: A STUDY OF DICTIONARY USE 
BY STUDENTS OF GERMAN STUDIES IN SERBIA

Summary
e aim of this article is to discover the habits and preferences of Serbian students of the 

German language and literature regarding the use of dictionaries by means of a survey, in 
order to underscore  the consequences and implications for university teaching. e survey 
revealed a clear picture: most German language students possess deficient lexicographic skills 
since they display undifferentiated lookup performance in the selection and use of dictionar-
ies, oen missing the respective target and purpose. In view of these findings, the paper made 
proposals for a curricular restructuring that attempts to do justice to all three main areas of 
study and the corresponding professional profiles (practical language training, translation, 
GFL-methods/didactics). 

Keywords: dictionaries, dictionary use, GFL teaching, study program, survey, method 
triangulation, curriculum.
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ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ ЗА ИДЕНТИТЕТ КАО 
АНАКАТАФОРИЧКИ ЕНДОЦЕНТРИЧНИ 

АНТЕЦЕДЕНТ РЕЛАТИВНЕ КЛАУЗЕ2

Антецедент који се односи на групу синтаксички повезаних 
речи, у којој је подређени члан функционално еквивалентан 
групи, односно супстантиватизиран представља ендоцентрични 
антецедент. Овај антецедент може катафорички или анакатафо-
рички упућивати. У овом раду анализира се анакатафорички 
ендоцентрични антецедент, те су релевантни семантички кри-
теријуми када је реч о дихотомији одређеност/неодрећеност, 
а у вези с тим полазиште у анализи јесте одређивање именског 
израза у антецеденту као референцијалног или нереференцијал-
ног. Уколико је реч о референцијалном изразу имамо анакатафо-
ричко упућивање ендоцентричног антецедента, с тим да анафора 
може бити концептуална и тада се преузима само денотат имен-
ског израза или референцијална, тада се поред денотата преузима 
и референција. 

Кључне речи: релативна адјективна клауза, ендоцентрични 
антецедент, анакатафоричка референција, концептуална и рефе-
ренцијална анафора, ексклузија и инклузија

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Ендоцентрични антецедент представља интерференцију лексичко-

семантичког и формалног антецедента. Под термином ендоцентрични 
антецедент3 подразумевамо антецедент који се односи на групу синтак-
сички повезаних речи, у којој је подређени члан функционално еквива-
лентан групи, односно супстантиватизиран (пр. онај човек који ← онај 
који; они људи који ← они који). У таквим ситуацијама употребљена заме-
ница није детерминатор, већ као једини конститутивни члан номиналне 

1 tanjarusimovic@yahoo.co.uk
2  Рад представља део истраживања које је представљено на Славистичком конгресу 

у Београду 2018. у виду постера (в. Тезе и резимеи Међународног конгреса слависта, 
том 1, Језик, Београд, 20–27. 08. 2018, 236–237).

3  У односу на термин ендоцентричан, како га одређује Kristal (1988: 63), где је управни 
члан одредиви центар унутар синтагме и има исту дистрибуцију као целина (нпр. 
онај човек ← човек) у нашем случају ендоцентрични антецедент представља консти-
туентску јединицу која је супстантиватизирана, те може бити функционално екви-
валентна синтагми (нпр. онај човек ← онај).

mailto:tanjarusimovic@yahoo.co.uk
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синтагме она представља супстантиват и остварује референцију4 и 
синтаксичку функцију читаве номиналне синтагме (Rusimović 2014: 
171‒172). То значи да „однос детерминације није експлицитно оства-
рен него је садржан у самом генеративном поријеклу супстантивата“ 
(Kovačević 2000: 277). 

Ово елиптирање именице из антецедента омогућено је контекстом. 
Због тога је форичност антецедента пресудна у постизању одређено-
сти референта, а на тај начин и информативности дискурса. Ендоцен-
трични антецедент може упућивати катафорички (в. Rusimović, 2021) и 
анакатафорички. У овом раду анализирамо анакатафорички ендоцен-
трични антецедент, те су релевантни семантички критеријуми када је 
реч о дихотомији одређеност/неодрећеност, а у вези с тим полазиште у 
анализи јесте одређивање именског израза у антецеденту као референ-
цијалног или нереференцијалног. Референцијалност, односно, нерефе-
ренцијалност антецедента предодређује тип и комплексност форичког 
односа ендоцентричног антецедента. У анализи међусобне супституент-
ности користићемо трансформациони семантички тест. Истраживање 
је спроведено на ексцерпираном језичком материјалу из разнофункцио-
налног корпуса савременог српског језика.

АНАКАТАФОРИЧКО УПУЋИВАЊЕ ЕНДОЦЕНТРИЧНОГ 
АНТЕЦЕДЕНТА

Ендоцентрични антецедент у савременом српском језику врло често 
упућује анакатафорички. То значи да најпре анафорички упућује на 
лексему коју подразумева са мањим или већим дометом у дискурсу, а 
затим са подразумеваном лексемом упућује на релативну клаузу која је 
самим тим адјективна. Када је анафоричко упућивање у контексту сло-
жене реченице, тј. подразумевана лексема ендоцентричног антецедента 
део је надређене клаузе, онда говоримо о интрафрастичкој анафори и 
она може бити контактна и дистактна. Уколико је лексема која се под-
разумева у антецеденту ван сложене реченице, тј. део ширег дискурсног 
контекста, онда говоримо о трансфрастичкој анафори.

2.1. Концептуално анафоричко упућивање ендоцентричног 
антецедента
У литератури (в. Stenning 1978)) опозиција концептуална/

референцијална анафора разматрала се само у контексту обавезне 
анафоре релативизатора према антецеденту. Овим истражива-
њем показујемо да и ендоцентрични антецедент може упућивати 

4 Референција представља однос између конкретно употребљене лексеме и неког тачно 
одређеног ванјезичког ентитета, означеног термином референт. Самостална лексема 
има само смисао и денотацију, док се о референцији говори тек уколико је лексема 
део дискурса (Lyons 1977: 206). 
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концептуално и референцијално. Под термином концептуална 
анафора подразумевамо упућивање ендоцентричног антецедента 
само на концепт, денотат5 лексеме, тако да можемо рећи да под-
разумевана лексема у антецеденту није кореференцијална са лексе-
мом на коју се анафором упућује, него је косигнификантна јер се 
односи на исти концепт, али други референт6. 

Најпре издвајамо примере у којима антецедент анафорички упу-
ћује на именски израз који је део ширег дискурсног контекста, а затим 
и катафорички упућује на адјективну клаузу, која садржи критеријум за 
издвајање подскупа референата:

(1) Ретки су они КОЈИ не учествују у раду неког од тридесет скупштин-
ских одбора (НИН 26.02.2009. бр. 3035, 24). Прилазимо некој врсти огро-
мног мола подигнутог на кољима, осветљенога само лампама што клате 
они КОЈИ нам помажу да се испнемо (Р. Петровић, 8). Гледам мађијску 
игру нагих тела оних КОЈИ товаре угаљ; упадају у снажно осветљени круг 
рефлекторов, врте се у њему са препуним корпама и излећу као у игри 
мушица око светиљки (Р. Петровић, 10). У извештаје Викиликса сада се 
куну они КОЈИ су га на почетку проглашавали за пуку америчку ујдурму 
и „измишљотину ЦИА” (Политика 13.09.2011, 13). За оне за КОЈЕ није било 
довољно места у скупштинским клупама, а предани су и радни у својим 
странкама, много је саветничких, секретарских и помоћничких послова 
(НИН 26.02.2009. бр. 3035, 24). Истим онима КОЈИ су обезбедили Слобо-
дану Милошевићу да дође на власт и почне да лупа шаком по столу сва-
коме ко мисли другачије (НИН 22.09.2011. бр. 3169, 23). Где су они КОЈИ 
су ухапшени прошле године?, запитао је Дачић (Курир 29.09.2011, 34). Ово 
сам писао на основу прошлогодишњег искуства, јер сам водио кампању за 
ослобађање оних КОЈИ су ухапшени током геј параде (Курир 29.09.2011, 
32). Онима ЗА КОЈЕ нема места у Ценру за азил изнајмљују куће, шупе и 
станове у Ковиљачи (Прес 29.09.2011, 15). 

5  Денотација представља однос између лексеме и класе ванјезичких ентитета на које 
се лексема може исправно применити (Lyons 1977: 207) и, како је усресређена на 
инваријантност, није условњена временом и простором и требало би да представља 
заједничко знање о језику комуникатора, односно, већине припадника једне језичке 
заједнице. Прецизна денотација лексема врло је ретко релевантна и често је допу-
њена језичким и ванјезичким контекстом. Денотација, као и смисао, представља 
заједнички део знања о језику, специфично, кодне компетенције, већине припад-
ника једне језичке заједнице (Lyons 1968: 424–426). Представљају домен семантике 
и независни су од димензија времена и простора. Самостала лексема има само сми-
сао и денотацију, уколико је лексема део дискурса говоримо о њеној референцији (в. 
Прћић 2008: 68–73).

6 У раду термин референт користимо у значењу реално означеног ентитета једним упо-
требљеним језичким изразом, разликујући термине референција и денотација на сле-
дећи начин: референцију одређујемо као релацију између једног употребљеног језичког 
израза и једног реалног њиме означеног ентитета док денотација представља релацију 
између једног језичког израза и једног ентитета који припада било стварном свету 
било могућим световима, тј. означава класу ентитета. Референција је тако актуелна 
денотација, она се односи на значење употребљеног израза у конкретном исказу.
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У примерима (1) анафоричко упућивање јесте трансфрастичко, тј. 
показна заменица упућује на лексему ван реченице чији је део. Рекон-
струисаћемо први пример тако што ћемо уметнути именицу, подразу-
мевану на основу ширег дискурсног контекста:

[←Ретки су они посланици КОЈИ не учествују у раду неког од тридесет 
скупштинских одбора.]

А шири дискурсни контекст овог исказа је: 
Посланици су обично чланови бар једног одбора, па на име дневница 
посланици подижу износе у висини још једне посланичке плате (НИН 
26.02.2009. бр. 3035, 24).

Дакл е, обележје подразумеване именице у антецеденту јесте [+људ-
ско] и [+/–једнина], што значи да претпостављени лексем увек може бити 
именица људи или именица човек. Међутим, анафоричко упућивање на 
шири контекст омогућава прецизнији избор претпостављеног лексема, 
с тим да се не изневерава обележје [+људско] и [+/–једнина]. Тако је на 
основу датих примера могуће реконструисати следеће подразумеване 
именице у антецеденту: посланици, робови, црнци, гласачи, политичари, 
протестанти, азиланти, возачи. Такође, овакав садржај подразумеване 
лексеме у антецеденту додатно је сугерисан и садржајем адјективне кла-
узе (рад у скупштинским одборима асоцира да су актери тог рада посла-
ници). Овако сугерисана подразумевана лексема и анафоричким, али и 
катафоричким упућивањем јесте разлог за њено анулирање из антеце-
дента као редундантне. Адјективна клауза у оваквим конструкцијама 
увек је рестриктивна јер идентификује издвојени подскуп референата:

Ретки су они КОЈИ не учествују у раду неког од тридесет скупштинских 
одбора (НИН 26.02.2009. бр. 3035, 24).
[← *Ретки су они.] 

Реконструкција у којој смо анулирали адјективну клаузу предста-
вља неинформативан исказ.

Анакатафорички ендоцентрични антецедент може анафорички 
упућивати и на именски израз који је део надређене клаузе, односно, реч 
је о интрафрастичком упућивању. То значи да се ендоцентричним анте-
цедентом избегава понављање исте лексеме, дакле, разлози су стилски. 
Најпре издвајамо примере концептуалне анафоре:

(2) Воћна салата је фантастично летње освежење, а ова, ЧИЈИ рецепт пре-
длажемо, је права бомба витамина и антиоксиданата (kuhinjarecepti.com). 
Већ смо навикли да се у Гинисову књигу бележе најнеобичнији рекорди, 
али овај КОЈИ је постигао бивши возач Формуле 1, Дејвид Култард, уз 
помоћ професионалног играча голфа Џејка Шепарда, свакако је јединствен 
(http://www.b92.net/ automobili/razno.php). Вегас ми је у плану, али до сад 
нема понуда у агенцији којој сам се пријавио мада и ове ШТО су стигле 
нису баш нека места која засењују (www.workandtravelforum.com, 8 jan 2011).

http://www.workandtravelforum.com,


31

Показне заменице за идентитет као анакатафорички ендоцентрични антецедент релативне клаузе

N
asl

e|
e 5

3 • 2022 • 27–41

У наведеним примерима ендоцентрични антецедент са адјективном 
клаузом део је независне клаузе, тј. налази се у саставном (копулативном) 
или супротном (адверзативном) координираном односу са независном 
клаузом која претходи и која садржи нереференцијални израз на који се 
анафорички упућује. То узимање у обзир дискурсног контекста (у овом 
случају сложене реченице) значи да се из класе ентитета (било која воћна 
салата, било који најнеобичнији рекорди...) издваја (индивидуализира) 
референт (ова воћна салата), а затим се катафоричким упућивањем 
према релативној клаузи (чији рецепт предлажемо) и идентификује.

(3) Тумач тврди да би за човека као што је овај, КОЈИ је раније као и многи 
други овде, био оптуживан да је пантер, лек био свакако месо човека, јер 
човек–пантер не може живети а да је заувек њега лишен (Р. Петровић, 42). 
Нисам баш навикао на наступе као што је овај КОЈИ намеравам да одржим, 
на наступе на оваквом месту, у цркви (pravoslavlje.org.rs 18). Мало је у овом 
тренутку на политичкој сцени тако ретроградних покрета какав је овај 
КОЈИ промовише статус кво по сваку цену (Политика, 15 мај 2012, 23). А 
то већ није могло да прође без последица, чак и да је ситуација била много 
безазленија него што је ова, КОЈА је створена у вези са Сиријом (Стандард, 
26 јун 2012, 12). Не дешава се често да промоција у вечерњим часовима 
као што је ова, КОЈА је почела у 19 и 30, буде тако посећена и испраћена 
(Православље, број1085, 12). Као и друге сорте протестаната (као ове ШТО 
и данас владају Америком), углавном су били опседнути радом и дисци-
плином (wannabemagazine.com). Но шта да радимо има различитих ангела, 
а неки су црни баш као и овај ЧИЈЕ ставове износите (www.vesti-online.
com/5 jan 2012). „Повремено астероиди долазе ниоткуда, као тај КОЈИ 
је заправо прилично велики”, рекао је он за АФП (http://glassrbije.org/
kultura-sr/чланак/астероид-од-пола-километра-пролази-крај-земље).

У примерима (3) ендоцентрични антецедент најчешће је овај и са 
адјективном клаузом представља интегрални део поредбене конструк-
ције уведене конекторима (као што, него што, у односу на...). Реконстру-
исаћемо први пример из групе (2) тако што ћемо уметнути подразуме-
вану лексему у оквире антецедента:

Воћна салата је фантастично летње освежење, а ова, ЧИЈИ рецепт предла-
жемо, права је бомба витамина и антиоксиданата (kuhinjarecepti.com).
[←Воћна салата је фантастично летње освежење, а ова воћна салата (,) 
ЧИЈИ рецепт предлажемо, права је бомба витамина и антиоксиданата.]

Анафоричким упућивањем ендоцентричног антецедента у примеру 
који илуструје стање у групама (2 и 3) упућује се на нереференцијални 
(генерички) израз (воћна салата → било која/свака воћна салата), тј. на 
денотат именског израза. Подразумевана лексема уз показну заменицу 
стиче нову интерпретацију јер има другачији домен, односно чита се 
као неодређени референцијални израз. Да би била одређена, неопходна 
је адјективна клауза на коју се катафорички упућује и која садржи кри-
теријум за издвајање и идентификовање референта подразумеване лек-
семе у антецеденту уколико изостаје ситуациони контекст. Адјективна 

http://www.vesti-online.
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клауза може се читати као нерестриктивна уколико је ситуационим 
контекстом издвојени референт ипак одређен (ова може упућивати и на 
садржај видео записа, што представља упућивање на чулно знање, одно-
сно илуструје неку врсту егзофоре).

Ендоцентрични антецедент може анафорички упућивати на одре-
ђени референцијални израз који је изражен збирном именицом или име-
ницом у множини и да се притом адјективном клаузом врши рестрик-
ција, тј. издвајање подскупа:

(4) Стајали смо у блату и води до чланка, одећа ( она ШТО нам је нису ски-
нули) била нам је мокра и већ натрула, нисмо имали шаторских крила нити 
било каквих покривача (В. Стевановић, 169). Жена и кћерка му нису лоше 
као друге Немице; дају ми отпатке (оне КОЈИ остану од пса), ретко ме бију, 
једном су ме чак и у предсобље пустиле (В. Стевановић, 198). А кад је прошло 
шест пуних деценија — веле то је просечан човечји век —— састала су се 
три путника, сабрала су се у исту душу из које су кренула у свет и свела су 
рачуне о ономе што су видела у свету на своме дугоме путу. Узе реч први, 
онај ШТО је бринуо бригу целога света (Б. Нушић, 6). Наши старци (они 
КОЈИ су имали џепне сатове још из првог рата) нису их ни вадили – да неком 
не залута рука (В. Стевановић, 235). Од свих стања у којима се ликови налазе 
ваљда су најпотпуније нијансирана она КОЈА почињу чистом љубавном 
чежњом и иду до грубе телесне пожуде (Н. Петковић, 71).

Употребљене лексеме (одећа, отпаци, путник, старци, стања...) 
представљају референцијалне изразе који се односе на скуп ентитета и 
одређени су својом припадношћу одређеном субјекту надређене клаузе 
(наша одећа, отпаци које добијају од Немица) или експлицитно (први пут-
ник, наши старци, сва стања у којима се ликови налазе). Ендоцентрич-
ним антецедентом упућује се концептуално на денотат референцијалног 
израза, тако да се подскуп у антецеденту издваја према критеријуму који 
је садржај адјективне клаузе, те је адјективна клауза рестриктивна. 

Примери (1, 2, 3 и 4) илуструју издвајање ексклузивног неодређеног 
референта у антецеденту у односу на лексему на коју се анафорички упу-
ћује, то значи да припада скупу ентитета од чије се лексеме преузима 
денотација, те се анафором искључује из скупа и истиче (нпр: из скупа 
воћних салата истиче се, издваја се ова, чији рецепт предлажемо). 

Сада наводимо примере у којима ендоцентрични антецедент ана-
форички упућује на референцијалне изразе, тј. на референте који су 
одређени модификаторима (квалификаторима, квантификаторима или 
адјективним клаузама): 

(5) Сретају се и младићи у белим европским чакширама и ружичастим 
кошуљама; ретки су они КОЈИ носе фракове или полуцилиндере (Р. Петро-
вић, 18). Њега су запослиле две поменуте аустралијске фирме да саветује 
људе повређене у аутомобилским несрећама, као и оне КОЈИ су имали про-
блема на радном месту (Курир 29.09.2011. 24). Пијаца риба свих најнежни-
јих боја: оних КОЈЕ гледамо да се преврћу по пучини, на радост бескрајне 
млечне даљине мора и небескога азура, у коме као бели пожар гори сунце, 
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оних КОЈЕ јатима излећу, ситне, и лете над водом, све док им се крила не 
осуше, оних КОЈЕ наше очи не виде (Р. Петровић, 5). 
(5а) Српске власти – ове, оне КОЈЕ ће доћи или неке треће – успостављање 
„владавину права“ никако не могу да спрече (Прес 29.09.2011, 2). Лозни-
чкој полицији се од почетка године пријавило око 1700 азиланата, али 
има и оних у транзиту КОЈИ се не јаве, буду дан-два и продуже даље (Прес 
29.09.2011, 15). Село је скоро идентично оном КОЈЕ смо видели дан раније, 
а КОЈЕ се зове Куми (Р. Петровић, 91). Овај универзитет овде, што га сад 
свршаваш, ако ти донесе штогод у животу, а онај ШТО си га ти свршио 
обеси мачку о реп ( Б. Нушић,123). Не знам зашто ми се чинило да би тај 
калуђер−видар морао бити висок сув старац дуге беле браде, повијеног 
носа и продорног погледа. Можда зато што су сви говорили о њему да је 
свемоћан и да зна лека од сваке болести. Овај КОЈИ је к нама дошао врло је 
млад, верујем мој вршњак (С. Велмар-Јанковић, 9). Пробај да клизнеш низ 
бојени мост који нас дели од Дома, јединог који је икада био наш. Не рачу-
најући овај КОЈИ сам нам саградила у души (romanov.blogger.ba/arhiva/).

У овим примерима адјективна клауза односи се на именицу чији се 
лексички садржај и граматичка својства подразумевају на основу ана-
форичког упућивања ендоцентричног антецедента. Анафором може се 
упућивати на неодређени референцијални израз (примери 5) или на 
одређени референцијални израз (примери 5а), али се од ових именских 
израза не преузима референција, већ само денотација. Ендоцентрични 
антецедент затим катафорички упућује на адјективну клаузу и на тај 
начин врши ограничавање скупа референата, тј. издвајање подскупа 
према критеријуму који је садржај релативне клаузе. То значи да гово-
римо о рестриктивној адјективној клаузи. Анафоричко упућивање нај-
чешће је интрафрастичко дистактно, а у последња два примера из групе 
(5а) јесте трансфрастичко. 

Реконструисаћемо пример из групе (5):
Сретају се и младићи у белим европским чакширама и ружичастим 
кошуљама; ретки су они КОЈИ носе фракове или полуцилиндере (Р. 
Петровић,18); 
[← Сретају се и младићи у белим европским чакширама и ружичастим 
кошуљама; ретки су они младићи КОЈИ носе фракове или полуцилиндере].

Антецедент они (из реконструисаног примера) има исту референ-
цију као читава номинална синтагма они младићи. Другим речима, када 
антецедент анафорички упућује на именицу младић, не узима у обзир 
референцију ове именице (младићи у белим европским чакширама и 
ружичастим кошуљама) већ денотацију. Зато је и неопходна адјективна 
клауза на коју се катафорички упућује и која рестрикцијом одређује под-
скуп референата ендоцентричног антецедента (младићи који носе фра-
кове или полуцилиндре). Овакав именски израз није кореференцијалан 
са именским изразом (младићи у белим европским чакширама и ружи-
частим кошуљама). Такође, референт ендоценричног антецедента јесте 
инклузиван у односу на референт лексеме на коју се упућује концептуал-
ном анафором, те се у тај скуп укључује.
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Овај тип анакатафоричких ендоцентричних антецедената, поред 
обележја подразумеване именице у антецеденту [+људско] и [+/–једнина] 
(младићи, људи, чланови, азиланти, калуђер-видар), може имати и обе-
лежја [–људско], [+живо] и [+/–једнина] (рибе), као и обележје [–живо] и 
[+/–једнина] (власт, село, универзитет, мост).

2.2. Референцијална анафора анакатафоричког ендоцентричног 
антецедента
Поред концептуалне анафоре анакатафоричког ендоцентричног 

антецедента издвајамо и исказе са референцијалном анафором. Под 
термином референцијална анафора ендоцентричног антецедента подра-
зумевамо анафору према именском изразу од којег се поред денотације 
преузима и референција. Познато је да се квалификација поред атрибу-
ције може приписати и предикацијом. У даљој анализи издвајамо при-
мере где је анакатафорички ендоцентрични антецедент са адјективном 
клаузом, у ствари, предикатив надређене клаузе, тј. представља преди-
кативну клаузу:

(6) Прича о дечаку дошла је много после приче о Добрачи, али је ипак 
Добрача тај КОЈИ свакога дана обилази дечака (С. Велмар-Јанковић, 
38). Имала је да моли Милоша, то се захтевало од ње, а знала је да Милош 
није тај КОЈИ јој може опростити оно што је учинила (С. Велмар-Јанко-
вић, 62). Пајовић је тај КОЈИ се понаша неспортски (www.вијести.ме/
спорт). Додик је заправо тај КОЈИ не жели избор предсједника Фудбал-
ског савеза БиХ (http://www.24sata.info/sport/fudbal)! Бокачо је тај КОЈИ 
нам даје наша читања Дантеа, Бокачо је тај КОЈИ је Дантеа први извео 
на трг (http://vesti.kombib.rs/na_danasnji_dan_16_juna.html). Када је крајем 
новембра почињало такмичење у Светском купу у ски скоковима нико 
није рачунао да би Андерс Бардал могао да буде тај КОЈИ ће на Планици 
у својим рукама држати велики Кристални глобус (b92.net/sport/teme/
b92.php). Онда Петар види како се са Стојана свлачи она скрама умора и 
како га већ гледа неко налик на вука; и Стојан каже, благо, да је нашао ћуп 
са златницима и хтео да их подели са њим, Петром, али да сад види да 
нема с ким да дели златнике као што нема с ким да буде ни побратим, јер 
тај ШТО иде уз њега и није човек (С. Велмар-Јанковић, 33). Једини сам ја, 
Матија, раније, пре ступања у манастир, Витор Томић из Диља, тај КОЈИ 
се још држи на ногама (Д. Ненадић, 31).

У наведеним примерима илустрованo је контактно интрафрастичко 
анафоричко упућивање (први пример где је антецедент у инверзији са 
копулом предикативне клаузе) и много чешћe дистактно интрафра-
стичко упућивање где дистанцу обезбеђује копула. Последња два при-
мера илуструју већу дистанцу интрафрастичке анафоре антецедента. У 
свим исказима ендоцентрични антецедент упућује на одређени рефе-
ренцијални израз који се одликује својством [+живо]. Посебно смо 
издвојили примере (7) у којима се референцијална анафора односи 
на референте који се одликују својством [–живо]. И у овом случају 

http://www.24sata.info/sport/fudbal)!
http://vesti.kombib.rs/na_danasnji_dan_16_juna.html
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ендоцентрични антецедент конгруентан је са именским изразом на који 
анафорички упућује:

(7) И знајте да је само Месец тај КОЈИ вас наведе да стоти пут некоме 
опростите (Сенса, 05. окт 2010, 24). Демократска странка је та КОЈА 
формира владу, а према информацијама СПС-а до данас није обезбеђена 
већина (Прес,12. јун 2012,12). Није само Европска унија та КОЈА стрепи 
уочи избора у Грчкој. И финанцијски жонглери с друге стране Атлан-
тика напето ишчекују исход изборног рулета (www.b92.net/biz/vesti/svet.
php?yyyy=2012&mm=06). Лампард: Не осећамо притисак, Манчестер је тај 
КОЈИ може да изгуби титулу (http://sport.blic.rs/Fudbal/Evropski-fudbal).

У овим примерима (6 и 7) ендоцентрични антецедент најпре анафо-
рички упућује на властиту именицу, тј. на референт који је јединствен. 
Ако смо денотацију одредили као стабилне односе између лексема и 
класе коју лексема означава у ванјезичкој стварности, а референцију као 
употребу лексема са циљем да се нешто означи/идентификује, онда су у 
случају властитих имена денотат и референт изједначени (в. Lyons 1977). 
То значи да у примерима имамо референцијалну анафору, тј. анафором 
се упућује на одређени референт, с тим да се у антецеденту подразу-
мева денотат. Ендоцентрични антецедент са подразумеваном лексемом 
кореференцијалан је са властитом именицом. Другим речима, оваквом 
референцијалном анафором упућује се на лексички садржај именице из 
дискурсног контекста, али се од ње преузима и референција. Реконстру-
ишемо први пример из групе (6):

(...), али је ипак Добрача тај КОЈИ свакога дана обилази дечака (С. Вел-
мар-Јанковић, 38);
[← *Прича о дечаку дошла је много после приче о Добрачи, али је ипак 
Добрача тај Добрача КОЈИ свакога дана обилази дечака.] 

Реконструкција показује да је немогуће експлицирати у анте-
цеденту именски израз на који се анафорички упућује (евентуално 
одговарајући хипероним, у реконструисаном примеру човек), већ да 
антецедент у својој укупности: ендоцентрични антецедент + подразу-
мевана лексема (тај човек) јесте кореференцијалан именском изразу на 
који се упућује (Добрача).

Поставља се питање да ли је и у којим условима могуће да ендоцен-
трични антецедент референцијалном анафором упућује на заједничку 
именицу. С тим у вези издвојили смо следеће примере:

(8) Уџбеник је тај КОЈИ се лиценцира, сваки пролази кроз дефинисану 
процедуру одобравања (Политика, 18.06.2012, 17). Често се при томе не 
ради о културним разликама, него је језик тај КОЈИ мења мишљење 
људи“, додаје Данијел Казасанто (Данас, 22.03.2012, 14). Мотор је тај 
КОЈИ покреће Ваш аутомобил и за његов беспрекоран и дуготрајан рад 
потребно му је посветити посебну пажњу (http://www.ac-andjelkovic.co.rs/
odrzavanje_motora.html). Ни у једном стилистичком нивоу није могла да се 
пронађе та врста употребе језика, тако да је преводилац приликом пре-
вођења америчких бит аутора морао бити тај, КОЈИ понекад вештачки, 

http://www.b92.net/biz/vesti/svet.
http://sport.blic.rs/Fudbal/Evropski-fudbal).
http://www.ac-andjelkovic.co.rs/
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из најскривенијих места мађарског језика, ствара сличан жаргонски говор 
(http://polja.eunet.rs/polja462/462-26.pdf). Деца су та КОЈА бирају ваш нови 
ауто (http://auto.blog.rs/blog/auto/vesti/2012/05/03/deca-su-ta-koja-biraju-vas-
novi-auto). Исто тако, ако је у питању мејл са неком шалом, наслов је тај 
КОЈИ то треба да нам открије, јер тако одмах можете увидети да је то нешто 
што можете прочитати и у паузи (http://poslovi.infostud.com/info/saveti/
files/?strtab=files). Ипак, није само чоколада та КОЈА вам може поправити 
расположење (http://www.zdravino.com//).

Примери (8) илуструју конкретне именице у генеричкој употреби, 
док примери (9) илуструју апстрактне именице на које се анафорички 
упућује. У оба случаја ендоцентрични антецеднт облигаторан је и кон-
груира са именским изразом на који упућује. То су и суштинске разлике 
између ендоцентричног и формалног антецедента.

(9) И, да није нешто српска народност била та КОЈА ме је у првим данима 
детињства снабдевала млеком, чиме ме је необично обавезала (...) (Б. 
Нушић, 8). Случај је тај КОЈИ одлучује о нашим животима (http://www.
novireporter.com/look/reporter/). Став је тај КОЈИ блогове разликује 
од класичних медија (http://marketingmreza.com/portal/blogovi-mogu-da-
uzdrmaju-svet/). Никада љубав није била та КОЈА нас је разочарала - Увек 
су то заправо били људи (http://www.demotivacija.rs). Од свих идеологија, 
анархија је та КОЈА се обраћа слободи и једнакости на реалистичан и 
ултимативни начин (http://unutrasnjaemigracija.oneworldseepartner.org/). 
Култура је та КОЈА прописује основне друштвене вредности, а Србија 
нема културну политику као смерницу која одређује куда ће друштво ићи 
(http://akter.co.rs/weekly/36-kultura/).

У свим овим примерима (8 и 9) ендоцентрични антецедент анафо-
рички упућује на нереференцијални израз и то у генеричкој употреби 
(уџбеник = било који/сваки уџбеник; случај = било који/сваки случај), тј. 
упућује на класу коју лексема означава у ванјезичкој стварности, одно-
сно, упућује на денотат. Катафоричким упућивањем на адјективну кла-
узу приписује се квалификација класи, тако да је нереференцијални 
израз одређен, било да је реч о конкретној или апстрактној именици. 
Адјективна клауза, иако нерестриктивна, неиспустива је, што показује 
и реконструкција:

Уџбеник је тај КОЈИ се лиценцира, сваки пролази кроз дефинисану про-
цедуру одобравања (Политика, 18.06.2012, 17).
[←*Уџбеник је тај сваки пролази кроз дефинисану процедуру одобравања.] 

Иако неиспустива, адјективна клауза јесте нерестриктивна јер не 
садржи критеријум који издваја подскуп референата, већ се квалифи-
кација односи на класу ентитета. На тај начин поново говоримо о нере-
стриктивним клаузама континуативног типа.

Такође, и у вези са заједничким именицама на које анафорички упућује 
ендоцентрични антецедент, могуће је да лична заменица, али увек лична 
заменица трећег лица, буде посредник у упућивању. Упућивање може бити 
трансфрастичко (пример 10), али и интрафрастичко (примери 11): 

http://polja.eunet.rs/polja462/462-26.pdf).
http://auto.blog.rs/blog/auto/vesti/2012/05/03/deca-su-ta-koja-biraju-vas-
http://www.zdravino.com//).
http://www.
http://marketingmreza.com/portal/blogovi-mogu-da-
http://unutrasnjaemigracija.oneworldseepartner.org/
http://akter.co.rs/weekly/36-kultura/
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(10) Па ипак, математици као науци ја бих желео да одам овде и једно 
дубоко признање. Она је та КОЈА је нашој младој књижевности дала 
многи и многи драгоцени таленат и она је та КОЈА је младој нашој позори-
шној уметности дала много и много великана, којим се та уметност данас 
поноси (Б. Нушић, 78).

(11) Мислилац казује биће, и он је тај КОЈИ нас чини свјесним постојања 
ствари, односно њихове тајне (http://www.filozofija.net/index.php?option). 
Цена је та КОЈА представља вредност производа и она је та КОЈА 
даје информације о производу у целости (www.swot.rs/research/services/
pricing-research).

У свим примерима са референцијалном анафором доследно је упо-
требљен ендоцентрични антецедент тај, та, то. Не само да се ради о 
јединственим и општепознатим референтима или о изразима генерички 
употребљеним, него се њима приписују нове и трајне квалификације, 
а за такву употребу најподеснија је показна заменица тај јер показује 
највећу неосетљивост на контекст. У последњем примеру налазимо лан-
чано низање кореференцијалних ендоцентричних антецедената са рела-
тивним адјективним клаузама различитих квалификација.

Онај као антецедент у ендоцентричним конструкцијама са референ-
цијалном анафором биће фреквентнији и у примерима:

(12) „Највећи писац је, напротив, онај КОЈИ пише најлепшим језиком, али 
нарочито онај КОЈИ пише најбољом синтаксом!” ( Н. Петковић, 24). Добар 
пример је управо онај КОЈИ Владимир Ћоровић без одобравања разма-
тра (Н. Петковић, 70). Милорад Павић: ‘Унутрашња страна ветра је она 
КОЈА остаје сува док ветар дува кроз кишу (www.goodreads.com/quotes/
show/295154). Јака жена је она КОЈА ујутру уме да се насмеје иако је про-
плакала целу ноћ (www.lajkuj.rs). Права ревност је она КОЈА је разумна, 
јеванђелска, као ова КОЈУ је показао Спаситељ (www.pouke.org/facebook/
status/848). Мудра жена је она КОЈА ради како мушкарац каже, а буде како 
она мисли (www.mudremisli.net/citati-u-slikama).

Реконструисаћемо први пример:
„Највећи писац је, напротив, онај КОЈИ пише најлепшим језиком, али 
нарочито онај КОЈИ пише најбољом синтаксом!” ( Н. Петковић, 24).
[←„Највећи писац је, напротив, онај писац КОЈИ пише најлепшим јези-
ком, али нарочито онај писац КОЈИ пише најбољом синтаксом!”]

У реконструисаном примеру ендоцентричним антецедентом анафо-
рички се упућује на денотат именице писац из синтагме највећи писац, а 
катафором према адјективној клаузи упућује се на критеријум за издва-
јање подскупа референата који ће одговарати квалификацији највећи. 
Тако је ендоцентрични антецедент (онај) са подразумеваном лексемом 
(писац) и са адјективном клаузом као спецификатором кореференција-
лан са референцијалним изразом највећи писац на који се анафорички 
упућује. У том случају адјективна клауза јесте рестриктивна. А да је реч 
о референцијалној анафори, потврђује могућност супституције релати-
визатора именским изразом највећи писац.

http://www.swot.rs/research/services/
http://www.goodreads.com/quotes/
http://www.lajkuj.rs
http://www.pouke.org/facebook/
http://www.mudremisli.net/citati-u-slikama
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ЗАКЉУЧАК
Ендоцентрични антецедент може катафорички или анакатафо-

рички упућивати. Уколико је реч о референцијалном изразу, ендоцен-
трични антецедент анакатафорички упућује, с тим да анафора може 
бити концептуална и тада се преузима само денотат именског израза 
или референцијална, тада се поред денотата преузима и референција. 
Управо анафоричко упућивање, односно језички контекст омогућава 
широки дијапазон подразумеваних лексема у антецеденту и њихово 
елиптирање. Због тога је форичност антецедента пресудна у постизању 
одређености референта, а на тај начин и информативности дискурса. 

Анализа је показала да показне заменице за идентитет у функцији 
анакатафоричког ендоцентричног антецедента са концептуалном ана-
фором могу анафорички упућивати на нереференцијалне изразе и тада 
је чешће трансфрастичко упућивање и на референцијалне изразе када је 
чешће интрафрастичко упућивање. У свим случајевима адјективна кла-
уза на коју се катафорички упућује јесте рестриктивна.

Анафоричким ендоцентричним антецедентом упућује се на нере-
ференцијални (генерички) израз, тј. на денотат именског израза. Подра-
зумевана лексема уз показну заменицу стиче нову интерпретацију јер 
има другачији домен, односно чита се као неодређени референцијални 
израз. Да би била одређена, неопходна је адјективна клауза на коју се 
катафорички упућује и која садржи критеријум за издвајање и иден-
тификовање референта подразумеване лексеме у антецеденту уколико 
изостаје ситуациони контекст. Адјективна клауза може се читати као 
нерестриктивна једино уколико је ситуационим контекстом издвојени 
референт ипак одређен, односно упућује егзофорички.

Анафором може се упућивати на неодређени или одређени рефе-
ренцијални израз, али се од ових именских израза не преузима рефе-
ренција, већ само денотација. Ендоцентрични антецедент затим катафо-
рички упућује на адјективну клаузу и на тај начин врши ограничавање 
скупа референата, тј. издвајање подскупа према критеријуму који је 
садржај релативне клаузе. То значи да поново говоримо о рестриктив-
ној адјективној клаузи. Ендоцентрични антецеденти са концептуалном 
анафором упућују на ентитете који имају својства [+/–људско], [+/–
живо], [+/–једнина], што представља широк дијапазон употребе ових 
антецедената.

Ендоцентрични антецедент са подразумеваном лексемом и одређен 
рестриктивном адјективном клаузом може бити ексклузиван, то значи 
да припада скупу ентитета од чије се лексеме преузима денотација, те 
се анафором искључује из скупа и истиче или инклузиван, ван скупа 
ентитета на који се упућује концептуалном анафором, те се у тај скуп 
укључује. У оба случаја лексема на коју се концептуалном анафором 
упућује ради денотације и антецедент нису у односу кореференције, већ 
су косигнификантни.
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Анализа је показала да су показне заменице за идентитет изузетно 
фреквентне као анакатафорички ендоцентрични антецеденти са рефе-
ренцијалном анафором. Оне упућују на референцијалне и на нерефе-
ренцијалне изразе. Када је реч о референцијалном одређеном изразу, 
пре свега говоримо о властитим именицама и тада је анафора интрафра-
стичка. Фреквентне су и личне заменице које анафору ланчано проду-
жавају трансфрастички. У овим случајевима адјективна клауза на коју се 
катафорички упућује јесте нерестриктивна. Међутим, адјективна клауза 
може бити неопходна, иако је реч о одређеном референту, уколико се 
њеним садржајем реферира о квалификацијама које су нове у дискурсу и 
информативно релевантне за учеснике у комуникацији. Реч је, заправо, 
о континуативном типу нерестриктивне клаузе. Рестриктивна је једино 
када садржи временско ограничење за квалификацију која се приписује 
антецеденту. Када се анафором упућује на нереференцијални израз, 
разликујемо две ситуације. Уколико је нереференцијални израз зајед-
ничка именица од које се преузима денотат, ако се и садржај адјективне 
клаузе односи на класу, нема издвајање подскупа, тј. адјективна је клауза 
нерестриктивна, онда је и анафора референцијална. Уколико се анафо-
ром упућује на одређени нереференцијални израз, од њега се преузима 
денотат, али адјективна клауза као рестриктивна садржи критеријум за 
издвајање подскупа ентитета који одговарају квалификацији у именском 
изразу на који се анафорички упућује, онда је реч о кореференцијалним 
изразима, а то значи да је у питању референцијална анафора.

Управо анафоричко упућивање, односно језички контекст омогу-
ћава широки дијапазон подразумеваних лексема у антецеденту и њихово 
елиптирање. Због тога је форичност антецедента пресудна у постизању 
одређености референта, а на тај начин и информативности дискурса. 
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Tanja Z. Rusimović
 DEMONSTRATIVE PRONOUNS FOR IDENTITY AS AN 

ANACATAFORIC ENDOCENTRIC ANTECEDENT OF THE 
RELATIVE CLAUSE

Summary
 e endocentric antecedent represents the interference of the lexical-semantic and formal 

antecedent. In this paper, the term endocentric antecedent represents an antecedent that refers 
to a group of syntactically related words, in which the subordinate member is functionally 
equivalent to the group, i.e. it is substantivized. is antecedent may be referred to cataphori-
cally or anacataphorically. In the case of a referential expression, the reference to an endocen-
tric antecedent is anacataphoric. Anaphora can be conceptual in which case only the denota-
tion of a noun expression is taken over. Such an endocentric antecedent with a default lexeme 
and a restrictive adjective clause can be exclusive, meaning that it belongs to the set of entities 
from which the denotation is taken, and the anaphora is excluded from the set and stands 
out, or inclusive, outside the set of entities referred to by the conceptual anaphora, included 
in that set. In both cases, the lexeme referred to by the conceptual anaphora for the purpose 
of denotation and the antecedent are not in the relationship of co-reference, but are cosignif-
icant. Anaphora can also be referential, in which case reference is considered in addition to 
the denotation. is anaphora refers to referential expressions (proper nouns and personal 
pronouns) and non-referential expressions (a common noun from which the denotation is 
taken - if the content of the adjective clause also refers to the class, there is no subsetting, if the 
adjective clause is non-restrictive, then anaphora is likewise referential). Such anaphoric refer-
ences enable a wide range of implied lexemes in the antecedent and their ellipsis. at is, this 
ellipsis of the noun from the antecedent is made possible by the linguistic context. erefore, 
the forcedence of the antecedent is crucial in achieving the specificity of the referent, and thus 
the informativeness of the discourse.

Keywords: relative adjective clause, endocentric antecedent, anacataphoric reference, con-
ceptual and referential anaphora, exclusion and inclusion.

Примљен: 18. фе бруар 2022. године
Прихваћен: 5. децембар 2022. године
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Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет

АНАФОРА И УПОТРЕБА ЧЛАНА У 
ИТАЛИЈАНСКОМ ЈЕЗИКУ

Анафора представља комплексну језичку појаву која омо-
гућава повезивање информација унутар текста. Састоји се из 
антецедента и анафорског израза. Антецедент указује на вантек-
стуални референт и уведен је превасходно неодређеним чланом, 
али у овом раду указаћемо на случајеве када се уз антецедент упо-
требљава и одређени члан. Анафорски израз увек садржи одре-
ђени члан, будући да се на тај начин сигнализира да је дошло до 
текстуалне кохезије кроз повезивање антецедента с анафорским 
изразом. Циљ рада јесте да на основу квалитативне анализе кор-
пуса састављеног од шест књижевних дела уочимо врсте анафоре, 
да анализирамо језичка средства која су присутна у анафор-
ском изразу, као и на који начин долази до повезивања антеце-
дента и анафорског израза. Указаћемо на четири врсте анафоре: 
директну, индиректну, асоцијативну и анафорске инкапсулаторе. 
Прве две врсте карактерише кореференција, односно, идентич-
ност референата. Друге две карактерише неидентичност рефе-
рената. Све четири врсте анафоре успешно остварују текстуалну 
кохезију и читалац је у стању да повеже антецедент с анафорским 
изразом, без обзира да ли је реч о идентичности или неидентич-
ности референата унутар анафоре. Циљ нам је да укажемо на 
факторе који омогућавају такву врсту распознавања, а како бисмо 
ту појаву појаснили фокусираћемо се превасходно на прагма-
тичке чиниоце, али узимајући у обзир граматичке и семантичке 
чиниоце. Кроз овај рад показаћемо да се антецедент и анафорски 
израз могу повезати на многобројне начине: кроз понављање исте 
лексеме, кроз лексичке супституте у анафорском изразу који су 
семантички повезани с антецедентом, кроз асоцијативне, логичке 
и прагматичке везе.

Кључне речи: анафора, италијански члан, антецедент, ана-
форски израз, врсте анафоре, прагматички фактори

1. УВОД

Анафора представља један од кључних елемената текстуалне кохе-
зије, којом се упућује на претходни део текста. Састоји се из антецедента 
и анафорског израза. Антецедент упућује на вантекстуални референт за 
разлику од анафорског израза, који је ендофоричке природе, односно 
упућује унутартекстуално, на антецедента, самим тим на претходни сег-
мент текста. Анафора се може дефинисати као однос између два језичка 

1 tijana.kukic@filum.kg.ac.rs
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елемента: у оквиру тог односа тумачење антецедента утиче на тумачење 
анафорског израза (Huang 2006: 288).

Анафора представља једну од најкомплекснијих појава у оквиру 
природног језика (Huang 2006: 288). Чомски (1981, 1995) у анафори 
види могуће разрешење разумевања природе људског ума и начина 
на који усвајамо језик, а то питање, по његовом мишљењу, основно 
је питање лингвистике (Chomsky 1981, 1995 у Huang 2006: 288). 

Анафора представља „изразе којима се упућује на ентитет на који се 
већ упутило путем антецедента у претходном ко-тексту (или који је већ 
присутан у универзуму дискурса)” (Conte 1991: 2).

Ло Дука указује да је анафора „онај језички механизам који остварује 
везу између два или више елемената у тексту, антецедента и свих израза 
путем којих се на тај антецедент поново указује”2 (Lo Duca 2013: 198). 

Анафора је важна јер у себи укршта синтаксичке, семантичке и праг-
матичке факторе (Huang 2006: 288; Marello 1986: 121). Марело издваја три 
врсте анафоре: синтаксичку, која се служи проформама (у нашем раду то 
су анафорски изрази) и зависи од граматичких правила, прагматичку, која 
се базира на енциклопедијским знањима, и семантичку, која се заснива на 
лексичком знању, на повезивању речи и њихових синонима или хиперо-
нима (Marello 1986: 121). 

Ми ћемо се у овом раду фокусирати превасходно на важност праг-
матичких фактора и њиховог утицаја на употребу члана у оквиру ана-
форе. Анафора базирана на прагматичким чиниоцима, односно, праг-
матичка анафора, указује нам на сву комплексност начина помоћу ког 
долази до умрежавања информација и стварања кохерентног, читаоцу 
разумљивог текста. Ти чиниоци не подразумевају, како истиче Марело 
(Marello 1986: 121), само енциклопедијска знања (знања о свету) већ под-
разумевају познавање контекста или ко-текста, универзума дискурса, 
заједничких знања саговорника, способност уочавањa референта као и 
кооперативност саговорника (Grice 1989: 368–369).

2. ЦИЉ РАДА
Циљ рада јесте да прикажемо анафору кроз њене различите делове, 

антецедент и анафорски израз, и начине на које долази до њиховог пове-
зивања и стварања текстуалне кохезије. Кроз анализу корпуса од шест 
књижевних дела уочили смо четири врсте анафоре које ћемо анализи-
рати у овом раду.

Прва врста анафоре јесте директна анафора: њу карактерише лек-
сичка идентичност антедецента и анафорског израза. Друга врста јесте 
индиректна анафора, код које постоји читав низ могућих анафорских 
израза који се повезују с антецедентом захваљујући семантичко-праг-
матичкој вези која постоји између њих. Кореференција, односно, иден-
тичност референата, карактерише ове две врсте анафоре. У овом раду 

2 Превод ауторке чланка.
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приказаћемо и случајеве анафоре у којима долази до неидентичности 
референата. Та појава присутна је у трећој и четвртој врсти анафоре, код 
асоцијативне анафоре и код анафорских инкапсулатора. Асоцијативна 
анафора одликује се јаким логичко-асоцијативним везама између еле-
мената анафоре, док анафорски инкапсулатори представљају речи које 
попут „капсуле” (Ло Дука 2013: 200) квалификују антецедент који може 
бити цео претходни исказ. Фокус је овог рада на прагматичким факто-
рима који утичу на повезивање антецедента и анафорског израза, ства-
рајући на тај начин текстуалну кохезију и тематски континуитет текста. 
Такође, проучићемо како прагматички чиниоци утичу на употребу 
члана како код антецедента тако и у оквиру анафорског израза.

3. ОСНОВНА ТЕРМИНОЛОГИЈА
Будући да у овом раду посматрамо анафору превасходно из праг-

матичке перспективе, ради лакшег праћења рада увешћемо и концизно 
ћемо објаснити термине које ћемо користити и који ће бити саставни 
део рада. Важност граматике и семантике несумњива је када је реч о 
анафори, али сматрамо да су термини из ових области познати читаоцу. 
Појаснићемо следеће прагматичке појмове: референцију, референт, уни-
верзум дискурса, знања о свету, заједничка знања, контекст (и ко-текст) 
и кооперативност саговорника.

3.1. Референција (енгл. reference) 

Референција представља чин путем којег говорник повезује речи с 
одговарајућим референтима у спољном свету (Dardano 2005: 292). Како 
наводи Карлсон, референција нам омогућава временско и просторно 
измештање у односу на тренутак говорења (Carlson 2006: 74). Као при-
мере наводи да можемо говорити о Абрахаму Линколну или Јулију 
Цезару, а да они нису наши савременици, или можемо говорити о Тахи-
тију или планети Плутон, а да тамо никад нисмо били (Carlson у: Horn, 
Ward 2006: 74). 

3.2. Референт 
Референт је „у филозофској лингвистици и у семантици назив за 

ентитет (предмет, стање, ствари, итд.) у спољном свету на који се односи 
неки језички израз; на пример, референт речи столица је предмет столица” 
(Crystal 1985: 316). У литератури о референцији срећемо и појам ентитет. 
Када Корзен говори о „ентитету”, он под тим појмом подразумева ванје-
зичке појаве, постојеће у свету, конкретне или апстрактне, попут пред-
мета, живих или неживих бића, процеса, акција, стања (Korzen 1996: 18). 
Картунен (1976) уводи термин „дискурсни референт” („discourse referent”), 
који може да се односи и на сам текст и на спољни свет. 
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3.3. Универзум дискурса (енгл. universe of discourse)
Универзум дискурса дефинише се као: „било који исказ о одређеном 

свету, стварном или измишљеном (или делимично стварном, делимично 
измишљеном) о коме говорник прича”3 (Hurford еt al. 2007: 62). У оквиру 
универзума дискурса могу се наћи: реални појмови, предмети и особе, 
али и фиктивне особе, тј. ликови из филмова или књижевности, попут 
Шерлока Холмса или једнорога (Jackendoff 2002: 301–302). 

3.4. Знање о свету
Како бисмо могли да разумемо анафору, односно анафорски израз, 

често морамо да се ослонимо на наша знања о свету. Овај термин под-
разумева да свако од нас поседује одређену количину општег знања о 
свету: ко је председник одређене државе, шта су то Месец, Сунце или 
звезде и да су то јединствене појаве у природи, где је Африка, да прво 
дође ручак па онда вечера и слично. Дакле, то су како енциклопедијска 
знања тако и познавање друштвених норми понашања и опхођења.

3.5. Заједничко знање
Термин „заједничко знање” („common knowledge”) уводи Луис (1969) 

како би објаснио начин на који се одвија комуникација између саговор-
ника (Lewis 1969 у: Clark 2009: 116). Заједничко је знање специфично 
јер подразумева одређену количину информација које деле говорник и 
саговорник и на основу њих заснивају комуникацију, а то се рефлектује 
и на самом граматичком нивоу. На пример, врло је вероватно да ће у 
њиховим исказима преовладавати употреба одређеног члана зато што 
управо одређени члан указује и упућује на референте који су познати 
говорнику и саговорнику. 

3.6. Контекст
Контекст представља све оно што чини позадину једне комуника-

тивне ситуације: то могу бити просторно-временске координате, кул-
турни обрасци, општа знања и слично. Како истиче Круз: „контекст 
представља есенцијални фактор у интерпретацији исказа. Најважнији 
аспекти контекста су: (1) претходни или наредни искази (’ко-текст’), (2) 
непосредна физичка ситуација, (3) шира ситуација, укључујући дру-
штвене ситуације као и односе моћи, и (4) претпостављено знање које 
деле говорник и саговорник.” (Cruse 2006: 35) На њега утичу и ванје-
зички чиниоци, попут културне или социјалне позадине. 

3 Превод ауторке чланка.
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3.7. Кооперативност саговорника
Будући да разумевање текста зависи од самог читаоца, сматрамо да 

је важно указати на појам „кооперативности саговорника” у оквиру про-
цеса читања и разумевања текста. Грајс уводи идеју о кооперативности 
унутар комуникативне ситуације под називом „принцип кооператив-
ности” („cooperative principle”). Сарадња се одвија између саговорника и 
она је неопходна како би се текст правилно разумео (Mey 2009: 791). 

4. АНАФОРА И ЊЕНИ ЕЛЕМЕНТИ
Анафора се састоји из антецедента и анафорског израза. У упући-

вању на антецедента и анафорске изразе помаже нам члан. Неодређени 
члан обично уводи први од два управо споменута елемента (антецедент), 
док одређени члан уводи други елемент (анафорски израз). Антецедент 
може бити уведен и одређеним чланом, и то у посебним случајевима, о 
којима ћемо говорити у потпоглављу 4.1.

4.1. Антецедент и употреба члана
С обзиром на чињеницу да у тексту анафорски изрази не могу функ-

ционисати без антецедента, Корзен закључује да анафору карактерише 
референцијална хијерархија и да се антецедент може сматрати кључним 
у информативно-референцијалном смислу; само тај елеменат повезује 
текст са спољним светом (Korzen 1996: 114). Антецедент не може изо-
стати, а уколико се изостави, текст ће изгубити смисао, за разлику од 
случаја када се изостави анафорски израз (Korzen 1996: 132).

Антецедент се карактерише употребом неодређеног члана, будући 
да он уводи у универзум дискурса текстуално нов, непознат појам. 

[1а] Luca mi ha portato una rivista. Leggerò la rivista domani. (Kорзен 1996: 115).
[1б] Лука ми је донео један/неки часопис. Прочитаћу часопис сутра.

Међутим, постоје ситуације у којима је идентитет референта недво-
смислен, јединствен, и самим тим ће се у антецеденту јавити одређени 
члан. Такви су референти, на пример: il sole, la luna, il Papa, il presidente 
(редом: сунце, месец, папа, председник). Исти је случај и са контекстуално 
јединственим референтима који се базирају на заједничким знањима 
саговорника, попут: portami il quaderno (донеси ми моју свеску) (Prandi, 
De Santis 2011: 256). У наведеном примеру говорник упућује на своју све-
ску и употребљава одређени члан без посесива. У италијанском језику 
предмете који су нам блиски довољно је одредити чланом да би се пости-
гла посесивна вредност (Dardano, Trifone 2001: 150).

Употреба неодређеног или одређеног члана с антецедентом зависи 
и од процене говорника да ли је саговорник упознат с референтом. Нео-
дређени члан јесте сигнал да је референт непознат саговорнику (Prandi, 
De Santis 2011: 255).
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Такође, уколико антецедент представља именичку синтагму која 
означава класу, може се употребити како одређени тако и неодређени 
члан. Овде постоји блага разлика у значењу: одређени члан говори о 
свим члановима класе уопштено, док неодређени члан указује на најре-
презентативније чланове унутар класе. (Prandi, De Santis 2011: 256).

У наредном примеру можемо уочити употребу антецедента с одре-
ђеним чланом на основу заједничких знања саговорника, односно писца 
и читаоца: 

[2а] Una volta che il Commendatore abbia dimostrato che può mettere in diffi  coltà 
quello che si chiama il salotto buono della fi nanza e della politica, è probabile 
che il salotto buono lo preghi di smetterla con quell’idea, lui rinuncia a Doma-
ni e ottiene un permesso di entrata nel salotto buono. (Num, 11/119)

[2б] Када комендатор буде показао да може да доведе у неприлику врхушку у 
финансијским и политичким круговима, врло је могуће да ће га замолити 
да се окане те идеје, он ће одустати од издавања листа Сутра и тако ће 
стећи улазницу за врхушку.

У следећем примеру видимо употребу одређеног члана уз антеце-
дент који представља класу:

[3а] Il serpente corallo comune è diff uso tra le regioni sudorientali degli Stati Uniti 
e il nord-est del Messico. Il serpente corallo predilige la vita solitaria, ma mo-
difi ca questa abitudine nella stagione dell’accoppiamento, in primavera. (Pa-
lermo 2013: 80).

[3б] Северноамеричка коралска змија распрострањена је у југоисточним ре-
гијама САД-а и североистока Мексика. Северноамеричка змија воли уса-
мљенички живот, али мења ову своју навику у доба парења, на пролеће.

4.2. Анафорски израз
Анафорски израз (Korzen 1996: 113) саставни је део свих врста ана-

форе. Израз смо преузели од Корзена. За анафорске изразе Конте упо-
требљава термин „номиналне про-форме” објашњавајући да су то „сви 
они изрази уз помоћ којих говорник може да упућује на предмете и 
стања на које је већ упутио путем антецедента у пре-тексту” (Conte 1988: 
21 у: Korzen 1996: 113).

Анафорски израз граматички је уведен одређеним чланом јер се на 
тај начин указује да је наступило еференцијално повезивање с антеце-
дентом. За директну анафору карактеристично је понављање, док је за 
индиректну и асоцијативну анафору, као и за инкапсулатор, карактери-
стична замена израза; у сваком случају, употребљава се одређени члан: 

[4а] Mi hanno regalato un libro. È l’ultimo romanzo di Camilleri. (Prandi, De San-
tis 2011: 255)

[4б] Поклонили су ми једну књигу. То је најновији Камилеријев роман. 
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5. ВРСТЕ АНАФОРЕ
5.1. Директна анафора

Директна анафора подразумева лексичку идентичност антецедента 
и анафорског израза; она се огледа у употреби исте речи у оба дела ана-
форе. Идентичност антецедента и анафорског израза назива се корефе-
ренција (Korzen 1996: 117). У италијанском језику антецедент се уводи у 
текст помоћу неодређеног члана у италијанском језику (осим у случаје-
вима које смо описали у 4.1), док је анафорски израз увек уведен одређе-
ним чланом. Антецедент упућује на референт који се налази у спољном 
свету, дакле на њега се упућује егзофорички, док анафорски израз упу-
ћује на антецедент, дакле на њега се упућује унутартекстуално, односно 
ендофорички.

У наредним примерима из корпуса анализирали смо увођење новог 
референта у универзум дискурса путем неодређеног члана, док је ана-
форски израз уведен одређеним чланом:

[[5а] Ma una sera, ch’era seduto al fuoco, si aprì di colpo la porta e comparve un 
giovane, con un fucile. Avrà avuto diciassette anni. “Cosa succede?” domandò 
Planetta, senza neppure alzarsi in piedi. Il giovane aveva un’aria ardita, assomi-
gliava a lui, Planetta, una trentina d’anni prima. (Bout, 11/155).

[[5б] Али једне вечери, док је седео поред ватре, нагло су се отворила врата и 
појавио се један младић с пушком. Могао је имати седамнаест година. 
„Шта се дешава?“ упитао је Планета, чак ни не уставши. Младић је имао 
смео израз, личио је на њега, Планету, од пре тридесетак година.

[[6а] Da principio avevo trovato lavoro come tutore di un ragazzo tedesco, troppo 
stupido per andare a scuola, in Engadina. [...] Tre giorni dopo sono stato licen-
ziato, perché il ragazzo non faceva progressi. (Num, 6/119).

[[6б] У почетку сам нашао посао као кућни наставник једном малом Немцу у 
Енгадину, који је био превише глупав да би ишао у школу. [...] Три дана 
после тога добио сам отказ, зато што дечак није напредовао.

[[7a] Uno si fermò ai piedi di una quercia spaccata in due dal fulmine, gialla e morta, 
le accostò una fi accola di resina ai rami: una fi ammata avvolse la quercia che 
divampò tutta come una torcia gigantesca crepitando veloce.  (Gen, 6/151)

[[7б] Један се заустави у подножју храста, муњом расцепљеног надвоје, жутог 
и мртвог, прислони о гране једну бакљу од смоле: пламен обави храст 
који сав букну као џиновска воштаница, пуцкетајући дивље.

Употреба одређеног члана указује да је референт већ претходно 
споменут у тексту, повезујући га на тај начин с антецедентом и ства-
рајући анафорско умрежавање појмова и кохезију текста. Директну 
анафору карактерише лексичка идентичност, али у анафорском изразу 
може доћи до парцијалног понављања, као у примеру [6а], у ком имамо 
однос un ragazzo tedesco – il ragazzo (једном малом Немцу – дечак). Када 
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се антецедент састоји из више делова, може се поновити само један 
део именичке синтагме, и тада говоримо о „парцијалном понављању” 
(„ripetizione parziale”) (Palermo 2013: 81).

5.2. Индиректна анафора
Индиректна анафора састоји се из антецедента и анафорског израза. 

Повезаност ова два елемента другачија је у односу на директну анафору 
која се остварује лексичким понављањем исте речи. Код индиректне ана-
форе анафорски израз функционише на много сложенији начин. Њега 
карактерише употреба еквивалентних израза, синонима, хиперонима, 
хипонима и деминутива. Палермо види у оваквој „лексичкој супститу-
цији” семантичко и прагматичко богаћење текста (Palermo 2013: 85), као 
у следећем примеру:

[8a] Questa sera Andrea Camilleri sarà ospite di una trasmissione televisiva. Lo 
scrittore siciliano presenterà il suo ultimo libro.

[8б] Вечерас ће Андреа Камилери бити гост у једној телевизијској емисији. 
Сицилијански писац представиће своју нову књигу.

Индиректна анафора подразумева активацију семантичких и праг-
матичких знања читаоца. Он треба да повеже антецедент с анафорским 
изразом. У том процесу помаже му одређеност анафорског израза (у 
потпоглављу 4.2 напоменули смо да анафорски израз мора бити уведен 
одређеним чланом), будући да се тај израз лексички разликује од анте-
цедента и први пут уводи у текст.

Употреба одређеног члана у анафорском изразу којим се први пут 
упућује на референта, лексички другачијег од оног на кога упућује анте-
цедент, делује неграматично. Међутим, иако се дати појам спомиње први 
пут, а уведен је одређеним чланом, управо нам тај поступак даје јасан 
знак да постоји унутартекстуална семантичка и прагматичка повеза-
ност између елемената анафоре. На читаоцу је да применом „принципа 
кооперативностиг” (Grice 1989: 368–369), као и активацијом енциклопе-
дијских знања или заједничких знања уочи повезаност између антеце-
дента и анафорског израза.

Иако се индиректна анафора базира на лексичкој неидентичности 
антецедента и анафорског израза, важно је истаћи да они упућују на 
истог референта. На тај начин кореференција постоји и у оквиру инди-
ректне анафоре, као што можемо запазити у наредном примеру:

[9а] Ieri mattina avevo comprato dei tulipani a un mercato in periferia, ma quando 
sono arrivato a casa, i fi ori erano già appassiti. (Korzen 1996: 118).  

[9б] Јуче ујутру купио сам лале на пијаци на периферији града, али када сам 
стигао кући, цвеће је већ увенуло.

У примеру [9а] уочавамо семантичку идентичност референата: она је 
остварена уз помоћ лексичких варијација (Korzen 1996: 118). Повезаност 



51

Анафора и употреба члана у италијанском језику

N
asl

e|
e 5

3 • 2022 • 43–59

антецедента и анафорског израза заснива се на следећој предикацији: i 
tulipani sono dei fiori (лале су цвеће) (Korzen 1996: 119). 

Наредни пример илуструје активацију енциклопедијског знања у 
анафорском изразу:

[10а] Tra di loro non fi gura certamente Charles Bettelheim. Lo studioso francese 
aveva presentato le sue dimissioni dalla presidenza dell’Associazione già nel 
1977.  (Korzen 1996: 118).

[10б] Међу њима није свакако Чарлс Бетелхајм. Француски истраживач је дао 
оставку на место председника Удружења још 1977.

У следећем примеру можемо сагледати колико је важан читалац у 
разумевању анафоре: 

[11а] Prestai dei soldi a un tizio un mese fa. Il mascalzone non me li ha ancora ridati. 
(Korzen 1996: 118).

[11б] Позајмио сам новац неком типу пре месец дана. Бараба ми га још није 
вратила (односно: још ми није вратила новац, тј. дуг).

Читалац мора да уочи идентичност референата: il tizio – il mascalzone 
(тип – бараба). Ако не прихвати ову предикацију, онда ова поменута 
текстуална секвенца није валидна (Korzen 1996: 119).

5.2.1. Еквивалентни изрази
У нашем истраживању, у оквиру анафорског израза индиректне ана-

форе уочили смо доминантну присутност еквивалентних израза. Наша 
претпоставка јесте да разлог за такав одабир писаца лежи у способности 
ових израза да омогуће додатна појашњења, односно увиде у карактер 
особе или појаве о којој је реч, да прошире информативност именичке 
синтагме у оквиру антецедента и самим тим да лексички обогате текст.

Пранди и Де Сантис сматрају да су еквивалентни они изрази који 
се базирају како на енциклопедијским тако и на заједничким знањима 
саговорника. На пример, еквивалентни израз за Рим јесте la capitale 
d’Italia (главни град Италије) или la città eterna (вечни град) (Prandi, De 
Santis 2011: 262–263). Али за некога Рим може представљати, нпр., Енри-
ков град. У овом случају говоримо о активацији заједничких знања саго-
ворника. Уколико саговорник не зна ко је Енрико, нећемо моћи да оства-
римо анафорско повезивање.

У оквиру нашег корпуса издвојили смо следеће еквивалентне изразе:
[12a] Poco dopo entrò un’infermiera per chiedergli se desiderasse qualcosa. Gi-

useppe Corte non desiderava nulla ma si mise volentieri a discorrere con la 
giovane chiedendo informazioni sulla casa di cura. (Bout, 25/155).

[12б] После кратког времена ушла је болничарка и упитала да ли нешто жели. 
Ђузепе Корте није желео ништа, али му је било драго да почне да ћаска 
са младом девојком, тражећи информације о лечилишту.
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[13a] Ma soprattutto, ogni tanto, guardava, con evidente preoccupazione, attraverso 
la fi nestra, il cancelletto di legno verde dietro il quale una fi gura andava su e 
giù lentamente... Capì la storia del mantello, la tristezza del fi glio e soprattut-
to chi fosse il misterioso individuo che passeggiava su e giù per la strada, in 
attesa, chi fosse quel sinistro personaggio fi n troppo paziente. (Bout, 65/155).

[13б] Али изнад свега, с времена на време, он је са очигледном забринутошћу 
гледао кроз прозор према зеленој дрвеној капији иза које је нека фигура 
лагано ишла горе-доле. [...]Схватила је причу са огртачем, синову тугу, 
а поготово ко је онај тајанствени тип који је чекајући шетао горе-доле 
улицом, ко је та чудна личност која је била исувише стрпљива.

У примеру [12а] стоји антецедент un’infermiera (болничарка), на 
који се надовезује анафорски израз la giovane (младом девојком); у при-
меру [13а] у антецеденту стоји конструкција una figura andava su e giù 
lentamente (нека фигура лагано је ишла горе-доле), на коју се настављају 
анафорски изрази: il misterioso individuo che passeggiava su e giù per la 
strada (онај тајанствени тип који је чекајући шетао горе-доле улицом), 
quel sinistro personaggio fin troppo paziente (та чудна личност која је била 
исувише стрпљива), у којој имамо и показни придев quello. 

5.2.2. Синоними, хипероними, хипоними, деминутиви
Поред еквивалентних израза, индиректна анафора може се оства-

рити путем синонима, хиперонима, хипонима или деминутива.
Пранди и Де Сантис истичу да је појава хиперонима чешћа у оквиру 

индиректне анафоре него појава синонима јер, на пример, не постоји 
синоним за именицу rosmarino (рузмарин), али хиперонима је много 
(Prandi, De Santis 2011: 262). 

Наредни пример из корпуса показује како се текстуална кохезија 
остварује путем повезивања надређеног појма (хиперонима) с подређе-
ним појмом (хипонимом):

[14a] Nella gerarchia zoologica, dagli uccelli in su, tutti gli animali sognano molto. 
Sognano le cinciallegre e i piccioni, gli scoiattoli e i conigli, i cani e le mucche 
distese sul prato. (Va, 9/114)

[14б] У зоолошкој хијерархији, од птица па даље, све животиње пуно 
сањају. Сањају сенице и голубови, веверице и зечеви, сањају пси и 
краве на ливади.

У следећем примеру повезивање антецедента и анафорског израза 
одвија се путем деминутива: 

[15a] Mi hanno regalato un gatto. Il micino ha subito fatto amicizia con il mio bim-
bo.  (Prandi, De Santis 2011: 262).

[15б] Поклонили су ми једну мачку. Маца се одмах спријатељила са мојим 
дететом.
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У наредним примерима можемо видети како се текст обогаћује 
новим лексемама, односно синонимима: 

[16а] Le memorie di un giornalista, il racconto di un anno di lavoro per prepara-
re un quotidiano che non sarà mai uscito. D’altra parte il titolo del giornale 
dovrebbe essere Domani, sembra un motto per i nostri governi, se ne riparla 
domani. (Num, 8/119).

[16б] Мемоари једног новинара, приповест о годину дана рада на припреми 
дневног листа који никада неће бити објављен. А опет, те новине треба 
да се зову Сутра, што личи на слоган било које наше владе: на то ћемо се 
вратити сутра.

[17а] Durante la notte era caduta la pioggia, verso occidente il cielo era chiaro men-
tre alle spalle della casa incombevano ancora delle nubi viola. Prima che com-
inciasse un altro scroscio sono tornata dentro. (Va, 25/114).

[17б] Прошле ноћи је падала киша; према западу небо је било ведро док су 
се иза куће претећи гомилали тамни облаци. Вратила сам се у кућу пре 
новог пљуска.

[18а] Questo è il mio fi gliolo”. E indicava il ragazzo col dito teso. (Gen, 36/151).
[18б] Овај је мој син. – И упре испружени прст у дечака.4

5.3. Асоцијативна анафора
Постоје две посебне врсте анафоре које не поседују идентичност 

референата, а то су асоцијативна анафора и анафорски инкапсулатори. 
Врста анафоре која се мора издвојити у односу на индиректну ана-

фору, о којој смо говорили у потпоглављу 5.2, јесте асоцијативна анафора. 
Суштинска разлика у односу на индиректну анафору јесте да се у овом 
случају референти не подударају. Дакле, не постоји идентичност рефе-
рената између антецедента и анафорског израза. Међутим, веза између 
ова два дела анафоре у асоцијативном погледу веома је јака и стога се 
они могу лако довести у везу, чиме се обезбеђује текстуална кохезија.

Веза између антецедента и анафорског израза базира се на ментал-
ним асоцијацијама које их доводе у логичку везу.

Термин „асоцијативна анафора” („associative anaphora”) припада 
Хокинсу (Hawkins 1978: 123). Ренци користи термин (Renzi 1988: 384) 
„имплицитна анафоричка референција” („referenza anaforica implicita”). 
Корзен (Korzen 1996: 120) овакве случајеве анафоре назива „индиректно/
имплицитно анафоричним” („indirettamente/implicitamente anaforici”) и, 
наводећи следећи пример, указује да између антецедента и анафорског 
израза нема идентичности:

4 Наш предлог превода би био: И прстом показа на дечака.
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[19а] Gancillo, che mai si sarebbe immaginato tanto onore, si insediò nella sua 
casetta, e seduto al sole sul balcone, contemplò con beatitudine l’oceano che 
respirava placido e possente. (Buzzati, Boutique 151 у: Korzen 1996: 121).

[19б] Ганчило који никада не би могао замислити толику почаст, сместио се у 
своју кућицу и, седећи на сунцу на балкону, блажено је посматрао океан, 
који је смирено и моћно дисао.

Анафорски израз и антецедент повезани су логичким односом 
између дела и целине, попут стилске фигуре синегдохе.

Хокинс сматра ову врсту анафоре „фасцинантном”, али и „најком-
плекснијом”, будући да је антецедент у стању да активира читав скуп 
асоцијација. Стога, након што се спомене појам кућа, могу се потом упо-
требити речи попут: кров или двориште. Слично се дешава са појмом 
венчање, за који се везују речи: млада, деверуше, торта; за брод се везују 
јарбол, једра, терет, [...] а за кола – мењач, седишта [...] (Hawkins 1978: 123).

Управо такав однос представља окосницу асоцијативне анафоре и 
употребе одређеног члана. 

Наредни примери указују на логичко-асоцијативну повезаност 
антецедента и анафорског израза:

[20a] Dopo una sommaria visita medica, in attesa di un esame più accurato Giuseppe 
Corte fu messo in una gaia camera del settimo ed ultimo piano. I mobili erano 
chiari e lindi come la tappezzeria, le poltrone erano di legno, i cuscini vestiti di 
policrome stoff e. (Bout, 24/155).

[20б] После кратког лекарског прегледа, у очекивању брижљивијег испитивања, 
Ђузепе Корте смештен је у једну веселу собу на седмом и последњем 
спрату. Намештај је био светао и чист, као и тапете5, фотеље су биле од 
дрвета, јастуци пресвучени шареним тканинама.

[21a] La prima domenica, andando a messa a piedi, Ernesto si è accostato alla guida 
di un’auto. „Dove va?” mi ha chiesto sporgendosi dal fi nestrino e non appena 
gliel’ho detto lui ha aperto la portiera dicendo: „Mi creda, Dio è molto più 
contento se invece di andare in chiesa viene a fare una bella passeggiata nei 
boschi.” (Va’, 83/114).

[21б] Прве недеље, док сам ишла на мису пешице, појавио се Ернесто за 
воланом једних кола. „Куда идете?” упитао ме је нагнувши се кроз прозор 
и пре него6 што сам му одговорила, отворио је врата: „Верујте ми, Богу ће 
бити много драже ако уместо у цркву одете у једну лепу шетњу по шуми”.

У примерима [21а] и [22а] видимо следеће асоцијативно-логичке 
односе: una gaia camera / једну веселу собу, на коју се надовезују: la 
tappezzeria, le poltrone, i cuscini / тапете, фотеље, јастуци; un’auto / јед-
них кола: dal finestrino, la portiera / кроз прозор, врата. Анафорски израз 
у италијанском језику увек има одређени члан иако се лексема јавља 

5 Морамо назначити да овде није реч о тапетама, већ о материјалу којим је пресву-
чен намештај. 

6 Превод треба да гласи „чим” уместо „пре него”.
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први пут у тексту; захваљујући логичко-асоцијативним везама с антеце-
дентом, остварени су предуслови за употребу одређеног члана.

5.4. Анафорски инкапсулатори
Анафорски инкапсулатори представљају апстрактне именице (Lo 

Duca 2013: 200) чија је функција да упуте на претходни исказ или прет-
ходни део текста. Андорно, позивајући се на Конте, указује да такве име-
нице представљају „сажете парафразе читавих делова текста” (Andorno 
2014: 52). Те су речи попут „капсуле” (Lo Duca 2013: 200) помоћу којих 
се описује претходни део текста. Анафорски инкапсулатори служе да се 
антецедент (преходни исказ или претходни део текста) опише помоћу 
објективних или субјективних израза у само једној речи. Догађај из 
претходног дела текста можемо окарактерисати као несрећу, сукоб или 
церемонију (incidente, scontro, cerimonia) уколико се овај израз базира 
на објективним параметрима сагледавања претходног исказа (антеце-
дента). Догађај се може сагледати субјективно, и самим тим, јавиће се 
изрази као што су трагедија, срећан догађај, успех, пораз (tragedia, lieto 
evento, successo, sconfitta) (Prandi, De Santis 2011: 277–278).

[22a] Giovanni ha brillantemente superato l’esame. Il suo successo ha fatto molto 
piacere ai suoi genitori. (Prandi, De Santis 2011: 277). 

[22б] Ђовани је сјајно положио испит. Његов успех је веома обрадовао његове 
родитеље.

На основу примера [22a] видимо да инкапсулатор Il suo successo 
(Његов успех) упућује на претходни исказ. Апстрактна именица successo 
(„успех”) квалификује претходну реченицу као процес, и то успешан. 
Именски израз Il suo successo (Његов успех ) има три основне функције: 
наставља се на цео претходни исказ, квалификује се као успех, захва-
љујући инкапсулатору цео процес постаје тема наредног исказа, омогу-
ћавајући да процес који је уведен као нов постане тематска база на коју 
се надовезује нова информација. На тај начин постиже се уланчавање 
старих информација с новим и омогућава се постизање текстуалне 
кохезије. (Prandi, De Santis 2011: 277–278). Корзен назива анафорске 
инкапсулаторе „метакомуникативним анафорским изразом” („ripresa 
metacomunicativa”), а термин „метакомуникативни” преузео је од Конте 
(Conte 1988: 42–43, у: Korzen 1996: 121) која наводи следећи пример:

[23a] Clara disse che avrebbe ritelefonato. Ma non mantenne la promessa. (Korzen 
1996: 121). 

[23б] Клара је рекла да ће назвати. Али није одржала обећање.

Именица la promessa (обећање) односи се на целу претходну рече-
ницу коју говорник доживљава на субјективан начин, као изневерено 
очекивање, будући да оно што је речено у првој реченици није остварено. 

У наредном примеру инкапсулатор се базира на објективном изразу: 
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[24a] Era stata costruita negli anni Venti ma non c’era un solo particolare che la potesse 
classifi care come una casa di quell’epoca. Il fatto che non avesse un’identità mi 
inquietava, ho impiegato tanti anni per abituarmi all’idea che fosse mia, che l’es-
istenza della mia famiglia coincidesse con le sue pareti. (Va’, 26/114)

[24б] Изграђена је двадесетих година али ни по једном детаљу не би се могла 
сврстати у тај период. Чињеница да је била без идентитета, испуњавала 
ме је немиром. Покушавала сам годинама да се привикнем на идеју да је 
моја и да се постојање моје породице подудара са њеним зидовима.

Одабир инкапсулатора Il fatto (Чињеница) указује да говорник све 
елементе претходног исказа сагледава као објективне. 

6. ЗАКЉУЧАК
У нашем раду покушали смо да разложимо сложеност функциони-

сања анафоре у италијанском језику базирајући се на прагматичкој пер-
спективи. Анафора се састоји из антецедента и анафорског израза. Ана-
форски израз може се повезати с антецедентом на разноврсне начине 
како би се остварила текстуална кохезија. Ти начини могу бити грама-
тички, лексички, семантички, прагматички, логичко-асоцијативни. 
На основу начина на који се анафорски израз повезује с антецедентом 
разликујемо четири врсте анафоре: директну, индиректну, асоцијативну 
и анафорске инкапсулаторе. 

Директна анафора садржи исту лексему у антецеденту и анафор-
ском изразу. Карактерише је кореференција, односно, идентичност 
референата у оба горепоменута дела. 

Индиректну анафору карактерише семантичко повезивање антеце-
дента и анафорског израза кроз еквивалентне изразе, хипониме, хипе-
рониме, синониме и деминутиве. Ова врста анафоре, такође, садржи 
кореференцију, односно, постоји идентичност референата иако они 
нису лексички идентични, али се антецедент и анафорски израз семан-
тички повезују. 

Асоцијативна анафора не садржи кореференцију. Код ње не постоји 
идентичност референата, али се антецедент и анафорски израз повезују 
логичко-асоцијативним везама. Прагматички су чиниоци кључни да 
се код ове врсте анафоре постигне разумевање и уочавање везе између 
антецедента и анафорског израза, а самим тим и да се омогући стварање 
текстуалне кохезије. Прагматички фактори јесу следећи: познавање ко-
нтекста и универзума дискурса, препознавање референта, као и поседо-
вање енциклопедијских или заједничких знања. Када је реч о препозна-
вању анафорских веза, указали смо на важност постојања кооператив-
ности саговорника.

Анафорски инкапсулатори јесу спецична врста анафоре која се 
састоји од антецедента који може бити цео један сегмент текста и ана-
форског израза који се огледа у употреби само једне речи, односно 
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апстрактне именице, која у себи сумира цео претходни исказ, дајући му 
објективну или субјективну перспективу.

Кроз анализу корпуса уочили смо важност прагматичких чинилаца 
у повезивању антецедента и анафорског израза, не занемарујући грама-
тичке и семантичке чиниоце.

Кроз овај рад желели смо да покажемо важност члана у текстуалној 
динамици анафоре чија је употреба превасходно условљена прагмати-
чким факторима. Неодређени члан обично уводи антецедент, али и од 
тог правила постоје извесна, прагматички условљена одступања. Када 
се у антецеденту јави именица која означава јединствени појам, предста-
вља део енциклопедијског или заједничког знања саговорника или када 
означава класу може се употребити одређени члан. 

У овом раду закључили смо да анафорски израз увек захтева упо-
требу одређеног члана, без обзира на лексичку неидентичност с антеце-
дентом у већини случајева. На тај начин указује се да је дошло до тексту-
алне кохезије. 
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Tijana N. Kukić
ANAPHORA AND THE ARTICLE USAGE 

IN THE ITALIAN LANGUAGE
Summary

Anaphora represents a complex linguistic phenomenon that enables the interconnection 
of textual information. It consists of an antecedent and anaphoric expression. e antecedent 
introduces an extratextual referent that is grammatically accompanied by indefinite article. In 
some cases the use of definite article is correct but such choices are usually based on pragmatic 
factors. e anaphoric expression is always introduced by the definite article, because the defi-
nite article is the signal that the textual cohesion has taken place through the relation between 
the elements of the anaphora.

e main goal of this paper is to investigate the types of bonding between the anteced-
ent and the anaphoric expression. Depending on the prevalent type of bond we singled out 
four types of anaphora in our corpora based on six Italian novels: direct, indirect, associative 
anaphora and anaphoric encapsulator.

Our research shows that the first two types are characterized by coreference, while the 
other two are not. is implies that the direct anaphora is based on lexical bonding, whereas 
the indirect is based on semantic bonding of various lexical substitutes such as equivalent 
expressions, hyponyms, hyperonyms, synonyms or diminutives. e associative anaphora 
requires strong logical and associative bond between the antecedent and the anaphoric expres-
sion in order for cohesion to happen. e anaphoric encapsulator presents a single word that 
can summarize a whole segment of the previous text. We have concluded that all four types 
of anaphora successfully create textual cohesion and the reader is equipped to connect the 
antecedent to the anaphoric expression, regardless of whether there is a referential identity 
within the anaphora. e goal of this article is to point out the importance of pragmatic factors 
that enable this kind of referential recognition. ey include the encyclopedia knowledge, the 
common knowledge, the knowing of the context and the co-text, the discourse universe and 
the cooperative principle that depends on the reader’s willingness to accept the referential 
connections within anaphoric elements. 

Keywords: anaphora, Italian article, antecedent, anaphoric expression, pragmatic factors

Примљен: 7. ја нуар 2021. године
Прихваћен: 5. децембра 2022. године
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Универзитет у Крагујевцу 
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Kaтедра за филолошке науке

ИДИОСТИЛ КОЛУМНИ MОМА KАПОРА 
У ВОДИЧУ КРОЗ СРПСКИ МЕНТАЛИТЕТ2

У овоме раду анализирају се специфичне одлике идиостила 
Мома Капора које се манифестују у дискурсу колумни сабраних 
и објављених у књизи Водич кроз српски менталитет. Комуни-
кативни приступ проучавању идиостила подразумева издвајање 
стилских средстава карактеристичних за пишчев индивидуални 
стил, па у раду користимо лингвостилистички метод. Идиостил 
М. Капора у Водичу кроз српски менталитет посматрамо као 
јединство културног и вербалног стила, комуникативног стила и 
когнитивног стила. У идиостилске особине колумни М. Капора 
спадају трансформација жанра колумне, инкорпорирање говор-
них жанрова свакодневне комуникације у новински дискурс, 
сучељавање глобалног и локалног у описима културних специ-
фичности, као и низ језичких и стилских средстава којима се 
развијају описи и исказује ауторова слика света.

Кључне речи: идиостил, Момо Капор, колумна, стилистика, 
лингвостилистика, тропи, фигуре понављања

1.1. У раду анализирамо индивидуални стил Мома Капора у колум-
нама које су објављиване у рубрици Водич кроз српски менталитет у 
JАТ ревији, а потом објављене у истоименој књизи. У оквиру студије 
идиостила могуће је проучавати језичке одлике текстова или тип дис-
курзивне језичке личности као уопштену представу (Mališeva 2017: 39), 
а ми ћемо у раду применити први приступ. Комуникативни приступ 
проучавању идиостила подразумева разоткривање ауторове комуника-
тивне намере и издвајање идиостилских особина, као и анализу њихове 
стилске функције (Lepetiuha 2021: 105). У новијим студијама о идио-
стилу књижевника у фокусу истраживања стилски су маркирана упо-
треба језичких средстава, прагматика ауторовог говора, језичке игре и 
синтакса одређеног аутора (в. Sidorenko 2018: 19), карактеризација јунака 
књижевног дела кроз фигуративна значења речи (Kotsova i dr. 2021: 
2899), као и лексичко-семантичкe одлике стила, које доприносе склад-
ности књижевног дела и кроз које се рефлектује ауторово виђење ствар-
ности (Mospanova 2020: 71). Изучавање идиостила новинара указује на 

1 jelenaspasic2410@gmail.com
2 Реализацију овог истраживања финансирало је Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије (бр. Уговора 451-03-68/2022-14/ 200140).

mailto:jelenaspasic2410@gmail.com
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коришћење метафора и откривање потенцијалних могућности у језику 
зарад ефикасније комуникације (Cink 2019: 78).

1.2. Као колумниста часописа New Review / JАТ ревија Момо Капор 
објављује колумне у рубрици Водич кроз српски менталитет у свим 
бројевима објављеним од 1. јануара 2004. до марта 2010. године (Rakić 
2011: 201). Колумне су 2006. године штампане у књизи A Guide to Serbian 
Mentality, а 2016. године излази издање на српском језику Водич кроз срп-
ски менталитет. Члан уређивачког одбора JАТ ревије и ауторов позна-
ник, који му је помагао око припреме књиге колумни, сажето износи 
главне одлике Капоровог идиостила који се манифестује у језику, стилу 
и ликовном изразу колумни:

Били су то „мали огледи” истанчаног стила, пуни живота и стваралачке 
страсти, са жељом да читаоцу пренесу све предности, али и мане српског 
менталитета, толико посебног, садржајног и интересантног, да је заслу-
жио да се о њему пише. Познајући тај менталитет до танчина, Момо је то 
и чинио. Посебна вредност тих текстова била је што су увек илустровани 
препознатљивим Моминим суптилним, најчешће нежним цртежима, 
рађеним сигурном руком великог мајстора. Понекад ми је застајао дах пред 
њиховом лепотом, па сам, када их је доносио, често био у недоумици да ли 
прво да уживам у њима, па у тексту, или обрнуто. (Rakić 2011: 201–202)

1.3. Циљ истраживања јесте издвајање специфичних одлика иди-
остила М. Капора које се манифестују у дискурсу колумни сабраних и 
објављених у књизи Водич кроз српски менталитет. Идиостил посма-
трамо као вишедимензионалну манифестацију језичке личности у којој 
су обједињени културни и вербални стил, комуникативни стил и ког-
нитивни стил (Bolotnova, Bolotnov 2012: 192). У оквиру комуникативног 
приступа проучавању идиостила лингвостилистички ћемо анализирати 
специфичне стилско-језичке карактеристике Капорових колумни.

1.4. Културолошки специфична лексика, синтагме и фразеологизми 
у издању на енглеском језику (A Guide to Serbian Mentality) била је пред-
мет ранијег истраживања са аспекта њихове непреводивости (Čutura 
2012). Књига се бави културним специфичностима и контактима срп-
ске културе с другим културама, па њен лексикон чине културeме које 
спадају у културно специфична лексичко-семантичка поља као што су 
храна, традиционална одећа, пића, места, навике, празници и обичаји 
(Čutura 2012: 36). Језичке одлике Капорове прозе предмет су анализе 
у двема студијама књижевног критичара Б. Стојановића (2006, 2015). 
Ранија истраживања стилских доминанти Капорове уметничке прозе 
издвојила су синтаксичко-семантичке фигуре понављања као одлику 
Капоровог стила (Babić 2011; Spasić 2014а), а анализиране су и жанров-
ске доминанте Капорових прича (Kovačević 2013). Анализа идиостила 
врсног српског колумнисте и писца Бранислава Нушића показала је 
да се комични ефекат у колумни често постиже кроз различите врсте 
понављања, „од лексичког и синтаксичког, до понављања целих фраза и 
стилских фигура остварених поступком понављања ” (Spasić 2018: 132).



63

N
asl

e|
e 5

3 • 2022 • 61–76

Идиостил колумни Mома Kапора у Водичу кроз српски менталитет

2.1. Комуникативни стил обухвата начин на који аутор комуницира 
с читаоцем, окренутост читаоцу, поштовање комуникативних норми, 
избор говорних жанрова (Bolotnova, Bolotnov 2012: 192). Капор је писац 
џинс прозе, коју одликује илузија спонтаног приповедања, разбијање 
наративне структуре и отвореност према традицији, чиме се успоставља 
вертикални континуитет, али и према савременој књижевности, чиме 
се постиже хоризонтални континуитет (Flaker 1976: 187). Као што при-
мећује Б. Стојановић (2006: 11), Капор је „мајстор непосредне књижев-
ности, који не воли скривалице и наратолошке трикове”, па и у Водичу 
кроз српски менталитет уочавамо одлике неформалне комуникације, 
лежеран стил и директно обраћање читаоцу. Свака колумна из ЈАТ-ове 
ревије пропраћена је препознатљивим ликовним изразом М. Капора, 
било духовитом илустрацијом, цртежима нежних девојака, портретима 
савременика, пијачних и уличних продаваца или књижевних јунака. 
Лепота и оригиналност ових цртежа једна је од манифестација бога-
тог унутрашњег света аутора који је писац, новинар и академски сли-
кар. Будући да Капор комуницира са читаоцем средствима вербалног и 
визуелног кода, препознатљив ликовни стил представља једну од одлика 
комуникативног стила анализираних колумни. И други Капорови 
новински текстови остају упамћени по „префињеним цртежима црним 
тушем” (Тодоровић 2011: 243), који се одликују „танком коктоовском 
линијом” (Ćirilov 2011: 245).

2.1.1. Анализа жанровских специфичности текстова представља 
битан елемент анализе идиостила с комуникативно-прагматичког 
аспекта (Mališeva 2017: 43). Савремена новинска колумна у ограни-
ченом броју речи нуди читаоцима живо исприповедану причу, свеж 
угао и незабораван крај, а колумнистов глас увек је лако препознатљив 
(Standring 2008: 28–29). Колумне у савременој штампи одликује жанров-
ска модификација, па се на основу садржаја, теме, дужине и стила текста 
може издвојити неколико комбинованих облика колумне, јер се одлике 
колумне прожимају с облицима есеја, колумне, критике, репортаже, 
фељтона, интервјуа, портрета, скице, чланка, преписке, бајке или писма 
(Burič 2018: 185–189). Прожетост хумором и хибридност јесу одлика 
Капорове прозе, коју је често немогуће једнозначно жанровски одре-
дити (Ковачевић 2013: 48). Капорове колумне из ЈАТ-ове ревије најчешће 
су колумне-приче, мајсторски приповедане у трећем лицу, понекад су 
налик на репортаже, а каткад пред читаоца износе портрете Капоро-
вих савременика и легенди Београда. Употреба глагола у другом лицу 
резервисана је за повремено обраћање потенцијалном читаоцу, путнику 
авиона компаније ЈАТ. Колумне у којима аутор тумачи културно специ-
фичне појмове завршавају се обраћањем читаоцу, странцу који долази у 
Србију и не познаје њене обичаје, у виду савета, у императивној форми и 
уз употребу вокатива. Навешћемо неке од завршетака колумни у којима 
се аутор директно обраћа читаоцу са „драги путниче Јатовог авиона”, 
„драги непознати путниче” или „драги странче”, као да је реч о писму:
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Зато, драги путниче Јатовог авиона, ако сте стигли на сурчински аеродром 
у време када су сви београдски ресторани затворени, реците таксисти да вас 
одведе у Француску 7 и позовите га на пиће уз шанк. И он је већ много пута 
био тамо. (63); Ако је Вама, драги непознати путниче, на овом лету судбина 
доделила чаробан случај да упознате Београђанку која ће Вам променити 
живот, не могу да Вам прорекнем какав ће Вам бити брак, али знам сигурно 
да ћете бити омиљени у овом граду, јер Београд обожава своје зетове из ино-
странства. Било како било, за сваки случај набавите „Српски у 100 лекција”! 
(104); Иначе, драги странче, прихватите позив да одете на нечију славу; 
нигде нећете више научити о Србима и њиховом скривеном духу него на 
њима између гибанице као предјела и киселе чорбе за трежњење пред јутро. 
(164); Питаћете се, свакако, које је место у Београду најповољније за огова-
рање? Мислим да је то, лети, свакако башта кафане „Грмеч” у Македонској 
улици. Тротоар је на том месту, наиме, толико узак, а улица фреквентна, да 
пролаз поред столова представља сјајно уско грло, где вас онај кога огова-
рате, готово очеше у пролазу. Због тога је много боље да већ ујутру ухватите 
неки астал. Боље је да ви оговарате друге, него они вас! (205)

Када идиостил новинара одликује смањена информативност на-
уштрб експресивности, при чему новинар заправо не ствара публи-
цистички текст већ књижевноуметнички, долази до трансформације 
жанра (Mališeva 2017: 42). Развијени описи, бројне стилске фигуре и 
доминација експресије над информацијом указују на трансформацију 
жанра колумне по којој је Капоров идиостил препознатљив колико и 
његов рафинирани ликовни израз.

2.1.2. Говорна интеракција јесте социјални догађај који се реализује 
кроз различите говорне жанрове свакодневне комуникације (Bahtin 
1980: 106). Комуникативни стил колумнисте М. Капора одликује инкор-
порирање говорних жанрова свакодневне комуникације у новински 
дискурс, као што су виц (156), благослов (171), анегдота (192), оговарање 
(205), графит (207), изрека (273), клетва (295), псовка (308), па чак и кул-
турно специфичан говорни чин какав је „гледање у шољицу” (193). Виц 
и анегдота уносе хумористичну ноту, као и духовити графит „ЕДИПЕ, 
ТЕЛЕФОНИРАЈ МАМИ!” (207), истакнут графостилемом (употребом 
верзала) и екскламацијом. Благослов, изрека, клетва и псовка предста-
вљају елементе српског нематеријалног културног наслеђа, а њихова 
стилогена улога у Водичу кроз српски менталитет јесте дочаравање 
емоционалне обојености говора српских бака или Београђана који седе 
за кафанским столовима и оговарају пролазнике. Истицање културо-
лошких специфичности кроз употребу изрека, благослова, клетви и 
псовки у Водичу илуструје прожимање културног и комуникативног 
стила М. Капора. Позитивни етностереотипи о српском језику, српској 
памети и српској култури исказани су нагомилавањем гнома: Који то 
народ има изреку: „Говори српски да те цео свет разуме!” Или „Све је 
то Србин измислио а Шваба направио...” Да не помињемо чувени стих: 
„Нико нема што Србин имаде!” (273).

Култни статус хлеба у српској култури очитује се у фреквентној 
употреби лексеме хлеб у фразеологизмима, будући да хлеб није само 
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основна храна већ и симбол живота (Мишић 2021: 183). У поглављу Хлеб 
наш насушни Капор истиче значај хлеба у српској култури као нечег све-
тог, у шта се кунемо, чиме проклињемо, помињемо га у библијској или 
латинској изреци, којима се писац духовито поиграва:

Изгубити смисао за хлеб значи изгубити везу са суштином. Јер, хлеб нам 
је суштина. У њега се кунемо (’Леба ми!’), њиме проклињемо (’Лебац му 
се огадио!’), у њему је библијско правило (’Ко тебе каменом – ти њега хле-
бом!’), због њега се исељавамо (’Трбухом за крухом’), а кад нас притисну 
невоље и уцене, њиме се бранимо као последњим уточиштем говорећи: „Е, 
нећу вала, пристати на то, па макар сувог хлеба јео!” Када останемо без 
игде ичега, тражимо по кући комаде бајатог хлеба и кувамо попару – данас 
већ поприлично заборављено сиротињско јело. Колико је само генера-
ција у овој земљи отхрањено хлебом намазаним свињском машћу посу-
том алевом паприком! Узмеш кришку у руку и изађеш на улицу да те она 
даље одгаја... Никад нисмо, као остали, постали толико размажен народ да 
поред хлеба тражимо и игара – довољан нам је био и пекмез! (295)

Колумне објављиване у рубрици Водич кроз српски менталитет 
одликује лежерност неформалне, свакодневне комуникације, употреба 
разговорне фразеологије (попити батине, Бог те мазо, трбухом за крухом, 
репа без корена). Сврсисходна употреба фразеологизама појачава експре-
сивни ефекат и интензивира естетски потенцијал текста (Vnukovskaja 
2020: 161). Као стилско-језичко средство карактеристично за идиостил 
Мома Капора издвајају се и жаргонске лексеме, као што су бувљак, црњак, 
цугати, баћа, шанер, зезање, клинац, дрипац, сиктеруша, којима описује 
згоде с београдског асфалта. Честа употреба београдског жаргона и разго-
ворне фразеологије одлика је Капорове ране џинс прозе, али и позне Капо-
рове прозе, у коју спада и Водич кроз српски менталитет.

2.2. У овом сегменту наше анализе Капоровог идиостила тежиште 
је на доминантним језичким и стилским средствима и ефектима њихове 
употребе. Културни и вербални стил аутора у тесној су вези с говорном 
културом језичке заједнице којој аутор припада, а манифестује се у лек-
сикону, семантици, граматици, стилским средствима (Bolotnova, Bolotnov 
2012: 192). Уједно, пишчева креативна употреба језика обогаћује нацио-
нални језик (Gut, Šumajeva 2011: 28). Као одлике Капоровог вербалног 
стила у Водичу кроз српски менталитет књижевна критика издвојила је 
„аутентичност приповедачког гласа”, као и „репортерску живост и сведе-
ност, минимализам наративног писма” (Стојановић 2015: 217).

2.2.1. Разноврсна понављања, која представљају допунска уређења 
текста (Lotman 1976: 154), једна су од главних одлика идиостила колумни 
М. Капора. Једна од најчешћих стилских фигура у анализираним колум-
нама јесте кумулација3 у виду гомилања блискозначница, која посебно 
погодује кратким причама, јер „развија дескрипцију, а запоставља 
фабулу” (Babić 2011: 179), што одговара ритму приповедања у Водичу 

3 Кумулација подразумева гомилање хомофункционалних јединица и делимичну 
семантичку редупликацију (Kovačević 2000: 152). 
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кроз српски менталитет у ком нема чврстог фабуларног тока, јер Капор 
описује београдске реке, небо, српску нарав или српску кухињу кроз 
цртице, анегдоте, духовита запажања. Речи и изрази сличног значења 
гомилају се, чиме се увеличава појам означен блискозначницама и тако 
јаче истиче једна мисао (Zima 1988: 109). Језичка игра, као елементарна 
честица карневалско-смеховне културе (Bahtin 1978: 126) и честа карне-
вализација кроз описе претеривања у јелу и пићу, очитује се у гомилању 
и комбиновању блискозначница. Најчешће је реч о блискозначницама 
из лексичко-семантичког поља храна, чијим нагомилавањем се истиче 
претеривање у јелу, које је део српског менталитета:

’Велики народни кувар’, тај најпоузданији ’Ко је ко’ у домаћим кухињама, 
помиње двеста шездесет девет различитих јела која се припремају за зим-
ницу од виновог лишћа, кисељака, паприка бабура, јесењег грашка, кра-
ставчића и зеленог парадајза, преко слатка од ружа, белог багрема, купина 
и поморанџиних кора; у њему ћете пронаћи и многобројне пекмезе од 
шљива и смокава, дрењина и кајсија, сулцеве куване од киселих јабука, желе 
од рибизла, да не помињемо компоте, какав је, на пример, онај перверзни од 
грожђа. (51)

Називи српских јела често су позајмљенице из различитих језика 
(хунгаризми, германизми, турцизми, балканизми), па се нагомилава-
њем ових именица истиче чињеница да је српска кухиња јединствен 
амалгам настао услед различитих културних утицаја током бурне срп-
ске историје:

После само двадесетак минута вожње с друге стране Саве, већ у Земуну 
и у Панчеву, будете угошћени кнедлама, шуфнудлама, штруклама, млин-
цима, цушпајзима и мелшпајзима, гулашима и мађарским перкелтима, 
као и штрудлама од мака, ораха и сувог грожђа – кухињом коју смо насле-
дили од аустроугарске империје. (18); Препоручујем вам пикантну главу у 
шкембету, свињски паприкаш, мусаку од кромпира, ђувеч, пасуљ са сувим 
ребрима, слатки купус са овчетином, сармице у зељу, а у ово време и право 
чудо од јела: јагњећу капаму са киселим млеком, комбинацију печене и 
куване младе јагњетине, са блитвом и спанаћем, све динстано на перима 
младог лука. (58); Но, то не значи да после тога мој гост не би отишао стоти-
нак метара ниже, у оријенталну посластичарницу на десерт, где му на рас-
полагању стоје искључиво турске посластице; баклаве, тулумбе, кадаиф, 
суџук, туфахије и ћетен-алва. (84)

Нагомилавање хомофункционалних блискозначница из лекси-
чко-семантичког поља пиће са заједничком семом вино наглашава прет-
ходно изречене мисли о дугој традицији гајења винове лозе на југосло-
венским просторима, броју хектара под виноградима и вредности извоза 
грожђа и вина у свет, али и чињеницу да је реч о раскрсници светова, 
мешању клима и традиција, услед чега се југословенска вина праве од 
лозе различитог порекла:

Док читате овај мали оглед о грожђу, добро је да знате неколико основних 
врста од којих се праве најбоља југословенска вина. То су пре свега бела 
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вина ризлинг, совињон, бели и сиви бургундац, траминац, мушкат отонел 
и грашевина а од црних каберне совињон, бургундац, мерлот, вранац, гаме 
и мушкат хамбург. [...] Између осталих то су: краљица винограда, јулски 
мушкат, кардинал, пламенка бела и црна, београдска рана, мушкат хам-
бург и италијански мушкат. (48)

Нагомилавање синтагми којима се означавају светски позната јела 
насупрот српском националном јелу на почетку колумне Просто кô 
пасуљ (насловна је синтагма фразеологизам, још један елемент култур-
ног наслеђа, који се понавља и у последњој реченици колумне), као и 
нагомилавање назива јела од пасуља у различитим кухињама света насу-
прот папули (пасираном пасуљу), пребранцу тавче на гравче, пасуљу у 
казану, војничком пасуљу (31–35). Гомилање блискозначница тако развија 
дескрипцију, али и посебно истиче идеју да је српски пасуљ „много више 
од хране, готово национална метафора – позив на дружење за столом или 
око казана, поново пронађена блискост, симбол ината” (31).

Комбиновање различитих врста понављања појачава стилогеност 
и формира ритамску структуру говора (Simić 2000: 208). Синтаксички 
паралелизам, често усложњен анафором, чини синтаксичко понављање 
очигледнијим, уједно појачава експресивност (Kovačević 2000: 297). У 
анализираним колумнама комбиновањем синтаксичког паралелизма 
са анафором Капор постиже живост приповедања, остварује комични 
ефекат и истиче неке од битних одлика српске културе и српског 
менталитета:

Од дуња се пече дуњевача, од кајсије – кајсијевача, од трешње – трешње-
вача, од бресака – бресковача, од вишања – вишњевача или кирш, како се то 
пиће зове на Северу. (36); У моје време, док ТВ секс још није био пронађен, 
људи су се волели потпуно дилетантски. Није било никога да им покаже 
ерогене зоне, нити да им одреди биоритам. Добри смо и овакви какви смо, 
како смо аматерски дошли на свет! У моје време, ко је имао купатило, сва-
ђао се у купатилу – ко није, није се ни свађао! Ћутао је и трпео! У моје 
време, никоме није падало на памет да има притисак. (215)

Теми традиционалних јела као симболичне везе са завичајем, укоре-
њености у традицији и отпору светским кухињама посвећена је колумна 
Мушка кухиња, у којој се кроз синтаксичка понављања постиже јачи 
стилски ефекат и наглашава основна мисао:

Тако сам у резиденцији једног нашег дипломате у Банкоку на Тајланду, 
усред тропске врућине јео изванредно укусне сарме од киселог купуса са 
сувим ребрима, а у Њујорку – љуте лесковачке ђувече са свињетином. Један 
Италијан, изгубљен међу штруклама и пловкама на млинцима у Загребу, 
увек ми је припремао шпагете ала карбонара, на начин његове ноне из Сан 
Бенедето дел Тронта. У Бриселу сам јео гравче на тавче (ремек дело неког 
инжињера), у Цириху пуњене паприке, да не спомињем традиционалне 
париске пасуље са сувим месом у атељеима наших сликара, туфахије из 
Торонта или зелене манестре са остацима меса на кости од пршута, које 
сјајно припрема наш пословни човек у Риму... (207)
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Смисаоно јединство дискурса Капорових колумни често је оства-
рено и епифонемом4, што је једна од карактеристика Капоровог идио-
стила (Spasić 2016). Колумна Тајна београдске кухиње једна је од таквих 
смисаоних дискурсних целина, јер се набрајање српских јела пореклом 
из других светских кухиња и рашчлањивање културних специфично-
сти београдске кухиње услед трагова различитих цивилизација завр-
шава сентенцом у виду парадокса, противречног закључка: „Укратко, 
тајна београдске кухиње састоји се у томе што таква кухиња уопште не 
постоји” (30).

2.2.2. Вербални стил Мома Капора у Водичу кроз српски мента-
литет одликује и употреба тропа, која доприноси сликовитом изра-
жавању, наглашавању контраста, истицању битних особина српског 
менталитета. 

2.2.2.1. Антитеза као стилска фигура за основу своје стилогености има 
привид логичке противуречности, односно привид о спојивости неспо-
јивог (Kovačević 2000: 105). У антитези се употребом два антонима у коор-
динираном односу наглашава контраст, чиме се показује да субјекат има 
и једну и другу особину (Kovačević 2000: 102), зарад наглашавања сукоба 
идеја и полемичког уверавања (Bagić 2012: 51), па антитетично изражавање 
погодује публицистичким текстовима. Структурно јединство колумни 
Север и Југ (184) и Исток–запад (187) грађено је доследно на антитези, 
којом се наглашавају разлике у менталитету. У колумни Тајна београдске 
кухиње антитетично приписивање опречних карактеристика субјекту 
у различитим околностима додатно је наглашено синтаксичким пара-
лелизмом са циљем потцртавања културолошких разлика: „За разлику 
од арапског света, нама религија дозвољава да пијемо колико хоћемо, 
али нам то не дозвољавају супруге, тако да нам то изађе на исто” (28). 

2.2.2.2. Живости и сликовитости приповедања у анализираном 
дискурсу доприноси честа употреба епитета, који читаоцу откривају 
неку битну одлику појма уз који стоје. Капорови епитети често су и 
метафорични, а њихова стилогена функција огледа се не само у експре-
сивности и скривеном поређењу већ и у истицању ауторовог става о 
описаном феномену:

Младеж бежи из соба са истоветним намештајем купљеним на кредит, из 
вечних отплата и конфекцијског живота [...] (237); И увек се сетим римског 
пута омеђеног некрополама иструлелих легија, чији је макадам копитима 
разнела османска коњица, а после џомбе поравнала инжињерија генерала 
Мармона, излокале кише, избраздале точковима кириџије, разнели камене 
путоказе сељаци, да би преко свега, на крају био превучен заборавни 
асфалт. (239); Осећам се као да сам пронашао она ишчезла врата из приче 

4 Епифонем је исказ додан у сврху објашњења претходнога исказа, односно фигура 
на крају говора у виду гноме, која на крају дужег излагања закључује целину 
(Simeon 1969: под епифонем), текстуална фигура која на плану логике представља 
скраћени силогизам (Kovačević 2000: 315). Реч је о стилској фигури која представља 
смисаону дискурсну целину и одражава смисаоно јединство посебног и општег 
(Kovačević 2000: 314).
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о чаробном врту, а када се корзо нагло испразни, оставивши суморност 
главне улице у свој њеној голотињи, чини ми се да су сва она лица у про-
лазу била само варка, стигла из слатке тајанствене таме предтелевизиј-
ског доба. (289)

2.2.2.3. У Капоровим прозним и ликовним делима Београд је често 
„сликан речима и исписан цртежом” (Ćirilov 2011: 246). У анализира-
ним колумнама Београд је сликовито представљен хифенском метафо-
ром град-раскршће ветрова (11), јер се изнад ушћа Саве у Дунав мешају 
источни и западни ветрови, па метафора заправо сигнализира сусрет 
различитих култура. Калемегдански бедеми сликовито су приказани 
метафоричним изразом „велика лекција за оног ко уме да је прочита” 
(17), а та историјска лекција „[с]адржи поглавља о римским темељима и 
бунарима, остацима зидина Хуна и Авара, турским утврђењима, аустро-
угарским пушкарницама и стражарницама, све до поглавља о лиснатим 
крошњама словенских липа које су с тешком муком умириле буре на 
зидинама града” (17). 

2.2.2.4. У колумнама Ушће на раскршћу и Пловећи град дескрипција 
доминира над информацијом, а опис се развија бројним поређењима, 
персонификацијом Саве и Дунава, антитезом, синтаксичким парале-
лизмом. Персонификација визуализује приказану појаву, па је често 
стилско средство у публицистици, јер се њоме постиже атрактивност 
и исказује ауторова афективност (Bagić 2012: 257). Стилско појачавање 
исказа кроз бројна сликовита поређења у којима је Београд приказан као 
брод или као смуђ насукан изнад река, а београдско небо као поприште 
небеске битке истичу специфичност перспективе писца сликара:

Гледан с воде, Београд подсећа на брод који се преко ушћа Саве у Дунав упу-
тио на дугу пловидбу ишчезлим Панонским морем. (14) Изнад ушћа Саве 
у Дунав витлају се облаци и мешају магле са источним и западним ветро-
вима; драматично београдско небо налик је на велико поприште какве 
небеске битке. И у сваком тренутку дана, на том се небу осликава духовно 
стање Београда. (15); Онај ко је једанпут видео из визуре Ушћа, блесак Бео-
града, што у сумраку личи на џиновског смуђа насуканог изнад река, увек 
ће се враћати у овај град, као да се враћа старој љубави... (90)

Поред сликовитих поређења Београда честа су и поређења у којима 
су појмови који се пореде његове реке, речне аде и речни таласи, који су 
виђени очима сликара, оживљени кроз необичне паралеле:

Ретки су градови који имају срећу да им две тако велике и моћне реке 
спирају сам праг пред који је природа, попут свадбених букета, бацила с 
неба зелене бусене речних ада. (14); Колико год пута да сам пловио ушћем 
Саве у Дунав, оно ме је подсећало на страствени загрљај који поново 
кључа од силног узбуђења сусретања. (15); Пени се Дунав као швапско 
пиво. Пије као Рус, „до даске”, а с грижом савести; уме усред весеља да 
тргне нож из потаје попут Бугарина; уме да опсује на мађарском. Таласи 
су му носталгични попут румунских пастирских песама [...] (16); Реке ће 
се видети изнад Калемегданске тврђаве само као две текуће метафоре на 
ободу Панонског мора [...]. (91)
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Најчешће је персонификован Београд, који тако постаје главни 
јунак колумне, али и његове реке. Сава је приказана као жена, завод-
ница која се мази, тетоши и церека, шапуће нежности у уво пливачима, 
у сумрак чежњива, меланхолична за време суморних облачних дана, 
понекад болесно зелена, с неуредним фризурама дрвећа (15–16). „Дунав 
је мушко” (16), он је озбиљан и надмен Бечлија који се излежава „у искр-
заној кућној хаљини од облака и пуши кријумчарени дуван пијући 
шверцовану ’Столичнаја’ вотку са руских шлепова, уз кладовски кавијар 
са румунских баржи...” (16). Стилогеност поређења и персонификација у 
Водичу кроз српски менталитет огледа се у развијању динамичног сли-
ковитог описа и истицању ауторовог емотивног односа према Београду 
и његовим рекама.

2.2.2.5. Антономазије5 у којима су очовечени Југ, Север, Запад и 
Исток истичу у први план једну особину, припадност јужњачкој, север-
њачкој, западној или источној култури. Разлике у менталитету сирома-
шног Југа и богатог Севера описане су у колумни Север и Југ (184–186), 
док су културолошке разлике између социјалистичког Истока и капита-
листичког Запада тема колумне Исток–Запад (187–190). 

Метафорична употреба антропонима која је због честе употребе 
прерасла у катахрезу карактеристика је публицистичких текстова 
(Spasić 2014: 142). Восијанска антономазија остварена употребом детер-
минатива и личног имена аутомобилски Робин Худ, којом се означава 
Фантом, аутомобилска легенда Београда (119) има идиосинкратични 
карактер јер истиче субјективно уочене асоцијације, које су одлика 
Капоровог когнитивног стила. 

2.3. Често упућивање на друге текстове и особена изражајна сред-
ства отежавају читање и разумевање текста (Mališeva 2017: 43). Секун-
дарна комуникација која се одвија у уму реципијента који чита Капо-
рове колумне подразумева познавање лика и дела међуратног песника, 
критичара, есејисте и фељтонисте Тина Ујевића (6), разумевање библиј-
ских сентенци (26) и познавање легенде о асирској краљици Семира-
миди (126), познавање ликова књижевности за децу какви су Јан Бибијан 
(35), Том Сојер и Хаклбери Фин (98), књижевних ликова светске књи-
жевности као што су Робин Худ (119), Ана Карењина и Вронски (165). 
Колумниста који је по образовању сликар у плејаду споредних ликова 
уводи ликове са слика Тулуза Лотрека, бисту Ђуре Јакшића коју је излио 
и у Скадарлији поставио чувени српски вајар Јован Солдатовић (71), 
упознаје читаоца са трагичном судбином колекционара слика Ериха 
Шломовића, упућујући на своју књигу Досије Шломовић (82). Уочавамо 
вертикално повезивање с журналистичком традицијом у цитату из 
Дневника српског добровољца Пере Тодоровића, родоначелника модер-
ног српског журнализма (169) као и са књижевном традицијом у алузији 
на стих родољубиво-социјалне поеме Србија Оскара Давича у наслову 

5 Антономазија је фигура личног имена, замена заједничке именице личним именом 
или замена имена заједничком именицом (Ковачевић 2000: 77).
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колумне Србија међу шљивама (36). Крилатеме, скривени или нескри-
вени цитати из познатих дела светске књижевности творе асоцијативни 
паралелизам, односно „Капоров стилски обележен начин асоцирања 
и колажирања по мотивској, интелектуалној, емотивној и значењској 
сродности” (Stojanović 2006: 75). Уједно, пратимо хоризонтално пове-
зивање с популарном културом ауторове младости у стиховима чуве-
ног шлагера Звиждук у осам, као и у упућивању на плејаду популарних 
глумаца (Клерка Гебла, Марлон Бранда, Хемфрија Богарта, Џејмс Дина, 
Одри Хепберн) (76). Тражење континуитета у савременој култури једно 
је од својстава прозе у траперицама, јер се, уз истовремено оспоравање 
вертикалног континуитета традиционалне, најчешће националне, тра-
диције, често помињу имена певача, глумаца и књижевника, односно 
елементи савремене културе – филм, музика, начин одевања, књиге 
(Flaker 1976: 122).

2.4. Као један од битних аспеката анализе културног и вербалног 
стила М. Капора у колумнама из ЈАТ-ове ревије издвајамо глобали-
зацијске топосе, као што су конзумеризам, сучељавање глобалног и 
локалног, као и њихово прожимање у феномену глокализације. Капор 
описује конзумеризам као западњачко благостање и потрошачки рај (6). 
Интеракцији глобализације и културе посвећена је колумна Путовати, 
путовати (5–9). Оквирнe границе текста (почетак и завршетак) имају 
структурно јак положај, при чему је почетак текста повезан са узроком, а 
крај има обележје циља (Lotman 1976: 284). Почетак колумне Путовати, 
путовати кроз антитезу у којој су повезани антоними (мала, мале 
према већа, велике) открива читаоцу у чему лежи узрок српске жеље за 
путовањима, док крај одражава ауторову слику света и открива прави 
смисао свих путовања:

Наша земља је мала. Када се на стоном глобусу стави кажипрст на њу, 
он покрије и њу и неколико суседних, исто тако малих земаља. Али њена 
жеља за светом већа је од многих великих земаља, чак и континената. (5); 
Ипак, после сваког путовања постајемо свеснији вредности нашег малог 
врта, комшилука и улице у којој смо одрасли, али то нећемо схватити док 
не обиђемо читав свет. (9)

Кроз повезивање глобалног и локалног обликован је и дискурс 
колумне Београд је Београд (10–13), у којој. насупрот персонификованог 
Београда који не воли да се слика и позира. аутор речима слика и очове-
чује Париз који се мази са сликарима, Лондон који се умиљава фотогра-
фима, Будимпешту која воли да се излежава на шареним тањирима, као 
и Беч, Москву, Берлин, Истанбул, Атину. Глокализација у гастрономској 
понуди Београда обједињује кинеске, италијанске, јапанске, индијске, 
мексичке, арапске, француске ресторане, потом глобално присутне Мек-
доналдс ресторане и интернационалну, мондијалистичку кухињу вели-
ких хотела (28). У сфери јела и пића глобално се прожима с локалним, 
рефлектујући сусрет различитих култура:
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Као што видите, у Београду ћете моћи да једете све оно што се обично 
једе по свету, али такође и неке ствари које ћете ретко где срести у јед-
ном граду и на једном месту. Ако поменемо, на пример, традиционални 
роштиљ, свако ће рећи да сличан имају Турци, Ирачани и Либанци, и то је 
сасвим тачно, али ретко ко од ових народа после ћевапчића, пљескавица 
и ражњића, може да понуди као дезерт бечку ’сахер’ торту или паганско 
кувано жито са средњеевропским шлагом. Нико, такође, пре оријенталног 
роштиља не једе гулаш-чорбу, типично средњоевропско јело. Што се тиче 
пића, у Београду се братски, боца уз боцу, у свим кафићима, кафанама и 
ресторанима, налазе вискији, вотке, текиле и француски коњаци. (28)

Насловна синтагма Шумадијски чај истиче још једну културему, 
кувану ракију која је близак сродник енглеског грога, пунча и топле 
јапанске ракије зване саке (42), а „напитак годинама потискиван непра-
ведно запостављеним империјализмом вискија и француског коњака” 
(43). У апострофирању читаоца у виду савета за упознавање с ресто-
ранима Скадарлије, старе боемске четврти Београда, аутор наглашава 
да оркестри у ресторанима „умеју да свирају и народна кола исто тако 
добро као и бечке валцере” (66), чиме доводи традиционалну игру, еле-
мент нематеријалног културног наслеђа, у везу са глобално познатим 
стандардним плесом.

Глобално и локално сучељени су кроз описе најразличитијих кул-
турних специфичности са којима аутор жели да упозна свог читаоца. У 
колумни Бувљак (77) светским бувљим пијацама супротстављен је бео-
градски бувљак, метафорично приказан као „сеоски празник – вашар 
сиротињске и сељачке туге” и „преподневни коктел за оне које никад не 
позивају на коктеле” (78). 

Избор стилскo-језичких средстава у новинском дискурсу „допри-
носи грађењу и утврђивању идентитета сопственог или туђег етноса” 
(Spasić 2020: 21), а у књижевним делима често указује на тесну повеза-
ност ауторовог унутрашњег света са националном културом, али и 
језичком модом (Gut, Šumajeva 2011: 27). Лингвостилистичком анализом 
Капорових колумни издвојили смо низ онеобичења којима се исказују 
позитивни етностереотипи и субјективно уочене асоцијације. Капор 
слика речима, развијајући динамичне описе кроз различите врсте пона-
вљања, антитезу, метафоричне епитете, хифенску метафору, поређења, 
персонификацију и антономазију, чиме истиче главне црте српског мен-
талитета, исказује свој став о културним специфичностима свог народа 
и своје културе.

2.5. Капоров когнитивни стил у Водичу кроз српски менталитет 
одликује анализа психолошких стања, навика, устаљених образаца пона-
шања и мишљења, али кроз портретисање малих, обичних људи у сва-
кодневним животним ситуацијама, кроз асоцијативно надовезивање, с 
дозом ироније и хумора. Писац уводи потенцијалног читаоца ЈАТ-ове 
ревије у српски менталитет анализирањем културема, културних спе-
цифичности своје земље и свог народа, посматрајући их кроз визуру 
сликара. Духовито слика речима културеме као што су шумадијски чај, 
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српска кухиња или бувљак. О јединству Капоровог когнитивног, вербал-
ног, културног и комуникативног стила у чланку о Водичу кроз српски 
менталитет Б. Стојановић (2015: 218) каже:

Врстан зналац људске психологије, а будући да је писац који је потекао из 
новина – и настављач онога што се некада звало београдски стил, ма шта 
то данас значило – Капор је, пишући за најчитаније новине и ревије, из 
журнализма присвојио оно што је у њему најбоље (најживље) и најатрак-
тивније: научио је да мисли брзо, да пише кратко, занимљиво и духовито, 
као и да то саопшти формама које кореспондирају са интересовањем чита-
лаца, природом жанра, медија и духом времена.

3.1. Комуникативни стил М. Капора одликује лежерна, неформална 
комуникација с читаоцем, непосредно обраћање, коришћење жаргон-
ске лексике, разговорне фразеологије, инкорпорирање говорних чинова 
свакодневне комуникације у дискурс, као и трансформација жанра 
колумне. Једна од специфичности Капоровог идиостила јесте и комуни-
кација с читаоцем средствима вербалног и визуелног кода, јер цртежи 
препознатљивих линија допуњују текстуалну информацију. Употреба 
културолошки специфичне лексике, истакнуте нагомилавањем блиско-
значница одлика је Капоровог културног стила, који је тесно повезан с 
комуникативним и вербалним стилом у илустрованом Водичу. Капоров 
когнитивни стил у анализираном делу одликују духовите анализе срп-
ских врлина и мана, асоцијативно надовезивање и блага иронија. 

3.2. У одлике Капоровог вербалног стила на семантичко-структур-
ном плану спада честа употреба синтаксичко-семантичких понављања. 
Капор слика речима, користећи тропе као што су метафорични епитет, 
метафора, али и необична поређења, персонификација и антономазија, 
којима оживљава и живописно приказује појаве, повлачи неочекиване 
паралеле и алудира на књижевну традицију или популарну културу. 

3.3. Специфична структурна организација дискурса анализираних 
колумни остварена је употребом кумулације, синтаксичког паралели-
зма, који је понекад појачан анафором, употребом епифонема и анти-
тезе. Најзаступљенији тропи јесу метафорични епитет, метафора, поре-
ђења и антономазија, којима се развијају сликовити описи, наглашава 
афективни став аутора према теми о којој пише, визуализује описана 
појава и истиче специфичност ауторовог погледа на свет. 

Извори

Kapor 2016: М. Kapor, Vodič kroz srpski mentalitet, Beograd: Knjiga komerc.
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Jelena Lj. Spasić
THE IDIOSTYLE OF MOMO KAPOR’S COLUMNS IN VODIČ 

KROZ SRPSKI MENTALITET
Summary

e subject of analysis is the idiostyle of Momo Kapor’s columns published in the book 
entitled Vodič kroz srpski mentalitet. e author’s individual discourse style of columns is a 
collection of specific expressive means which distinguish the language of Momo Kapor from 
other Serbian writers. Communicative, stylistic, verbal and cognitive style of M. Kapor reflects 
the author’s personality and his perception of the world. We have isolated and analyzed stylis-
tically marked usage of linguistic devices in order to show the characteristics of Kapor’s com-
municative, stylistic, verbal, and cognitive style. Kapor’s communicative style in the analyzed 
columns is informal and he uses jargon and colloquial phraseology in order to transform the 
genre of column. In Vodič kroz srpski mentalitet Kapor performs a kind of painting with words 
by developing descriptions through different types of repetition, antithesis, metaphorical epi-
thets, metaphor, comparisons, personification, and antonomasia. e linguostylistic analysis 
shows that the peculiar structural organization of the discourse of the analyzed columns is 
achieved through the use of cumulation, syntactic parallelism, which is sometimes enhanced 
by anaphora, the use of epiphonemes and antithesis.

Keywords: idiostyle, Momo Kapor, column, stylistics, linguostylistics, thropes, figures of 
repetition
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ДИСКУРЗИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ У СВЕТЛУ 
КОГНИТИВНОЛИНГВИСТИЧКОГ ПРИСТУПА : 

ДИХОТОМНА КОНСТРУКЦИЈА 
ДРУШТВЕНИХ УЛОГА У МЕДИЈСКОМ 

И МЕЗОПОЛИТИЧКОМ ДИСКУРСУ

У овом раду испитују се дискурзивне стратегије у два жанра 
јавног дискурса чији је заједнички циљ делегитимизација дру-
гог друштвено-политичког чиниоца, идеолошки супротног од 
деиктичког центра. Истраживање је спроведено на темељу ког-
нитивнолингвистичког приступа анализи дискурса. Корпус 
истраживања састоји се од две тематске целине: јулски протести 
(2020) (медијски дискурс) и однос власти и опозиције (2018–2021) 
(мезополитички дискурс). Истраживање подразумева идентифи-
кацију дискурзивних стратегија и опис подлежних когнитивних 
операција којима се евоцира жељени садржај на појмовном плану. 
Истраживање је показало да су структурна конфигурација и 
уоквиравање (метафоризацијом или категоризацијом) најучеста-
лије стратегије за постизање намераваног ефекта, те да разлике у 
идеолошкој репородукцији произилазе из манипулације страте-
гија позиционирања ентитета у дискурсном простору. 

Kључне речи: когнитивна лингвистика, анализа дис-
курса, позиционирање, изображење, српски језик 

1.  Увод
1.1. Когнитивнолингвистички приступ анализи дискурса

Теза да је језик кључни елемент (ре)продукције друштвене моћи 
(Fairclough 1989; Klikovac 2008), идеолошког (пре)обликовања стварно-
сти, као и легитимизације друштвене неједнакости није нова; поменута 
теза званично је изложена и успостављена у форми Критичке лингви-
стике седамдесетих и осамдесетих година прошлог века (Kress & Hodge 
1979; van Dijk 1985; Fairclough 1989; Wodak 1989), да би се касније развила 
у трансдисциплинарни приступ данас познат као Критичка анализа 
дискурса (Fairclough 1992; Hodge & Kress 1993; Reisigl & Wodak 2001; Van 
Dijk 1999; Wodak & Meyer 2009). Као такав, поменути приступ примен-
љив је на широк дијапазон друштвено-хуманистичких и когнитивно 

1 lena.z.ninkovic@gmail.com

mailto:lena.z.ninkovic@gmail.com
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оријентисаних дисциплина; стога, теоријски постулати и методолошки 
поступци у анализи дискурса варирају, те се дискурсу приступа са разли-
читих нивоа (Huckin 2002), а подлежне дискурзивне праксе откривају се 
и демистификују у складу са језичким, интертекстуалним, историјским, 
друштвеним и ситуационим контекстом (Hart & Cap 2014: 1)2. Оно што 
им пак јесте заједничко то је да је дискурзивни облик друштвеног дело-
вања динамичан процес борбе за доминацију, те да подразумева активно 
учешће слушалаца у конструисању стварности. Стога, окрет ка когни-
тивнолингвистичком приступу (у даљем тексту: КЛП) анализи дискурса 
чини се као сасвим логичан корак; анализа односа језика и друштва 
подразумева трипартитни систем у којем механизми концептуализације 
представљају спону између дискурзивних и друштвених пракси. 

КЛП омогућава увид у (интер)субјективне3 менталне представе и 
процене стварности које подразумевају динамичан процес концептуа-
лизације – конструисања значења евоцирањем енциклопедијског знања 
које даје појмовни садржај, као и успостављања менталне представе тог 
знања на основу процеса изображења (Langacker 1987: 117). Изображење 
појмовног садржаја подразумева различите начине на које се сцена или 
догађај могу концептуализовати на основу операција које учествују у 
њиховој менталној репрезентацији, стога се у први план стављају разли-
чити аспекти поменуте сцене или догађаја (Langacker 1987, 2007; Verhagen 
2007). На који ће се начин нека сцена изобразити зависи од лексичких 
и граматичких чинилаца. Према томе, „језик служи као подстицај за 
конструисање значењa”, док се тако евоцираним концептуализацијама 
одређене ситуације приступа интерсубјективно (Hart 2019: 3). За сада не 
постоји исцрпна листа операција изображења у когнитивнолингвисти-
чкој литератури. За потребе овог рада ослонићемо се на Хартову сажету 
номенклатуру (2014: 170) засновану на свеобухватној листи Вилијама 
Крофта и Алана Круза (2004:40–69)4, која подразумева схематизацију, 
категоризацију, метафоризацију, тачку гледишта, деиксу, гранулар-
ност, оквир посматрања и систем фигуре/основе. Свака од поменутих 
операција изображења реализује дискурзивне стратегије које енкоди-
рају легитимизујуће или делегитимизујуће идеологије. 
2 Рут Вудак и Мајкл Мејер (2009:20) праве пресек друштвено-хуманистичких при-

ступа (макро ниво) критичкој анализи: социоисторијски приступ, корпусни при-
ступ, социокогнитивни приступ, диспозитивни приступ, дијалектолошко-релаци-
они приступ и модел друштвених чинилаца. Кристофер Харт и Пјотр Кеп (2014:7) 
нуде пресек приступа на микро (језичком) нивоу, укључујући и критичку анализу 
метафоре (Charteris-Black 2004), критичку когнитивну прагматику, модел легити-
мизације/проксимизације (Cap 2013) и когнитивнолингвистички приступ. 

3 Верхаген види интерсубјективност као „координацију појмовних система говорника 
и слушалаца” (2005), односно евоцирање заједничког менталног простора у којем се 
епистемички суд говорника успоставља као чињеница. 

4 Крофт и Круз свој пресек операција изображења превасходно су базирали на раним 
радовима Роналда Ланакера (1987) и Ленарда Талмија (1988), а затим и њиховим 
допуњеним листама (Langacker 2007; Talmy 2000). Додуше, Талми у својим радо-
вима операције изображења назива ’схематским системима’. Ми ћемо се у овом раду 
држати Ланакерове терминологије. 
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1.2. Дискурзивне стратегије у КЛП
Дихотомна конструкција друштвених улога подразумева позитивно 

вредновање себе/нас као деиктичког центра и негативно вредновање дру-
гих. Према Вудаковој, бинарност ’нас’ и ’њих’ јесте основна пракса било 
ког дискурса који подразумева конструисање идентитета, превасходно 
оних који садрже дискриминаторне елементе (Wodak 2001). Под страте-
гијом Вудакoвa подразумева „у мањој или већој мери намеравани план 
пракси (укључујући и дискурзивне праксе) осмишљен ради постизања 
одређеног друштвеног, политичког, психолошког или језичког циља” 
(Wodak 2001:73). У социоисторијском приступу Вудакова предлаже сле-
деће дискурзивне стратегије: номинацију – дискурзивну конструкцију 
ентитета, догађаја, процеса; предикацију – дискурзивну позитивну или 
негативну квалификацију ентитета; аргументацију – оправдавање и 
преиспитивање истинитосних тврдњи; перспективизацију и уоквира-
вање – позиционирање говорника или писца, заузимање тачке гледишта 
у односу на предмет дискурса; појачавање и ублажавање илокуционе 
силе исказа и модификација епистемичког и деонтичког статуса исказа. 
За разлику од Вудакове, у КЛП Харт (2014: 170) издваја четири стратегије: 
структурну конфигурацију, уоквиравање, идентификацију и позициони-
рање. Структурна конфигурација је основна стратегија утолико што се 
реализује кроз схематизацију, те говорник сцени коју описује намеће 
холистичку скелетну структуру у виду сликовних схема – образаца 
мишљења који су утеловљени у свакодневном чулно-моторном искуству 
и одликују се ниском информационом вредношћу (Lakoff 1987: 459–461; 
Johnson 1987: xiv, xvi). Поменута структура елаборира се (Langacker 2007) 
кроз процес уоквиравања – евоцирања специфичног позадинског знања 
(оквира) које служи као подлога за разумевање специфичних појмова5. 
Механизми уоквиравања подразумевају приписивање одређених свој-
става ентитетима или процесима тако што се они сврставају у одређену 
појмовну категорију или се денотирају метафорички. Метафора, као пој-
мовни механизам, подразумева разумевање једног појма или појмовног 
домена на основу другог појма или појмовног домена (Lakoff & Johnson 
1980: 5). Метафоризација сама по себи подразумева приступ различи-
тим искуственим оквирима, те се побуђују и различите евалуативне 
процене у зависности од нпр. културних чинилаца6. Ослањајући се на 
Талмијеве схематске системе (2000), Харт дефинише идентификацију 
као ниво изражености ентитета у денотираној сцени или догађају. Неки 

5 Према теорији Чарлса Филмора (1982), оквири представљају специфичне 
области искуства које се морају евоцирати да би се разумело значење поједи-
начних речи. 

6 Примера ради, нација се метафорички у енглеском језику може денотирати као 
fatherland или motherland, што на појмовном плану подразумева приступ различи-
тим искуственим оквирима који се тичу конвенционалних родних улога у патри-
јархалном друштву (иако се на нижој искуственој равни приступа истом домену – 
домену породице). 
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ентитет или аспект сцене може и не мора бити у фокусу. На појмовном 
плану то се постиже тако што се само одређени сегменти сцене стављају 
у први план, док се други изостављају (оквир посматрања), или тако што 
се издвајају два сегмента сцене, од којих је први покретан ентитет чији се 
положај мења према другоме (фигура), док је други референтни ентитет 
чији је положај непроменљив (основа). Најзад, позиционирање (у про-
сторној, временској и епистемичкој равни) подразумева замишљену пер-
спективу из које ’видимо’ сцену/догађај који се описује (Langacker 1987). 
Поменута перспектива нужно је повезана са тачком гледишта, оријен-
тацијом и субјективним/објективним изображењем, као и деиксом. 

Тачка гледишта подразумева позицију из које се посматра про-
сторна сцена. Дрво може бити испред или иза куће у зависности од кон-
цептуализаторовог ’положаја’. Оријентација подразумева вертикалну 
или хоризонталну раван. Лустер је најчешће изнад стола; променом 
уобичајеног усправног положаја тела одоздо на горе, положај ентитета 
можемо означити и као испод стола. Говорник може заузети и туђу тачку 
гледишта, као у примеру Он ми је рекао да идем кући. Субјективност 
подразумева говорника / слушаоца искључиво као концептуализатора 
одређене сцене, док објективност подразумева перцепцију себе као дела 
просторне сцене (најчешће реализованим деиктичким изразима попут 
ја / ми, овде, сада, итд.). Виши ниво објективизације постиже се ментал-
ним трансфером када се говорник из својих реалних позиција транспо-
нује у концептуализовани простор, а себе денотира трећим лицем: Пар-
кира она, а не гледа иза себе! 

Деикса подразумева позиционирање особа, предмета, догађаја који се 
денотирају у односу на просторни и временски контекст који се успоста-
вља и одржава исказима и учешћем говорника и саговорника (Lyons 1977: 
637). Полазећи од поменуте традиционалне дефиниције, КЛП под деик-
сом подразумева и епистемичку перспективу говорника који предста-
вља референтну тачку, према давно изложеној Фролијевој теорији (1992). 
Заузимањем епистемичког става говорник изражава степен опредељења 
према истинитосном статусу пропозиције7 (Nuyts 2001), што се метафо-
рички изображава као степен дисталности или проксималности у односу 
на деиктички центар (говорника8). Да би ојачао свој епистемички став 
говорник често употребљава језичке форме којима се реализује евиденци-
јалност – маркираност извора информација (Aikhenvald 2004). 

7 У питању је тзв. шира дефиниција епистемичке модалности. Поменута дефини-
ција (према Трбојевић Милошевић 2018) подразумева евиденцијално-епистемички 
интерфејс, с обзиром да је сваки епистемички суд заснован на некој врсти евиден-
цијала, односно извора од којег информација долази). Ми заузимамо тај став, без 
обзира на вишедеценијску дебату о томе да ли је категорија евиденцијала подврста 
епистемичке (пропозиционе) модалности или самостална категорија (в. Трбојевић 
Милошевић 2020). 

8 У корпусу овог рада то је управо говорник, односно његов спацијално-темпорални 
контекст. У случају препричавања туђег исказа, говорник није деиктички центар, те 
долази до деиктичке пројекције. 
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Политичка и медијска реторика често подразумева субјективне и 
пристрасне оцене стварности како би се спровела политичка контрола 
(Chilton 2004: 46). Дискурзивне стратегије које се у ту сврху користе 
имају следеће функције: присила (енг. coercion), приказивање / лажно 
приказивање (енг. representation/ misrepresentation) и легитимизација/ 
делегитимизација (ibid. 45). У овом раду ми ћемо као основну јединицу 
анализе узети управо дискурс, те ћемо, у зависности од различитих 
врста дискурса, понудити и приказ операција изображења којима се 
поменуте стратегије реализују ради свеобухватнијег увида у когнитивну 
позадину дискурзивне легитимизације друштвених акција и делегити-
мизације друштвених актера ван деиктичког центра. 

2. Циљеви и методологија истраживања 
Циљеви истраживања јесу следећи: 

1. идентификовати дискурзивне стратегије у дискурсу медија и мезо-
политичком дискурсу у складу са номенклатуром у когнитивнолин-
гвистичком приступу анализи дискурса;

2. описати подлежне операције изображења којима се евоцира жеље-
на интерсубјективна појмовна представа о позитивном вредновању 
ентитета који чине деиктички центар, односно негативном вредно-
вању ентитета ван деиктичког центра. 
Корпус истраживања прикупљан је у периоду од јуна до августа 2021. 

и подељен је у две тематске целине: јулски протести (2020) (медијски дис-
курс) и однос власти и опозиције (2018–2021) (мезополитички дискурс). 
Поменуте тематске целине одабране су на основу заједничке идеолошке 
позадине – поларизације друштвених актера кроз позитивно вредно-
вање себе, односно негативно вредновање других. Свака тематска целина 
садржи по 10 текстова ексцерпираних из дневне штампе и телевизијских 
портала (Политика, Вечерње новости, Србија данас, Ало, Данас, Н1 пор-
тал) и 10 примера телевизијског извештавања (РТС, Пинк, Н1, Нова С, 
Newsmax Adria). Корпус укупно садржи 60 примера дужине око 800 речи. 
Укупна величина корпуса јесте приближно 48.000 речи. Сваки пример за 
медијски дискурс (и писмене и усмене форме) преузет је из извора опо-
зиционих9 и провладиних медија како би се упоредили начини извешта-
вања о истом догађају. Примери сваке тематске целине у оквиру одабра-
них дискурса у раду ће се представити упоредо, са обележеним језичким 
формама којима се реализују циљне дискурзивне стратегије. 

9 Битно је истаћи да у овом раду под опозиционим медијима подразумевамо оне дневне 
листове и телевизијске портале које својим извештавањем не одобравају поступке 
и идеологију владајуће странке у тренутку прикупљања корпуса овог рада. С друге 
стране, под провладиним медијима подразумевамо оне дневне листове и телевизиј-
ске портале који у тренутку писања овог рада својим извештавањем подржавају 
поступке и идеологију владајуће странке.
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3. Резултати истраживања и дискусија 
3.1.  Медијски дискурс 

Тематика протеста подразумева дискурсну конструкцију супрот-
стављених страна идеолошки неутрално или пристрасно. Ради изобра-
жења приказаног догађаја приступа се схематизацији учесника протеста 
и контакта међу њима10, а затим и даљој разради на основу уоквиравања, 
тј. категоризације и/или метафоризације ради негативне или позитивне 
оцене поменутих ентитета. Ради постизања интерсубјективног дожи-
вљаја поменуте сцене медији се служе перспективизацијом, односно 
изображењем догађаја из одређене просторне, временске и епистемичке 
перспективе. 

Конфигурација демонстрација на појмовном плану подразумева 
изображење сцене на основу сликовне схеме које Харт назива ланцем 
радње (енг. action-chain schema) (2014: 172). Поменута схема подразумева 
пренос енергије од агенса до пацијенса, често уз помоћ средства, што 
доводи до промене стања пацијенса. Када је поменути пренос једно-
смеран, говоримо о асиметричној радњи, док двосмерни пренос енер-
гије подразумева реципрочну радњу. Стога, обе стране имају агентивну 
улогу и додељује им се једнака одговорност у изазивању насилног дога-
ђаја. Штавише, кретање ентитета у оквиру поменутог догађаја струк-
турирано је на основу схеме путање, која се састоји од три структурна 
елемента: извора/почетне тачке кретања (source), путање (path) и циља/ 
завршне тачке кретања (goal) (Johnson 1987; Turner 1996). Покретни 
ентитет изображава се као трајектор, док се статични ентитет у односу 
на који се кретање врши изображава као оријентир (Langacker 1987: 231). 
Услед просторног ограничења, у наставку рада приказаћемо само одре-
ђене примере из корпуса. 

1. [Припадници МУП-а Србије АГЕНС/ ПРОТАГОНИСТ] [успоставили су контролу 
КОНТРАСИЛА], након [вишечасовних сукоба РАДЊА

Р] са [демонстрантима 
АГЕНС], у [широј околини Скупштине Србије ОРИЈЕНТИР] и успоставили 
[више кордона СРЕДСТВО] којима [спречавају КОНТРАСИЛА] [повратак КРЕТАЊЕ] 
[учесника протеста ТРАЈЕКТОР] [ка згради парламента ОРИЈЕНТИР]. Како јављају 
репортери Н1 (евиденцијал), на обе стране, и међу полицајцима, и међу 
демонстрантима, има повређених (објективна тачка гледишта).

 Након што је око један сат после поноћи (деикса) [стигло КРЕТАЊЕ] [поја-
чање полиције ТРАЈЕКТОР], [они АГЕНС] су [уз употребу сузавца и физичке 
силе СРЕДСТВО] [потиснули РАДЊА

а] [демонстранте ПАЦИЈЕНС] који су били 
лоцирани [на Тргу Николе Пашића у Пионирском парку ОРИЈЕНТИР]. 
(Данас, 7. 7. 2020)

10 Односно номинацији, према социоисторијском приступу Рут Вудак, која подразу-
мева изображење ентитета у деиктичком центру, односно ван деиктичког центра, 
што се реализује именицама или именичким синтагмама, као и процеса, односно 
контакта између два ентитета, што се реализује глаголима или глаголским синтаг-
мама. На схематском нивоу у оквиру Ланакерове когнитивне граматике именице 
представљају симболичке структуре којима се профилише ствар, док се глаголима 
профилише однос међу ентитетима. 
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2. [Једна група учесника протеста АГЕНС/ АНТАГОНИСТ] [сукобила се РАДЊА
Р] са 

[полицијом AГЕНС/ ПРОТАГОНИСТ] [на вратима Скупштине Србије ОРИЈЕНТИР], 
након чега су успели да уђу у хол парламента. Полиција је интервени-
сала и избацила демонстранте из скупштинске зграде у којој је накратко 
остао само опозициони политичар и самостални посланик досадашњег 
(деикса) сазива Скупштине. Нешто касније (деикса) и он је изашао из 
зграде парламента.

 [Полиција АГЕНС/ ПРОТАГОНИСТ] [је употребила РАДЊА
а] [сузавац СРЕДСТВО] [да 

би растерала сврха] [групе демонстраната АГЕНС/ AНТАГОНИСТ] који су [изази-
вали неред УЗРОК], [гађали РАДЊА

а] [полицију ПАЦИЈЕНС] [чврстим предме-
тима попут лименки и флаша СРЕДСТВО]. (RTC портал, 7. 7. 2020)

Горенаведени примери подразумевају изображење сцене на разли-
чите начине. У примеру (1) полиција је та која носи улогу агенса, док у 
примеру (2) демонстранти чешће носе улогу агенса. Кроз овакву струк-
турну конфигурацију профилишу се улоге носилаца протеста са разли-
читим фокусом пажње на ниво одговорности коју једни и други имају у 
изазивању нереда. Штавише, у примеру (1) чешће се прибегава употреби 
схеме кретања, према којој се учесници протеста изображавају као тра-
јектор који се креће по путањи до оријентира (скуштине), којег поли-
ција брани силом. На тај начин избегава се употреба језичких средстава 
којима се профилише физички контакт међу ентитетима. У другом 
случају, поменута схема реализује изображење демонстраната као физи-
чког трајектора који упада на територију оријентира. Штавише, редослед 
приказивања информација (у складу са каноничким редоследом с лева 
на десно) реализује просторну конфигурацију која се енкодира у семан-
тици различитих језичких јединица. Стога, ентитет који се први наводи 
у дискурсу лоцира се лево од концептуализатора, док се ентитет који се 
други наводи лоцира десно у складу са схемом реципрочне радње (Hart 
2014: 180). Према томе, ентитет с лева често је идеолошки негативно обо-
јен као изазивач радње, те се у овом случају у горенаведеном примеру 
(1) кривица за насилне акте сваљује на полицију, док се у примеру (2) 
сваљује на демонстранте. 

3. Овде (деикса) долази до [сукоба РАДЊА
Р] [жандармерије АГЕНС] и [демон-

страната АГЕНС]. Чини се да [су ТРАЈЕКТОР] [кренули ка КРЕТАЊЕ] [демонстран-
тима ОРИЈЕНТИР]. Сликом смо испред Дома омладине (евиденцијал).
[…] деловало је да ће се све смирити, али ево, сада (деикса) каменице 
долећу и до нас (тачка гледишта). Бакље, топовски удари… поново се 
[та група која је у једном тренутку била потиснута ка Тргу републике 
АГЕНС] организовала и када је [жандармерија ТРАЈЕКТОР] кренула [ка њима 
ОРИЈЕНТИР], овде (деикса) се поново отвара поље сукоба [испред дома 
омладине ОРИЈЕНТИР]. (Н1 уживо,  8. 7. 2020)

У горенаведеном медијском наративу, временско изображење дога-
ђаја постиже се евоцирањем различитих менталних простора – реалног 
простора дискурса, наративног простора дискурса и простора вести 
(Sanders & Krieken 2019: 5). Реални простор дискурса подразумева деик-
тичку позиционираност слушалаца у реалном времену; наративни 
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простор подразумева просторно-временску позиционираност репор-
тера, док простор вести подразумева просторно-временску конфигура-
цију сцене/догађаја који се преноси. Разуме се, сцена или догађај може 
се преносити из различитих перспектива11. У наведеном случају, слу-
шалац приступа тачки гледишта репортера, који је уједно и учесник у 
наративној сцени. Стога, слушаоци се просторно и временски измештају 
из реалне перспективе у субјективну перспективу наративног лика. Гра-
фички се сцена може приказати на следећи начин (адаптирано на основу 
приказа Сендерса и Крикена 2019: 8):

c – слушалац; р – репортер; р’ – репортер као учесник на сцени
------- - измештање тачке гледишта 

Слика 1: временско изображење догађаја у медијском наративу

4. О нередима (уоквиравање) који су трајали до дубоко у ноћ (временска 
деикса) [на београдским улицама ОРИЈЕНТИР] о којима као да сада знамо све, 
а заправо не знамо ништа (интерсубјективност). Конкретан повод је био 
јасан. Све друго је некако и даље у магли (метафора ЗНАЊЕ ЈЕ ВИЂЕЊЕ), 
тачније у диму сузавца који је [полиција АГЕНС/ АНТАГОНИСТ], како сами кажу 
(евиденцијал), испаљивала колико је требало. Шаролик народ је био 
тамо, а бесан; од уобичајених учесника протеста против власти (мето-
нимија), до десничара који су у рату или сукобу са свима – од короне, 
до чувања Косова (метафора НЕПРИЈАТЕЉСКА КОМУНИКАЦИЈА ЈЕ 
ФИЗИЧКИ СУКОБ12); мењали су се покличи, што су били ближи врху 
скупштинских степеништа (метонимија). Први део вечери обележили 
су демонстранти и група која је нападала и полицију, и новинаре, па и 
опозиционе политичаре. У другом делу вечери – полиција, такође бесна 
и у униформи, и у цивилу, тукли су редом. Ко је то гледао (интерсубјек-
тивизација; измештање епистемичке тачке гледишта) рекао би да тако 

11 Уколико репортер преузима перспективу другог учесника на сцени или очевица. 
Наравно, у том бисмо случају говорили о другачијој евиденцијалној бази поменутих 
наратива (на основу исказа другог извора). 

12 Према Semino (2006). 
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изгледа прекомерна употреба силе. Онај ко им је командовао каже (еви-
денцијал) да је то било таман. (Newsmax Adria,  8. 7. 2020)

Интерсубјективизација је евидентна у глаголским формама које 
су маркиране за прво лице множине, чиме се настоји да се преузме 
епистемички став говорника, у овом случају – спикера на вестима. 
Штавише, објективизацијом себе као трећег лица, односно очевица 
на протестима (Ко је то гледао, рекао би да тако изгледа прекомерна 
употреба силе), говорник тежи да постигне неутралност евиденцијал-
ног извора како би наметање сопственог епистемичког става деловало 
мање насилно спроведено. 

Штавише, поменути пример обилује формама које изображењу 
сцене дају вишу информациону вредност. У наведеном примеру при-
ступа се оквиру НЕРЕДА уместо ПРОТЕСТА, који сами по себи подра-
зумевају различит сценарио, те укључују и аспект ремећења реда и мира. 

5. Током протеста који су се одвијали на београдским улицама у прет-
ходних пет дана сведоци смо (интерсубјективност) бројних бруталних 
напада (уоквиравање) на [српску полицију ПАЦИЈЕНС]. [Од каменица, 
преко флаша, упаљених бакљи, све до заштитне ограде СРЕДСТВО] [хули-
гани АГЕНС/ АНТАГОНИСТ] (уоквиравање) су [српску полицију која је чувала 
Скупштину и трудила се да одржи ред ПАЦИЈЕНС] (метонимија) [гађали 
РАДЊА

а] [свим и свачим СРЕДСТВО]. (Вечерње новости, 12. 7. 2020) 

Уверљивост се у (де)легитимизујућем дискурсу постиже проце-
сом уоквиравања (Schubert 2014: 317). Карактеристично за провладино 
оријентисане медије јесте изображење учесника протеста процесом 
категоризације – демонстранти се на основном нивоу категоризације 
денотирају као хулигани. Самим тим, евоцира се оквир ХУЛИГАНА, 
који подразумева вандализам и насиље, за разлику од категоризације 
у горенаведеним примерима, када су се политички актери називали 
демонстрантима, те се приступа оквиру који подразумева испољавање 
политичког незадовољства марширањем и скандирањем, без евоцирања 
насилног сценарија. Полиција се изображава у позитивном светлу на 
основу прототипа – хероја који чува и спасава од напада хулигана. 

У нашем корпусу стратегије у дискурсу опозиционих медија разли-
кују се од оних које су у употреби у провладино оријентисаним меди-
јима. Наиме, типично за опозиционе медије јесте изображење протеста 
на основу структурне конфигурације – објективно информисање јавно-
сти подразумева нижу информациону вредност изображене сцене. Сли-
ковне схеме имају улогу да структурирају ентитете и односе међу њима 
без квалитативне обојености; ређе се јавља метафора и уоквиравање које 
актере изображава кроз позитивну или негативну конотацију. Оно што 
је пак случај јесте да код оба извора позиционирање игра велику улогу. 
Оријентација поменутог догађаја у извештавањима се реализује редом 
речи у реченици, док се на појмовном плану актери позиционирају лево 
и десно од објективног концептуализатора. Уз то следи сликовна схема 
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асиметричне радње која подразумева да је актер А који је позициони-
ран слева извор радње у поменутом догађају. У опозиционим медијима 
полиција је та која се изображава као антагонистички ентитет слева, док 
су демонстранти ти који су позиционирани здесна. Провладино ори-
јентисани медији имају обрнуту оријентацију (А – полиција; Б – демон-
странти; стрелица означава асиметричну радњу): 

Слика 2: Графички приказ типичног позиционирања ентитета у опозиционим 
медијима

Слика 3: Графички приказ типичног позиционирања ентитета у провладино 
оријентисаним медијима

Услед просторне ограничености у немогућности смо да понудимо 
табеларни приказ резултата истраживања, те ћемо их у наставку суми-
рати. Учесталост јављања идентификованих дискурзивних стратегија 
нормализована је према 1.000 речи у корпусу медијског дискурса (око 
16.000 речи). У целокупном корпусу ограничили смо се на Хартову 
номенклатуру, али смо забележили и интерсубјективизацију (реализо-
вану кроз личне заменице и маркираност глагола за лице), евиденци-
јалност (углавном експлицитно наведени извори) као и епистемичку 
модалност, реализовану употребом глаголских времена (презента и 
футура), коју посматрамо као деиксу. Најучесталије језичке форме у 
медијском дискурсу јесу прилошке одредбе којима се маркира про-
сторна и временска ситуираност наративног дискурса (овде, тамо, сада, 
јуче, данас, вечерас, ове вечери), чиме се реализује стратегија позицио-
нирања заснована на просторној и временској деикси. Маркирање енти-
тета у дискурсу опозиционих медија постиже се именичким синтагмама 
(ентитет А – полиција, кордон, полицијска бригада, коњица, жандарме-
рија; ентите Б – демонстранти, учесници протеста, грађани, окупљени), 
што се постиже уоквиравањем (категоризацијом) и структурном конфи-
гурацијом. Зарад денотације антагонистичке природе ентитета А, опо-
зициони медији служили су се такође уоквиравањем, и то искључиво 
категоризацијом (Аант – полицијско злостављање, бруталност полиције). 
Изображење контакта ентитета А и Б постиже се именичким синтагмама 
(сукоб, нереди, рат, метеж, конфликт), као и глаголским синтагмама (A 
су бацали [средство] на/ гађали / напали Б; Б је тукла/потиснула/гурала/
избацила/засула [сузавцем]/склонила/растерала А; A су кренули ка/ се 
залетели на/су прилазили Б; А су упали/yшли у зграду; Б су кренули ка А). 

Денотација ентитета у провладино оријентисаним медијима чешће 
подразумева уоквиравање категоризацијом, тако да се именичким 
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(хулигани, разјарена скупина, дивљаци) и глаголским синтагмама (иза-
звали нереде, каменовали зграду, запалили контејнер, угрозили здравље, 
ломили прозоре и камере, физички напали новинаре) нагласи антаго-
нистичка природа ентитета Б. Протагонистичка природа ентитета А 
постиже се уоквиравањем категоризацијом и метафоризацијом (А су 
успоставили/одржали контролу; A je успела да сачува институције од 
Б; A су одбили напад Б; А ће штитити грађане Србије...). И док је про-
тагонистичка природа полиције реализована кроз метафору ХЕРОЈА, 
контакт између ентитета А и Б реализован је кроз метафору РАТА (име-
ничке синтагме – ратна зона, сукоб, напад; глаголске синтагме – A су 
кренули у јуриш на/ се залетели на/су прилазили Б; Б су кренули ка А; А 
су се повукли). 

2.2. Meзополитички дискурс 
Под мезополитичким дискурсом подразумевамо говор представ-

ника политичких странака који се односи на њихово активно поли-
тичко деловање у оквиру државног политичког система (Morlino, Berg-
Schlosser & Badie 2017: 159). Мезополитички ниво деловања подразумева 
политичке странке као посреднике између грађана (микрополитички 
ниво) и институција (макрополитички ниво). У нашем корпусу тема-
тика мезополитичког дискурса покрива говор представника опозицио-
них и владајућих странака како би се стекао свеобухватнији увид у дис-
курзивне стратегије којима се тежи да се говорник и његова странка као 
деиктички центар представе у идеолошки позитивном светлу, односно 
да се денотирана странка представи у идеолошки негативном светлу. 
У наставку ћемо представити најпре примере опозиционог дискурса, а 
затим дискурса представника владајућих странака. Имена говорника 
неће бити дата у целости, као ни имена осталих представника странака 
која су денотирана у одабраном тексту. 

ОПОЗИЦИЈА
6. У пар наврата сам видео ваше изјаве у којима, мислим (епистемичка 

деикса), да сте рекли да је за све мање-више одговорна бивша власт 
(уоквиравање – категоризација, метонимија) - не дефинишући која 
бивша власт. Јер ми (интерсубјективност) од 2012. године, па до деве-
десете имамо много бивших власти (временска оријентација про-
шлост-садашњост). Имамо (интерсубјективност), условно говорећи 
(епистемичка деикса у функцији ограде), власт у време мог мандата 
извршне власти. Имамо пре тога В.К, пре тога З. Ж, пре тога З.Ђ, пре 
тога С.М. - садашње напредњаке, тадашње радикале, и пре тога самог 
М. и Ј.Б.Т. […]13 (уоквиравање; временска оријентација прошлост- сада-
шњост) Моја сугестија је да се не врши олако [напад на СИЛА][бившу 

13 Свака од наведених временских равни евоцира нови ментални простор структури-
ран на основу различитих оквира – модела државне структуре у зависности од пред-
седничког кандидата). 
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власт ПАЦИЈЕНС] (метафора МЕЂУСТРАНАЧКИ ДИЈАЛОГ ЈЕ РАТ). Јер 
на тај начин режим користи (метонимија) једну матрицу која се кон-
стантно бори против бивше власти - садашње опозиције, и ми (интер-
субјективност), у ствари, од 2012. године, сада је 2021, стално смењујемо 
бившу власт (оријентација прошлост-садашњост, метонимија). (Ути-
сак недеље, Нова С, 21. 6. 2021) 

Слика 4: Временско изображење догађаја: оријентација прошлост-садашњост

7. Ја сам на улици (метонимија) већ тридесет година… и тукли су ме, и 
поливали сузавцем и воденим топовима, и крали на изборима, итд., 
итд. (временска оријентација прошлост-садашњост). Моје највеће 
понижење је било када сам схватио да је екипа у чијој сам кампањи уче-
ствовао – екипа ДОС-а, која је сменила С.М. – за мене највећег сатрапа
(метафора) на овим просторима, и мислио да је ствар готова. Онда 
сам отишао у Америку ... ја сам се вратио у још гору ситуацију. И онда 
присуствовао сурвавању, и сурвавању, и сурвавању (метафора ЛОШЕ 
ЈЕ ДОЛЕ). Рекао сам ’доста је било’. Сад ћу ја да заложим свој образ, 
свој стомак, своје срце (метафора ДЕО ТЕЛА ЈЕ ВРЕДАН ПРЕДМЕТ)14

и да уђем у политику (ПОЛИТИЧКА АКТИВНОСТ ЈЕ САДРЖАТЕЉ) 
пошто очигледно нама (интерсубјективност) треба нових факторa. 
Политичка сцена Србије је била таква да просто није постојала (вре-
менска оријентација прошлост-садашњост). Требало је неко ново лице, 
рекао сам: ’ок, ја ћу бити ново лице’(метонимија). Ја сам ушао у ту 
причу (РАДЊА ЈЕ КРЕТАЊЕ; АКТИВНОСТ ЈЕ САДРЖАТЕЉ). (Ути-
сак недеље, Нова С, 12.06.2020.)

Ослањањем на стратегију проксимизације, говорник концептуали-
зује спољне (најчешће антагонистичке) ентитете и догађаје како се при-
ближавају деиктичком центру по просторној, временској, епистемичкој 
и аксиолошкој (идеолошкој) равни (Cap 2013). У питању је прагматичка и 

14 Поменута метафора проистиче из подлежног метонимијског трансфера ДЕО ТЕЛА 
ЗА ЕМОЦИЈУ, те се у овом примеру односи на достојанство (као пример емоционал-
ног стања), снагу и љубав/страст. 
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дискурсно-аналитичка стратегија која нуди динамички модел анализе15. 
У случају горенаведеног примера, говорник приближава будућу ситуа-
цију деиктичком центру на временско-епистемичкој равни кроз пози-
тивно опредељење за истинитост пропозиције његовог исказа.

Из наведених примера дискурса опозиције можемо на основу доса-
дашње анализе закључити да он обилује метафорама, али и метоними-
јама. Штавише, у њему се чешће јавља уоквиравање метафоризацијом 
него у медијском дискурсу. Наравно, извештавање о догађајима често 
не подразумева претерано сликовит говор – већ искључиво позицио-
нирање друштвених актера и структурни опис сцене/ догађаја. Мезопо-
литички дискурс, с друге стране, служи се обилатим средствима како 
би се постигла легитимизација сопствених ставова и акција, односно 
делегитимизација других. Један од основих начина за постизање таквог 
перлокуционог ефекта јесте интерсубјективно позиционирање на епи-
стемичкој равни дискурсног простора, када говорник измешта слуша-
оце из њихове и ’ставља’ их у сопствену перспективу. 

ВЛАСТ
8. […] Имаћемо (временско-епистемичка деикса, интерсубјективност) 

много више проблема од тога. То је оно што нисмо желели да разумемо 
свој економски положај. И дан данас народ тешко живи, али вода нам 
више није изнад носа као пре четири или пет година после злочиначке 
владавине ДОС-а (временска оријентација прошлост-садашњост; 
уоквиравање) и других, већ нам је негде до браде (метафора – БИТИ 
У ЛОШЕМ ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКОМ СТАЊУ ЈЕ БИТИ ДАВЉЕ-
НИК); ми мислимо да можемо све – и оно што не можемо (интерсубјек-
тивност). Ја добро разумем шта ми народ поручује. Управљам се оним 
што знам и видим, и шта ми је доступно (евиденцијалност). Постоји 
много људи који знају више од мене, али ја сам на месту са којег могу 
боље да видим (метафора ВИСОК ДРУШТВЕНИ СТАТУС ЈЕ ГОРЕ; 
ЗНАЊЕ ЈЕ ВИЂЕЊЕ). (Око интервју, РТС, 26. 11. 2018)

9. Поподне сам имао тежак разговор са неким људима из врха ЕУ, па 
ћемо неки компромис да постигнемо. Ја сам рекао нема даље. Вратите 
се на почетни положај. Не можете ви мени да кажете њему је на трци 
110 метара с препонама неко дозволио да претрчи 10 метара и одатле 
стартује, а сад ми (интерсубјективност) треба да га стигнемо у тих десет 
метара; па не, као: направићемо компромис, па ћемо да га вратимо 3 
метра уназад’. Врати га на старт, или контумација – избаци га из игре. 
Без тога нема наставка. (метафора ПОЛИТИКА ЈЕ СПОРТ) (Око интер-
вју, РТС, 26. 11. 2018)

Карактеристично за дискурс владајуће странке јесте метонимијски 
трансфер у оквиру домена ДРЖАВЕ, када се целина узима да стоји за 
њен део, односно држава стоји за државног функционера. На тај начин, 
државни службеници величају сопствени положај поистовећујући га са 
15 За разлику од модела на који се ми тренутно ослањамо, а који је махом статички, с 

обзиром да је заснован на Ланакеровој когнитивној граматици.
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институцијом државе, те легитимизују сопствене радње заузимајући 
заједничку перспективу када је у питању унутарполитички, односно 
спољнополитички дијалог. Као и у опозиционом дискурсу, метонимија 
такође служи да би се идеолошки упутило на негативне аспекте поли-
тичког противника, самим тим се и сам дијалог метафорички често 
изображава као СПОРТ или РАТ16. Кључно за изображење догађаја јесте 
временска оријентација и тачка гледишта. Евоцирање прошлих стања 
ствари неопходно је да би се постигао контраст између претходних и 
тренутних државних функционера, односно представника опозиционе 
странке. Тиме се велича сопствена друштвена улога и приказује се у 
позитивном светлу. 

Најучесталије језичке форме у политичком дискурсу опозиционих 
странака јесу именичке синтагме којима се изображава ентитет Б (ми, 
наша странка, опозиција), идеолошки неутралног карактера, што се 
постиже структурном конфигурацијом и уоквиравањем. Затим, карак-
теристичне за политички дискурс јесу именичке синтагме којима се 
денотира шири контекст, укључујући и слушаоце/читаоце (ми, наша 
држава, наша земља, Србија, ми Срби). Оваква денотација реализује се 
интерсубјективизацијом. У политичком дискурсу присутни су и лек-
сикализовани и граматикализовани експоненти епистемичке модал-
ности (имаћемо слободне изборе у Србији.../мислим да сте рекли да.../
ви сте рекли да је за све мање-више крива бивша власт.../мислимо да 
ћемо успети.../верујемо да ћемо на овај начин.../oво мора да је нека игра 
политичког режима...), који реализују стратегију позиционирања кроз 
евиденцијално-епистемички интерфејс, као и временској оријентацији 
будућност-садашњост. Штавише, у корпусу обилују глаголске синтагме 
којима се изображава антагонистичка природа ентитета А (успоставили 
су диктатуру/ лажу / краду / обмањују/ глуме/ варају / манипулишу), као 
и контакт ентитета А и Б (реваншираћемо се ми њима / изаћи ће они на 
црту / нећемо да се такмичимо на том нивоу / они нас таргетирају...), 
често метафоризацијом. 

3.  Закључак 
Когнитивнолингвистичким приступом анализи дискурса стиче се 

увид у динамичну природу дискурзивних стратегија и ниво њихове ког-
нитивне изражености током догађаја употребе. Према когнитивнолин-
гвистичкој литератури, простор представља основни домен искуства 
(Langacker 2007: 434), те из наше интеракције са спољашњим светом про-
изилазе сликовне схеме које представљају јединице препојмовне струк-
туре. Као такве, сасвим је јасно због чега су оне најпрототипичније за било 
који жанр дискурса; изображење догађаја на вишем информационом 

16 Поменути вид метафоризације политике као рата и спорта подразумева вид уланча-
вања изворног и циљног домена две метафоре, на тај начин прикривајући негативну 
природу рада позитивним елементима спорта, попут ферплеја (в. Bojanić & Silaški 
2008, према Kövesces 2002). 
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нивоу није могуће без претходне концептуализације основних обриса 
– ентитета и релација међу њима. Уоквиравање следи структурну кон-
фигурацију; у медијском дискурсу уоквиравање се (типично) постиже 
категоризацијом, док мезополитички дискурс обилује метафорама рата 
и спорта како би се изобразио однос међу два политичка (идеолошки 
сукобљена) актера. Позиционирање најчешће подразумева временску и 
епистемичку укотвљеност деиктичког центра и његову временско-епи-
стемичку релацију са спољним ентитетом. Таква релација махом је ста-
тичког карактера, када се само профилише проксималност и дисталност 
денотираног ентитета. Према нашем истраживању, мезополитички дис-
курс обилује експонентима интерсубјективизације, док медијски дис-
курс типично за потребе легитимизације користи експлицитне форме 
евиденцијалности.
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DISCURSIVE STRATEGIES IN LIGHT OF THE COGNITIVE 

LINGUISTIC APPROACH: DICHOTOMOUS CONSTRUAL OF 
SOCIAL ROLES IN THE MEDIA AND (MESO)POLITICAL 

DISCOURSE
Summary

is paper examines discursive strategies in two genres of public discourse whose com-
mon goal is the delegitimization of the other socio-political factor, ideologically opposed to 
the deictic center. e research was based on the cognitive-linguistic approach to discourse 
analysis. e corpus consists of two thematic units: the July protests (2020) (media discourse) 
and the relationship between the government and the opposition (2018-2021) (mesopolitical 
discourse). e research involves the identification of discursive strategies and a description 
of the underlying cognitive operations that evoke the desired content on a conceptual level. 
Research has shown that structural configuration and framing (metaphorization or categori-
zation) are the most common strategies for achieving the intended effect, and that differences 
in ideological reproduction arise from the manipulation of entity positioning strategies in the 
discourse space.
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THE INTELLECTUAL DOMAIN: 
CONCEPTUALIZING SOME ASPECTS OF MENTAL 

ACTIVITY IN ENGLISH AND SERBIAN2

e present paper reports on the results obtained in a study that 
aimed to explore the metaphors of the . Since the complexity of the 
domain in question exceeds the scope of one paper, this paper’s focus 
is limited to cognition, or more specifically, to the aspects of mental 
activity such as learning, understanding, and knowing. e main aim 
is to determine the source domains that structure each aspect in Eng-
lish and Serbian, to formulate the metaphorical mappings, and explain 
their metaphorical nature. By comparing the results of our cross-cul-
tural research, we also seek to identify the similarities and differences 
regarding the metaphorical conceptualizations in the two languages, 
hoping to contribute to the exploration of universality of the identified 
metaphors. e results indicate that the conceptual metaphors that get 
utilized in the representation of the given aspects are largely struc-
tured by the , , ,  , 
and   domains, which are understood in terms of 
the , , and  image-schemas.

Keywords:  metaphors, cognition, Conceptual Metaphor 
eory, English, Serbian

1. INTRODUCTION
e understanding of the mind is among the most basic ideas of 

philosophy. Yet, providing an adequate explanation of what mind is requires 
a deep understanding of the prevailing philosophy and the way in which it 
views this concept. e turning point in its conceptualization was marked by 
the development of cognitive science, which led to the revival of problems with 
ancient roots (Lacey 1996: 211). Namely, the three crucial findings of cognitive 
science ‒ that the mind is inherently embodied, that thought is mainly 
unconscious, and that abstract concepts are largely metaphorical ‒ overturned 
the fundamental assumptions of Western philosophy, which predominantly 
rested upon the notion of Cartesian dualism that viewed body and mind 
as separate substances (Blackburn 1996: 74). e findings emphasized the 

1 tamara.janevska@filum.kg.ac.rs 
2 e research was funded by the Ministry of Education, Science and Technological Devel-

opment of the Republic of Serbia (Agreement on the Realization and Funding of Scientific 
Research NIO in 2022 no. 451-03-68/2022-14/200198).
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need to construct a new, “empirically responsible” philosophy that would 
acknowledge the importance of the neural structure of the human brain, the 
body, and bodily experience (Lakoff, Johnson 1999: 14). Such a view helped 
overcome the limitations on the scholarly study of mental life (Gibbs 2005: 2), 
subsequently advancing the idea of the embodiment of human cognition. In 
light of this perspective, recent philosophy of mind seeks to find the answers 
to the following two questions: a) what mind is and how it relates to the body 
(e Mind-Body Problem), and b) how mind relates to the external world 
(Lacey 1996: 212).

Traditionally, the mind is believed to comprise three components: affect, 
conation, and cognition (VandenBos 2015: 227). e term is commonly, and 
more narrowly defined as a collection of cognitive activities and functions 
(ibid.: 495; Мatsumoto 2009: 234), placing the more complex types of cognition 
‒ the higher mental processes ‒ at the center of our interest. ose include: 
perceiving, learning, understanding, knowing, thinking, memorizing, reasoning, 
problem-solving, decision-making, believing, and imagining. Considering the 
paper’s scope, this discussion has been narrowed to learning, understanding, 
and knowing3. Because they represent processes in their own right, we shall 
try to delimit and explore each by applying the Conceptual Metaphor eory 
(hereaer, CMT) (Lakoff, Johnson 2003 [1980]), as it continues to be the 
leading theory among metaphor researchers.

e CMT postulates that the knowledge and inferences of the domain of 
experience that is oen clearly delineated and concrete (source domain) are 
mapped onto the other, which is, typically, less concrete and requires definition 
in order to be understood (target domain) (Lakoff, Johnson 1999: 334; Lakoff, 
Johnson 2003: 6; 118‒119). A resulting conceptual metaphor can manifest 
itself verbally through the metaphorical linguistic expressions, or linguistic 
metaphors. For instance, the underlined expression in: I didn’t see that point 
in your argument4 represents a verbal manifestation of the  
  conceptual metaphor. By postulating that the words of an utterance 
evoke a conceptual understanding, whereby that conceptual understanding 
itself can be metaphorical, the CMT holds that metaphor rests in the mapping 
on which the utterance is based, not in the words of the utterance, because 
“metaphorical language is a reflection of metaphorical thought” (Lakoff, 
Johnson 2003: 6; Lakoff, Johnson 1999: 116). Not only does language activate 
metaphors, but it also activates cognitive structures known as frames, which 
are composed of roles, the relationships between those roles, and scenarios 
(Lakoff 2009: 22). e frames use image schemas ‒ the recurring structures 
of our sensory-motor experience ‒ which help us reason about the target 
(Johnson 2017: 103).

Earlier studies5 of  metaphors in English (see Lakoff, Johnson 1999; 
Lakoff, Johnson 2003; Goatly 2007; Kövecses 2010; Sweetser 1990; Johnson 
3 e remaining aspects will be the subject of our future work.
4 e example is taken from Lakoff and Johnson (2003: 105).
5 e list of typical source domains is presented on the site MetaNet, a repository of meta-

phors and frames.
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1987; or Jäkel 1995) have established that the typical source domains comprise: 
, , , , , and  . 
One of the objectives of this paper was to explore diversification, that is, the 
source domains that structure the selected aspects. e second objective was 
to explore their metaphorization in Serbian, given that this domain (the ) 
has largely been unanalyzed to date6. e final objective was to contrast the 
way these aspects are represented in the two languages and cultures so as to 
explore the possible universality of identified metaphors.

2. CORPUS AND METHODOLOGY
In our attempt to explicate the conception of  and determine the 

mind-related lexemes for our data collection, we relied on the definitions pro-
vided in the literature belonging to the fields of psychology and philosophy 
(Lakoff et al. 1991; Blackburn 1996; Rot 2004; Lacey 2005; Мatsumoto 2009; 
VandenBos 2015). A decision was made to conduct the search in English (e 
Financial Times, Fortune, and e Guardian) and Serbian (Politika, Blic, Vreme, 
and Novi magazin) newspapers. e reasons for such selection were twofold. 
Firstly, the articles provided the necessary context for determining whether a 
lexical unit conveyed metaphorical meaning, and for specifying the domain of 
experience from which the linguistic expression was used. Secondly, they ena-
bled us to analyze a broad range of opinion, given that the articles belonged to 
different fields (such as politics, economy, psychology, biology, or technology).

e articles were searched for: a) the lexeme E: mind, S: um, and meto-
nymically related lexemes E: head and brain; S: glava and mozak; b) lexemes 
that mark a certain mental process/state: E: learn, understand, know; S: učiti, 
razumeti, znati; c) lexemes that denote content believed to reside in one’s head: 
E: fact, hypothesis, idea, information, opinion, theory, thought; S: činjenica, hipo-
teza, ideja, informacija, mišljenje, teorija, misao; and d) adjectives E: mental and 
cognitive, as well as their Serbian counterparts mentalni and kognitivni. e list 
of lexemes generated a vast number of sentences, which needed to be reduced 
to include solely the ones in which the use of the given lexeme was judged as 
metaphorical. To achieve this goal, we relied on the method commonly applied 
among metaphor scholars ‒ Metaphor Identification Procedure (MIP), devised 
by the Pragglejaz Group (2007). Namely, aer reading the entire article, we 
compared the contextual meanings of the words with their basic meanings, and, 
when the former (contextual meaning) differed, but could be understood in 
terms of the latter (basic meaning), we marked the word as metaphorical. Aer 
applying the said procedure, our news data constituted 1000 examples, with 
each data set, English and Serbian, containing 500 citations. e identified lin-
guistic metaphors were classified relative to the source domain on which they 
are based. e following section gives an overview of the results of our study. 
By convention, the conceptual metaphors are written in small capitals, while 
the metaphoric linguistic expressions are italicized.
6 Some of its specifics have been mentioned in Radić-Bojanić, Silaški (2012); Grujić (2018); 

Klikovac (2004).
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3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. e domain of learning

It has previously (Jäkel 1995: 203) been established that some forms of 
mental activity depend on the image-schematic metaphor the    -
, which serves as their orientational basis. is is especially evident in 
the learning aspect of the mind. at is, by viewing the  as a , 
learning is seen as the process of entities ‒ learned material ‒ going into that 
container. e linguistic expressions (goes into, saturate, absorb, filling and 
add) in the following examples evoke this image:

E:
(1) Without the distraction of TV, the information goes into the hippocampus, 

where it is organised and categorised in a variety of ways, making it easier 
to retrieve.

(2) […] the synapses that form connections between our brain cells strengthen 
more and more as we learn and eventually saturate our brains with 
information.

(3) Intellectual restlessness is one of his hallmarks: his capacity to stretch his 
mind, to absorb new ideas, to see parallels and analogies that jump across 
the tracks, is constantly on display.

(4) By fi lling the mind with nonsense, you trigger the sleep switch.
(5) Why would anyone want to add to their daily weight of information 

processing by trying to multitask?

e examples 1‒5 represent instances of the     meta-
phor that combines the -- schema and the  
schema. e motivation most likely comes from the fact that the source of 
learning, which was expressed in our data predominantly by the lexeme infor-
mation (1‒2; 5), is seen as being out in the world, and it is learned once it enters 
the mind-container. Learning, therefore, involves the mappings:  
   ,    ,    ,  
           
 , and       -
       . In addition to merely 
entering the container and in so doing facilitating learning, the information 
obtained can affect its content, leaving the container saturated (2) or full (4), 
oen as a result of adding more weight (5) or liquid (2‒3). In the latter case, the 
linguistic metaphors in 2 and 3 represent the surface expressions of the under-
lying cross-domain mappings     ,  
 , and     . Our Serbian data set 
did not include corresponding linguistic realizations, but we know from daily 
experience that such verbal realizations are likewise possible in Serbian (as in 
upiti nečije reči (RMS 2011: 1374)).

7 Lakoff et al. (1991: 95‒96) indicate that the     metaphor has two sub-
cases:    and    metaphors.
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Because it represents a process of gaining new knowledge or skill that would 
serve a particular purpose, it comes as no surprise that the domain of -
 is conceptualized by a goal-oriented domain of . e -
- schema normally involves the existence of a destination which, 
when applied to the domain of , can highlight the act of obtaining 
the source of learning, as in S: Pojedini stručnjaci smatraju da […] deca do svih 
podataka mogu da dođu pomoću mobilnih telefona. As a result, such examples 
are interpreted as instances of the    metaphor, which can 
be specified as     . We also documented 
other expressions (6‒7) which contribute to the overall theme of journey since 
they belong to the     conceptual metaphor: 

E:
(6) Going to university is supposed to be a mind-broadening experience.
S:
(7) Mnogi na medicini i istoriji koriste mape uma da bi učili.

Since the goal normally indicates that the result would be a newly-found skill 
or knowledge that would aid one’s functioning in the world,  is oen 
perceived as having value (8) or bringing benefits (9‒10) to the learner:

E:
(8)  e value of learning is no exaggeration […].
(9)  e benefi ts of ensuring that ongoing learning is a part of a care 

package is hard to deny when one learns of some of the best practice 
in this area.

S:
(10) Konačno neka korist od studija i silnog učenja didaktike i metodike.

Here, we find the mappings of the following sort:     
  , and       
 .

e Serbian data set mainly contained expressions which highlighted the 
complexity of the learned material by making use of the knowledge about the 
domain of :

S:
(11) Centar Ruskog geografskog društva u Srbiji izdao je udžbenik ruskog 

jezika […] namenjen brzom savladavanju početnog nivoa ovog jezika.
(12) […] u to vreme u našoj domovini bilo više od 25.000 dece „delimičnog 

vida” za koju je pogubno učenje u uobičajenim školskim uslovima i iz 
knjiga neprilagođenih ostacima i poremećajima vida.

e linguistic metaphors indicate that learning is achieved by gaining con-
trol over the material or field of study (overcome in 11). Based on what we know 
about our physical manipulation of objects, combined with our common under-
standing of mind as a body, we equate physical control with mental control, for 
which there is a homonymous metaphor (i.e.     
). e domain of  is, in the like manner, explicable in terms of 
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the following mappings:     and  
     . On the grounds of these mappings, 
the process is understood via       
  conceptual metaphor. Although our study of the English news-
papers did not yield results which could confirm the presence of this metaphor 
in English, we know from past research (Lakoff et al. 1991: 83) that the same con-
ceptual metaphor is present in that language. e  domain, therefore, 
is largely goal-oriented for the express purpose of acquiring skills and knowledge 
that will facilitate future learning and functioning in the world.

3.2. e domain of 
  e projection of the container schema from our body onto the mind is also 
prevalent in the case of the domain of understanding.  e process is accounted 
for by the use of lexical units that usually express the direction of motion:

E:
(13)  is is the second time Tóibín has used fi ction to imagine his way into the 

mind of a past novelist.
(14) In 2004’s  e Master he took his readers inside Henry James. Now he has 

chosen Mann.
(15) With Galileo, our understanding moved outwards to an infi nite universe. 
S:
(16) Pereljmanu jednostavno nije ulazilo u glavu da mu u matematičkoj hijerarhiji 

ne dodeljuju ono mesto koje on, po vlastitom mišljenju zaslužuje […].

ese show that the concept is understood in orientational terms. at is, 
 is seen as an act of going inside the mind of the cognizer 
(13‒14) which helps us comprehend the meaning, cause, or significance of 
their actions and beliefs. Understanding thus includes the combination of the 
general     and    metaphors, 
from which we get the specific-level metaphor     
  (). In complementary fashion, surpassing one’s level of 
understanding is expressed by the opposite spatial concept ‒  (outwards 
in example 15). Examples such as these (13‒15) show that imposing bounda-
ries provides the necessary prerequisite for this domain’s conceptualization. 
erefore, it is possible to correlate the degree to which one is said to compre-
hend something with the volume of the container, or its depth:

E:
(17) By adding an extra premise to make an invalid argument valid, we can gain 

a deeper understanding of why the argument is fl awed.
(18) People confuse their current level of understanding with their peak 

knowledge.
(19)  anks to the illusion of explanatory depth, many political arguments will 

be based on false premises, spoken with great confi dence but with a minimal 
understanding of the issues at hand.
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e Serbian counterparts of the above-mentioned mappings (17‒19) were not 
observed in our data.

e notion of boundedness, or more specifically being in a bounded 
region in space (location), is generally recognized as one that is utilized in 
conceptualization of . A wide range of examples in our data sets were 
based on such an understanding:

E:
(20) What has become increasingly clear to me in my practice is that diagnosis is 

not a particularly informative way of understanding behaviour. 
(21) […] he’s willing, when necessary, to abandon that genre’s fi xation on 

materialist explanation as the only path to understanding.
(22) And the prospect of properly understanding what is happening in cases of 

mental illness is even further away.
(23) Ghebreyesus said the mission had not been expected to fi nd all the answers, 

but had found important information that takes us closer to understanding 
the origins of the virus.

(24) I have come to understand that deep existential processes can be involved in 
creating and caring for a garden.

(25) Despite the vast number of facts being accumulated, our understanding of 
the brain appears to be approaching an impasse.

(26) Global understanding, when it comes, will likely take the form of highly 
diverse panels loosely stitched together into a patchwork quilt.

S:
(27) […] Konstantina Satina biram jer je to možda put za razumevanje Borisa 

Komnenića, glumca stanja celovitosti.
(28) To je nova staza u razumevanju našeg promišljanja svakodnevnog iskustva 

[…].
(29) Ipak, zahvaljujući tehnologiji, sada smo korak bliže razumevanju pozadine 

ovih enigmatskih tekstova.
(30) Glavni uzroci – u našoj su sopstvenoj slabosti, i oni su mnogo složeniji, 

njihovom razumevanju tek se primičemo.
As a process, understanding can be seen as a movement along a path (20‒26; 
27‒30) which leads to a destination ‒ the achieved state of understanding. 
us, in order to say that one understands a phenomenon, one must reach the 
point (destination) that represents a given state. For this reason, the linguis-
tic expressions include verbs denoting movement towards the location (e.g. 
come in 24 and 26, or approach in 25 and 30), with the slight difference in the 
agent. Namely, the agent can either be a person, in which case the desire to 
gain understanding enables us to think of this state as something that we seek, 
at the same time allowing us to judge the proximity (22‒23; 29‒30) to that loca-
tion (state); or understanding in itself could be seen as possessing the ability 
to move (25‒26). In English, both representations were present, while -
 was seldom represented as autonomous in Serbian. In either case, 
the metaphorical conceptualization of  as  depends 
on the generic metaphors    and     
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. eir underlying conceptual mappings:    
/,      () 
    /,    
()        .

e previously documented metaphor     that struc-
tured the process of learning, was observed in the English data set for knowing 
and understanding as well: E: […] people are generally much more rational in 
their arguments, and more willing to own up to the limits of their knowledge and 
understanding, if they are treated with respect and compassion. e productivity 
of this conceptual metaphor in Serbian should be explored in more detail in 
future research as no Serbian counterpart was documented in the study.

Both English and Serbian data contained citations which showed that the 
domain can be structured by the domain of  (  -
 metaphor). Such cross-domain mapping allows us to reason and speak of 
intellectual “vision” in the following way:

E:
(31) Or new comparative evolutionary studies will show how other animals are 

conscious and provide insight into the functioning of our own brains.
(32) Writing has always been seen as expressing our personality.
(33) Much of his book is quite compatible with the “no-self ” views found in 

traditions such as Buddhism and philosophers such as David Hume, who 
famously looked inside his mind and found no “there” there, just “a bundle 
or collection of diff erent perceptions”.

S:
(34) Zavirivanje u mozak postaće tradicionalna procedura u raznim oblastima.
(35) S neke tačke gledišta, odnekud iz kosmosa, taj sistem upravljanja se može 

shvatiti kao jedinstven centar.
(36) Ovakvo viđenje budućih odnosa s Vašingtonom dele mnogi analitičari […].
(37) U tom kontekstu, celokupnu politiku NATO-a vidim kao kritičnu […].

e metaphorical linguistic expressions relating to  suggest that the 
mappings occur between the concept one is trying to grasp (understand) and 
the object in one’s line of sight. Namely, it allows us to talk about -
 as a perspective or (point of) view (33; 35‒36). Similarly, the differences in 
understanding become the differences in perspectives, given that the position 
from which one views the object can affect their perception and subsequent 
understanding of that entity. Hence the metaphors: /  
 and         .

Having an unobstructed view appears to be a prerequisite for this process 
(38‒39; 40‒41), which possibly motivates the use of the vocabulary (shed light 
on; appear in different light; clear) from the domain of  since, given our 
common knowledge, we know that poorly lit objects are hard to discern (e.g. 
hidden in 39). is fact accounts for the mapping   (that leads 
to understanding)      (that makes the object visible).
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E:
(38) Or some radical new approach integrating physiology and biochemistry 

and anatomy will shed decisive light on what is going on.
(39) […] the connectomes will reveal principles of brain function that are 

currently hidden from us.
S:
(40) Biće svakome jasno da je cena struje neopravdano povećana.
(41) Čitao sam naučnu literaturu i mnogo toga pojavilo se sad već u drugom sve-

tlu, postajalo shvatljivije.
e examples analyzed so far confirm the similarity in conceptualizing 

the domain of  in these two languages. ere were, how-
ever, some discrepancies between the two languages regarding other source 
domains that structure this target. Firstly, the search conducted in English 
newspapers generated examples belonging to the domain of :

E:
(42) Understanding even the simplest of such networks is currently beyond our 

grasp.
(43) Seb could not grasp a clear meaning, but there was an undertone of danger.
(44)  ey are simple in this one respect – but are otherwise extremely enigmatic 

and slip away just when you think you have a grip on them.

Understanding an idea or its meaning therefore correlates with having a grip 
on the object. We could argue that the    meta-
phor is related to the generic-level metaphor     
, or more specifically, in Jäkel’s (1995) terms, to the  -
     metaphor. ere seems to be no Serbian 
equivalent for this realization, but further research is necessary to fully sup-
port this claim.

On the other hand, the citations belonging to our Serbian data indicated 
that its other commonly utilized domain of experience is that of -
, suggesting that our everyday experiences with texts, i.e. the interpreta-
tion of their meaning, provide the knowledge structures which get transferred 
to other contexts and entities, such as  (45),  (46), or  
(47), all of which can in turn be read (47) (  ) or 
interpreted (45‒46) (  ):

S:
(45) Zlostavljač agresivno nameće svoje tumačenje događaja, a ako se žrtva s njima 

ne slaže, on to neslaganje uzima kao dokaz da s njim nešto nije u redu.
(46) Pojam “Sloveni” različito se tumači u raznim naukama.
(47) Uređaj je uspeo da pročita misao.

e differences in the domains which solely appear in one of the languages, 
but not the other, could be a result of our search. ese observations are of 
considerable importance because the differences might either be caused by the 
aspect of the target that is highlighted in a particular article, resulting in the 
higher frequency of a given source domain in one language; or they could 
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actually point to culture-specific views. We shall attempt to answer these 
questions more fully in a more extensive corpus search to verify whether these 
are indeed culture-specific metaphors.

3.3. e domain of 
e literature of the field (Кövecses 2010 [2002]: 24) categorizes the know-

ing aspect as “less active”, as opposed to other functions of the  (such as 
problem-solving, decision-making, or reasoning). In contrast to learning and 
understanding, which are mental processes, knowing represents a mental state. 
Yet, just like learning and understanding, it also draws on the    -
 conceptual metaphor:

E:
(48) Although the overall level of knowledge is equal on both sides, there is little 

overlap in the details.
(49)  e problem is that we confuse a shallow familiarity with general concepts 

for real, in-depth knowledge.
(50) By revealing the shallowness of their existing knowledge, this prompts a 

more moderate and humble attitude.
S:
(51) I, što je još gore, na osnovu površnog poznavanja jednog jezičkog sistema.

e conceptual understanding which is linguistically expressed here by words 
that chiefly pertain to a spatial primitive ‒ verticality (48‒50; 51), confirms that 
the understanding of this state relies on the  schema, and that it is 
mediated by the conceptual mappings:    ,   
     (e.g. shallow in 49 and 50), and   
         .

Other realizations, listed below, pointed to the /   
 conceptual metaphor, which accounts for the mappings:  
 ,     ,      
()      (; ), as well as -
    (‒; ), and     
   ().

E:
(52) However, it was not the case that university broadened minds. Rather, work 

seemed to narrow them.
(53)  ey were subsequently more willing to accept the limits of their knowledge 

and to listen to alternative viewpoints […].
(54) Fill their knowledge gap with a convincing story.
S:
(55) Istražujući u toj oblasti, tragao sam za zakonitostima mešanja ukusa […].
(56) Tako je i tokom predstavljanja engleskog izdanja knjige Bivor naveo da smo 

“predugo imali crne rupe u znanju o Drugom svetskom ratu”.
(57) Potrebno je detaljnije nas uputiti, organizovati više rasprava o tome zašto je 
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važna vakcinacija s relevantnim sagovornicima koji bi razjasnili nedoumice.

Much like the learning aspect, or domain,  as a  
 highlights its potential benefits because it can be put to a practical 
use. Hence, we reason about it just as we act and talk about goods. at is, we 
exchange (63) or gain (60‒61) it, because we recognize its worth (58‒59; 60‒63).

E:
(58)  is knowledge is almost entirely useless for our survival […].
(59) Amazon wants to make knowledge worthless and to kill the traditions that 

nurture creativity, culture and complex thought.
S:
(60) Kvalitet stečenog znanja ipak, kaže on, nije trpeo. 
(61) Možda i nije neobično što stečeno znanje ponekad može da se upotrebi u 

korist sopstvene štete.
(62) “Znanje nije roba”, jeste mantra koja kruži poslednjih dana.
(63) […] interdisciplinarni onlajnkurs “Epidemija”, gde je više nastavnika 

istovremeno “upleteno” u razmeni znanja, dobra [je] alatka za učenje kroz 
razumevanje.

e  frame, according to the existing cognitive linguistic 
studies of metaphor, employs the  frame8. is becomes especially 
evident if we compare examples 6 and 53, both of which contain a similar 
linguistic metaphor (i.e. mind-broadening in example 6, and broadened minds 
in example 52). Instances such as these support the claim that delineating the 
mind’s various aspects proves to be quite challenging because they are, more 
oen than not, co-dependent. Given such interdependence, any similarities in 
the conceptualization of these two domains is anything but striking.

e beneficial qualities of  were further highlighted (only) 
in the Serbian data by the domain of , equating it with “mental food”, 
on basis of which     is seen as : Kako se, 
dakle, sprema taj obrok saznanja koji pojedemo s apetitom, a inače bismo ga bez 
kulinarske obrade teško zagrizli, a još teže sažvakali? e underlying mappings 
would include the following:    and   .

Another realization (  ) which was documented only 
in the Serbian data set showed that the contributing factor to conceptualizing 
 as “less active” appears to lie in its utilization of the  domain 
as its primary, and most reliable source of data: S: Treba imati u vidu da kapi 
virusa u mikronima mogu da lebde u vazduhu dugo, or Video9 sam da ne mogu 
ništa da promenim i polako sam se povlačio. In fact, Sweetser (1990) claims 
that the connection results from “the ability to focus our mental and visual 
attentions, to monitor stimuli visually and mentally” because of the shared 
structural properties of the two domains. is has been confirmed for a num-
ber of Indo-European languages (see Lakoff, Johnson 1999), and our study 

8 https://metaphor.icsi.berkeley.edu/pub/en/index.php/Frame:Learning 
9 is example is rather ambiguous as it can be a verbal realization of both  and 

.

https://metaphor.icsi.berkeley.edu/pub/en/index.php/Frame:Learning
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established that Serbian is no exception. e presence of the   -
 metaphor in Serbian news discourse confirms the universality which is 
attributable to this metaphor. 

4. CONCLUSION
In this paper we sought to explore the diversification of some aspects 

belonging to the intellectual domain in English and Serbian. e overarch-
ing goal of our contrastive study was to explicate learning, understanding, and 
knowing in terms of the most frequent conceptual metaphors and domains 
that structure them. We present the overview of our results in Table 1 below. 
e language-specific metaphors are marked with superscript (E) if they occur 
only in English, or (S) if they appear in Serbian.
Table 1: Conceptual metaphors that structure a given aspect of the mind
Aspect Source Target Generic-level metaphor Specific-level metaphor
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e two data sets (English and Serbian) show a great degree of similarity 
in respect of the generic-level metaphors observed for the learning process: 
   ,   ,    -
    , and     -
   . ese, in turn, have their specific instantiations, 
which specify the domain of  either as a , an  
, a , or a   . e domain of -
, although displaying a significant degree of overlap in terms of the gener-
ic-level metaphors, contained realizations which appeared solely in one of the 
languages. e  domain, when part of the generic-level metaphor 
   , manifests itself verbally in both languages. Yet, the 
specific-level metaphor         
    was observed only in English. e same 
was true of the     and    
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metaphors, which were not documented in our Serbian data set. On the other 
hand, the cross-domain mappings between  and -
 were marked with a superscript (S), which means that they only 
appeared in examples extracted from Serbian newspapers. e domain of 
 utilizes, according to the results obtained from both data sets, the 
same general domains (, , and  ) 
like the two mental processes. e differences were observed in the examples 
taken from Serbian newspapers, given the prominence of the domains of  
and . Further research is needed to account for such mappings, since no 
definite conclusions could be drawn based on a small number of examples.

Looking for some form of generalization over them, we could argue that 
learning, understanding, and knowing are structured by the prototypical 
representatives such as the  domain, which is chiefly utilized to 
represent the achieved mental states of the said processes (e.g. the mental state 
such as ). eir active sense is almost invariably mediated by the 
-- schema since they present ongoing processes. In addition, 
they tend to be structured by the domain of   that correlates 
with   on the basis of the  image-schema. e 
identified conceptual metaphors, therefore, clearly highlight the embodied 
conception of the .
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Тамара Н. Јаневска
ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ДОМЕН: МЕТАФОРИЧНОСТ 

ПОЈЕДИНИХ АСПЕКАТА УМА
Резиме

У раду износимо резултате пилот истраживања које је за циљ имало испитивање 
концептуализације домена УМА у енглеском и српском језику. Будући да дати циљни 
домен одликују како појмовна тако и језичка сложеност, његова подробна анализа 
превазилази оквире једног рада. Стога смо овај рад ограничили на испитивање учења, 
разумевања и знања. Основни циљеви јесу испитати распон изворних домена чија се 
структура пресликава на одабране аспекте, затим издвојити језичке метафоре и фор-
мулисати метафоричка мапирања, како би се утврдила њихова мотивисаност и начин 
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на који су дати аспекти представљени у српском и енглеском новинском дискурсу. Кон-
трастивном анализом добијених резултата испитана је потенцијална универзалност 
забележених појмовних метафора које припадају интелектуалном домену. Резултати 
показују да се наведени аспекти ума, то јест ментални процеси (УЧЕЊЕ и РАЗУМЕВАЊЕ) и 
стање (ЗНАЊЕ), понајвише поимају путем следећих изворних домена: САДРЖАТЕЉ, ТЕРИ-
ТОРИЈА, ВИД, ВРЕДАН ПРЕДМЕТ и ФИЗИЧКА КОНТРОЛА, у чијој реализацији учествују сликовне 
схеме САДРЖАВАЊА, КРЕТАЊА и РУКОВАЊА ПРЕДМЕТИМА.

Кључне речи: метафоре УМА, когниција, теорија појмовне метафоре, енглески језик, 
српски језик

Примљен: 6. децембар 2021. године
Прихваћен: 20. децембар 2022. године



111

N
asl

e|
e 5

3 • 2022 • 111–127

Оригинални научни рад
37.091.3::811.111

Snežana М. Zečević1

University of Priština in Kosovska Mitrovica
Faculty of Philosophy

Department of English Language and Literature

THE PROJECTBASED LEARNING APPROACH IN 
TEACHING ЕNGLISH AT THE TERTIARY LEVEL OF 

EDUCATION: CLASSROOM EXPERIENCE2

Project-based learning has become an inevitable part of teaching 
English since it is regarded as a contemporary educational concept that 
enables the purposeful use of language. e main aim of the paper was 
to investigate the effectiveness of the use of this approach for improv-
ing the English language, which was done in the following ways: 1) by 
assessing the test results concerning language systems (vocabulary and 
grammar) and skills (reading, listening, speaking, writing), before and 
aer the use of the project-based learning approach, and 2) by map-
ping students’ attitudes concerning the usefulness of this approach 
for improving language systems (vocabulary and grammar) and skills 
(reading, listening, speaking, writing). e quantitative research was 
conducted on a sample comprising 30 first-year students at the Depart-
ment of English Language and Literature at the Faculty of Philoso-
phy in Kosovska Mitrovica. e data were gathered by means of the 
upper-intermediate English tests and a designed questionnaire. ey 
were analysed by applying adequate procedures for statistical data 
analysis of the SPSS 20.0 program. e results indicate the successful 
use of project work for improving the English language. In this respect, 
they provide the basis on which to justify its relevance..  

Keywords: project-based learning, the English language, language 
systems, language skills

1. INTRODUCTION
e priorities of English language teaching have changed over the years. 

Learning by heart, drilling and individual work are replaced by contextual, 
creative and cooperative learning which encompasses meaningful and pur-
poseful communication. Project work is an example of such an approach, 
which offers a different way of teaching as well as of the organizing of lessons 
and the new roles for the main participants. e whole process is aimed at 
students, their potential interests and respect for their personalities. Corre-
spondingly, students are important factors of the changes in the educational 

1 snezana.zecevic@pr.ac.rs
2 e results that are presented in this paper are a part of the research conducted for the 

purposes of the unpublished PhD thesis e Implementation of Project-Based Learning in 
Teaching English at the Tertiary Level of Education, which was defended at the Faculty of 
Philology and Arts in Kragujevac in 2019. 
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system and in the process of adjusting the teaching outcomes to the labour 
market. Contemporary society needs functional individuals, students who 
will be able to communicate efficiently, which is why they should prepare for 
participation in some real-life situations. In order to achieve this aim, it is nec-
essary to create conditions for experiential learning, which is one of the main 
characteristics of the Constructivist  Approach (Molina-Torres 2022), and the 
main feature of project work. e students should gain knowledge constantly, 
not by accumulation of information only, but by participating actively in the 
process of creating knowledge, which means that the knowledge is no longer a 
product but also a process (Aljohani 2017).

Since contemporary English language teaching is considered in the 
paper, the need for the improvement of communicative abilities, including 
language skills, should be highlighted as well (Sauvignon 1997: 35). Contact 
with authentic language use, where the tasks which are connected to real-life 
situations are carried out, is one of the efficient ways of achieving it (Van den 
Branden 2013: 628–629). Consequently, project-based learning (PBL) in lan-
guage teaching implies fulfilling certain tasks and offers an opportunity not 
only for learning the language for later use, but also for learning to use the 
language while it is being learnt. As the PBL approach3 fulfills all the crite-
ria of the contemporary educational concepts listed, it was decided to check 
the theoretical perceptions of its effectiveness applied to teaching English 
language. Specific to the conducted research, the perceptions of effectiveness 
were checked at the tertiary level.

e paper will, first of all, deal with general characteristics of the PBL 
approach and the phases of project realization which will be followed by out-
lining its importance and benefits for achieving the improvement of the lan-
guage systems and skills in teaching English language. Next, a concrete example 
of students’ projects will be presented and later followed by the aims, research 
hypotheses and procedure. Aerwards, the results will be presented and dis-
cussed in detail. Finally, concluding considerations will be derived and some 
research limitations and pedagogical implications in relation to the advantages 
of implementing PBL in teaching English language will be suggested.  

2. THE PROJECTBASED LEARNING APPROACH: 
CHARACTERISTICS AND IMPORTANCE
e PBL approach is considered as a contemporary educational idea that 

has been the subject of numerous studies. It refers to cooperative activities in 
the classroom, which imply the research of certain topics and a public pres-
entation of the final results (Fried-Booth 1986; Blumenfeld et al., 1991; Yurtluk 
2003 according to Baş 2011). In this respect, project work encompasses the 

3 Project-based learning has not been sufficiently investigated yet, thus there isn’t a unique 
term for this concept that indicates whether it is a method, technique or an approach. 
Considering available scientific papers and studies (Guo & Yang 2012; Bell 2010; Talat & 
Chaudry 2014; etc.), it is acknowledged that the PBL approach is the most frequently used 
term, which will also be used for the purposes of this paper.  
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realization of complex tasks, which students are to devise in accordance with 
an anticipated topic of a lesson. is process takes a certain amount of time in 
order to reach the final outcome – a product of the students’ research, which 
could be designed in the form of presentations, exhibitions, videos, print edi-
tions (posters, flyers, photographs and so on) etc. (omas 2000).

During the completion of authentic tasks, students go through the phases 
as follows: 1) actively think about the topic and perceive it with the teacher’s 
help (Bell 2010); 2) cooperate with each other in the group; 3) use language in 
real-life contexts; 4) become curious; 5) analyse work methodology and carry 
out the research; 6) interact and make agreements; 7) consider new findings; 
8) develop creativity; 9) make decisions of their own (Keles 2007); 10) solve 
authentic problems (Allen 2004); 11) sum up gathered data, and 12) gain the 
ability to discuss and evaluate final results objectively (Bell 2010). Bearing all 
this in mind, the teacher in such a classroom has a role of a consultant, who 
offers help if needed, and monitors the realization of projects. e students 
gain experience during project work, deepen their knowledge of certain top-
ics and take part in meaningful communication. Correspondingly, not only 
the cognitive competence is improved in such an environment, but an affec-
tive component as well, because students develop autonomy, self-confidence, 
become more responsible and motivated for work. All the facts listed show 
an exceptional importance of this approach for the classroom of the 21st cen-
tury, because it replaces the principles of traditional teaching and promotes 
the principles of contemporary methodology where: 1) the teaching is aimed 
at students; 2) individuals construct new language; 3) the focus is on the com-
prehension of the content; 4) details are learnt by comprehending the main 
notions; 5) there is contextual authentic learning; 6) group work is improved 
and 7) the assessment is based on the presentation of the final products 
(Ziegenfuss 2006). 

In the following lines, insights into the various possibilities and benefits 
of the PBL approach will be further discussed. 

3. THE USE OF THE PBL APPROACH IN TEACHING 
THE ENGLISH LANGUAGE 
e key aspects of implementing PBL in teaching English were investigated 

by Alan and Stoller (2005), who emphasized its advantages, such as: 1) firstly, 
topics from the real world that are interesting for students are at the centre of 
attention; 2) secondly, cooperation is necessary, but at the same time, there is 
a certain degree of autonomy and independence of students; 3) additionally, 
teaching is aimed not only at the language form, but also at the other language 
aspects, and 4) lastly, the focus is on the process (improvement of integrated 
skills for project realization) and on the presentation of the final product.

 In a similar vein, Hedge (1993) also pointed out the importance of project 
work to the language teaching environment. First of all, he concluded that 
during the completion of tasks the authentic language use is intensified. Real-
life problems are considered through group interaction, the aim is determined, 
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and the information is collected by reading, surveying, interviewing, etc. 
en the data are discussed, problems are solved, and the final product of  the 
project research is designed. Students prepare themselves for written and oral 
versions of the presentation of their results. As they are a part of meaningful 
communication for completing authentic activities, they use the language in 
a natural context (Haines 1989) thus improving all four language skills (Nas-
sir 2014). Fragoulis (2009: 116) also highlighted the positive impact of this 
approach on the development of language skills, especially readiness of stu-
dents to take part in new activities. 

On the basis of the benefits of project work for the improvement of lan-
guage skills, its contribution to the development of the language competence 
is consequently expected (Gökçen 2005; Marković & Lazarević 2010: 90). In 
that sense, Marković and Lazarević (2010: 90) showed that the final results 
of project work are authenticity of the experience, improved language skills, 
increased metacognitive awareness, increased level of critical thinking and 
abilities of  making decisions, better engagement in work, and better knowl-
edge of the aimed language sources. Furthermore, considering the way of the 
realization of projects and the grouping of students, the development of coop-
erative skills is inevitable too (Railsback 2002: 9; Fried-Booth 1986; Dӧrnyei 
2007). Under these given circumstances, the groups of students become more 
cohesive, as a result, their language anxiety is reduced (Dӧrnyei 2007). 

Taking into account previously mentioned characteristics and advan-
tages, it is quite anticipated that this kind of contextual learning offers an 
appropriate environment for practising the language use, thus enhancing 
interests and pleasure of students (Fragoulis 2009; Bell 2010). In this way, 
the social aspect of learning and imposed cooperation create an excellent 
ambience for the improvement of language skills. Another advantage of pro-
ject work in English language teaching is an interdisciplinary environment 
because it involves the issues from another  subject  area. Finally, the way of 
assessing students should also be emphasized since it differs from the tradi-
tional ones. Language accuracy and fluency are not assessed by tests, but by 
the final performance of the project, i.e. the written version of the research 
results and an oral presentation by students.

Taking all these facts into consideration, the main purpose of this study 
is to examine the possible benefits of the use of the PBL approach in the class-
room of English language, therefore quantitative research was conducted at 
the tertiary level of education, with the students at the department of Eng-
lish language and literature. e following segments of the paper entail the 
research procedure, the sample presentation and a concise description of the 
students’ projects.

4. RESEARCH PROCEDURE
e research was conducted with 30 first-year students at the Department 

of English language and literature of the Faculty of Philosophy in Kosovska 
Mitrovica, during the first semester, within the subject of Contemporary 
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English Language 1. e average age of the respondents was 19.73 (Mean 19.73 
/ Std. Deviation 1.11)4, which means that the majority of them immediately 
started studying aer the completion of their secondary education. As far as 
the gender of the students is concerned, 33.3 % of male and 66.7% of female 
students took part in the research.

In order to examine the already mentioned benefits of the PBL approach in 
the classroom, it was decided to check whether students’ knowledge of English 
can be really improved in such circumstances. For that reason, they were firstly 
assessed by the use of the tests for the upper-intermediate level of the Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR), i.e. First Certificate 
in English (FCE), Cambridge exam of English language. According to the deter-
mined level of their knowledge of English, they were separated into two groups 
(group A  with students who were included in project work and group B with 
students who were not included in project work). Each of them consisted of the 
same number of students whose test scores were approximately the same (within 
each group there were five students whose score was 56–60, six students whose 
score was 61–65, two students whose score was 66–70, one student whose score 
was 71–75 and one student whose score was 76–80). 

Considering the fact that the PBL approach was used within regular 
obligatory lessons for Contemporary English Language 1, the syllabus was 
the same for both groups, although they had separate classes. However, not 
all aspects of the syllabus themes were realized in the same way. For the 
requirements of the research, certain classroom activities concerning the-
matic vocabulary were not the same for both groups of respondents (A and 
B). For example, there were activities concerning project design that were 
used with group A, while the other ones were used with group B. When one 
theme would be finished, seven to ten days later, it was necessary to organize 
the public presentation of students’ projects, therefore one additional meet-
ing with them would be arranged.

Students from group A were instructed that they would complete their 
work with projects, which were thematically related to certain units from their 
textbook New English File Upper Intermediate Student’s Book (Oxenden and 
Latham-Koeing, 1997), such as: 1) Describing personality, 2) Diseases, treat-
ment and prevention, 3) Clothes and fashion, 4) Travelling, accidents and 
vehicles, and 5) Crime and punishment. Taking into consideration that the 
project teaching implies group work, these students were divided into three 
subgroups and introduced to the concept of project design and the phases of 
realization. ey had seven to ten days to finish the projects given. In this 
respect, they first discussed the choice of the topics, then defined the aims, 
determined the ways of gathering data and their analysis. Aerwards, they 
analysed the data, summed up the conclusions and devised a manner to pres-
ent the results to their colleagues. On the other hand, group B had classes 
following the teaching routine as usual, only without project activities. 
4 Mean, which is the average value of respondents’ age, indicates that most respondents were 

approximately 19.73 years old. e value of standard deviation indicates the degree of vari-
ation from the average age of respondents, and, in this case, it is 1.11. 
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At the end of the three-month semester, both groups were tested by the 
same previously mentioned tests, in order to check if there were changes 
between the initial and the final assessment of their knowledge of the English 
language. e students of group A were also given a questionnaire in order to 
check whether they acknowledge the contribution of the PBL approach to the 
improvement of their language skills (reading, listening, speaking, writing) 
and systems (grammar and vocabulary).

4.1. Research Aim and Hypotheses
e aim of the research presented in the paper is to determine the effec-

tiveness of the PBL approach in English language teaching at the tertiary 
level of education, in terms of the improvement of language skills (reading, 
listening, speaking, writing) and systems (grammar and vocabulary). It was 
achieved in the following ways: 1) by assessing the test results concerning 
language systems (vocabulary and grammar) and skills (reading, listening, 
speaking, writing), before and aer the use of the PBL approach, and 2) by 
mapping students’ attitudes concerning the benefits of such approach for 
improving language systems (vocabulary and grammar) and skills (reading, 
listening, speaking, writing). Accordingly, the research is based on the follow-
ing hypotheses:
1) there is a diff erence between the use of language systems (vocabulary 

and grammar) and skills (reading, listening, speaking writing), notable 
especially a er the use of PBL approach in favour of the group A, and 

2) according to students’ opinion, the use of the PBL approach is benefi cial 
for the improvement of language skills (reading, listening, speaking, 
writing) and systems (vocabulary and grammar).

4.2. Research Instruments and Data Analysis
is paper is the result of the author’s classroom experience, who was 

simultaneously a researcher and a teacher. Since it was not possible to carry 
out an experiment under the strictly controlled conditions, it was decided 
to design and conduct the quantitative research. In fact, it was an attempt to 
investigate the previously mentioned considerable contribution of PBL imple-
mentation in the classroom of the English language that was acknowledged 
in numerous studies. For this reason, research techniques such as testing and 
surveying were used to gather data by means of two instruments: 1) a test for 
assessing the knowledge of English language (the test for upper-intermediate 
level, First Certificate in English (FCE) – Cambridge exam of the English lan-
guage)5 and 2) a self-perception questionnaire6. e analysis of the gathered 
data was carried out by the use of adequate procedures of the program for the 

5 See http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/exam-format/
6 It was designed in order to gather data on students’ attitudes on the benefits of PBL 

approach. ey circled one of the given answers of a five-point Likert scale, starting with an 

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/exam-format/
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statistical data analysis SPSS 20.0 such as: 1) descriptive statistics, 2) paired 
samples t-test, 3) mixed-model analysis of variance and 4) Sidak test.7

An example of students’ first project is briefly presented in the following 
parts of the paper. 

4.3. Projects Within the Topic Describing Personality
Within the first project, the respondents from group A were dealing with 

the examination of the personality types of the first- and the fourth-year stu-
dents, and the teachers of English language and literature. ey presented 
research results using PowerPoint presentations. e students from group A 
were divided into three separate groups for the first project. In this respect, the 
following three subchapters provide a brief overview of these projects on the 
topic of Describing Personality.

4.3.1. Subtopic and Activities of the First Group: Types of Temperament 
of the First-Year Students of English Language and Literature
Students decided to deal with determining the type of temperament of 

the first-year students at the Department of English language and literature. 
eir aim was to establish the relations between certain types of temperament 
and the choice of profession. ey first discussed the temperament in general, 
and then its types: sanguine, choleric, phlegmatic and melancholic ones. Each 
of them was described and their properties were listed. By using the test for 
checking the temperament types, they tested students and gained the results 
such as follows: 10% of the students had phlegmatic temperament, 15% were 
melancholic, 30 % were choleric, while 45% were sanguine. Moreover, they 
explained the results and indicated that the students of English are very socia-
ble, which is important for studying English language, because as teachers one 
day, they have to be in contact with people in order to help them improve the 
language. Due to the gi of imagination and creativity, which are characteris-
tics of sanguine people, the students of the English language are good writers. 
Because of their relaxed behaviour, they are also very direct, they inspire oth-
ers and make contacts easily, which makes them good teachers. If it is the case 

utterance I strongly agree to I strongly disagree. ey also provided information concerning 
their age and gender.

7 Considering descriptive statistics, frequencies, mean and standard deviation were used 
for describing the sample and mapping students’ attitudes. Additionally, mixed-model 
analysis of variance was used to test if there was a significant difference in regard to the 
already mentioned language systems and skills, before and aer the implementation of PBL 
approach, which was conducted with both groups. e gained results were compared by 
means of the paired samples t-test in order to check the exact value of the significance of the 
difference in regard to the use of language systems (grammar and vocabulary) and skills 
(reading, listening, speaking, writing), before and aer the project work. Finally, by means 
of the Sidak test, the significance of the difference in regard to the use of language systems 
and all language skills separately between the two groups was checked before and aer the 
project work as well. 
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that these results are true, it could be concluded that the first-year students of 
English language and literature would be good teachers one day.

4.3.2.  Subtopic and Activities of the Second Group: Types of Personalities 
of the Fourth-Year Students of English Language and Literature
e second group of students examined the characters of the fourth-year 

students of the Department of English language and literature. ey firstly 
found out something about the types of personalities according to Jung, Briggs, 
Briggs and Myers, who indicated that the type of personality is based on vital, 
energetic and cognitive style. en they talked about the types of personalities 
together with their roles and strategies (about analysts, diplomats, guards and 
the researchers), which was followed by the presentation of the test results of 
the fourth-year students by means of a graph. Namely, the analysis of data 
showed that the majority of students belonged to the group ESTI (Extraverted 
– Sensing – inking – Judging) or doers as personality type, whose basic 
characteristics are as follows: respect of tradition, order, righteousness, social 
acceptability, devotion, leadership, giving clear advice and instructions, ability 
to bring people together, hard work, the role of an organizer. Another group 
of students belong to ENEP (Extraverted – Intuitive – Feeling – Perceiving) 
or activists – a type of personality characterized by freedom of spirit – they 
are the main entertainers in the company, make contacts with people easily, 
they are independent, charming, full of energy and empathy. e following 
most numerous type is ESFP (Extraverted – Sensing – Feeling – Perceiving) 
that is an entertainer, a person full of energy, with a good sense of humour, 
sociable, with a feeling for aesthetics, curious and the one who constantly 
searches for new styles. e rest of personality types were less present. Based 
on these results, they concluded that the person who studies English language 
due to the very nature of the profession must be sociable, cordial, communica-
tive, devoted, assertive and open-minded. It was not possible to find all the 
properties in one respondent, but it is important that the majority of students 
have them, which may contribute to the successful job of a teacher, taking into 
account that the respondents were in the final year of their studies.

4.3.3. Subtopic of the ird Group: Types of Temperament of the 
Teachers of English Language and Literature
In terms of the third group of students, they studied the temperament of 

the teachers of English language and literature. e aim of the project was to 
determine the most frequent temperament types of teachers of the English lan-
guage. us, they firstly researched, and later presented their characteristics 
such as:1) sanguine individuals are light-hearted, optimistic, with short and 
quick emotional reactions, and frequent changes of their mood; 2) melancholic 
types are oen worried, they show sorrow, have intense emotions which last 
long, they have inclination towards negative emotions; 3) choleric individuals 
have strong emotions, they are impulsive, short-tempered, and control their 
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affects with difficulties, while 4) phlegmatic  individuals are calm, stable, they 
do not have sudden changes during reactions and emotional experience, they 
rarely show their emotions and react. Subsequently, the students explained 
that they tested the English language who live and work in their hometowns. 
Twenty two teachers completed the test. e analysis showed that 40.5% of the 
teachers of English language have a sanguine character, 15.8% have choleric, 
7.5% melancholic, while 36.2% have a phlegmatic character. Considering these 
data, it can be concluded that most teachers of English language are enthusias-
tic, cheerful, energetic and sociable.

Aer a concise presentation of students’ projects, the following sections 
provide an overview of the analysis and discussion of the research findings.

4.4. Analysis and Discussion of the Research Results
e results of the research are firstly presented, then analysed in accord-

ance with the established aims and, finally, they are compared with the already 
available findings on the similar topic. ey are grouped and discussed in the 
following way: 1) the results in terms of the effectiveness of the PBL approach 
in teaching English, which are based on testing, and 2) the results of the use-
fulness of this approach from students’ point of view.

4.4.1 e Effectiveness of the Use of PBL Approach in Teaching English
With the aim of checking the significance of the difference of language 

systems (vocabulary and grammar) and skills (speaking, writing, reading, lis-
tening) before and aer the research with both groups, a mixed-model analy-
sis of variance was used. ere were two repeated measures and one which was 
not repeated. Repeated measures were before/aer (measure with two levels) 
and the use of language systems and skills (measure with six levels: the use of 
language systems, reading, listening, writing, speaking, and the total result for 
the use of language systems and skills). e measure which was not repeated 
was the group (two levels: group A and group B). Furthermore, the paired 
samples t-test was used and it resulted in the comparison of the figures which 
are related to the assessed values of the language systems and skills before and 
aer the research. e results are shown in Table 1. 

Еff ects F df1 dferror Sig ŋ
Before/A er 69,88 1 28 0,00 0,71
Group 1,26 1 / 0,27 0,04
Use of language systems and skills 217,14 5 24 0,00 0,98
Before/A er * Group 31,64 1 28 0,00 0,53
Before/A er * Use of language systems and skills 24,52 5 24 0,00 0,84
Use of language systems and skills * Group 3,64 5 24 0,01 0,43
Use of language systems and skills * Before/
A er * Group 6,95 5 24 0,00 0,59
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F Statistic – F value; df1 – degrees of freedom; dferror – degrees of freedom error; 
Sig. – significance of F Statistic; ŋ – eff ect of measure;

Table 1.  Results a er the use of the paired samples t-test

As can be seen from the table above, there is an interaction among three 
measures (use of language systems and skills, before/aer, group) (F=6,95 
(5,24), Sig.=0,00). Namely, the difference regarding the values of the use of 
language systems (vocabulary and grammar) and skills (reading, listening, 
speaking, writing), between group A and group B, is obvious before and aer 
the research. In order to check the significance of the difference in regard 
to the estimated values of language systems and skills, before and aer the 
research with both groups, the effects of interaction are measured by means of 
the Sidak test (see Table 2).

Group N Mean SD Sig.

Use of language systems before
Еxperimental 15 28,47 4,74

0,38
Control 15 26,80 5,51
Total 30 27,63 5,12

Reading skill before 
Еxperimental 15 25,00 6,18

0,77Control 15 24,33 5,99
Total 30 24,67 5,99

Listening skill before 
Еxperimental 15 18,93 5,35

0,57
Control 15 19,93 4,23
Total 30 19,43 4,77

Writing skill before 
Еxperimental 15 11,53 2,80

0,26
Control 15 12,80 3,17
Total 30 12,17 3,01

Speaking skill before
Еxperimental 15 12,67 3,92

0,96
Control 15 12,60 2,80
Total 30 12,63 3,35

Total – use of language systems 
and skills 

Еxperimental 15 95,93 21,05 0,94
Control 15 96,47 21,08
Total 30 96,20 20,70

Use of language systems a er 
Еxperimental 15 31,07 4,23

0,00
Control 15 26,90 2,92
Total 30 28,37 4,51

Reading skill a er 
Еxperimental 15 28,40 4,90

0,12
Control 15 25,47 5,17
Total 30 26,93 5,17

Listening skill a er 
Еxperimental 15 24,60 4,70

0,02
Control 15 20,67 4,39
Total 30 22,63 4,89
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Writing skill a er 
Еxperimental 15 22,53 5,64

0,00
Control 15 13,47 3,11
Total 30 18,00 6,43

Speaking skill a er 
Еxperimental 15 14,80 2,65

0,10
Control 15 13,20 2,54
Total 30 14,00 2,68

Total – use of language systems 
and skills a er 

Еxperimental 15 109,67 15,47
0,25

Control 15 102,00 20,18
Total 30 105,83 18,09

Mean – average value of the number of correct answers; SD – standard deviation; N 
– number of respondents; Sig. – significance of diff erence;

Таble 2. Results a er the use of the Sidak test 

It can be seen from the data in Table 2 that groups were pretty much 
equalized in regard to the use of language systems and skills before the 
research. Aer it was conducted, the students of the group A (who partici-
pated in project work) yielded better results in general, concerning all lan-
guage systems and skills, but significantly better results particularly in regard 
to the use of language systems (Sig.=0,00), listening (Sig.=0,02) and writing 
skill (Sig.=0,00). Taking into account speaking and reading skills in Table 2, 
the difference between their achieved values, before and aer the research, 
is obvious too. Group A was better in terms of both skills aer the research, 
which means that the improvement was noticed. Regarding the fact that those 
differences were not so much highlighted, their significant expressiveness was 
not found. However, this fact does not minimize the significance of the results 
obtained, because group A, considering the total values for the use of language 
systems and skills, obtained better results, generally speaking. us, the first 
hypothesis is confirmed, i.e. there is a difference between the use of language 
systems (vocabulary and grammar) and skills (reading, listening, speaking, 
writing), especially aer the use of the PBL approach in favour of group A.

4.4.2 e Benefits of the Use of the PBL Approach in Teaching English 
Language: Students’ Perception
When it comes to the attitudes of the respondents from the group A con-

cerning the improvement of grammar, vocabulary and language skills (read-
ing, listening, speaking, writing), aer the use of PBL approach, the results 
were analysed by means of the procedures of descriptive statistics and later 
presented in the Table 3.

N Min Max Mean SD
Improving grammar 15 8,00 10,00 9,40 0,73
Improving vocabulary 15 8,00 10,00 9,40 0,73
Improving language skills 15 31,00 40,00 37,60 3,09
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Mean – average value; SD – standard deviation; N – number of respondents; Min – 
the lowest value; Max – the highest value;
Table 3. Students’ perception concerning the benefits of the use of PBL approach for 

improving language systems and skills at the end of the research

e average value (Mean) (see Table 3) of the analysed responses showed an 
exceptionally positive attitude of the students (Mean 9,40 / Mean 37,60). More 
importantly, the same values concerning the effectiveness of PBL approach in 
terms of the improvement of grammar and vocabulary were established (Mean 
9,40). Additionally, the students of group A had very positive opinions of the 
benefits of this approach for the improvement of language skills (reading, listen-
ing, writing, speaking) (Mean 37,60). For this reason, the second hypothesis of 
this research is confirmed, i.e. according to students’ opinion, the use of the PBL 
approach is beneficial for the improvement of language skills (reading, listening, 
speaking, writing) and systems (vocabulary and grammar).

e following section presents the discussion of the results obtained in 
comparison to the findings of other researchers dealing with similar or the 
same topic.

4.4.3. Discussion of the Results
Taking into account the previously mentioned results, which refer to the 

approximately equal values of the use of language systems and skills at the 
beginning of the research, the second measurement aer the implementation 
of PBL indicated its contribution to the students’ improvement of the English 
language.

e significant difference concerning the use of the language systems 
and skills before and aer the research within both groups was established 
by means of the mixed-model analyses of variance. e results of the paired 
samples t-test showed that there was an interaction among the total score of 
the use of the language systems and skills, the very group and the time period 
before and aer the research. In other words, there was a significant difference 
between the groups in terms of the total score of the use of language systems 
and skills aer the use of the PBL approach (F=6.95 (5.24), Sig, =0.00). Similar 
findings were obtained by Nassir (2014), who was investigating the effective-
ness of the PBL approach in regard to the English language knowledge and 
students’ attitudes towards this language, as well as by the authors such as Chu 
et al. (2011) and Simpson (2011).

Тhe use of Sidak test for the assessment of the significance of the differ-
ence in terms of the language systems (vocabulary and grammar) and skills 
(reading, listening, speaking, writing), before and aer the research between 
the two groups, resulted in the considerable difference regarding the language 
systems (Sig=0.00), writing skill (Sig.=0.00) and listening skill (Sig.=0.02). Fra-
goulis (2009) obtained similar data showing that the improvement of speaking 
and listening skills was noticed in particular, which otherwise rarely occurs. 
Apart from this author, the contribution of the use of the PBL approach in 
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teaching English to the development of all language skills and systems was 
established by Chu et al. (2011) and Imtiaz and Asif (2012) too. Moreover, a 
positive correlation of the PBL approach and language skills was established 
by Marković and Lazarević (2010) and Poonpon (2008), whereas Keles (2007) 
emphasized the improvement of the language systems (grammar and vocab-
ulary). Beckett (1999) also found better values of the writing skill in favour 
of the experimental group owing to the use of the PBL approach, which was 
the case in this paper’s research as well. e same results were obtained in 
the study, where PBL was a part of the course of the English language for the 
students of law (Đorđević and Blagojević 2017). 

When it comes to the contribution of the PBL approach to the improve-
ment of language skills and systems from students’ point of view, their atti-
tudes are extremely positive. In this respect, these facts support students’ final 
test results. Similar data were obtained by Nassir (2014), Bell (2010), Poonpon 
(2008) and Simpson (2011). eir findings confirm the results of this paper 
and hence point to their significance.

5. CONCLUDING CONSIDERATIONS 
AND PEDAGOGICAL IMPLICATIONS
Since the aim of the research was to assess the usefulness of the PBL 

approach for the improvement of language systems (vocabulary and grammar) 
and skills (reading, listening, speaking, writing) in English language teaching, 
there are some pedagogical implications that should be acknowledged:
1) First of all, the conducted research showed that an additional engagement 

of students and their dealing with a certain topic in detail facilitated the de-
velopment of their language systems and skills. PBL intensifi ed the eff orts of 
students, increased their interest for more in-depth thematic research and 
resulted in their active participation in all phases of project realization. 

2) Secondly, the PBL approach provided the opportunity for authentic 
language use in real-life situations.  e topics that were investigated by 
students of this research refl ect their everyday life and prepare them for 
facing similar issues. Dealing with them resulted in cooperation, so they 
were forced to use English language, and consequently improved their 
communication skills. Bulach (2003) analysed the improvement of com-
munication and communicative skills within the PBL environment.  e 
results he obtained were positive, as the very participants indicated that 
apart from improving the skills, they could also use English more than 
they would in the classes without project work, which was also shown in 
this paper’s research. 

3) Another benefi t of the PBL approach in teaching the English language was 
the contextual language use. It was already mentioned that the project 
design encompasses thematic context, hence the use of thematic vocabu-
lary as well. In order to enable students for the successful use of language 
within specifi c subject areas, the teacher is expected to choose the materi-
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als carefully and organize appropriate activities. If they are in accordance 
with students’ interests and age, students will become motivated for work, 
develop their affi  nities towards the English language and keep up with 
their improvement.

4) Finally, available research results of the other authors (Bulach 2003; Fra-
goulis 2009; Imtiaz and Asif 2012; Marković and Lazarević 2010) outlined 
the importance of the pleasant atmosphere in which teaching English is 
conducted by the use of PBL as well as the less noticed role of the teacher. 
In such an environment, good results are mainly inevitable, considering 
the fact that the participants feel relaxed, freely communicate in English 
and are not afraid of making mistakes.  However, in order to facilitate the 
implementation of this type of teaching, the public needs to be acquainted 
with the advantages of the PBL approach in teaching English, especially 
the staff  from the educational sector, so that appropriate training for its 
use could be organized. 
Apart from these implications, and the previously mentioned benefits and 

obtained results of the research, it is necessary to acknowledge its shortcom-
ings, too. ey refer to the students’ profile, the number of respondents and the 
time period. If the respondents had not been the students at the department of 
English language and literature, who chose these studies of their free will, due 
to good marks from this subject in secondary schools or because of their love 
for the Anglophone culture, the results would have been different. Moreover, 
the number of students who took part in the research was 30. Had there been 
more of them, the results would have been more relevant. Also, the research 
lasted for one semester only, so that only two measures were conducted, i.e. 
testing, the initial and the final ones. In the case of a longer time period of 
implementing the PBL approach, there would be a possibility of one more test-
ing, so that it could be established whether the progress was temporary or not. 

Presented limitations and the results of the research may be useful guide-
lines for further studies of English language teaching, such as: 1) the useful-
ness of PBL for the development of speaking skills subtypes; 2) the correla-
tion of PBL and motivation for learning; 3) the impact of PBL on reducing 
language anxiety; 4) the role of PBL in developing creativity, etc. ese are 
only some suggestions for further studies, which show a wide spectrum of 
the possibilities of the implementation of the PBL approach in teaching the 
English language.
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Снежана М. Зечевић
ПРИСТУП ЗАСНОВАН НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТА

У НАСТАВИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА НА ТЕРЦИЈАРНОМ 
НИВОУ ОБРАЗОВАЊА: ПРИМЕР ИЗ УЧИОНИЧКЕ ПРАКСЕ

Резиме 
Учење засновано на изради пројеката постало је неизоставни део наставе енгле-

ског језика, будући да је реч о савременом образовном концепту који омогућава свр-
сисходну употребу језика. Главни циљ рада био је да се провери ефикасност примене 
овог приступа за усавршавање енглеског језика, што је учињено на следеће начине: 1) 
проценом резултата тестирања језичких система (вокабулара и граматике) и вештина 
(читање, слушање, говор, писање), пре и након примене приступа заснованог на изради 
пројеката, и 2) испитивањем ставова испитаника о корисности овог приступа за уса-
вршавање језичких система (вокабулара и граматике) и вештина (читање, слушање, 
говор, писање). Квантитативно истраживање спроведено је са 30 студената прве године 
студија енглеског језика и књижевности на Филозофском факултету у Косовској 
Митровици. Подаци су прикупљени помоћу тестова за процену вишег средњег нивоа 
енглеског језика и кратког анкетног упитника. Њихова обрада извршена је применом 
одговарајућих процедура програма за статистичку обраду података SPSS 20.0. Резул-
тати показују успешну примену пројектне наставе за усавршавање енглеског језика, на 
основу које су издвојени оправдани разлози њене актуелности. 

Кључне речи: учење засновано на изради пројеката, енглески језик, језички 
системи, језичке вештине

Примљен: 13. март 2022. године
Прихваћен: 21. децембар 2022. године
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 Георгина В. Фреи1

Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет

Одсек за германистику

УСПЕШНОСТ И ВАРАЊЕ НА EКОЛОКВИЈУМУ: 
ЕВАЛУАЦИЈА ИЗ УГЛА СТУДЕНАТА2

Са циљем да се испита да ли се е-колоквијум може приме-
нити као ефикасан вид процене знања и вештина за обављање 
преводилачке делатности из угла студената, спроведено је емпи-
ријско истраживање на Филолошко-уметничком факултету у 
Крагујевцу. Е-колоквијум из предмета Превођење са немачког на 
српски језик спроведен је помоћу програма за снимање екрана 
на платформи Мудл без видео-надзора. У истраживању је уче-
ствовало 58 студената германистике са свих година основних 
академских студија. Анкета је анализирана квалитативним и 
квантитативним методама. Резултати евалуације е-колоквијума 
приказани у овом раду надовезују се на резултате ауторкиног 
предистраживања. Резултати показују да испитаници, независно 
од добијених оцена на колоквијуму, углавном имају позитивно 
виђење е-колоквијума, с тим што сматрају да би требало пронаћи 
начин како да се спречи варање, смањи ниво страха и треме као и 
реше могући технички проблеми (нпр. интернет, програм за сни-
мање итд.). Као најкорисније аспекте е-колоквијума испитаници 
су проценили могућност коришћења е-речника и претраживача, 
који им на колоквијуму у учионици нису доступни, као и више 
времена за лекторисање и примену преводилачких техника пре 
предаје рада. На основу добијених резултата може се закључити 
да су искуства студената претежно позитивна по питању различи-
тих аспеката реализације е-колоквијума током пандемије вируса 
корона (COVID-19) и да се е-колоквијум може препоручити као 
ефикасно средство за процену знања и вештина из превођења, 
ако се предузму мере за спречавање варања.

Кључне речи: Moodle, е-тестирање, е-колоквијум, настава на 
даљину, варање, страна филологија, превођење

Увод
Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу дожи-

вео је преокрет у организацији наставног процеса услед пандемије 
изазване вирусом корона: настава је морала да се одвија онлајн. Иако 

1 georgina.dragovic@filum.kg.ac.rs 
2 Прелиминарни резултати овог рада представљени су на стручно-научном скупу 

Васпитање и образовање у дигиталном окружењу, одржаном 15. маја 2021. год. 
онлајн, и то у саопштењу под називом „Е-колоквијум уз снимање екрана на плат-
форми Мoodle: мишљење студената о пилот-тестирању“. 
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настава на даљину за наставно особље Филолошко-уметничког факул-
тета није представљала новину, будући да се још пре пандемије кори-
стила платформа Mудл (ориг. Moodle) у наставне сврхе, испитивање сту-
дената3 путем колоквијума у електронском облику4, с друге стране, јесте 
представљао нови терен за предаваче. С обзиром на то да су данашњи 
студенти веома дигитално компетентни (Margerijen et al. 2011), сматрало 
се да би требало да је изводљиво и праћење постигнућа образовних 
циљева путем е-колоквијума.

У стручној литератури наводе се бројне предности е-тестирања. 
Главне предности могу се сажети на следећи начин: ефикасност, еконо-
мичност, тачност у оцењивању и смањен ризик од људске грешке (Krstić, 
Krstić 2017: 51, Tomić et al. 2014: 403; Hjuson 2012: 488–490; Verbić, Tomić 
2010: 5). Међутим, како смо приказали у раду који се бави пилот-фазом 
истраживања искуства и мишљења студената о е-колоквијуму из пред-
мета Превод са немачког на српски језик (Dragović 2021), ове предности 
не важе за сваку врсту е-провере знања. Анализа пилот-тестирања пока-
зала је да е-колоквијум временски посматрано није економичнији, јер је 
поред прегледања предатих радова потребно уложити и време у прегле-
дање снимака екрана (Dragović 2021: 203). Даље се могло видети да овај 
тип е-колоквијума не смањује ризик од људске грешке, јер се превод не 
може прегледати помоћу кључа, одн. не могу се унапред подесити тачни 
и нетачни одговори према којима би рачунарски систем аутоматски оце-
нио радове студената (ibid.).

Исти аутори набрајају и лоше стране е-тестирања као што су неоп-
ходност ИТ инфраструктуре и рачунарске опреме као и недостатак лич-
ног контакта са испитивачем (Krstić, Krstić 2017: 55–56; Tomić et al. 2014: 
403). Такође, емпиријска истраживања показују да интернет веза пред-
ставља велики проблем када се ради од куће (Bišt et al. 2020), затим да 
недостатак јасних упутстава за е-тестирање може довести до повећања 
анксиозности (Šrejm 2019), као и да варање представља посебну поте-
шкоћу за тестирање у онлајн режиму (Mekavi et al. 2021; Ridi et al. 2021; 
Šenel, Šenel 2021; Katri et al. 2020). У области варања, емпиријски налази 
дивергирају; постоје истраживања према којима студенти сматрају да је 
лакше варати онлајн него у учионици (King et al. 2009) и да је теже варати 
у онлајн окружењу (Ridi et al. 2021; Iten et al. 2020). Између осталог, истра-
живања указују на то да се студенти могу одвратити од варања уколико 
им се укаже на могућности варања и начине провере (ibid.). 

Како би се спречило варање, одн. како би оцене са теста биле валидне, 
неке фирме развилe су live remote proctoring services, одн. услуге даљинског 
видео-надзора и алате за спречавање варања на е-тесту (Bertiz, Hebebci 
2021: 369; Langenfeld 2020: 1). Продавци даљинске заштите нуде разли-
чите нивое услуга за верификацију идентитета полазника и посматрање 
3 У овом раду зарад читкости и економичности не примењује се родно осетљив 

језик. Према томе, именице које означавају особе мушког пола укључују и особе 
женског пола. 

4 За лексему електронски у остатку рада користиће се скраћеницa е. 
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понашања испитаника како би се превара свела на минимум (Langenfeld 
2020: 1). Студије о коришћењу видео-надзора за време е-тестирања 
откриле су да испитаници углавном постижу исти резултат као када 
испите полажу у учионици (Lafler, Setl 2019; Vajner, Hurc 2017; Lili et al. 
2016; Berki, Halfond 2015; Karim et al. 2014) и да у мањој мери варају када 
су под видео-надзором (Harmon, Lambrinos 2008). Према Блемерсу и 
другима (2016), аутентификација испитаника помоћу камере можда је 
најбоља мера заштита од преваре, јер су открили да испитаници који 
варају често траже некога ко би им помогао при решавању теста. 

Међутим, е-тестирање уз видео-надзор подлегло је критици због 
стварања додатне анксиозности (Karim et al. 2014; Lili et al. 2016; Stouvel, 
Benet 2010) и кршења приватности (Karim et al. 2014; Lili et al. 2016; Veiner, 
Hurtz 2017), што може довести до повлачења студената (Karim et al. 2014). 
Појединци се осећају нелагодно када их испитивачи посматрају и/или 
снимају и забринути су због заштите личних података (Lili et al. 2016; 
Karim et al. 2014; Foster, Lejman 2013). Осим што би институције морале 
да се позабаве чувањем података, постоји још један проблем: програми 
за видео-надзор за е-тестирање су скупи (Langenfeld 2020: 3).

Упркос свим изазовима е-тестирања на које су наилазили како 
испитивачи тако и студенти у доба пандемијe, постоји тенденција зала-
гања за увођењем е-тестирања у образовним институцијама, јер студије 
указују на то да такав вид тестирања бива на обострано задовољство 
(Šenel, Šenel 2021: 194; Elzajni et al. 2020: 449). Истраживање Аљохани 
и других (2021) открило нам је да студенти англистике имају позити-
ван став према инструкцијама и начину извођења е-тестирања, што се 
слаже и са резултатима нашег предистраживања (Dragović 2021). Пошто 
се ради о новом терену истраживања, на којем постоји потреба за даљим 
испитивањем зарад побољшања е-тестирања у универзитетском контек-
сту (Ridi et al. 2021: 24), родила се идеја да се овом приликом истражи 
питање ефикасности е-тестирања превођења – у домену где, према 
нашим сазнањима, не постоји ниједан емпиријски рад који се бави тим 
истраживачким проблемом.

Методологија истраживања
Предмет истраживања

Датим истраживањем настојали смо да евалуирамо реализацију 
е-колоквијума из Превођења са немачког на српски језик из угла студе-
ната германистике са Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу 
од проглашења ванредног стања (15. март 2020) до завршетка летњег 
семестра. Оно се састојало из следећих фаза: 
1. Конципирање е-теста у виду е-колоквијума, упутства и правила; 
2. Спровођење пилот-тестирања; 
3. Анкетирање студената и евалуација пилот-тестирања; 
4. Оптимизација е-колоквијума, упутства и правила; 
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5. Спровођење е-колоквијума; 
6. Анкетирање студената у вези с оцењеним е-колоквијумом; 
7. Анализа резултата анкете и евалуација е-колоквијума. 

Прве четири фазе односе се на предистраживање (Dragović 2021) 
које је спроведено, јер студенти до тренутка тестирања никада нису 
били у ситуацији да колоквијуме полажу онлајн. Спроведени пробни 
колоквијум без оцењивања открио је да постоје одређене мане е-коло-
квијума као што су могућност варања5. Зато предмет датог истраживања 
гласи: Каква су искуства и мишљења студената германистике у вези с 
оцењеним е-колоквијумом из Превођења са немачког на српски језик 
и стратегијама варања? Циљ истраживања, према томе, односи се на 
сагледавање евалуације ради процене ефикасности е-колоквијума из 
Превода са немачког на српски језик и оптимизације истог у универзи-
тетској настави. 

Истраживачки задаци и хипотезе
У складу са постављеним предметом и циљем истраживања дефи-

нисани су следећи истраживачки задаци:
1. У којој се мери испитаницима допада концепција е-колоквијума?
2. У којој су мери испитаници задовољни властитим постигнућем на 

колоквијуму?
3. Да ли су испитаници варали на е-колоквијуму? 
4. Како се варање, према мишљењу испитаника, може спречити?

На основу предистраживања и осталих истраживања о којима смо 
говорили у уводном делу рада постављене су три хипотезе: 
Х1: Не постоји статистички значајна разлика између одговора испи-

таника из пилот-фазе и главне фазе по питању задовољства кон-
цепцијом е-колоквијума (обим задатка, тежина задатка, временски 
оквир). Очекују се да ће студенти бити задовољни е-колоквију-
мом, јер су били задовољни претходним, пробним е-колоквијумом 
(Dragović 2021). У прилог томе говоре и резултати других истражи-
вања о мишљењу студената о е-тестирању (Aljohani et al. 2021; Šenel, 
Šenel 2021; Elzajni et al. 2020). 

Х2: Постоји статистички значајна веза између залагања за е-колокви-
јум и успешности на е-колоквијуму. Ова хипотеза произилази из 
очекивања да ће студенти бити задовољни оценама, ако подржавају 
е-колоквијум (Dragović 2021) и да не постоји разлика између резул-
тата е-тестирања и резултата тестирања у учионици (Lafl er, Setl 2019; 
Vajner, Hurc 2017; Lili et al. 2016; Berki, Halfond 2015; Karim et al. 2014).

Х3: Испитаници су склони варању када се е-тестирање спроводи без ви-
део-надзора. Будући да истраживања указују на то да су студенти 

5 За детаљан опис концепције е-колоквијума, упутства и правила погледати Драговић 
(2021).
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склони варању на е-тестирању без видео-надзора (Mekavi et al. 2021; 
Ridi et al. 2021; Šenel, Šenel 2021; Katri et al. 2020), очекују се да ће и у 
овом истраживању бити испитаника који варају, упркос напорима 
да се могућност потенцијалног варања смањи.

Инструмент истраживања
За потребе овог истраживања креиран је упитник помоћу Google 

Forms уз деактивирану опцију за бележења имејл адреса. Пошто није 
било инструмента који се могао употребити из неког претходног истра-
живања, морали смо да пилотирамо анкету са отвореним и затвореним 
питањима према постављеним истраживачким питањима и хипотезама. 
У односу на пилот-фазу, ова анкета разликује се по додатним питањима 
везаним за оцене и варање. Поред једног питања демографског карак-
тера (година студија), анкета се састоји из 27 анкетних питања распоре-
ђених у четири целине: 
1. евалуација концепције е-колоквијума: 14 питања везаних за дужину 

и тежину колоквијума, временски оквир, упутство правила и про-
грама за рад;

2. евалуација успешности на е-колоквијуму: 2 питања везана за бројча-
ну оцену и задовољство постигнућем

3. варање на е-колоквијуму: 5 питања везаних за учесталост, разлоге и 
могућности варања

4. евалуација наставе на платформи Мудл: 6 питања везаних за задо-
вољство е-наставом, платформом и предавачем.
Код питања која се тичу процене задовољства колоквијумом, оцена 

са колоквијума и начина рада на платформи, испитаници су имали 
задатак да изразе степен слагања са понуђеним тврдњама на петосте-
пеној скали Ликертовог типа (n=9). Тврдње садрже Ликертову скалу од 
0 (=нимало се не слажем) до 4 (=у потпуности се слажем). Дихотомна 
питања (n=5) такође су служила процени задовољства е-колоквијумом и 
оценама са колоквијума, али и истраживању феномена варања на коло-
квијуму. Отворена питања (n=10) имала су за циљ да испитају разлоге 
задовољства и варања на колоквијуму. Питања са могућношћу једног 
од понуђених одговора (n=2) и питање вишеструког одговора (n=1) слу-
жила су прикупљању података у вези са годином студија, добијеном оце-
ном на колоквијуму и коришћеним речницима за време колоквијума. 

У сврху писања овог рада биће представљени резултати прве три 
целине анкете.

Обрада података
У зависности од типа података примењене су различите методе 

обраде. Отворена питања анализирана су методом квалитативне ана-
лизе садржаја, како би се класификовали одговори индуктивним путем 
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и представили квантитативно према категоријама, ради лакше интер-
претације резултата. Подаци добијени затвореним питањима обрађени 
су статистичким програмом Jamovi (верзија 1.2.27). Интервал конфиден-
ције (ниво статистичке значајности) подешен је на 95%, што је типично 
за студије из области друштвених наука. Примењене су следеће стати-
стичке мере и поступци: 
1. дескриптивни статистички показатељи (фреквенције, средње вред-

ности, стандардне девијације, модалне вредности, медијане) за при-
казивање учесталости одговора испитаника; 

2. т-тест за зависне узорке и Вилкоксонов тест еквивалентних парова 
за испитивање разлика између пилот-фазе и главне фазе; 

4. униваријатни хи-квадрат тест за тестирање значајности разлика из-
међу група на варијаблама ординалног или номиналног мерења; 

5. корелационе анализе за испитивање повезаности између варијабли. 
Табелом 1 дат је преглед над коришћеним скраћеницама за приказ 

статистичке анализе.

 Табелa 1 - Легенда

n величина узорка χ2 хи квадрат
M средња вредност df број степена слободе
SD стандардна девијација p коефицијент статистичке 

значајности
Me медијана r Пирсонов коефицијент 
Mo модус ρ Спирманов коефицијент 
ƒ (апсолутне) фреквенције d Коеново d
ƒk кумулативне (апсолутне) 

фреквенције
ηp2 парцијални ета квадрат 

W Вилкоксонов W-статистик rB ранг-бисеријална корелација 

 Учесници
Узорак су чинили студенти германистике са Филолошко-уметни-

чког факултета у Крагујевцу са свих година студија који су слушали 
Превођење са немачког на српски језик у оквиру предмета Интегриса-
них вештина немачког језика од 1 до 4 (n=58). У односу на број студената 
који су полагали колоквијум (n=98), анкету је попунило свега 59% сту-
дената. Било би пожељно да је одзив студената био већи. Покушали смо 
да анимирамо учеснике слањем подсетника путем платформе како би 
се одазвали у што већем броју. Али пошто је анкета била анонимна, није 
било друге могућности да се повећа број попуњених анкета.

У табели је приказано колико је студената према години студија 
предало радове и попунило анкету.
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Табела 2 – Однос предатих радова и попуњених анкета

1.година 2.година 3.година 1.година укупно
Број попуњених анкета 17 12 20 9 58
Број предатих 
колоквијума

23 24 30 21 98

Удео студената који 
су попунили анкету и 
предали колоквијум

74% 50% 67% 43% 59%

Концепција колоквијума
За сваку годину припремљен је колоквијум у виду текста који 

треба превести са српског језика на немачки за 45 минута. Текстови су 
се разликовали по дужини и тежини. Студенти прве године добили су 
текст о Хасанагиници (71 реч), студенти друге године текст о епидемији 
(80 речи), студенти треће године новински чланак (111 речи) и студенти 
четврте године упутство за остваривање надокнаде за време породиљ-
ског одсуства (120 речи). Колоквијум се оцењује холистички и детаљно. 
Холистички приступ подразумева оцену транслата као целине (Да ли 
је превод у складу са скопусом? У којој је мери производ прилагођен 
функцији, адресату и контексту?). Детаљна анализа тиче се правопи-
сних, лексичких и семантичких грешака, стила као и грешака у форму-
лацији. Максималан број поена био је 45, при чему је 23 поена (51%) било 
потребно за позитивну оцену, а за сваку следећу оцену 10% више. 

Ток истраживања
Колоквијум је заказан у мају 2020. године. За е-колоквијум кори-

шћени су упутство и правила који су кориговани на основу резултата 
из пилот-фазе. Ту је нпр. установљено да снимање екрана треба да почне 
на десктопу како би се минимизирало варање (Dragović 2021: 202), због 
чега је упутство допуњено тим кораком. Аутентификација испитаника 
обављена је гласовном поруком на почетку снимка, упркос постојању 
велике вероватноће да може бити варања на е-колоквијуму. Та одлука 
донета је из два разлога: нисмо желели испитанике под видео-надзором 
због проблема с кршењем приватности и ради спречавања анксиозности 
(Karim et al. 2014; Lili et al. 2016; Stouvel, Benet 2010; Veiner, Hurtz 2017). 
Анкетирање је спроведено три недеље након што су студентима враћени 
оцењени радови. За попуњавање анкете имали су недељу дана времена.

Резултати истраживања
Евалуација концепције е-колоквијума

Анализирањем дескриптивних статистика везаних за процену кон-
цепције е-колоквијума може се закључити да су студенти у великој мери 
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задовољни исходом е-колоквијума. Судећи по графиконима из табеле 3, 
већина студената упутство за рад, правила за е-колоквијум, време за рад 
и дужину е-колоквијума оценила је највишом оценом. Само код процене 
тежине колоквијума и програма за снимање екрана одговори варирају.

Табела 3 - Анализа концепције е-колоквијума

n M SD Me Mo Графикон
Оцена упутства за рад 58 3.48 0.71 4.00 4.00

Оцена постављених 
правила

58 3.55 0.65 4.00 4.00

Оцена програма за 
снимање екрана

58 2.95 1.21 3.00 4.00

Оцена дужине текста 58 3.91 0.28 4.00 4.00
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Оцена временског оквира 58 3.57 0.84 4.00 4.00

Оцена тежине 
колоквијума

58 2.95 1.03 3.00 3.00

Како би се проверило да ли постоји разлика у процени између пилот-
фазе и главне фазе у погледу на процену трајања, тежину и дужину е-ко-
локвијума, спроведен је т-тест за зависне узорке. Како је Шапиро-Вилков 
тест испао значајан (p < .500) за све три варијабле, покренут је Вилкок-
сонов тест (табела 4). Резултати показују да је Вилкоксонов W-статистик 
статистички значајан за варијаблу тежина е-колоквијума (p < .001), при 
чему је ефекат велик (rB = .565). То значи да постоји значајна разлика 
између одговора студената у пилот-фази и главној фази. 

Графикон 1 јасно показује да су студенти овај колоквијум (t2: M=2.95, 
SD=1.03) оценили као тежи у односу на пробни колоквијум (t1: M=3.34, 
SD=0.87), јер се медијалне вредности разликују за једну оцену. Између 
осталог, присутна је већа распршеност одговора у главној фази истра-
живања (t2).

Табела 4 - Резултати Вилкоксоновог теста

t1 t2 W p rB

Оцена тежине колоквијума Оцена тежине колоквијума 810.0 < .001 .565
Оцена временског оквира Оцена временског оквира 243.0 .086 .385
Оцена дужине текста Оцена дужине текста 50.0 .898 -.048
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Графикон 1 - Разлика у оцени тежине колоквијума између пилот-фазе (t1) и 
главне фазе (t2)

Да  би се открило да ли постоји повезаност између варијабли, ана-
лизирали смо и корелациону матрицу (табела 5). Резултати корелаци-
оне анализе показују да евалуација постављених правила позитивно 
корелира са проценом тежине колоквијума, проценом програма за сни-
мање екрана и нивоом задовољства добијеном оценом на е-колоквијуму. 
Такође, постоји статистички значајна веза средње јачине између процене 
тежине колоквијума и евалуације упутства као и између процене дужине 
текста и времена за рад на колоквијуму. Што се студентима, дакле, коло-
квијум чини лакшим, то им се правила и упутство чине бољим, и обр-
нуто. Сви установљени ефекти средње су величине (r>.300, r<.500).

Табела 5 - Корелациона анализа
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Тежина колок-
вијума

r
p

.128

. 340 —      

Временски оквир r
p

.132

. 323
.136
.310 —    

Дужина текста r
p

.001

.996
.104
.435

.357**

.006 —  

Програм за 
снимање екрана

r
p

.180

.176
.237
.037

.255

.054
.192
.148 —

Постављена 
правила

r
p

.349**

.007
.433***
< .001

.089

.505
.167
.211

.393**

.002 —

Упутство за рад r
p

.140

.295
.443***
< .001

.120

.369
.036
.787

.256

.052
.363**
.005

Напомена: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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Будући да је већина студената била задовољна програмом за сни-
мање екрана и да корелира са евалуацијом постављених правила (табела 
3 и 5), вреди погледати и које су програме користили. Најпопуларнији 
програм био је Debut Video Capture Soware, који је користио 41 студент. 
На другом и трећем месту налазе се OBS Studio (n=8) и Screen Recorder 
Flashback (n=6). Остале програме користио је по један студент (Active 
Presenter, Free Cam 8 i Wondershare Filmora). Оцењујући кутијасти дија-
грам (графикон 2) може се рећи да су студенти углавном били задовољни 
програмом Debut Video Capture Soware, за који је важила препорука 
након пробног колоквијума. Такође су били задовољни и програмом 
OBS Studio, а нешто мање програмом Screen Recorder Flashback.

Графикон 2 - Оцена програма за снимање екрана

  

 Како бисмо добили увид у разлоге за незадовољство програмима, 
анализирали смо одговоре на отворено питање. Као разлози за незадо-
вољство наведени су недостатак инструкција (n=4). То је образложено 
тиме што програми нису сваком били интуитивни за рад, као и тиме 
да су постојале потешкоће са чувањем снимка. Даљи разлози јесу страх 
од тога да програм неће функционисати по жељи (n=1), стварање анк-
сиозности (n=1), технички проблеми попут нестанка звука или интер-
нета (n=3) и проблем са истеком лиценце за пробни рад (n=3). Студенти 
истичу да би било добро имати упутство за рад у програму, али пре свега 
бесплатан програм.

На питање „Да ли се залажеш за е-колоквијум?” студенти су могли 
да одговоре са „да”, „не” и „нисам сигуран”. Експлорација ове варијабле 
показује да се две трећине студената залаже за организовање колокви-
јума (n=35), с тим што има оних који му се противе (n=9). Сваки пети 
студент није сигуран да ли у будућности жели да полаже колоквијум на 
овај начин (n=11). 

Како бисмо добили увид у разлоге за залагање за е-колоквијум и 
против њега, питали смо студенте отворено за критике и сугестије. Ана-
лиза отворених одговора приказана је у табели 6. Као предности велики 
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број студената наводи концепцију теста (дужина и трајање) и могућност 
коришћења речника и претраживача који им на колоквијуму у учио-
ници нису доступни:

Знам да постоје два начина како би могло да се вара на овом колоквијуму и 
иако најискреније никада нисам извадила телефон када смо радили стан-
дардно на часу колоквијуме, више пута сам знала да би ми много значило 
да изгуглам одређени термин и боље се информишем о њему. Овим видом 
рада, управо нам омогућавате оно што је некада било ’варање’, а мислим 
да је преко потребно увидети да ли преводилац уме да пронађе податке, 
да истражује, да користи различите изворе. А ту је и велика критика усме-
рена на традиционални вид рада који није у кораку са модерним светом. 
Јер док нам се санкционише употреба компјутера ради истраживања и 
побољшавања превода, не образујемо се како да паметно користимо то 
изобиље информација на интернету, где увек вреба опасност од нетачних 
информација. Други вид варања, да неки укућанин германиста стоји поред 
нас и суфлира нам или да нам неко шаље решења преко порука је свакако 
највећи изазов за испитивача. (30. испитаник)

Позитивне стране ових аспеката испитаници виде у томе што им 
преостаје више времена за коректуру превода и примену преводилачких 
техника, јер не губе на времену приликом тражења речи у речницима, 
што је случај са колоквијумом у учионици. Уз то, троје студената сматра 
да се штеди на времену због тога што колоквијум може да се ради од 
куће и што се на рачунару лакше текст преправља него на папиру. Сваки 
десети студент сматра да су рад од куће и/или неприсуство настав-
ника допринели томе да осећају мању дозу страха док раде колоквијум. 
Такође, сваки десети студент оценио је да колоквијум није био тежак у 
том формату. Мањи број одговора везује се за детаљно упутство, добру 
организацију, превенцију заразе, једноставност у техничком смислу, 
повратне информације и за саму платформу. 

Као највећу ману е-колоквијума студенти истичу њихово емоцио-
нално стање. Скоро сваки трећи студент написао је да је осећао трему, 
притисак и/или страх. За то стање наводе различите разлоге; плашили 
су се тога да ли ће неко да уђе у собу, да ли ће се снимак на крају колокви-
јума бити сачуван, да ли ће на снимку бити звука, да ли ће све време бити 
интернета, да ли ће нека радња деловати сумњива као нпр. прављење 
пауза, да ли ће бити довољно времена итд. На другом и трећем месту 
налазе се проблеми техничке природе: руковање програмом (n=9) и 
интернет (n=7). Студенти су још једном истакли да су били незадовољни 
одређеним програмима, да им они нису били довољно интуитивни за 
коришћење и да су постојали проблеми са чувањем снимака. Интернет 
је представљао проблем свима онима који нису имали довољно добру 
конекцију, због чега се дешавало да им „закочи” платформа на којој су 
радили колоквијум. У техничке проблеме спадају и проблеми са сла-
њем снимка (n=3), могућност нестанка струје (n=1) и недостатак тех-
ничке опреме (n=1). Преостали одговори тичу се оцењивања, припреме 
и концепције колоквијума (временски оквир и тежина текста). По један 
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студент наводи да би волео да је колоквијум једноставнији, лакши и 
објективнији за оцењивање.

Табела 6 - Анализа предности и недостатака е-колоквијума

 позитивне стране 
е-колоквијума

n ƒ негативне стране 
е-колоквијума

n ƒ

дужина текста 19 21% трема, притисак и страх од 
неуспеха

12 29%

онлајн-речници 17 19% руковање програмом 9 21%
расположиво време 13 13% интернет 7 17%
претраживач 10 11% мањак времена 6 14%
мање страха и опуштенија 
атмосфера

8 9% слање снимка 3 7%

тежина текста 8 9% тежина текста 1 2%
детаљно упутство 3 3% могућност нестанка струје 1 2%
организација и припрема 
колоквијума

3 3% недостатак техничке опреме 1 2%

економичност 3 3% немогућност објективног 
оцењивања

1 2%

профилакса 2 2% припрема колоквијума 1 2%
једноставност 1 1%
 брзе повратне информације 1 1%
Мудл 1 1%

Евалуација успешности на е-колоквијуму
Анализа оцена најпре показује да су све оцене биле заступљене 

(табела 7). Ако добијене оцене посматрамо кроз евалуацију задовољства 
добијеном оценом, при чему 0 стоји за „нимало нисам задовољан”, а 4 „у 
потпуности сам задовољан”, може се рећи следеће: што је боља оцена, то 
је веће задовољство (графикон 3). Спирманова ранг корелација потвр-
ђује да постоји јака веза између оцене и тога колико је студент задовољан 
оцењивањем (ρ=.770, p< .001).

Како би се сазнало да ли су оцена и задовољство оцењивањем 
играли улогу у доношењу одлуке о залагању за е-колоквијум, спроведене 
су две хи-квадрат анализе. Резултати показују да не постоји статистички 
значајна веза нити између залагања за е-колоквијум и добијене оцене 
(χ²=17.1, df=10, p=.073), нити између залагања за е-колоквијум и задовољ-
ства оценом (χ²=7.42, df=8, p=.492). Једина статистички значајна веза која 
је установљена јесте веза између добијене оцене и евалуације поставље-
них правила за е-колоквијум (r = .349, p < .007) што нам говори следеће: 
што су студенти задовољнији добијеном оценом, то су задовољнији тиме 
која се правила постављају за рад на е-колоквијуму (табела 5).
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Табела 7 - Анализа оцена и задовољства оцењивањем

Задовољство добијеном оценом
Оцена са колоквијума 0 1 2 3 4 Укупно ƒ
5 3 0 1 0 0 4 7.3 %
6 2 3 1 1 0 7 12.7 %
7 0 5 3 4 2 14 25.5 %
8 0 3 1 1 4 9 16.4 %
9 0 0 0 4 8 12 21.8 %
10 0 0 0 0 9 9 16.4 %
Укупно 5 11 6 10 23 55 100%

 Графикон 3 - Однос оцена (x оса) и задовољства оцењивањем (y оса)

 

Варање на е-колоквијуму
Како би се добио увид у то да ли су студенти варали и зашто јесу или 

нису варали, постављена су два дихотомна питања и три отворена питања. 
Анализа питања „Под претпоставком да знаш које могућности варања на 
колоквијуму постоје, да ли би ти спровео/ла овакав вид тестирања знања 
да си ТИ наставник/ца?” показује да 10 студената од 58 не би спровело 
е-колоквијум због тога што постоји могућност да се вара. С друге стране, 
три пута је више оних који би упркос томе организовали такав колоквијум 
(n=30), али има и доста студената који нису сигурни да ли је е-колоквијум 
добро решење с обзиром на то да може да се вара (n=18).

На питања „ Да си хтео да вараш, како би варао?” издвојиле су се 
две доминантне идеје: помоћу другог уређаја или у присуству стручне 
особе као нпр. професионалног преводиоца (табела 8). Готово половина 
одговора везује се за други уређај, при чему се мисли на коришћење 
мобилног телефона или још једног паралелног рачунара на ком би текст 
могао да се неприметно унесе на сајт за машинско превођење као што је 
Гугл преводилац (ориг. Google Translate), преведе, а затим одатле укуца 
на рачунару на ком се ради тест. Али постоје и студенти који су свесни 
тога да могу да користе услуге Гугл преводиоца, с тим што наглашавају 
да то не сматрају паметним потезом, јер машински преводилац не може 
да препозна контекст текста, врсту текста, адресата, скопос итд. Како 
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један студент објашњава, потребно је решерширати како би преводилац 
био у стању да преведе текст компетентно:

Желим искрено да Вам кажем да сам хтела да варам (зато што имам про-
блем у превођењу са српског на немачки и онда сам мислила да би ми 
транслејтер дао додатну ’сигурност’) и сликала сам текст телефоном, али у 
тренутку када сам видела да тај превод нема апсолутно никаквог смисла, 
одустала сам и одлучила да у потпуности употребим своје знање па и по 
цени тога да можда и не положим. (28. испитаник)

Као решење за спречавање варања скоро половина испитаника види 
у томе да се студент надгледа путем камере коришћењем апликација као 
што су Skype или Zoom. Неки испитаници као боље решење виде да се 
једним програмом снимају екран и студент истовремено (n=11), јер би 
за наставника било напорно да уживо надгледа толики број студената 
истовремено (n=5). Али свега један студент скреће пажњу на другу врсту 
проблема, а то је потенцијално стварање анксиозности:

Мислим да је једини начин да се спречи варање снимање и нас и екрана 
истовремено. Само снимање екрана не може спречити варање. С друге 
стране, мислим да је екстремно снимати нас студенте док радимо колокви-
јум и да не би свако могао да ради опуштено. (57. испитаник)

Даљи предлози јесу скраћивање времена за рад (n=1) и одустанак од 
е-колоквијума, јер се варање једино може спречити у учионици (n=3). 
Више од трећине студената не зна како би спречило варање.

Табела 8 - Анализа отворених питања везана за начине и спречавања варања

Да си хтео да вараш, како 
би варао?

n ƒ Како би ти као наставник 
спречио варање?

n ƒ

Помоћу другог уређаја 16 52% Не знам 13 39%
Не знам 11 35% Надгледањем путем камере 11 33%
Уз помоћ компетентне особе 4 13% Видео-записом студената 5 15%

Одржавањем колоквијума у 
учионици

3 9%

Скраћивањем времена за рад 1 3%

 Након ових питања, студентима се појавило питање на екрану у ком 
је требало отворено да се изјасне да ли су варали. Одговори су прика-
зани у табели 9. Од свих испитаника (n=58), четворо је признало да је 
варало. Један студент био је суздржан. 

Табела 9 - Удео студената који (ни)су варали 

Пошто знаш да је анкета потпуно анонимна: Да ли си варао/ла? n ƒ
Да. 4 7%
Не. 53 91%
Не желим да одговорим. 1 2%
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У зависности од датог одговора, студенти су замољени да обја-
сне зашто јесу или нису варали (табела 10). Два су студента рекла да су 
варала, јер им је Гугл преводилац био доступан, при чему се претпоста-
вља да мисле на доступност на другом уређају. Један је студент рекао да 
се служио интернетом да би варао, при чему није најјаснија стратегија 
на коју је мислио. И један је студент рекао да је варао тако што је питао 
колегу за решење који се налазио у истој просторији. 

Студенти који нису варали у највећем броју рекли су да то нису 
чинили, јер је колоквијум био превише лак (n=16). Сваки четврти испи-
таник истакао је да је желео да тестира себе, одн. своје знање (n=14), а 
сваки пети да варати није академски и да не желе да осећају грижу саве-
сти (n=10). Пет студената навело је да их је страх од варања, исто толико 
њих сматра да су довољно компетентни да сами преведу текст са нема-
чког на српски језик. Два су студента непомишљање на варање обја-
снили тиме да превођење није теоријски предмет, због чега је варање 
тешко изводљиво. Један је студент рекао да није варао, јер је био задо-
вољан тиме како је протекао пробни колоквијум, а један је става да би 
варао да је могао да замоли некога да му преведе текст.

Табела 10 – Разлози за и против варања

Ако јеси: Зашто си варао? n ƒ Ако ниси: Зашто ниси 
варао?

n ƒ

Доступност Гугл преводиоца 2 50% Захтеви колоквијума 16 30%
Доступност интернета 1 25% Тестирање сопственог знања 14 26%
Физичко присуство колеге 1 25% Морални разлози 10 19%

Стечена преводилачка 
компетенција

5 9%

Страх 5 9%
Природа предмета 2 4%
Недостатак стручне помоћи 1 2%
Искуство с пробног 
колоквијума

1 2%

Дискусија
Резултати истраживања показују да су студенти у великој мери 

задовољни концепцијом е-колоквијума, јер су доста позитивно оценили 
временски оквир, тежину и дужину текста као и правила и упутство за 
е-колоквијум, што је у складу са резултатима претходних истраживања 
(Aljohani et al. 2021; Dragović 2021). Једино се став по питању тежине тек-
ста разликује супротно очекивању између пилот-истраживања (Dragović 
2021) и овог истраживања, због чега се хипотеза Х1 може усвојити само 
делимично. Или су текстови били тежи у односу на текстове за пробни 
колоквијум или су само оцењени као тежи, јер су овог пута упутство и 
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правила били рестриктивнији. У прилог другој теорији говори чињеница 
да постоји корелација између тежине колоквијума и правила и упутства. 

За студенте тежина текста није разлог да не подрже овакву врсту 
е-колоквијума; будући да се 63% студената залаже за то да колоквијум 
убудуће полаже онлајн и да је свега 16% студената против тога (остали 
нису сигурни), може се рећи да се резултати датог истраживања слажу 
с налазима других истраживача (Šenel, Šenel 2021; Elzajni et al. 2020). 
Разлози за подршку е-колоквијума опште су природе (организација, 
концепција е-колоквијума, повратне информације), али и предметно 
специфичне. Чак 30% одговора на отворено питање везује се за могућ-
ност коришћења е-речника и претраживача која им је ускраћена на 
колоквијумима у учионицама. Ови резултати додатно подвлаче резул-
тате предистраживања (Dragović 2021), која показују да студенти веома 
цене могућност да брзо пронађу реч на другом језику и да се додатно 
информишу о тексту који преводе, што би иначе радили да професио-
нално преводе код куће. 

Највећи разлог за одустанак од е-колоквијума јесте анксиозност коју 
су неки студенти осећали. Иако је анксиозност једна од главних критика 
е-колоквијума уз видео-надзор (Karim et al. 2014; Lili et al. 2016; Stouvel, 
Benet 2010) због чега се одустало од те идеје при организацији овог коло-
квијума, могу се допунити резултати истраживања налазом да су сту-
денти и без видео-надзора под великим стресом, јер се боје да ли ће их 
неко прекинути, да ли ће нестати интернет, да ли ће снимак бити успешан, 
одн. да ли ће успети да испоштују сва постављена правила како би коло-
квијум био признат. Уз то, ови налази потврђују и резултате Шрејмове 
студије (2019), према којој нејасна упутства могу да подигну ниво страха. 
Осим тога, постоје разлози техничке природе који студенте одвраћају од 
е-колоквијума као што су руковање програмом или лоша интернет конек-
ција што је конзистентно с налазима истраживања Бишта и сар. (Bišt et al. 
2020). Проблем са снимањем екрана може се решити једним од програма 
којима су били задовољни студенти, као нпр. OBS Studio, који није имао 
ниједну негативну оцену. Али лоша интернет веза, нажалост, остаје као 
проблем. Из тог разлога може се дати препорука да се студентима који 
немају добру везу омогући накнадно полагање у учионици.

Из анализе оцене и задовољства оценом јасно се може закључити 
да се постављена хипотеза Х2 може оповргнути. Супротно очекивању, 
не постоји веза између залагања за е-колоквијум и оцена. Једино евалу-
ација правила е-колоквијума корелира са постигнућем на колоквијуму, 
што значи: што су оцене биле боље, одн. задовољство оценама веће, то 
су задовољнији правилима која важе за е-колоквијум. Из наведеног 
можемо закључити да оцене нису предиктор за подршку е-колоквијума. 
То указује на то да студенти оцене не доводе у везу с онлајн варијантом, 
што се може тумачити као позитиван налаз. Било би занимљиво испи-
тати од чега зависи задовољство оценом како би се ови резултати могли 
боље разумети и искористити за праксу. Свакако овај резултат додатно 



146

Георгина В. Фреи

поткрепљује налаз да е-тестирање може да се користи за ефикасно оце-
њивање знања и вештина (Dragović 2021; Verbić, Tomić 2010).

Преостаје, међутим, један проблем за који студенти нису сигурни да 
ли се може решити, а то је питање варања. Досадашња истраживања ука-
зују на то да су студенти склони варању на е-тестирању без видео-над-
зора (Mekavi et al. 2021; Ridi et al. 2021; Šenel, Šenel 2021; Katri et al. 2020). 
Резултати добијени у овом истраживању потврђују претходно наве-
дено, јер је четворо признало да је варало, чиме се хипотеза Х3 показала 
потврђеном. Студенти су због те врсте опасности подељених мишљења: 
половина испитаника или није сигурна да ли је е-колоквијум добро 
решење или сматра да није добро решење што се слаже са закључцима 
аутора поменутих истраживања (Mekavi et al. 2021; Ridi et al. 2021; Šenel, 
Šenel 2021; Katri et al. 2020); друга се половина залаже за е-колоквијум без 
обзира на могућност варања. Студенти сматрају да је највећи проблем 
у томе што могу да се користе други уређаји или услуге стручне особе 
за време колоквијума, јер их камере не снимају. Ова претпоставка да 
би студенти мање варали када би их камера снимала у сагласности је са 
резултатима истраживања Хармона и Ламбриноса (Harmon, Lambrinos 
2008). У томе виде решење, али уједно и опасност, јер би примена камере 
могла изазвати страх, трему и стрес. У прилог томе говоре бројна истра-
живања из времена пре пандемијске кризе (Karim et al. 2014; Lili et al. 
2016; Stouvel, Benet 2010). Из тог би разлога било потребно испитати како 
варирају оцене, анксиозност и број „варалица”. Такво би нам истражи-
вање помогло да боље схватимо однос предности и мана е-тестирања у 
универзитетској настави. 

Закључна разматрања
Основни циљ овог рада био је да се испита како студенти евалуи-

рају е-колоквијум из Превођења са немачког на српски језик, како би се 
проценила ефикасност примене е-тестирања у настави на даљину. Нису 
многобројна истраживања на која се овај рад могао ослонити. Њему су 
претходили пилот-истраживање и радови који се баве е-тестирањем, 
али не и радови који за предмет истраживања имају тестирање у настави 
Превођења на филолошким факултетима. Узевши у обзир резултате 
истраживања, како страних тако и домаћих истраживача, те резултате 
добијене у овом истраживању, можемо условно речено тврдити да е-те-
стирање може да се примени као ефикасан вид за испитивање и оце-
њивање вештине превођења. У највеће предности е-тестирања из овог 
предмета убрајамо коришћење речника и претраживача, више времена 
за лекторисање рада и примену преводилачких техника, као и лакше 
преправљање текста. Могло би се рећи да су налази у овим радовима 
начелно сагласни са нашим предметно специфичним налазима и да, 
скупа узето, доприносе одређењу овог, досад скромно истраженог поља, 
с тим да је потребно размислити о одређеним аспектима и истражити 
отворена питања. 
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Наиме, прво отворено питање јесте зашто сваки десети студент 
осећа мање страха, а скоро сваки трећи студент више страха када ради 
е-колоквијум у односу на дозу страха коју осећа када ради колоквијум у 
учионици. Друго отворено питање јесте како спречити варање, а да се 
притом не подигне ниво анксиозности како се количина страха не би 
негативно одразила на исход е-теста. Треће питање које се намеће јесте 
разлика у нивоу анксиозности у погледу на потенцијал варања када се 
е-тестирање спроводи на овај начин, одн. без праћења камером у поре-
ђењу са праћењем камером. Ако би се испоставило да не постоје ста-
тистички значајне разлике између та два начина е-тестирања, онда би 
употребна вредност ових налаза била велика, јер је за испитивача лакше 
да не надгледа студенте, одн. да не прегледа снимке студената, а уједно 
и једноставније са правне и етичке тачке гледишта. Треба узети у обзир 
да Превођење није теоријски предмет, те да је вероватноћа да се вара 
далеко мања у односу на тестирање знања из теоријских предмета, јер 
се овде превасходно оцењује вештина. У недостатку сличних истражи-
вања, овај налаз може бити само индиректно упоређен са резултатима 
претходних истраживања, према којима су могућности за варање веће 
када се користе камере или друге алатке за контролисање студената. 
Свакако има потребе да се даље развија модел, јер студенти с правом 
истичу да постоје два начина варања: коришћењем другог уређаја или 
услуга преводиоца. Но будући да у упутству јасно стоји да је прево-
ђење целих реченица коришћењем Гугл преводиоца забрањено и да је 
то једини тренутно доступан машински преводилац за немачко-српску 
комбинацију, испитивач врло лако може да процени да ли је студент 
варао када упореди његов рад са преводом машинског преводиоца. С 
обзиром на то да Гугл преводилац није усавршен, честе су преводилачке 
грешке, и ако се идентичне грешке нађу у радовима студената, онда је 
то индикативно за варање. Међутим, коришћење услуге професионал-
ног преводиоца делује као нерешив проблем. С друге стране, треба да 
се питамо која је вероватноћа да ће студент пронаћи преводиоца који ће 
у том тренутку бити доступан да преведе тај текст у року од 45 минута. 
Чак и да студенту пође за руком да пронађе таквог преводиоца, опет би 
на основу радње на снимку могло да се закључи да је варање посреди, јер 
би у том случају студент неко време био неактиван, а затим почео вели-
ком брзином да уноси текст у прозор без кориговања, одн. усклађивања 
реченица. То недвосмислено указује на то да студент располаже гото-
вим транслатом. Према томе, није искључено да би такво истраживање 
могло да покаже да би студенти постигли исте резултате на е-тесту као и 
у учионици, што би значило да налази претходних истраживања (Lafler, 
Setl 2019; Vajner, Hurc 2017; Lili et al. 2016; Berki, Halfond 2015; Karim et al. 
2014) не могу да се генерализују, јер потенцијал варања зависи од врсте 
теста и од природе садржаја који се тестира. Ово су свакако само прет-
поставке које треба даље истраживати – посебно имајући у виду велико 
ограничење овог истраживања, а то је мали узорак.
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Georgina V. Frei
PERFORMANCE AND CHEATING IN ONLINE EXAMS: A 

STUDENT’S PERSPECTIVE
Summary

In order to examine the students ’ point of view, whether the online exam in the subject 
Translation from German to Serbian can be applied as an effective way of assessment of knowl-
edge and skills, an empirical study was conducted at the Faculty of Philology and Arts, Uni-
versity of Kragujevac. e online exam was carried out through Moodle by using a screen 
recording program instead of proctoring services. e results of the evaluation of the online 
exam presented in this paper are based on the results of the author’s pre-study. Unlike the 
pilot phase described in the pre-study, the exams of the students (n=58) were graded by the 
examiner and a more comprehensive survey was created for the needs of the research. e 
survey was analysed qualitatively and quantitatively. e results show that the participants 
generally have a positive view of the e-exam, regardless of the grades. However, they believe 
that a way should be found to prevent cheating, to solve possible technical problems (e.g. the 
Internet, recording program, etc.) and to reduce anxiety and fear. As the most useful aspects 
of the online exam, they highlight the possibility of using e-dictionaries and search engines 
which are not available to them when they take an exam on site. Furthermore, they appreciate 
the fact that they have more time for proofreading and trying out different translation tech-
niques. Based on the results, it can be concluded that the students’ experience is mostly posi-
tive regarding various aspects of the implementation of the online exam during the COVID-19 
pandemic and that the online exam can be recommended as an effective tool for assessing 
translation knowledge and skills, if e-cheating prevention measures are to be taken.

Keywords: Moodle, e-testing, online exam, distance learning, translation, cheating

Примљен: 17. фебруар 2021. године
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АНАЛИЗА ДИДАКТИЧКОГ ДИСКУРСА 
У ФУНКЦИЈИ ПИСАЊА ПРИПРЕМЕ 

ЗА ЧАС ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА

У образовању будућих наставника страног језика, писана 
припрема за час представља и циљ и средство – ова врста дидак-
тичког дискурса требало би да буде наставникова свакодневица, 
а да би се то постигло на студијама се користи као средство кон-
струкције знања и наставничких компетенција. Циљ овог неек-
сперименталног, дескриптивног истраживања јесте издвајање 
карактеристика ове, за студенте важне, а нове врсте текста, као и 
поређење с другим, студентима ближим жанровима, а нарочито 
заповедно-инструктивним. Концептуални оквир истраживању 
пружа француски као језик струке, специфична грана францу-
ског као страног језика, односно дисциплине које су допринеле 
његовом развоју – текстуална лингвистика и анализа дискурса. 
Примењен је метод лингвистичке анализе садржаја на корпусу 
који чине три врсте дидактичког дискурса: припрема за час у гло-
тодидактичком часопису Le Français dans le monde, уџбеници који 
се користе у образовању будућих наставника француског језика 
(Écrit et gestion du tableau : de la compréhension à la production; 
Oral et gestion du tableau : de la compréhension à la production) и 
приручник за наставнике (из уџбеничког комплета Club@ados 
4). Унутар изабраног узорка извршена је селекција садржаја у 
којем се посматрају карактеристике исказивања, лингвистичке и 
графичке карактеристике. Добијени резултати воде закључку да 
би уочене карактеристике студенти тешко усвојили само пуким 
посматрањем модела, те да је потребно брижљиво испланирати 
постепено увођење у технике писања припреме за час, односно да 
је потребно спровести и анализу студентских радова.

Кључне речи: писана припрема за час, образовање настав-
ника француског језика, француски као језик струке, заповед-
но-инструктивни жанрови

УВОД
Писана припрема за час једна је од врсти текстова које би требало 

да познају студенти француског језика и књижевности, будући настав-
ници. У малобројним савременим монографијама у којима се помиње 
израда писане припреме (Šotra 2010: 128–131; Durbaba 2011: 214; Rober, 
Rozen, Rajnhard 2011: 51–52; Končarević 2018: 314; Brajović 2021: 47–62), 
1 jelena.brajovic@fil.bg.ac.rs
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предлажу се обрасци припреме за час, с коментарима везаним за струк-
туру и садржај, и указује се на смисао писања припреме – то је „исто-
времено и путоказ за наставника-почетника, као и, илустрација и оба-
вештење о ономе шта је урадио” (Šotra 2010: 128–129), односно путоказ 
за наставника на замени (Brajović 2021: 50). Истраживачи се, међутим, 
нису бавили лингвистичким описом овог жанра, осим у општим цртама 
и маргинално (Brajović 2021: 50), нити обуком студената за писање при-
преме за час, за коју је лингвистичка анализа битна.

У овом тексту, о писаној припреми за час говорићемо из перспективе 
специфичне гране дидактике француског као страног језика (Français 
Langue Étrangère – FLE) – француског као језика струке, у значењу које 
покрива француски термин Français d e Spécialité (FS), односно из пер-
спективе дисциплина које су допринеле његовом развоју – текстуалне 
лингвистике и анализе дискурса. Иако није увек лако раздвојити „фран-
цуски као језик струке” од „француског за посебне намене” (Français sur 
 Objectifs Spécifiques – FOS), како то запажају Ж. М. Манжјант и Ш. Пар-
пет (Manžjant, Parpet 2004: 18), два разлога говоре у прилог повезивања 
с првим термином. Прво, реч је о студентима којима институције нуде 
курс, а не о поручиоцима курса, какви су полазници који прате „фран-
цуски за посебне намене”2. Затим, у тексту првенствено мислимо на срп-
ске студенте француског језика и књижевности, за које се не зна преци-
зно чиме ће се они касније бавити, односно зна се да се неће сви бавити 
професуром. Могло би се рећи да је у „француском као језику струке” 
битна струка у ширем смислу, док су у „француском за посебне намене” 
битне комуникативне ситуације у којима ће се ученици извесно наћи. 
Заједничко обема дисциплинама јесу етапе у програму образовања које 
се односе на прикупљање и анализу аутентичних текстова, односно ана-
лизу текстова које ученици треба да буду у стању да произведу (као што 
је, на пример, припрема за час), на основу чега се одређују приоритетни 
садржаји наставе и осмишљавају одговарајуће дидактичке активности3.

Могући контексти који одређују потребе српских студената заин-
тересованих за наставнички позив су следећи: наставник француског 
језика у државној основној или средњој школи у Србији, у међународној 
Француској школи, домаћим и страним институтима и приватним шко-
лама у Србији, али и наставник француског као страног језика у ино-
странству. У сваком од тих контекста, држање часа представља основни 
задатак наставника, којем, по правилу, стриктнијем у државним шко-
лама, претходи и писање припреме за час, а за те, реалистичне задатке 
припрема се још на основним студијама. Због вишеструких могућности 

2 У том смислу, кад се у континуираном образовању наставника француског језика 
организује семинар посвећен одређеној проблематици, рецимо билингвалној 
настави, онда би се могло говорити о „француском за посебне намене”. О разлици 
између ова два појма (везаној и за понуду и потражњу курса) в. Kara et al. 2007: 18–19; 
Manžjant, Parpet 2004: 16–19.

3 О етапама израде програма за француски за посебне намене в. Kara et al. 2007: 10; 
Manžjant, Parpet 2004; Manžjant, Parpet 2011: 41–43.
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будућег запошљавања студената, као и могућности наставка студирања 
на неком франкофоном универзитету, корисније је, у образовању буду-
ћих наставника, изабрати модел припреме за час сличнији француским 
плановима за час, на француском језику. Уколико савлада овакав модел, 
карактеристичан за француски као страни језик, студент се касније лако 
може прилагодити и универзалном моделу припрема у српским држав-
ним школама4. Како је једна од потреба будућих наставника писање 
припреме за час, или, ређе, разумевање припреме за час неког другог 
наставника, по којој треба одржати час, први корак наставника који 
образује будуће наставнике јесте потрага за доступним моделима при-
према за час и њихова анализа, затим презентовање студентима при-
кладног модела (који може настати адаптацијом неколико виђених), уз 
одговарајуће активности које ће их припремити за писање по моделу. 

Припрема за будући позив свакако је примарни разлог предлагања 
писања припреме за час, али не и једини. Овом писаном продукцијом сту-
денти примењују теоријска знања стечена на часовима методике настaве 
француског језика, тим пре што је високо школованим ученицима писани 
језик важан фактор у учењу и памћењу (Eren Balme, Enao de Lege 1992: 22). 
То је, дакле, један од циљева образовања (писање припреме за час требало 
би да буде свакодневна пракса наставника), али и средство, јер се, пишући 
припрему, студент „учи” будућем занимању, а његов наставник у њој нај-
боље види да ли су и колико схваћени основни принципи организације 
часа и промишљања сврхе сваке предложене активности. 

По типологији писаних универзитетских текстова коју предлажу Ж. 
М. Манжјант и Ш. Парпет5, припрему за час могли бисмо сврстати у „сту-
дије случаја и симулације” (симулиране професионалне текстове), кад је 
потребно, прво, „разумети параметре стручне комуникативне схеме (про-
фесионалног типа)”, а затим и написати професионални текст, тако што 
ће се „резимирати и уредити информације потребне за испуњење неког 
стручног задатка проистеклог из професионалне стварности” (Manžjant, 
Parpet 2011: 131). Исти аутори кажу да се оваква врста текста углавном 
предлаже на мастер студијама, а не пре треће године студија, кад су сту-
денти способни не само да репродукују или преформулишу него да заиста 
продукују, и то сложеније текстове. Час који студент треба да осмисли и 
опише у припреми могао би се посматрати као „случај”, односно, по Ж. 
М. Манжјанту и Ш. Парпет, конкретан проблем који треба решити, а који 
наликује „проблему” из стварног (професионалног) живота, тако што ће 
4 Могуће је, наравно, предвидети и активност поређења француског и српског модела; 

овај други може се наћи на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања, 
<https://zuov.gov.rs/wpfd_file/obrazac-priprema-za-cas-konacno/>, за српски као страни 
језик, а примери припрема за час француског језика на сајту <https://digitalnaucionica.
edu.rs/>, (косултовано 13. 9. 2021). Уједно је могуће предложити и консултовање крат-
ког текста који указује на разлику између припреме које се пишу у току школовања и 
оне краће, конспекте часа, које је рационално практиковати у школи: <http://www.edu-
so.rs/EduSo-Priprema-nastavnika-za--%C4%8Das_355>, (консултовано 13. 9. 2021).

5 Ови аутори своју типологију доводе у везу са Е. Мореном (Edgar Morin) и његовим 
делом Relier les connaissances (1999).
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се анализирати тај случај и предложити најбоље решење (Manžjant, Parpet 
2011: 149). Приликом израде овакве врсте текста, задатак студента јесте да 
повезује знања и појмове са часова (Manžjant, Parpet 2011: 159), али и да 
се „пројектује у реалистичан контекст”, везан за његово будуће занимање 
(Manžjant, Parpet 2011: 160).

Будући да је писана припрема за час за студенте нова врста текста, с 
чијим се и садржајем и структуром и лингвистичким особеностима тек 
упознају, овом истраживању дајемо двоструки циљ: издвојити њене спе-
цифичне карактеристике као врсте текста (жанра) и указати на сродне, а 
студентима можда ближе текстове. Претпоставка је да ће анализа пока-
зати бројније сличности с другим текстовима, него разлике, што би ути-
цало на прихватање Беакоовог6 предлога наставе продукције писаних 
текстова, који, између осталог, подразумева активирање, у припремној 
фази, ученикових знања о врстама текстова из матерњег или неког другог 
страног језика (Beako 2007: 231). У самој фази писања, Беакоов дидактички 
приступ продукције по моделу подразумева следећи редослед активно-
сти: упознавање с лингвистичким карактеристикама жанра (откривеним 
наставниковом анализом дискурса, односно модела на којима се заснива 
продукција текста), затим с елементима текстуалне кохеренције и кохезије 
(што спада у домен текстуалне лингвистике), коначно и са „граматичким” 
описима реченица и глаголских конструкција (Beako 2007: 219–223). 

КЛАСИФИКАЦИЈЕ ТЕКСТОВА И ПИСАНА ПРИПРЕМА ЗА ЧАС
Истраживачи су, испрва, 60-их година прошлог века, највише у лек-

сици и терминима видели специфичности језика струке. Затим би се, 
сматрају К. Кара и њени сарадници (Kara et al. 2007: 16), могло говорити 
о прагмалингвистичкој оријентацији у проучавању научних текстова, 
која настоји да покаже како екстралингвистички фактор (научна инсти-
туција) одређује употребу језичких средстава. У научним текстовима, 
истражују се „поступци неутрализације исказивања” (Kara et al. 2007: 
16), као што су употреба ванвременског презента, првог лица множине 
(а не једнине), безличних или пасивних конструкција. Следећи период 
карактерише стављање фокуса на правила функционисања текста, то 
јест испитивање језика струке писаних текстова из перспективе лингви-
стике текста, која се, скрећу на то пажњу исти аутори, у почетку нази-
вала „граматиком текста” (Kara et al. 2007: 16). Teкст се може посматрати 
као „текст, дефинисан својом линеарношћу (низом исказа), кохезијом 
и кохерентношћу”, али и као „фрагмент дискурса везан за феномене 
исказивања” (Petio 2004a: 169), из перспективе анализе дискурса, која, 
почев од 80-их година, за предмет истраживања има жанрове дискурса7 

6 О. Иден, иначе, упућује на Ж. К. Беакоа као првог франкофоног истраживача који је 
писао о „продукцији по моделу”, а што представља пандан англосаксонском „жан-
ровском приступу” (approche par les genres) (Iden 2013: 86).

7 Кад у раду користимо термин „врсте текста” мислимо на француски термин „жан-
рови дискурса”.
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(genres de discours) (Adam 2011: 24)8. У овом тексту, писану припрему за 
час посматрамо као врсту текста дидактичког дискурса и убрајамо је у 
жанрове које Ж. М. Адам назива заповедно-инструктивним (genres de 
l’injonction-instru ction), оне који подстичу (практично, друштвено) дело-
вање (Adam 2001b).

Аутори Zajedničkog evropskog okvira9, референтне публикације за 
савремену наставу и учење страних језика, не праве разлику између тек-
ста и дискурса: „Pod tekstom se podrazumijeva svaka diskurzivna sekvenca 
(u govoru ili pisanju) u nekom posebnom području aktivnosti [...].” (ZEO 
2003: 18) У подручја активности, поред јавног и личног, спадају и обра-
зовно и стручно/професионално, при чему „za nekoga ko je nastavnik, 
područja stručnih i obrazovnih aktivnosti se podudaraju” (ZEO 2003: 57). 
Аутори Оквира такође подсећају на могуће класификације текстова 
„prema različitim tipovima koji pripadaju različitim žanrovima” (ZEO 2003: 
107), односно према макрофункцијама, у које убрајају (поред описивања, 
нарације итд) и „упутство” (instruction) (ZEO 2003: 139), које сматрамо 
блиским припреми за час. Познавање микро и макрофункција предста-
вља функционалну компоненту прагматичке компетенције (ZEO 2003: 
138–141), коју је, по Оквиру, неопходно развијати код ученика. Поред 
функционалне, прагматичка компетенција подразумева и дискурзивну 
компоненту, односно познавање и организовање реченица, текстуалне 
кохеренције и кохезије (ZEO 2003: 135–136), што су све категорије које, 
запажа Беако, потичу из граматике текста (Beacco 2007: 88), то јест тек-
стуалне лингвистике. 

Писану припрему за час могли бисмо уврстити у текстове које Ж. К. 
Беако и М. Даро називају „изразито стереотипним”, било из исказивачке 
тачке гледишта – пример би био неки уређени низ налога, као у кухињ-
ским рецептима, који одговара хронолошком редоследу радњи, било из 
„реторичког” угла, што је случај с текстовима који увек имају исти план, 
исту „композицију” (Beako, Daro 1984: 169 u: Eren Balme, Enao de Lege 

8 Анализа дискурса, прецизира Д. Менгено, жанрове дискурса увек доводи у везу с 
невербалним (друштвеним или културним) контекстом који одређени жанр чини 
могућим (Mengeno 2009: 18–19; 33; 68). Иако се користи и термин „текстуални жанр” 
(genre de texte) (Mengeno 2009: 68), Д. Менгено прави разлику јер „дискурс не може да 
буде предмет чисто лингвистичког приступа” (Mengeno 2009: 44) и представља „спој 
текста и његовог контекста” (Mengeno 2009: 45). По Д. Менгеноу, додирна тачка 
текстуалне лингвистике, која проучава кохеренцију и кохезију текста, и анализе 
дискурса, јесте кохеренција, јер „да би један текст био кохерентан, мора се довести 
у везу с глобалном намером” (Mengeno 2009: 25–26), што је нераздвојиво од жанра. 
Ж. М. Адам такође говори о преплитању ове две дисциплине – како се текстуална 
лингвистика занима за оно што је заједничко различитим текстовима неког корпуса, 
предмет њених истраживања нису само сличности и разлике које се могу приметити 
унутар типова текстова, него и жанрова текстова/дискурса (Adam 2011: 19).

9 Превод документа Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, 
enseigner, évaluer (CECR 2001) објављен је у Црној Гори под називом Zajednički 
evropski okvir: učenje, nastava, ocjenjivanje (2003). Отуда у раду користимо скраћени 
назив (Заједнички европски оквир или само Оквир) и акроним ZEO и цитирамо 
према преводу.
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1992: 64). Ж. М. Адам говори о текстовима „с фиксним плановима” (Adam 
2008: 166) и о „породици текстова” који „говоре да/како да се уради”, 
којој, поред „свих облика дидактичког дискурса” (Adam 2001а: 25–26), 
што значи и припреме за час (иако се експлицитно не помиње), припа-
дају кухињски рецепти, упутства за употребу, разни приручници, пра-
вилници, водичи, хороскопи итд. Иако их је првобитно посматрао као 
специфичне типове текстова, почев од 1992. године Ж. М. Адам говори 
о заповедно-инструктивним жанровима, у којима има и дескрипције и 
нарације10 (Adam 2001а: 12). У плановима таквих текстова, Ж. М. Адам 
види једну додирну тачку, коју ћемо превести као „визуелна читљивост” 
(vi-lisibilité), а која подразумева „изразито јаку типографску сегмента-
цију” (Adam 2001а: 25; 2001б: 24), то јест употребу карактера различитих 
величина и боја, алфанумеричких знакова (бројеви, слова, специјални 
симболи – кружић, квадрат) и/или новог реда, употребу схема, оквира и 
слично, што све има за циљ подстицање бржег читања – јер је план тек-
ста очигледнији (Adam 2011: 247) – а, пре свега, деловања. Све наведене 
карактеристике лако су уочљиве у припреми за час, као врсти дидак-
тичког дискурса, који Адам изричито помиње у вези с „типографском 
макросегментацијом” (Adam 2001б: 24).

За инструктивне текстове, чији је прагматички циљ подстаћи 
примаоца поруке да нешто уради/каже ( faire faire, faire agir, faire dire), 
карактеристична је употреба императива, инфинитива, футура и пре-
зента. Све те текстове пише неки стручњак, али „експлицитних тра-
гова субјекта исказивања нема у исказима” (Adam 2001: 22), у највећем 
броју случајева. Сви ови процедурални текстови имају неки практични 
циљ, они треба да „олакшају неки задатак и да воде његовом остварењу” 
(Adam 2011: 227), за шта је потребно да писац и читалац владају истом 
материјом и стручном лексиком (Adam 2001б: 23; Adam 2011: 227; 246).

Неки од тих текстова могу да садрже набрајање, наводи Ж. М. Адам 
(Adam 2001а: 13). Такве текстове Е. Рикоа третира као врсту докумен-
тарних или информативних текстова, у којима се информације излажу у 
одређеном временском редоследу, те садрже маркере за набрајање (Rikoa 
2019: 180), чија се вредност, запажа Ж. М. Адам, некад стапа с времен-
ском (Adam 2008: 116): „прво” (d’abord, premièrement, en premier lieu), 
„затим” (ensuite, puis), „на крају” (enfin) и слично.

Из методичке тачке гледишта, писање припреме за час припада 
функционалном писању, „које саопштава, информише и објашњава” 
(Bertokini, Kostanco 2013: 28), а не креативном11, односно представља 

10 Ж. М. Адам творац је најпознатије типологије текстова, у којој је, првобитно, међу 
осам типова текстова, уврстио и заповедни тип (Rober 2008: 196), да би касније, у 
делу Les textes : types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et 
dialogue, из 1992, говорио о пет прототипова секвенци – наративној, дескриптивној, 
експликативној, аргументативној и дијалошкој.

11 За креативно писање П. Бертокини и Е. Костанцо кажу да „није само писање рома-
нописаца и песника, него и свих оних који воле поигравање језиком и његовим бес-
крајним могућностима” (Bertokini, Kostanco 2013: 28). O. Дурбаба говори о подели 
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конвергентну продукцију која „упућује на сасвим одређени модел, како 
с прагматичке тако и с лингвистичке тачке гледишта” (Daj, Stirman 2014: 
171). Реч је о вођеној продукцији, јер се студентима предлаже модел за 
имитирање и матрица за испуњавање – најчешће табела чији су редови 
и колоне насловљени.

МЕТОДОЛОГИЈА
Да бисмо одговорили на питање о специфичностима писане при-

преме за час, као потенцијалним тешкоћама студената приликом усва-
јања вештине писања ове, за њих, нове врсте текста, анализирамо три 
врсте дидактичког дискурса: припрему за час из часописа Le Français 
dans le monde (Dikro 2015), уџбенике намењене образовању наставника 
француског као страног језика, истих ауторки (Daj, Stirman) и исте кон-
цепције, Écrit et gestion du tableau : de la compréhension à la production 
(2014) и Oral et gestion du tableau : de la compréhension à la production (2017) 
и приручник за наставнике из уџбеничког комплета Club@ados 4 (Fulon 
2021). Унутар изабраног узорка вршимо селекцију садржаја у којем 
региструјемо следеће јединице анализе: карактеристике исказивања, 
лингвистичке и типографске карактеристике. На одређивање ових једи-
ница анализе садржаја нарочито је утицао рад Ж. Петио о дискурсу и 
тексту, односно о методологији анализе дискурса (Petio 2004a: 165–174), 
илустрованој примером анализе једног писаног жанра, репортаже (Petio 
2004b: 175–201). Та два текста узета су као референтна за одређивање 
категорија за описивање жанрова дискурса и у публикацији Niveau B2 
pour le français (Beako et al. 2004: 54–56)12, што је пак референтни доку-
мент за учење и наставу страног језика на нивоу Б2, који би требало да 
поседују студенти у тренутку обучавања за наставнике.

За корпус овог дескриптивног истраживања изабрали смо реле-
вантне текстове за наставу глотодидактичких садржаја који садрже 
карактеристике које нас посебно занимају, односно који доприносе одго-
вору на постављено питање.

Први текст из корпуса узет је из часописа с вишедеценијском тра-
дицијом – Le Fraçais dans le monde, намењеном превасходно наставни-
цима и ученицима француског као страног и другог језика, који у сва-
ком броју предлаже припреме за час (fiches pédagogiques). За анализу 
бирамо припрему названу „Радити на граматичкој концептуализацији” 
(Travailler la conceptualisation grammaticale), предвиђену за језички 

на комуникационо-функционално и персонално-креативно писање (Durbaba 2011: 
196), а Е. Дај и М. Стирман о конвергентном и дивергентном писању (Daj, Stirman 
2014: 171–172). Испуњавање формулара вид је конвергентне, функционалне продук-
ције, на пример, док би писање слободног састава или хаику песме припадало персо-
налном, дивергентном, односно креативном писању.

12 Реч је о документу у којем се иначе пописују лингвистички облици неопходни за 
комуникацију на језичком нивоу Б2, а који поменути текст Ж. Петио користи као 
својеврсни модел за описивање жанрова дискурса.
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ниво А2. Није назначен узраст, али се у опису одвијања часа користи 
реч élèves, што указује на ученике основне школе. У њој се, корак по 
корак, описује план извођења часа током којег ученици треба да раде 
на комуникативним ситуацијама у којима се изражавају наређење и 
савет, односно у којима је потребно користити императив (баш као у 
писању налога13 у припреми за час). Избор управо ове, а не неке друге 
припреме, мотивисан је првенствено уочавањем могућности да се, у 
релативно кратким примерима, покаже неколико карактеристика ана-
лизираног жанра. Реч је о неслучајном одабиру намерног и типичног 
узорка, „za koji se pretpostavlja da je po karakteristikama najpribližniji 
reprezentativnom uzorku” (Popadić et al. 2018: 214).

Два савремена уџбеника намењена образовању наставника фран-
цуског као страног језика не садрже праве припреме за час, али се из 
њихових детаљних описа одвијања различитих часова, на различитим 
језичким нивоима, од А1 до Б1, могу извући елементи које садржи и 
писана припрема за час. Овај узорак намерно бирамо јер представља 
одговарајући извор података, информативан је.

Скоро све лингвистичке особености припреме за час могуће је про-
наћи и у било ком приручнику за наставнике. Примере смо одлучили да 
потражимо у неслучајном, пригодном узорку, тј. погодном зато што нам 
је доступан – приручнику из уџбеничког комплета Club@ados 4, који се 
тренутно користи у осмом разреду неких наших основних школа. 

АНАЛИЗА ДИДАКТИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА
Исказивање

У припреми из часописа уочили смо да је прималац инструкција 
„невидљивог” стручног лица које пише означен именицом „професор”, 
затим и одговарајућом заменицом (il):
(1) Le professeur commence par donner des ordres aux élèves. Par exemple: 

« Ouvrez le livre. Lisez le deuxième paragraphe. Répète la phrase. Écoutez. 
Faites l’exercice... etc. »

 Il inscrit au fur et à mesure ces phrases sur le tableau... (Dikro 2015: [77])
Даље у тексту, приметили смо безличне конструкције – „могуће је”, 

„важно је”, „треба/потребно је затражити од њих” (il est possible de, il est 
important de, il faut leur demander de14...), као и заменицу on – „онда се од уче-
ника затражи да уоче”, „затражи се од њих да напишу” (on demande alors 
aux apprenants de repérer, on leur demande d’écrire…). У другим примерима, 
коришћени су инфинитиви (2) и, у још економичнијој варијанти, именице 
(3), које се графички издвајају тако што је испред њих стављен број: 

13 Осим термина „налог”, за исти појам у нашој средини користе се још и следећи 
називи: „радни налог”, „упутство”, „упутство за рад”, „упутство за решавање зада-
така” (Brajović 2021: 12).

14 Конструкција глагола demander такође завређује пажњу, јер представља једну од 
честих грешака студената чији је матерњи језик српски.
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(2) Faire ensuite un exercice de fi xation et de réemploi, en utilisant dans un 
premier temps les exercices de transformation, de substitution, puis des 
exercices de type plus communicatif, en faisant travailler les élèves en 
tandem sur l’écriture d’un dialogue […]

Ce type d’exercice peut être fait à l’écrit mais aussi à l’oral. (Dikro 2015 : [78])

(3) 1 Observation et description de la photo […] 5 Lecture du texte […] (Daj, 
Stirman 2017 : 87)

„Визуелна читљивост”
У примеру (1), наставникове речи/налози, његов директни говор 

визуелно се издвајају из описа његових радњи, додуше, уз непотребну 
употребу и курзива и знака навода. У примеру (4), налози су истакнути 
употребом уводнe речи „питање”, написане масним словима, иза које 
су стављене две тачке, а затим следи налог унутар знака навода (Daj, 
Stirman 2014 : 15):
(4)

ACTES ET PAROLES DE 
L’ENSEIGNANT

CONCRÉTISATION AU TABLEAU

1 Identifi cation du document
AVANT TOUTE LECTURE DU TEXTE
L’enseignante montre le document pour 
qu’il soit regardé dans sa forme générale 
ou image formelle.

Question15 : « Regardez, qu’est-ce que 
c’est ? » → Une lettre.

Un trait délimite le schéma de la lettre. 

Deux espaces sont réservés de chaque 
côté du schéma :
٠ à gauche, pour placer les composantes 
fonctionnelles de la lettre ;
٠ à droite, pour placer les 
éléments linguistiques ou énoncés 
correspondants.16 

У примеру (4), уочили смо и један од начина навођења очекиваних 
ученичких одговора – употребом стрелице (овде још и болдоване). То 
могу бити и задебљана слова речи које уводе очекиване одговоре, а то су, 
у примеру (5), „индиције које треба уочити” (indices à relever):
(5) Consigne  : «  Je vais vous proposer de lire encore la lettre. Et, en petits 

groupes de deux personnes, je vous demande de trouver les activités. »
 Indices à relever : on a loué des vélos – on a fait un tour de la ville […] (Daj, 

Stirman 2014: 16)
Лакше уочавање плана текста постигнуто је, у примеру (4), и насло-

вима и поднасловима, написаним великим или подебљаним словима, 

15 Болдујемо реч и стрелицу који су у оригиналу написани плавом бојом.
16 Слика табле, чији смо опис овде пренели, дата је нешто касније у уџбенику (на стр. 19).
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који уводе опис сваке активности и указују на њихов циљ и етапе рада у 
остваривању тог циља.

Опис и „цртање” изгледа табле
Приметили смо, у примеру (4), и да је опис одвијања једне етапе часа 

праћен паралелним описом изгледа табле за ту етапу, што је поступак 
који треба примењивати и приликом писања припреме за час. 

Као што се може видети већ из наслова уџбеника Écrit et gestion du 
tableau : de la compréhension à la production и Oral et gestion du tableau : de 
la compréhension à la production, велика пажња поклоњена је организа-
цији садржаја на табли, коју наставник треба да користи као средство у 
раду на разумевању и продукцији текста (при чему матрица за продук-
цију остаје на табли и као подсетник о критеријумима за евалуацију 
ученичких текстова). Ови уџбеници садрже, дакле, бројне примере 
описа и схематизованих приказа табле (приказ табле може се видети 
и у припреми из овог корпуса, али га, због ограниченог простора, не 
преносимо). Између осталог, указује се на предности: исписивања син-
тагми у истој оси, вертикалној и/или хоризонталној, у зависности од 
онога што се жели истаћи; употребе слова различите величине и боја; 
подвлачења (пуним и испрекиданим линијама); заокруживања наста-
вака, речи или пасуса; исцртавања табела, било да је реч о раду на 
разумевању текстова или граматици.

Формулације налога
Задатак да се претпостави о којој је врсти текста реч, на пример, у 

посматраним уџбеницима формулисан је другачије на почетним ниво-
има А1 и А2 у односу на ниво Б117, али идентично на нивоу А1 и А2. 
Пример (4) садржи питање намењено нивоу А2.118 (и реалистичан оче-
кивани одговор), идентично оном које смо пронашли и за ниво А1 (Daj, 
Stirman 2014: 101), за који пак проналазимо још једну, сличну и једнако 
једноставну формулацију: 
(6) «  Qu’est-ce que vous avez écouté? C’est quoi ce document? → Une 

conversation téléphonique. » (Daj, Stirman 2017 : 69 ; 71)
Исто питање, упућено нивоу Б1, формулисано је мало сложеније:

(7) Consigne : « Nous allons écouter un document audio. […] Vous allez me 
dire ce que c’est comme type de document ? » (Daj, Stirman 2017 : 88)
У примерима (5) и (7) уочили смо, такође, „фини” начин задавања 

задатака, пријатнији за ученике, исказан блиским футуром, уместо 
императивом.

17 Битан је, такође, и узраст, али не и у овом конкретном примеру који наводимо. 
Иначе, часови описани у овим уџбеницима намењени су одраслим полазницима.

18 Нивоу А2 намењени су и налози из примера (1).
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Остале лингвистичке карактеристике
У примерима налога приметили смо, дакле, употребу блиског футура 

(5, 7) и императива (1, 4), али и презента (5). Ван налога, карактеристична 
је употреба презента (1, 4), инфинитива (2), пасивних конструкција (2, 4), 
као и фактитивне перифразе (у примеру 2, en faisant travailler). 

Пример (2) садржи и бројне појмове и термине из области дидак-
тике француског као страног језика, које студенти треба да усвоје, као 
и карактеристичне конекторе (ensuite, puis, dans un premier temps), лако 
уочљиве и у текстовима приручника за наставнике. Из приручника у 
оквиру уџбеничког комплета Club@ados 4 издвојили смо везник une fois 
(que) („кад”, „пошто”, „чим”), чест у ове две врсте дидактичког дискурса19:
(8) Une fois que le plan a été défi ni, les élèves doivent se répartir les rôles pour la 

rédaction de chaque partie de l’exposé et pour la recherche d’illustrations. 
Une fois ce travail réalisé, donnez-leur du temps pour qu’ils préparent leur 
présentation orale […] (Fulon 2021 : 52)

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК 
Анализа изабраног дидактичког материјала указује на неколико 

карактеристика припреме за час и елемената из сродних дидактичких 
текстова који се могу примењивати и у писаној припреми за час: 
– изостанак трагова исказивача, првог лица једнине, и означавање 

примаоца упутстава именицом „наставник” и заменицом трећег 
лица једнине; не види се ко пише зато што је битно у први план ста-
вити „знање”, инструкцију, те се у ту сврху употребљавају, такође, 
као и у другим текстовима из исте породице заповедно-инструктив-
них жанрова (али и у разним универзитетским жанровима), замени-
ца on, безличне конструкције, инфинитиви, именице, пасив; 

– графичко истицање плана текста, које Ж. М. Адам, како смо виде-
ли, назива „визуелном читљивошћу” – употребом броја, на чијем 
се месту могао наћи и неки други алфанумерички знак, као што је 
кружић, или употребом масних и великих слова, курзива или знака 
навода, стрелица – које представљају вероватно најбољи, тј. најеко-
номичнији и најуочљивији начин увођења очекиваних ученикових 
одговора; 

– важност описивања изгледа табле и њеног схематизованог приказа 
за сваку етапу часа; 

– значај формулисања налога тако да они буду прилагођени језич-
ком нивоу ученика и тако да их ученици не схвате као „наређење” 
– функцију ублажавања „наредбе”, у комбинацији с брижно одабра-

19 Овај текст, дакле, могао би се наћи и у некој припреми за час, с малом модифика-
цијом у другој реченици – уместо императива, ставио би се инфинитив (а уместо 
заменице – именица).
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ном речју „предложити”, понекад има блиски футур;

– употребу глаголских времена (блиски футур, презент), начина (им-
ператив, инфинитив), стања (пасив), конектора, фактитивних пери-
фраза заједничких свим заповедно-инструктивним жанровима;

– присуство стручне терминологије, што је, такође, једна од специ-
фичности језика струке и свих заповедно-инструктивних жанрова.
Добијени резултати указују на потребу да се увођење у писање 

припреме за час брижљиво испланира у образовању будућих настав-
ника, с обзиром на то да са наведеним карактеристикама нису имали 
прилике да се раније упознају и да није извесно да би их све усвојили 
само посматрањем узорака, без вођеног уочавања правилности. Било 
би потребно да писању претходи аналитичко/рефлексивно разумевање 
модела (Beako 2007: 230), али и припремна фаза с активностима сензиби-
лизације, чији би циљ био активирање знања ученика везаних за сродне 
жанрове, њима познате из матерњег или неког другог језика (савладаном 
најмање на нивоу Б1), односно активирање њихове етнолингвистичке 
компетенције (Beako 2007: 231).

Будући да су неки други заповедно-инструктивни жанрови студен-
тима француског језика ближи од писане припреме за час, сензибилиза-
ција студената за нови жанр могла би започети разговором о особено-
стима ових текстова, затим и указивањем на сличности са припремом 
за час, тим пре што су оне бројније него разлике. На пример, предви-
дљива структура у припреми за час, у хороскопу и кухињском рецепту; 
употреба инфинитива и временских конектора у припреми за час, 
кухињским рецептима и упутствима за употребу; схематски прикази у 
упутствима за употребу и прикази „конструисања” табле у припреми за 
час, као и употреба алфанумеричких симбола. Уколико се студентима 
не би скренула пажња на то да је потребно да своје писане припреме за 
час учине „визуелно читљивим”, мали број би самостално применио у 
моделу виђену типографију, као што мали број студената у компјутер-
ски рађеним текстовима користи знаке навода по француском право-
пису (« »), иако их текстови које читају садрже. У дидактичкој литера-
тури могуће је пронаћи и вежбања20 чији је циљ сензибилизација студе-
ната за начин представљања текста/изглед странице (нови ред, велика и/
или подебљана слова, кружићи на почетку реченице) и употребу знака 
интерпункције, што све доприноси текстуалној кохезији.

Затим би се, наравно, указало и на разлике, односно на специфич-
ности припреме за час, као што је употреба именице „наставник”, одно-
сно заменице трећег лица једнине, за означавање субјекта који прима 
„упутства” (у тексту) „невидљивог” стручног лица и, с друге стране, при-
суство налога намењених ученицима. Налози означавају „специфичну 
дидактичку интеракцију”, с обзиром на „асиметричну и хијерархизо-
вану вредност размене”, коју је, истичу Ж. П. Кик и И. Грика, неопходно 

20 На пример в. Eren Balme, Enao de Lege 1992: 231 или Iden 2013: 64–66.
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планирати (Kik, Grika 2013: 135). Налози морају бити „прилагођени 
когнитивним способностима ученика” (Kik, Grika 2013: 136), али и јези-
чким – приликом писања налога треба водити рачуна да лексика буде 
прецизна и позната ученицима, а морфосинтакса једноставна (ibid.), 
нарочито у раду с почетницима. У налозима је, дакле, потребно видети 
да студент/наставник свој говор уме да прилагоди узрасном и језичком 
нивоу ученика. Иако се у припреми за час, као и у другим, њој сродним 
жанровима, користи стручна терминологија, у налозима који се плани-
рају дати ученицима неопходно је изоставити или „дозирати” употребу 
стручних термина, о чему не размишљају аутори других заповедно-ин-
структивних текстова. Тај проблем прилагођавања језика тешко је 
решив у иницијалном образовању наставника, иако се то очекује још на 
нивоу Б2 (Beako 2007: 135); на томе се свакако мора радити, између оста-
лог указивањем на једноставније и мало сложеније примере формула-
ције истих налога/питања, као и на формулације које доприносе повољ-
ној клими за рад у учионици. Да нисмо ограничени простором, могли 
смо направити неки списак и класификацију налога из анализираног 
приручника, чије би формулације могле бити од користи студентима, а 
можда и истраживачима.

Такође, будући да је реч о писаном тексту, нема потребе да се у налог и 
очекиване одговоре ученика убацују одлике усменог језика, као што се то 
не ради ни иначе у сличним писаним текстовима, попут дневника праксе 
(Manžjant, Parpet 2011: 154). Мислимо, првенствено, на специфичне конек-
торе, „маркере који структуришу конверзације” (bon, ben, alors)21.

Да би се образац припреме за час могао испунити садржајем, неоп-
ходно је студенте прво упутити у основне дидактичке принципе вођења 
часа страног језика. У следећој етапи, предложило би се, као што је речено, 
посматрање и анализа модела, али и „испуњених образаца” студената 
претходних генерација, с коментарима наставника. Рад на плану при-
преме за час могуће је, на пример, осмислити предлагањем активности 
препознавања/реконструкције исправног редоследа делова припреме, која 
је студентима дата са испретураним редоследом делова. Осим о редоследу 
фаза часа, са студентима се, по урађеном задатку, коментаришу циљеви 
сваке етапе, као и јаке и слабе тачке посматраних припрема. Добро је дати 
не само узорне примерке него и оне мање успеле (са избрисаним именом 
аутора), како би се причало и о томе како не треба писати, шта је смислено, 
шта обавезно, шта сувишно, итд. Наиме, један од највећих проблема јесте 
и проналажење равнотеже између недореченог – јер су студенти често 
уверени да се „ствари подразумевају” – и баналног, односно опширног 
преношења пројекције дијалога са ученицима.

Затим се привлачи пажња студената на исказивачке и графичке 
карактеристике, кохеренцију и кохезију – глаголска времена, пасусе, 

21 Ове се речи, блиске текстуалним организаторима (Adam 2008: 120; Mengeno 2009: 
32), подводе под појам phatiques, који, као именица, означава „скуп поступака које 
користи говорник како би обезбедио слушање свог саговорника” (Kerbrat-Orekioni 
1990: 18 u: Mengeno 2009 : 96).
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конекторе, знаке интерпункције. С глобалне текстуалне целине, прелази 
се потом на посматрање реченица, а битни елементи реченичног нивоа 
су: „редослед речи, конструкција глагола с предлозима, конструкција 
врста реченица (одрична, упитна, узвична), конструкција сложених 
реченица” (Lari 2003 u: Iden 2013: 125). У овој фази, корисно је студен-
тима предочити типичне грешке српских ученика француског језика. 
Битно је и уочавање, унутар реченица, учесталих структура, лексичких 
и граматичких, уз константно упознавање с терминологијом (метајези-
ком). Није на одмет упутити студенте и на консултовање дидактичких 
речника (на пример, у овом тексту цитирани Роберов Практични реч-
ник дидактике француског као страног језика).

Од изузетне је важности нагласити студентима да, приликом писања 
припреме, мисле на двоструког „примаоца” поруке – с једне стране то 
је предметни наставник на факултету, коме треба да покажу да владају 
материјом, а с друге, замишљени наставник који, по њиховој припреми, 
треба да одржи час. Због те неопходности одговарања на очекивања дво-
струког примаоца, између осталог, ову активност у факултетском шко-
ловању многи студенти доживљавају као прилично тешку.

У раду са студентима, пожељно је варирати облике рада, то јест 
предвидети, и у фази писања и у фази евалуације и корекције студент-
ских припрема за час, и рад у пару и у групи и самосталан – управо тим 
редоследом (Beako 2007: 239). У сарадњи с другима, истичу Ж. М. Манж-
јант и Ш. Парпет, долази до „’десакрализације’ чина писања и богаћења 
знања” (Manžjant, Parpet 2011: 168).

Нове технологије могу допринети развијању дидактичке дискурзивне 
компетенције студената: на интернету је могуће наћи сајтове22, он-лајн 
курсеве23, друштвене мреже24 и платформе25 с корисним дидактичким 
текстовима (на које би упутио сам наставник), али и речницима, корек-
торима и сличним „алатима” који доприносе бољем језичком обликовању 
текста (Iden 2013: 133–137). Разне платформе, попут Мудла, користе се на 
факултетима за постављање одговарајућих текстова и активности.

Писати на страном језику није лако без обзира на достигнути 
језички ниво. Задатак је још тежи уколико се састоји у писању нове врсте 
текста, као што је студентима припрема за час, и ако у том тексту треба 
употребити термине за означавање појмова који још нису у потпуности 
усвојени. Због тога је потребно размишљати о потенцијалним тешко-
ћама студената и о начинима који ће им олакшати извођење ове захтевне 

22 На пример:
 <https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle>; <https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/

rubrique/apprendre/objectif/enseigner-le-francais-2708/editorial/article_pedagogique>; 
 <https://savoirs.rfi.fr/fr/recherche/rubrique/apprendre/editorial/dossier>, консултовано 

23. 9. 2021. 
23 На пример MOOC U Liège « Moi prof de FLE ».
24 На пример друштвена мрежа коју предлаже Француски институт, на адреси <https://

ifprofs.org/>, консултовано 23. 9. 2021.
25 На пример <http://francolab.ca/fiches>, консултовано 23. 9. 2021.
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активности. Логични почетни корак састоји се у анализи  писане при-
преме за час (као жанру дидактичког дискурса), што се поклапа с пре-
дложеним поступцима у дисциплинама француски као језик струке и 
француски за посебне намене, као и у повезивању с њој сродним жанро-
вима. У планираном наставку овог истраживања, које ће бити усмерено 
ка освешћеним и неосвешћеним тешкоћама студената, упоредићемо 
одговоре анкетираних студената о писању припреме за час с резул-
татима анализе њихових писаних припрема, те би изнете практичне 
импликације овог истраживања могле бити допуњене, а у циљу што 
квалитетнијег формирања будућих наставника француског као страног 
језика у Србији.
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Jelena B. Brajović
THE ANALYSIS OF DIDACTIC DISCOURSE IN THE FRENCH 

LANGUAGE LESS ON PLANS
Summary

e aim of this descriptive, non-experimental research is to highlight certain characteris-
tics of writing a lesson plan, significant for students of French - future French language teach-
ers, as a new text type which is being compared to writing genres students are already famil-
iar with, especially with a commanding-instructive one. e conceptual framework for the 
research is provided by French for specific purposes, a specific branch of French as a foreign 
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language, i.e. by the disciplines that contributed to its development – text linguistics and dis-
course analysis. In order to achieve the set objectives, the standard procedure within French 
for specific purposes was applied – a linguistic analysis of the relevant material: a lesson plan 
preparation model in a glottodidactic journal Le Français dans le monde, two textbooks used 
for future French language teachers education (Écrit et gestion du tableau: de la compréhen-
sion à la production; Oral et gestion du tableau: de la compréhension à la production) and one 
teacher handbook (Club@ados 4). e research results show certain enunciating, graphic and 
linguistic characteristics, for example: the absence of enunciator’s hints; the usage of on as 
a pronoun, the usage of impersonal constructions, infinitives, nouns, the passive voice; the 
usage of the imperative and ’the near future’ in instructions, as well as the usage of certain 
connectors and professional terms, graphic highlighting in the text plan and schematic pres-
entation of the whiteboard, etc. e conclusion is that the numerous elements students should 
pay attention to, demand both the preparation phase, which activates their ethnolinguistic 
competence, and the careful planning of the gradual introduction into the lesson plan writing 
techniques.

Keywords: writing a lesson plan, the French language teacher training, French for specific 
purposes, commanding-instructive genres

Примљен: 9. фебруар 2022. године
Прихваћен: 16. децембар 2022. годи не
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Милена М. Видосављевић1

Институт за српску културу Приштина – Лепосавић

АНАЛИЗА МУЛТИМОДАЛНИХ АКТИВНОСТИ 
СТУДЕНАТА ХИСПАНИСТИКЕ2, 3

Мултимодалност у настави све више придобија пажњу у савре-
меним истраживањима и научној литератури. Она представља 
посебну комуникацију која се ослања на модове, налик сликама, 
графиконима, аудио записима, видео записима, мапама итд. који 
међусобном комбинацијом стварају одређена значења. Како би 
се модови адекватно комбиновали неопходна је мултимодална 
писменост. Поменута писменост у настави помаже ученицима да 
креирају мултимодалне текстове и задатке у дигиталном окру-
жењу. Стога је циљ овог рада да се испита како се студенти прве и 
друге године студија хиспанистике Филолошког факултета у Бео-
граду сналазе у дигиталном окружењу при раду на мултимодалном 
задатку, на који начин користе дигиталне алате и шпански језик. 
Студентске презентације представљене су и снимљене путем Zoom 
платформе те су подаци прикупљени помоћу посматрања истра-
живача. Такође, истраживачка метода која је коришћена за сврхе 
истраживања јесте анализа аутентичних материјала из наставе. 
Студенти прве године представили су тему о здрављу на шпан-
ском језику путем Moodle платформе, док су студенти друге године 
презентовали и креирали сопствену виртуелну туру на шпан-
ском језику помоћу Padlet платформе. За анализу мултимодалних 
активности коришћен је критеријум који се односи на употребу 
модова и креирања мултимодалних текстова. Резултати анализе 
показали су да се већина студената одлично снашла при изради 
мултимодалних активности, да је користила модове на креативан 
начин, као и да је у овом случају било могуће реализовати овакав 
вид активности јер су студенти поменутог факултета и студијског 
програма навикли на честу примену нових технологија, радећи на 
задацима и користећи шпански језик.

Кључне речи: мултимодалност, мултимодална писменост, 
настава, ученици, страни језици, шпански језик

1. УВОД
Нове технологије изнова и свакодневно мењају образовање и 

наставу. У прилог томе, јављају се нови приступи и комуникације међу 
1 mika_vido_88@yahoo.com
2 Рад је настао у оквиру научноистраживачког рада НИО по Уговору склопљеним са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја број: 451-03-68/2022-14 од 17. 
01. 2022. године.

3 Рад потиче из докторске дисертације под називом „Улога наставника у примени и 
развоју мултимодалног учења у настави страних језика” која је одбрањена 7. 9. 2021. 
године на Филолошком факултету Универзитета у Београду, под менторством проф. 
др Ане Јовановић. 

mailto:mika_vido_88@yahoo.com
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којима се издваја и мултимодалност као феномен комуникације која се 
ослања на модове или семиотичке ресурсе. Од суштинске је важности 
знати како радити са модовима, у које спадају текстови, слике, видео и 
аудио записи, графикони, звукови, боје и слично. Отуда и потреба да се 
све више истражује поменута тема и у оквиру наставе страних језика, 
тачније, на часовима шпанског језика. 

Наиме, Мегнасн и Гадхи (2019: 127) коментаришу да млађе генера-
ције, назване дигиталне, неретко користе нове технологије, читају и кре-
ирају текстове које садрже комбинацију писања, покретних слика, звука 
и све то путем мобилних телефона, таблета, рачунара. Сходно томе, циљ 
овог истраживања јесте да се испита како се данашњи студенти млађих 
генерација сналазе у дигиталном окружењу при раду на мултимодалном 
задатку, на који начин користе модове, дигиталне алате и креирају мул-
тимодалне текстове користећи шпански језик. 

У прилог томе, најпре се у раду даје осврт на појам мултимодално-
сти, модова и мултимодалне писмености, као и на мултимодалне тек-
стове у настави. Надаље је фокус на самом истраживању које је обављено 
са студентима хиспанистике на Филолошком факултету Универзитета у 
Београду. Представљена је коришћена истраживачка метода, затим, циљ 
истраживања, опис метода прикупљања података и критеријум анализе. 
У наставку су представљена два мултимодална задатка/пројекта сту-
дената као и дискусија о добијеним резултатима путем квалитативног 
истраживања. 

2. МУЛТИМОДАЛНОСТ, МОДОВИ И МУЛТИМОДАЛНА 
ПИСМЕНОСТ
Адами (2016: 451) објашњава да мултимодалност представља кому-

никацију која се ослања на модове који служе да креирају значења. 
Наиме, модови налик сликама, звуку, боји, покрету и слично органи-
зовани су ресурси који у комбинацији са текстовима креирају одређена 
значења и као такви заслужују пажњу.

Феномен мултимодалности посматра се из различитих теоријских 
поставки и у том смислу Џевит (2014) наглашава да се скоро свака фоку-
сира на следеће четири претпоставке: а) свака комуникација јесте мул-
тимодална; б) анализе које су искључиво фокусиране на језик не могу 
адекватно објаснити одређено значење; ц) сваки је мод специфичан и 
испуњава комуникативне потребе и д) сви модови заједно се слажу и 
допуњују приликом креирања значења, те је од велике важности разу-
мети њихове односе како би се разумела порука комуникације.

Дакле, важни елементи мултимодалности, тј. модови, разврстани су 
у пет категорија од стране New London групе 1996. године. Том приликом 
уврштени су и истакнути елементи визуелног дизајна, аудио дизајна, 
дизајна језичких елемената, елементи гестикуларног дизајна и елементи 
просторног дизајна. У вези са поменутим, категорија визуелног дизајна 
укључује слике, боје, фонтове, графиконе, текстове, симболе икона, што 
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је и уобичајено јер дизајнери мултимодалности радо бирају слике као 
важне визуелне елементе како би се одређена порука и значење још више 
истакли (Bao 2017: 80).

Што се тиче аудио дизајна и аудио елемената, Бао (2017: 80) додаје 
да се они лако идентификују. Овој категорији припадају позадинска 
музика, материјали за слушање, као и волумен и ритмичност. Њихова 
улога огледа се у томе да процес читања олакшају и учине још јаснијим. 
Надаље, Бао (2017: 80) спомиње и елементе лингвистичког дизајна који 
обухватају обликовање речника, креирање колокација, значења речи, 
дизајн информационих структура и кохерентних односа, модалитет и 
транзитивни дизајн. Овој категорији припадају и дизајн интонације, 
ритма, акцента итд. који се користе за привлачење пажње и предста-
вљање детаљних информација.

Коначно, као битне елементе мултимодалности, Бао (2017: 80) пред-
ставља и гестикуларне елементе и елементе просторног дизајнирања. 
Наиме, гестикуларни елементи обухватају понашање, гестове, кинесте-
тику и служе да прикажу одређено значење и осећања учесника путем 
покрета тела у виду става, израза лица, синхронизације усана, погледа 
и слично. С друге стране, елементи просторног дизајнирања укључују 
дизајн окружења, на пример, учионице и подешавање мултимодалних 
креација, односно, производа ученика израђених током њихових актив-
ности и задатака.

С тим у вези, неопходно је осврнути се и на мултимодалну писме-
ност која је у вези са мултимодалношћу и модовима. Ова врста писме-
ности представља способност употребе поменутих модова и уз помоћ 
ње могуће је распоредити модове у складу са контекстом. У прилог томе, 
Вaн Лувен (2017: 118) закључује да је мултимодална писменост заправо 
заснована на знању о томе шта се све може урадити са модовима и на 
који се начин могу укључити у мултимодалне текстове како би истакли 
одређену поруку.

3. МУЛТИМОДАЛНИ ТЕКСТОВИ 
Крес и Вaн Лувен (1996) објашњавају да је комуникација кроз исто-

рију одувек била мултимодална али да се највећа важност придавала 
вербалном језику и писању. Данас је пак утицај нових технологија про-
менио комуникацију и креирање текстова, те се све више уочава да су 
текстови мултимодални и да је неопходно више модова како би се обја-
снило одређено значење. Уз помоћ многобројних платформи и сајтова, 
мултимодалне текстове могуће је објављивати како би били видљиви 
разноврсној публици у дигиталном окружењу. 

Мултимодални текстови део су наше свакодневнице, те и наставе и 
образовања, и они креирају значења путем употребе више модова попут 
боја, слика, звука и тако даље. С тим у вези, Вaн Лувен (2008) скреће пажњу 
на то да ова врста текстова, такође, знатно утиче на употребу језичких 
ресурса. Наиме, писање мења своје досадашње функције, те је, на пример, 
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лексика интегрисана у визуелне синтагме, води се рачуна о фонту слова, 
користе се хиперлинкови, док се говорна комуникација одвија путем 
видео-чета, користи се режим слике и остале интерактивне функције као 
у коментарима на Facebook-у. У том погледу, овакав измењен семиотички 
пејзаж, како Адами (2016: 453) описује, суштински доприноси да мулти-
модалност буде видљива и присутна као феномен савремене комуника-
ције који објашњава данашње стварање значења у комуникацији.

У циљу стварања мултимодалних текстова, Џевит и Крес (2003) 
дефинишу четири аспекта у виду материјалности, оквира, дизајна и про-
дукције. Материјалност обухвата ресурсе који су неопходни да се пред-
стави значење мултимодалних текстова као што су фотографије, музика, 
идеје, концепти, како би се што веродостојније истакла одређена порука 
на више начина. 

Што се оквира тиче, Крес и Вaн Лувен (2001) наводе да служи да 
дефинише на који начин визуелне композиције функционишу заједно, 
како су поређане, да ли су повезане или су у дисконтинуитету. Веб стра-
ницама, Power Point презентацијама, дигиталним филмовима у којима 
мултимодални текстови доминирају, оквир или framing неопходан је 
како би се боље изабрале и поставиле слике, при чему се води рачуна о 
њиховој величини, као и о тексту и типу фонта, а све са сврхом пости-
зања пласирања што јаче поруке широј публици. Зато је и улога креа-
тора мултимодалних текстова управо у томе да размотре сваки детаљ и 
како сваки од ових елемената међусобно координира са осталима јер од 
тог односа зависи како ће се тумачити одређена порука. 

Надаље, Крес и Вaн Лувен (2001) описују дизајн као концептуалну 
страну изражавања која се односи на то како људи користе материјале 
који су им доступни у одређеном моменту. На крају, под продукцијом се 
подразумева готов производ или сам текст на веб страници, филму, пот-
касту, али и техничке вештине, неопходне за његово стварање у диги-
талном окружењу.

Имајући у виду наведено, циљ овог истраживања јесте да се испита 
на који начин студенти филологије, у нашем случају студенти шпан-
ског језика, креирају мултимодалне текстове, примењују модове, 
развијају мултимодалну писменост. Надаље је фокус на истраживачкој 
методи, циљу овог квалитативног истраживања, опису метода при-
купљања података, критеријуму анализе, два мултимодална задатка, 
резултатима и дискусији. 

4. КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ
Kвалитативно истраживање у образовању Халми (2013: 203) дефи-

нише као специфично подручје истраживања које обухвата сложени и 
међусобно повезани скуп сродних термина, појмова и претпоставки. 
Основа од које се креће са дефинисањем квалитативног истраживања 
јесте да је то мултипарадигматско и мултиметодско усмерено истра-
живање које обухвата натуралистички и интерпретативни приступ 
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предмету проучавања. Под поменутим се подразумева да се квалита-
тивна методологија искључиво бави проучавањем актера у одређеном 
социјалном контексту са циљем да се разуме и представи смисао и зна-
чење њихових доживљаја, радњи, искустава (Халми 2013: 203).

С тим у вези, Круљ (2019: 50) наглашава да процес квалитативног 
истраживања подразумева природно окружење, где се хипотезе и тео-
рије не постављају априори, већ су истраживачи примарни инстру-
менти приликом прикупљања података. У квалитативном истраживању 
сагледава се целокупни процес истраживања, подаци су дескриптивни а 
и интерпретација се врши из угла субјекта истраживања. 

Једна од истраживачких метода квалитативних истраживања јесте 
и анализа аутентичних материјала из наставе која је коришћена за сврхе 
овог истраживања. Наиме, овом методом анализиране су мултимодалне 
активности студената. Прикупљање података за анализу реализовано 
је путем Moodle и Zoom платформе где су студенти представљали своје 
мултимодалне пројекте, тј. аутентичне материјале из наставе у дигитал-
ном окружењу. 

Дакле, студенти прве и друге године основних студија хиспани-
стике Филолошког факултета у Београду у оквиру предмета Савремени 
шпански језик Г-2 и Г-4 имали су задатак да ураде пројекат у дигиталном 
окружењу током месеца априла и маја 2020. године. 

Најпре, главни циљ оба предмета јесте развој опште комуника-
тивне компетенције, активности усмене и писане рецепције шпанског 
језика у складу са нивоима А2 и Б1.2 према Европском референтом 
оквиру, као и стицање основних знања о хиспанском социокултурном 
окружењу. Осим писмене и усмене комуникације на шпанском језику, 
студенти уче на који начин да анализирају и управљају информацијама 
и у дигиталном окружењу као и како да користе Moodle платформу 
приликом рада на неком од пројеката. С тим у вези, у оквиру ових 
предмета, путем активности, утиче се на развој и стицање језичких 
знања, аутономног учења, кооперативног учења, критичког мишљења, 
при чему мултимодалне активности могу бити од велике користи за 
подстицање свега горе наведеног. 

4.1. ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА, ОПИС МЕТОДА ПРИКУПЉАЊА 
ПОДАТАКА И КРИТЕРИЈУМ АНАЛИЗЕ
Имајући у виду циљеве програма наведених предмета, поменути 

студенти изабрани су да учествују у истраживању јер су од самог 
почетка студирања у контакту са учењем у дигиталном окружењу путем 
Moodle платформе, где преузимају наставне материјале, достављају своје 
радове, раде тестове, користе дигиталне информације и модове попут 
текстова, фотографија, аудио и видео садржаја. Све ово говори у прилог 
томе да студенти константно усавршавају дигиталне компетенције док 
уче и усвајају шпански језик. 
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Сходно поменутом, циљ истраживања и наредне анализе јесте 
управо да се испита како се студенти сналазе у дигиталном окружењу 
при раду на мултимодалном задатку, на који начин користе дигиталне 
алате и шпански језик. 

Стога, на основу дате сагласности Катедре за иберијске студије 
на Филолошком факултету за анализу оба мултимодална задатка у 
наставку је представљена квалитативна анализа аутентичних матери-
јала, то јест, студентских мултимодалних задатака. Подаци су прику-
пљени помоћу посматрања. Наиме, због пандемије Ковид-19 настава је 
током летњег семестра 2020. године реализована у онлајн окружењу, те 
су студентске презентације биле представљене и снимљене путем Zoom 
платформе. Ово је омогућило да се као инструмент користе теренске 
белешке, у онлајн окружењу, које су помогле у представљању података. 
Дакле, подаци су се прикупљали посматрањем снимљених презентација 
што указује на то да није било директног учешћа истраживача. 

Како би се испитало на који се начин студенти сналазе у дигитал-
ном окружењу, као предиспитна обавеза у оквиру горе поменутог пред-
мета, задата су два мултимодална пројекта који су студенти одрадили 
самостално или у групама. У првом пројекту, који су радили студенти 
прве године, фокус је био на презентовању теме о здрављу на шпанском 
језику те је као формат излагања био изабран блог у оквиру Moodle плат-
форме јер садржи широк спектар визуелних ресурса као и опције за 
креирање садржаја. У другом пројекту, студенти друге године основних 
студија добили су задатак да презентују или креирају сопствену вирту-
елну туру на шпанском језику, па је као формат излагања била изабрана 
Padlet платформа која је налик огласној табли те је погодна за креирање 
и дељење дигиталног садржаја. 

За анализу мултимодалних активности коришћен је критеријум који 
се односи на употребу модова, као кључног елемента мултимодалности 
и критеријум који са тиче креирања мултимодалних текстова. Стога, 
коришћен је критеријум у вези са елементима мултимодалности креи-
ран од стране New London групе (1996) који је Бао (2017: 80) додатно обра-
зложио. Дакле, категорије које су коришћене у анализи јесу категорија 
визуелног дизајна, аудио дизајна и дизајна језичких елемента. Такође, 
ослањамо се и на четири аспекта који издвајају Џевит и Крес (2003) и 
Крес и Вaн Лувен (2001) и то у виду материјалности, оквира, дизајна и 
продукције са циљем креирања мултимодалних текстова. 

4.2. ПРОЈЕКАТ 1: БЛОГ О ЗДРАВЉУ
У процесу креирања блога о здрављу студенти прве године су 

користили Moodle платформу и опцију у оквиру ње под називом Wiki. 
Поменута опција представља веб страницу коју свако може да постави 
или промени што омогућава заједничко креирање докумената и тиме 
подржава колаборативни приступ учења. Дакле, студенти су у групама, 
од три до пет чланова, креирали сопствени блог који је садржао бујицу 
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идеја (шп. lluvia de ideas), текст од минимум 50 речи где су студенти пру-
жали савете у кондиционалу и упутства у императиву, као и илустра-
ције и видео садржаје на тему здравља.

Укупно су реализоване 22 активности, а у изради ових задатака 
учествовало је 87 студената прве године. Првобитни план био је да сту-
денти своје активности поставе на платформу Moodle, што је и већина 
студената учинила. Међутим, један мањи број студента, због техничких 
проблема, није успео да то уради, те су задаци предати у PowerPoint-у и 
послати путем електронске поште.
Табела 1. Анализа студентских блогова по параметрима мода и дигиталних алата

Блогови и група студената М
од

 т
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1. блог група (3)  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓

2. блог група (5) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓
3. блог група (5) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓
4. блог група (5) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓
5. блог група (3) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓
6. блог група (3) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓
7. блог група (3) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓
8. блог група (5) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓
9. блог група (5) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓
10. блог група (4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓
11. блог група (5) ✓ / ✓ ✓ ✓ / ✓
12. блог група (4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓
13. блог група (2) ✓ / ✓ ✓ ✓ / ✓
14. блог група (3) ✓ / ✓ ✓ ✓ / ✓
15. блог група (4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ /
16. blog grupa (3) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ /
17. блог група (5) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ /
18 блог група (5) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ /
19. блог група (4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ /
20. блог група (4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ /
21. блог група (3) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ /
22. блог група (4) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ /
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Као што се може приметити у табели, у првој мултимодалној актив-
ности већи проценат студената користио је модове који су им понуђени 
у претходним инструкцијама. Дакле, студенти су у изради својих бло-
гова користили текстове, фотографије, видео и аудио садржаје, док су од 
дигиталних ресурса користили YouTube канал а мултимодалне активно-
сти представили у PowerPoint презентацијама и на Moodle платформи у 
оквиру сегмента Wiki.

Може се закључити да је прва категорија визуелног дизајна коју New 
London група и Бао издвајају као први елемент мултимодалности задово-
љен скоро у свим студентским блоговима. Изузетак су 11, 13 и 14. блог у 
којима је коришћен текст, али нису коришћене фотографије, што је нега-
тивно утицало на дизајн самог блога и визуелни део ових пројеката. У 
осталим блоговима студенти су у складу са овом категоријом користили 
слике, илустрације, текстове и визуелним елементима истакли поруку у 
вези са датом темом.

Следећа категорија мултимодалности односи се на аудио дизајн. У 
свим блоговима коришћени су видео и аудио елементи у виду постављених 
хиперлинкова како би се о теми здравља више сазнало на шпанском језику, 
што говори да су студенти тражили додатне информације, анализирали, 
селектовали и на тај начин развијали сопствене дигиталне компетенције. 
Користећи модове у складу са овим критеријумом, студенти су унапре-
дили процес излагања теме, учинили је јаснијом и свеобухватнијом.

Осим што су студенти визуелно и аудитивно представљали теме, 
такође су се фокусирали на елементе лингвистичког дизајна према кри-
теријуму мултимодалности. Наиме, студенти су морали водити рачуна 
о употреби шпанског језика, креирању реченица, кохерентности тек-
ста, на шта се Беземер и Крес (2008: 171–172) посебно фокусирају када 
објашњавају да модови имају различите модалне ресурсе. С тим у вези, 
писање обухвата граматичке, синтаксичке, лексичке ресурсе, као и гра-
фичке ресурсе у виду врсте фонта, величине, док се, такође, при писању 
може користити и ресурс боје. У том смислу, студенти су водили рачуна 
о свим поменутим модалним ресурсима када су креирали садржаје, то 
јест, о граматици, синтакси, лексици, али и о фонту, величини фонта, 
бојама како би привукли пажњу и истакли значење свог пројекта. 

С друге стране, према Џевит и Крес (2003) и Крес и Вaн Лувен (2001), 
у скоро свим блоговима задовољен је аспект материјалности која обу-
хвата коришћење фотографија. Међутим, изузетак су три блога у којима 
се нису користиле слике. 

Што се тиче аспекта оквира, већина студената водила је рачуна о 
томе да визуелни елементи буду повезани, тј. да фотографије буду аде-
кватно постављене. Уједно, студенти су пажљиво промислили фонт 
текстова као важан детаљ мултимодалних текстова. Дакле, већина сту-
денaта била је фокусирана и на детаље при раду на пројекту што и јесте 
њихова улога. Имајући у виду да су креатори и организатори, циљ сту-
дената био је да повежу све мултимодалне елементе како би на што бољи 
начин пренели поруку публици.
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Водећи рачуна о материјалности и оквиру, студенти су такође били 
усредсређени и на аспект дизајна јер су приликом процеса блогова 
бирали, анализирали и селектовали текстуални материјал о здрављу на 
шпанском језику који су нашли на интернету, водећи рачуна и о њего-
вом дизајну.

На крају, аспект продукције под којим се подразумева готов про-
извод, тј. мултимодалан текст на блогу као и неопходне техничке 
вештине, делимично су задовољене од стране студената. Наиме, прво-
битни задатак био је да се све активности поставе на Moodle, у оквиру 
опције Wiki која је у овом задатку служила као платформа за постављање 
блогова. Међутим, одређени технички проблеми, као и немогућност 
студената да поставе своје прилоге, утицале су на то да је половина про-
јеката представљена у виду PowerPoint презентација. Иако је техничка 
подршка недостајала и студентски радови нису презентовани у дигитал-
ном окружењу у виду блога, квалитет пројеката чак је и бољи у односу на 
пројекте који су постављени на Moodle, јер је коришћено више различи-
тих модова како би порука коју су желели да пренесу била комплетнија 
и свеобухватнија. 

Ово може бити и последица тога што су се студенти осећали комот-
није и сигурније у раду са PowerPoint презентацијама, док су на Moodle-у 
први пут радили у оквиру опције Wiki, те је фокус био не само на садр-
жају и модовима већ и на техничким сегментима. Упркос томе, студенти 
су стицали нова техничка знања што једним делом и јесте циљ датих 
пројеката. Наиме, опција Wiki на Moodle-у свакако је бољи избор за орга-
низацију свих модова и систематског приказа теме у вези са здрављем. 

4. 3. ПРОЈЕКАТ 2: ВИРТУЕЛНА ТУРА
Тема пројеката студената друге године била је виртуелна тура одређе-

ног места. У процесу обављања поменутих пројеката коришћене су кола-
боративне образовне платформе Moodle и Padlet, затим PowerPoint пре-
зентације, YouTube канал, као и Zoom апликација за видео конференције. 
Студенти су имали могућност да изаберу да ли ће радити индивидуално 
или у пару, а требало је да се определе за једну од две понуђене варијанте 
пројектног задатка. Наиме, студенти су бирали да ли ће представити вир-
туелну туру неког места са шпанског говорног подручја или ће пак сами 
креирати туру неког места, града, музеја, парка, образовне установе итд. 
Студенти који су изабрали прву опцију морали су да опишу руту, анали-
зирају и представе је у мултимодалном облику, то јест, путем модова као 
што су текст, фотографије, мапе, аудио и видео садржаји. С друге стране, 
студенти који су изабрали другу могућност креирали су сопствену, ориги-
налну виртуелну руту одређеног места и имали задатак да напишу опис, 
искористе мапе и мултимодалне елементе попут текстова, аудио и видео 
садржаја, фотографија. Укупно је одрађено 37 активности, тј. виртуелних 
рута и учествовало је 62 студента. 
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Резултате рада и крајње „производе” студенти су представили слу-
жећи се наведеним дигиталним платформама. Студенти су на Padlet, 
PowerPoint и Youtube постављали текстове, фотографије, видео садржаје, 
мапе, музику, док су резимеа виртуелних тура са везом (хиперлинком) 
постављали на Moodle платформи. Коначно, преко Zoom платформе сту-
денти су усмено представили своје виртуелне туре на шпанском језику. 

При раду на виртуелним турама, задатак студента био је и да воде 
рачуна о јасноћи презентације и укључивању релевантних информа-
ција, опису процеса израде пројекта, квалитету употребе шпанског 
језика, атрактивности и креативности пројекта, коришћењу персуасив-
ног дискурса и адекватном учешћу свих чланова групе (у случају кола-
боративног рада). 

Дакле, као што је представљено у Табели 2, студенти су за своје мул-
тимодалне пројекте користили најпре текст у виду описа и извештаја 
на шпанском језику, затим фотографије, како личне тако и слике које 
су пронашли на интернету у вези са датом темом. Такође су од модова 
користили онлајн мапе, као и интерактивне, видео и аудио садржаје 
користећи Youtube канал, интернет странице и друге платформе. Један 
део студената одлучио се да своје готове производе, тј. пројекте прикаже 
путем PowerPoint презентација, док је други део искористио предности 
платформе Padlet која пружа много више могућности за интерактивни 
приказ теме што је једна одлика мултимодалног окружења. 

 Најпре, критеријум визуелног дизајна у оквиру мултимодално-
сти који New London група и Бао издвајају као први елемент, скоро је у 
свим студентским виртуелним рутама задовољен. Изузеци су пројекти 
Londres и Parque de Retiro у којима су недостајали текстуални описи. 
Према овој категорији студенти су при изради својих мултимодалних 
задатака користили фотографије, боје, различите фонтове како би што 
више истакли поруку и значење своје теме. Студенти су се трудили да 
визуелно привуку пажњу своје публике и креирају јединствени визу-
елни идентитет својих виртуелних тура.

Надаље, за разлику од визуелног дизајна виртуелних тура на шта су 
студенти посебно обратили пажњу користећи текстове и фотографије, 
елементе аудио дизајна у које спадају аудио елементи и видео садржаји, 
користила је само половина студената у својим мултимодалним актив-
ностима. Наиме, студенти који су користили Padlet платформу више су 
се одлучивали за аудио и видео садржаје, јер интерактивна платформа 
има опције које олакшавају приступ и видљивост таквим садржајима. У 
тим случајевима, студенти су могли да додатно објасне своје теме, да је 
представе и учине динамичнијим помоћу поменутих модова и у складу 
са мултимодалним излагањем. 

Што се тиче елемената лингвистичког дизајна, већина студената 
водила је рачуна о употреби шпанског језика, коришћењу израза, вре-
мена и реченичних структура, док су студенти који су радили виртуелне 
руте Ruta turística del complejo histórico de Oplenac и Una ruta virtual sobre 
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el sureste de Serbia путем Youtube канала посебно размишљали о дизајну 
интонације, ритму, акценту као елементима поменутог дизајна како би 
представили тему користећи сопствени глас у видео садржајима које су 
креирали. 

По питању материјалности, сви су студенти задовољили први аспект 
јер су у креирању мултимодалних текстова у оквиру својих виртуелних 
тура користили фотографије и аудио и видео садржаје. Студенти су у 
већини случаја водили рачуна о томе како и где да поставе слике, који 
фонт текста да користе, као и које боје да примене како би истакли своју 
тему и нагласили поруку коју су желели да пошаљу публици.

Што се тиче дизајна, у већини виртуелних тура фокус је био на 
овом аспекту, међутим, дигитална платформа коју су студенти изабрали 
утицала је и на сам дизајн њихових пројеката. Наиме, Padlet платформа 
нуди више могућности да се дизајн доради, улепша, да се више експе-
риментише модовима, док су у PowerPoint презентацијама могућности 
ограничене, те је експериментисање са модовима, у случају креирања 
пројеката, било на нижем нивоу. Поред тога, недостајала је интерактив-
ност, што је додатно утицало и на саме виртуелне туре.

Табела 2. Анализа студентских виртуелних тура по параметрима мода и 
дигиталних алата

Активности студената М
од

 т
ек

ст
а

М
од

 с
ли

ка

М
од

 м
ап

а

М
од

 в
ид

ео
 

са
др

ж
ај

а
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од
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уд
ио
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ж

ај
а
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ub
e

Po
w
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Po

in
t

Pa
dl

et
1.Alhambra 1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / / ✓
2.Viminacium ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ /
3. Londres / ✓ / / / / ✓ /
4. Ciudad de las Artes y las 
Ciencias - El Ocenográfi co ✓ ✓ / / / / ✓ /

5. Ruta turística del complejo 
histórico de Oplenac ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / /

6. Ruta virtual de Rovinj ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / / ✓
7. Cracovia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / / ✓
8. Bilbao ✓ ✓ / / / / ✓ /
9. Visita virtual de la Pedrera ✓ ✓ / ✓ ✓ ✓ / ✓
10. El parque de María Luisa ✓ ✓ / / / / ✓ /
11. Salvador Dalí ✓ ✓ / / / / ✓ /
12. Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias ✓ ✓ / / / / ✓ /

13. Bioparc de Valencia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓
14. Las Cataratas de Igauzú ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓
15. Isla de Pascua ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓
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16. Водич за будуће студенте 
или стране држављане о 
најтраженијим факултетима 
у Београду

✓ ✓ / / / / / ✓

17. Parque del Buen Retiro ✓ ✓ / ✓ / / ✓ /
18.Huacachina, Perú ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / / ✓
19. El museo Británico ✓ ✓ / / / / ✓ /
20. El Parque de Retiro ✓ ✓ / / / / ✓ /
21. ¿Qué es el Realismo? ✓ ✓ / / / / / ✓
22. Museo del Prado 1 ✓ ✓ / ✓ ✓ / / ✓
23. Museo del Prado 2 ✓ ✓ / / / / / ✓
24. Alhambra 2 ✓ ✓ / / / / ✓ /
25. El Camino de Santiago ✓ ✓ ✓ / / / ✓ /
26. Chichén Itza, Yucatán, México ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / / ✓
27. Frigiliana ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / / ✓
28. La mezquita de Córdoba ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / / ✓
29. Oviedo ✓ ✓ ✓ / / / / ✓
30. Museo del vino en Peñafi el, 
Valladolid ✓ ✓ / / / / ✓ /

31.Museo nacional de la aldea 
«Dimitrie Guști» (Bucarest, 
Rumanía)

✓ ✓ / ✓ ✓ / / ✓

32. Cádiz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓
33. La Alhambra 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / / ✓
34. Isla Mujeres ✓ ✓ / ✓ ✓ / / ✓
35. Parque de Retiro / ✓ / / / / ✓ /
36. La Tierra Media ✓ ✓ ✓ / / / ✓ /
37. Una ruta virtual sobre el 
sureste de Serbia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ / ✓

На крају, све горе поменуто утицало је и на четврти аспект који се 
тиче продукције. Наиме, под овим аспектом подразумева се готов про-
извод постављен на веб страници, платформи, као и техничке вештине 
како би се производ поставио у дигитално окружење да би био доступан 
ширем аудиторијуму. У том смислу, студенти који су изабрали да своју 
туру поставе на Padlet платформу развијали су и техничке вештине, сти-
цали дигитална знања и, осим о садржају и модовима, водили рачуна о 
целокупној слици свог производа у дигиталном окружењу. 

Према горе поменутим аспектима као и према табели закључује се 
да је квалитет виртуелних рута и испуњење студентских задатака, према 
унапред датим инструкцијама, понајвише зависио од избора дигитал-
них алата. Наиме, модови у виду текста и фотографија коришћени су 
у највећем проценту, док су модови попут интерактивних мапа, видео 
и аудио садржаја били могући на платформама које су то дозвољавале, 
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као што су Padlet, али и Youtube канал помоћу кога су реализована два 
мултимодална пројекта. 

Што се тиче PowerPoint презентација, студенти су имали могућност 
да користе текст, фотографије, да убаце линкове до одређених видео 
клипова. Међутим, главни недостатак огледа се у томе што су своју пре-
зентацију представљали искључиво линеарно, те нису имали довољно 
простора за динамичније и интерактивније излагање. С тим у вези, 
Padlet платформа са намером је и на самом почетку, путем инструкција, 
представљена као адекватан дигитални алат који ће помоћи у припреми 
виртуелне туре, јер омогућава интерактивно и неограничено кори-
шћење више различитих модова. 

Резултат наведеног, тј. чињеница да скоро половина студената није 
желела да експериментише са новим дигиталним алатом Padlet-ом јесте 
последица недостатка мотивације, али и (не)сигурности. Наиме, сту-
денти су већ добро упознати са радом у PowerPoint-у те су у том погледу, 
приликом израде мултимодалних активности, бирали сигурнији диги-
тални алат који су већ много пута користили, који је лакши за употребу 
и не захтева додатна појашњења и стицање нових техничких вештина. 
Закључује се да је један број студената изашао из зоне комфора јер је 
изабрао да користи нови дигитални алат, што је захтевало и праћење 
одговарајућих туторијала. Друга половина студената држала се сигур-
нијег дигиталног алата без жеље да додатно развија сопствене дигиталне 
компетенције и развија мултимодалну писменост. 

Дакле, како би се подстакло мултимодално учење, предложена 
је Padlet платформа јер омогућава интерактивнији рад са модовима, 
међутим, одређени број студената одлучио се за употребу другог алата, 
тј. PowerPoint-а. Наиме, у неким од виртуелних тура недостајали су 
модови попут аудио и видео садржаја, као и мапе које би обогатиле тему 
и излагање (Ciudad de las Artes y las Ciencias – El Ocenográfico, Londres, 
Bilbao, El parque de María Luisa, Salvador Dalí, Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias, Водич за будуће студенте или стране држављане о најтражени-
јим факултетима у Београду, Parque del Buen Retiro, El museo Británico, 
El Parque de Retiro, ¿Qué es el Realismo?, Museo del Prado 2, Alhambra 2, El 
Camino de Santiago, Museo del vino en Peñafiel, Valladolid, Parque de Retiro). 
Према табели се може уочити да већина наведених пројеката нису одра-
ђени у Padlet-у што управо говори о томе да су опције биле ограничене 
у PowerPoint презентацијама и то је додатно утицало на неиспуњење 
циљева задатих студентских мултимодалних пројеката. 

С друге стране, пројекти који су у потпуности задовољили унапред 
задате циљеве мултимодалних пројеката јесу управо они где су студенти 
користили Padlet платформу, како у циљу креирања сопствених виртуел-
них рута тако и у представљању већ постојећих. У том погледу могу се 
издвојити следећи студентски пројекти: Alhambra, Ruta virtual de Rovinj, 
Cracovia, Visita virtual de la Pedrera, Las Cataratas de Iguazú, Museo del Prado 
1, Frigiliana, Oviedo, Cádiz, La Alhambra 3 као и Ruta turística del complejo 
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histórico de Oplenac и Una ruta virtual sobre el sureste de Serbia које су реа-
лизоване путем Youtube канала. Користећи текстове, фотографије, видео 
садржаје, аудио садржаје, 3Д мапе, као и аутентичне слике и видеа које 
Padlet платформа подржава, те отуда пружа могућности за коришћење 
различитих модова, студенти су у поменутим пројектима експерименти-
сали са модовима, водили рачуна о атрактивности свог пројекта, о упо-
треби језика, о повезаности модова, о свом излагању, о јасноћи презента-
ције што и јесу били задаци задатих мултимодалних активности.

5. ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК
Генерално, сви студенти, и у првом и у другом мултимодалном 

задатку, имали су у процесу рада активну истраживачку улогу те су 
морали да уложе доста труда и креативности што је већина и учинила. 
Радећи групно или самостално било је потребно да воде рачуна о дета-
љима као и да организују све дигиталне информације и материјале које 
су пронашли на интернету. С тим у вези, имали су слободу при одабиру 
материјала и дигиталних информација, те су њихова аутономија и одго-
ворност биле веће што је неким студентима одговарало, док је другим 
студентима била неопходна додатна подршка као и објашњење што се 
уочава на основу обављених задатака. 

Према Оквиру дигиталних компетенција – Наставник за дигитално 
доба (2017, 2019), студенти су претраживали, приступали, чували и упра-
вљали дигиталним информацијама, користили платформе, блогове, сај-
тове, портале, уређивали и комбиновали текстове, аудио и видео записе 
и на тај начин развијали дигиталне компетенције. 

Поред тога, закључак до кога смо дошли, а који је у складу са оним 
што је Крес (2003: 169) навео у својој студији, јесте да су студенти кори-
стили модове на креативан начин, повезивали их и стварали нешто 
иновативно, што је утицало на то да не буду реципијенти језичких 
апстрактних правила, већ дизајнери и уметници који обликују семио-
тичке ресурсе унутар мултимодалних текстова у складу са својим инте-
ресовањима у одређеном комуникативном контексту и на тај начин 
развијају и своју мултимодалну писменост у настави шпанског језика. 

Имајући у виду да су студенти хиспанистике од почетка студирања 
на Филолошком факултету фокусирани на употребу Moodle-а и дру-
гих дигиталних алата, било је могуће применити мултимодално учење. 
Наиме, студенти стичу техничка знања упоредо са знањем шпанског 
језика што им је помогло да активно учествују у изради мултимодалних 
пројеката. Ово јесте показатељ да је за мултимодалну наставу потребна 
добра база у виду дигиталних компетенција наставника и ученика што 
се може уочити на основу претходних анализа активности. 

Дакле, у овом контексту било је могуће реализовати мултимодалне 
активности јер су студенти навикли на учесталу употребу нових техно-
логија док раде на задацима користећи шпански језик. Међутим, када 
ученици и наставници не владају дигиталним компетенцијама, немају 
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техничка знања, као и када не постоје техничке могућности, реализа-
ција мултимодалних пројеката у дигиталном окружењу, попут помену-
тих, није могућа. У том случају, мултимодалност је могуће развијати и у 
offline окружењу у виду презентација у којима се користе фотографије, 
исечци текстова, снимљени аудио и видео садржај и остали модови где 
нису потребна техничка знања о употреби одређених платформи. Мана 
ових активности пак јесте што недостаје интерактивност која у диги-
талном окружењу представља главну предност мултимодалности и, у 
зависности од платформи, пружа већу могућност ученицима да буду 
креативни, систематични и организовани у представљању задатих тема 
на страном језику. 

На крају, у даљим истраживањима у вези са овом темом могло би се 
истражити на који начин ученици уче стране језике помоћу модова и мул-
тимодалних текстова, колико им мултимодалне активности помажу при-
ликом учења нових речи, израза, граматике, да ли утичу на развој моти-
вације, аутономије, критичких и аналитичких способности, као и које су 
разлике у читању и писању мономодалних и мултимодалнх текстова. 
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Milena M. Vidosavljević
THE ANALYSIS OF MULTIMODAL ACTIVITIES WITH 

STUDENTS OF HISPANIC STUDIES 
Summary

Multimodality in teaching is gaining more attention in contemporary research and sci-
entific literature. It is a special communication that relies on modes, such as pictures, graphs, 
audio, videos, maps, etc. which by combination create certain meanings in order for the modes 
to be adequately combined, multimodal literacy is necessary. e aforementioned literacy 
in teaching helps students to create multimodal texts and tasks in a digital environment. 
erefore, the aim of this paper is to examine how first and second-year students of Hispanic 
Studies at the Faculty of Philology in Belgrade manage in a digital environment working on a 
multimodal task, as well as how they use digital tools and the Spanish language. Student pres-
entations were exhibited and recorded via the Zoom platform, and data were collected through 
the observations of the researcher. Also, the research method used for research purposes is the 
analysis of authentic teaching materials. First-year students presented a topic about health  in 
Spanish via the Moodle platform, while second-year students presented and created their own 
virtual tour in Spanish using the Padlet platform. For the analysis of multimodal activities, the 
criterion related to the use of modes and the creation of multimodal texts was used. e results 
of the analysis showed that most students were successful in creating multimodal activities, 
that they used mods in a creative way and that in this case it was possible to implement this 
type of activity because the students of this faculty and the study program are adapted to fre-
quent application of new technologies on assignments using the Spanish language. 

Keywords: multimodality, multimodal literacy, teaching, students, foreign languages, 
Spanish language.
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Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац 
Стручно веће за матерње језике

O ПОДЕЛИ РЕЧИ НА КРАЈУ РЕДА 
У ПИСМЕНИМ ЗАДАЦИМА2

Развојем електронске писмености и доминацијом штампаног 
текста над рукописним, потреба за познавањем правила поделе 
речи на крају реда све је мања; међутим, она се неминовно акту-
елизује приликом писања школских писмених задатака. У овом 
раду стога доносимо ексцерпт из ширег истраживања поштовања 
ортографске норме у писменим задацима ученика средњих школа 
различитих образовних профила и смерова у Републици Србији. 
Циљ је да утврдимо правописну исправност, тј. ортографске 
карактеристике више од 3.000 писмених задатака из предмета 
Српски језик и књижевност у засебној правописној области – 
Подела речи на крају реда. Пажњу посвећујемо и одређивању 
заступљености и фреквентности грешака према узрасту ученика, 
школи коју похађају и оцени писменог задатка. Истраживачки 
корпус испитан је дескриптивном и аналитичком методом. Резул-
тати истраживања показали су да ученици средњих школа доми-
нантно греше у случајевима када се сугласник нађе у позицији 
између два вокала на крају реда, а неретко и избегавају да деле 
речи на крају реда. Правила поделе речи на крају реда најмање 
поштују ученици средње техничке школе, док најслабија постиг-
нућа у овој правописној области показују подједнако прваци и 
матуранти. Оцене које ученици добијају на писменим задацима 
у складу су са заступљеношћу грешака у њима. Налази до којих 
смо дошли потврдили су примарну хипотезу да поштовању 
ортографске норме када је реч о подели речи на крају реда треба 
посветити више пажње у средњошколској наставној пракси. Рад 
је у завршном делу обогаћен промишљањима о могућностима 
унапређивања наставног рада у средњим школама, као и право-
писне литературе како би се затечено стање када је реч о испити-
ваној правописној области изменило.

Кључне речи: српски језик, правопис, подела речи на крају 
реда, наставна пракса, писмени задаци, средња школа

1 ivanacurcin@yahoo.com
2 Чланак представља уобличен и проширен ексцерпт из (необјављене) докторске 

дисертације Иване Ђорђев ,,Ортографска норма у писменим задацима ученика сред-
њих школа као путоказ модерне наставе правописа” (Филолошки факултет, Универ-
зитет у Београду, 2015).
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1. УВОДНИ ТЕОРИЈСКИ ИМПУЛСИ
1.1. О неким специфичностима ваљаног усвајања и поуздане 

примене правописног знања и умења 
Писано изражавање јесте комплексна и једна од основних (мета)ког-

нитивних вештина како у учењу језика тако и у целоживотном учењу. 
Представља динамички склоп когнитивних процеса више и ниже разине 
који се често истовремено одвијају. ,,Ситуација писанога говора захтева 
[...] двоструку апстракцију: од звучности говора и од саговорника” 
(Vigotski 1977: 243). За писање су неопходни и: намера, свест, мотив и 
воља; ,,захваљујући садејству ових чинилаца, унутрашњи говор – који је 
сажет, скраћен, предикативан, саздан од прирока и идиома – бива пре-
обликован у писани говор, чија су обележја формалност, подробност и 
јасност, што га чини најразвијенијим, па отуда и најтежим обликом реа-
лизације језичког система” (Đorđev 2015: 7).

Један од свакако најуочљивијих аспеката писаног вида реализа-
ције језика јесте ортографски аспект. ,,Поред двоструке апстракције о 
којој говори Виготски, онај ко (правописно коректно) пише мора увек 
имати на уму и разлике између фонијске реализације, коју препознаје 
у свом усменом говору, и графијске реализације говора, усклађене са 
сложеним системом правописних правила” (Đorđev 2014: 86). Правопис 
се тако као збир ,,правила за писање речи и употребу интерпункције” 
(Rečnik srpskogа jezika 22011: 980) – показује и као својеврсна трећесте-
пена апстракција. За поуздану примену правописних захтева неопходно 
је и добро познавање граматике (као и нелингвистичких фактора), 
али и језичко-појмовних категорија, те ,,јединство теоријских знања и 
практичне обучености” (Nikolić 1983: 770). Да би се правописна знања и 
умења ,,слила у навику и прешла у исправно поступање” (Đorđev 2015: 
7), неопходна су вишегодишња, систематска вежбања.

У нашем образовном систему настави ортографије (правописа) при-
пада значајно место; она је важан део наставе матерњег језика и књижев-
ности (у основној и средњој школи) – в. Ђорђев (2012: 92). У наставном 
процесу обрађује се у оквиру ширег наставног подручја – културе изра-
жавања. Поштовање правописне норме обавезно је за све који се служе 
језиком (исп. Dešić 1994: 40), а ,,одлучујућу улогу у неговању норме треба 
да има школа” (Dešić 2001: 19). Правописну обуку, која започиње још са 
почетним описмењавањем, у наставној пракси ваља реализовати према 
свим наставним принципима, имајући увек на уму да је поштовање 
ортографије предуслов добре писмености.

1.2. Осврт на истраживања поштовања ортографске норме у 
наставној пракси
Лингвисти већ дуго и неуморно упозоравају да је ниво језичке кул-

туре и писмености веома слаб и да има доста вербалних испада, огре-
шења о правописну норму, да свест о потреби неговања и чувања српског 
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језика није довољно развијена. Експлицитно и имплицитно, указује се 
на чињеницу да наши ученици недовољно познају и слабо поштују орто-
графску норму. Тако је, на пример, већ шездесетих година прошлог века 
спорадично испитивана развијеност писаног израза ученика основних 
школа (исп. Marković 1965: 276−286), истраживан је значај вежбања за 
усвајање знања из правописа (уп. Salonski 1969: 190−196), разматрана 
језичка култура ученика средњих школа на основу школских писмених 
задатака (исп. Šipka 1959: 118–121). Надаље, деведесетих година прошлога 
века, на узорку од 1.899 ученика основних школа у Србији, испитивана је 
функционална писменост (в. Vasić i dr. 1993: 67–94). Скоро истовремено, 
разматране су и језичке особине ученика у школама средњег образо-
вања, између осталог, и на корпусу школских писмених задатака гимна-
зијалаца (исп. Petrović 1999). У овим и другим радовима апострофирано 
је недовољно познавање правописних правила, што указује на слабо 
развијену метајезичку свест и језички израз ученика (в. Isto: 143; 52). 

Почетком овога века, Правопис српског језика у наставној пракси, 
монографија В. Брборића (2004), донела је преглед историје српског 
правописа, али и резултате и коментаре истраживања о српском пра-
вопису у наставном процесу с ученицима основних и средњих школа и 
студентима у Београду, Новом Саду и Нишу, као и поглавље о историји 
српског школства. Интерпретација резултата добијених у истраживању 
спроведеном 1997, у којем је учествовало 1.122 испитаника (ученика и 
студента), донела је многе значајне податке за наставу правописа. Резул-
тати истраживања показали су да ученици на свим образовним нивоима 
недовољно познају ортографску норму, те да би ваљало уложити додатни 
напор у образовном процесу како би се забележено стање поправило 
(исп. Brborić 2004: 225); између осталог, закључено је да правописно гра-
диво није добро савладано, иначе би број грешака у писменим задацима 
и писаним саставима био мањи (в. Isto: 218–220). Скренута је пажња на 
то да би било корисно тему о правопису у писменим задацима ученика 
обрадити засебно (в. Isto: 218, фн. 99).

Десетак година касније, у докторској дисертацији Ортографска 
норма у писменим задацима ученика средњих школа као путоказ модерне 
наставе правописа (в. Đorđev 2015)3, дата је подробна анализа правопи-
сне исправности, тј. ортографских карактеристика школских писмених 
задатака ученика средњег образовања (на корпусу од 1.000 вежбанки, 
рађених школске 2010/2011. године, из предмета Српски језик и књи-
жевност) и размотрене су могућности унапређивања наставе правописа 
у нашим средњим школама. Општи закључак овог истраживања јесте, 
као и у ранијим истраживањима, да се у писменом изражавању ученика 
недовољно негује и поштује ортографска норма (Đorđev 2015: 422). Као 
узроци запаженог стања наведени су: а) непознавање и неразумевање 
правописних правила, б) утицај страних језика и електронске комуника-
3 Материјал за сада није у целости објављен, али су публиковани одређени ексцерпти 

који се тичу појединачних правописних питања (за потребе овога рада в. укупне 
резултате у: Đorđev 2016: 43–54). 
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ције на писани израз ученика, в) нехајан однос ученика према писменим 
задацима, г) наставна пракса у којој се не инсистира на развијању функ-
ционалне писмености ученика, д) недостатак уџбеничке литературе, ђ) 
недовољна повезаност наставе језика и књижевности са наставом орто-
графије, е) апсолутизација фонетског начела, ж) слабо неговање усменог 
говора... (в. Isto: 29). 

1.3. О подели речи на крају реда 
Често се догоди да речи у целини не могу да стану у исти ред, па се 

оне на крају реда деле тако што се део речи преноси у нови ред. Речи се 
не преламају произвољно него по одређеним правилима, која се систе-
матски износе у актуелном Правопису српскога језика (2010: 152–154). 
За потребе овога рада парафразирамо правила и ограничења у подели 
речи на крају реда, која се огледају у неколико препорука: а) у наредни 
ред никада се не преноси једно слово; б) растављени делови речи морају 
имати бар по један слог, те се на крају реда не растављају једносложне 
речи; в) када се сугласник нађе између два вокала на крају реда, он при-
пада делу речи који се преноси у следећи (други) ред; г) приликом поделе 
сугласничких група, та подела треба да је што природнија; д) сложенице 
је најбоље делити на њиховом саставном делу; ђ) не растављају се лати-
нична слова састављена од два знака [lj, nj, dž], а ијекавски рефлекс не 
треба одвајати од сугласника испред њега; е) поделу речи на крају реда 
треба обележити знаком цртица [-] на крају првог реда; код полусложе-
ница које се деле на свом споју тај знак се удваја, на крају првог и на 
почетку другог реда (уп. Đorđev 2013: 79). Већина ових правила могу 
се свести на препоруку које налазимо у Правопису српског језика М. 
Дешића: ,,стално треба настојати да се на крају првог дела и на почетку 
другог не нађу гласовне групе тешке за изговор” (Dešić 2015: 151). 

Правила о подели речи на крају реда у правописима и правописним 
приручницима доносе се као засебан одељак. Подробан преглед пра-
вописне литературе, од краја 19. и почетка 20. века па до данас о овој 
области дат је у раду О растављању речи на крају реда (Brborić 2018: 192–
193). У завршници прегледа скренута је пажња на то да ,,објашњења око 
сугласничких група изазивају највеће нејасноће и овде су грешке најче-
шће” (Isto: 193). Ово објашњење у актуелном правопису гласи: „Ако се 
на крају реда дели сугласничка група, крај првог дела треба да одговара 
могућем ’природном’ крају а почетак пренесеног дела могућем почетку 
речи, односно – састави сугласничких група и краја и почетка раставље-
них делова морају бити у складу с уобичајеним распоредом гласова у 
српском језику” (Pravopis 2010: 152).

Ученици се са поделом речи на крају реда у теоријском смислу 
срећу у нашем образовном систему први пут у другом разреду основне 
школе4. У средњој школи поделом речи на крају реда ученици се баве 
4 Наставни програми, законски и подзаконски акти, као и актуелне измене и допуне 

доступни су на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања (в. <https://
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у другом разреду гимназија и стручних школа.5 На универзитетском 
нивоу, проширивање знања о подели речи на крају реда планирано је 
за студенте појединих студијских група филолошких, педагошких и 
учитељских факултета. 

Према ранијем истраживању, средњошколци су показали недопу-
стиво лош резултат када је у питању ова правописна област – број тач-
них одговара на тесту о подели речи на крају реда био је далеко испод 
очекиваног: знање ученика основне школе боље је од средњошколског – 
основци су дали 53,1% тачних одговора на питања која су се односила на 
поделу речи на крају реда, средњошколци 51,6%, студенти 62,1% тачних 
одговора (в. Brborić 22015: 113), што се може сматрати задовољавајућим 
знањем, али би број тачних одговора могао бити већи (в. Brborić 2004: 
150–151). На тестовима које су ученици средњих школа решавали забе-
лежен је и велики број питања без одговора, тј. ученици су избегавали 
поделу речи на крају реда (Isto: 151).

У већ поменутом раду О растављању речи на крају реда (Brborić 
2018: 191–200) доносе се и резултати анкете усмерене на испитивање 
студентског знања из ове области, али и ставови професора о учени-
чком знању правописне области која нам је у фокусу, као и o правопи-
сним решењима. Истраживање је обављено 2016. године са студентима 
Филолошког факултета у Београду. Како је закључено, ,,наши ученици и 
студенти не поклањају довољно пажње растављању речи на крају реда” 
(Isto: 198), ,,приближан је резултат и код теоријског и практичног позна-
вања ове правописне области. Њих четвртина ову област није усвојила” 
(Isto: 199). Када је реч о ставу професора, указано је да наставници сма-
трају ,,да ученици не владају овом правописном области на квалитетан 
начин” (Isto). Анкетирање је обављено са професорима српског језика 
(и књижевности) основних и средњих школа на Републичком зимском 
семинару 2015. године.

1.4. Писмени задаци као УВЕЛИЧАВАЈУЋЕ СТАКЛО познавања и примене 
правила о подели речи на крају реда 
Потреба за растављањем речи на крају реда намеће се свакодневно, 

међутим, развојем електронске писмености и порастом броја домаћих 
задатака и реферата из свих наставних предмета, који се прихватају 
(једино) у штампаној форми, потреба за познавањем правописних пра-
вила која се тичу појединих правописних области почела је да слаби. 
Тако се, на пример, приликом писања текста помоћу рачунара често речи 
не растављају на крају реда – у рачунарском тесту „задају” се маргине и 
онда се избегава растављање речи на крају реда. Пракса израде и пре-
гледања задатака и вежби у штампаној форми све чешће удаљава уче-
нике (па и наставнике) од раније уобичајене ситуације писања оловком 

zuov.gov.rs/zakoni-i-pravilnici/>, 20. 11. 2021, као и Министарства просвете Републике 
Србије: <https://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/> 17. 11. 2021).

5 Исто.
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или наливпером, те је потреба за познавањем правила поделе речи на 
крају реда све мања; међутим, она се неминовно актуелизује приликом 
писања (и прегледања) школских писмених задатака. 

Школски писмени задаци израђују се тако да се део стране за рад 
оставља за наставничке интервенције; ученици стога пишу између 
исцртаних маргина што условљава да се речи на крају реда каткад не 
могу целе написати, па се преостали део мора пренети у нови ред. Речју, 
формат листа вежбанке и на њему обележене маргине намећу одговара-
јућа ограничења. Омеђен простор за писање резултира повећаним бро-
јем редова текста, а тиме и већим бројем речи које се растављају на крају 
реда. Школски писмени задаци, стога, показују се као врло погодни за 
испитивање (функционалног) знања ученика о подели речи на крају 
реда. Уз то, ови писмени задаци имају ,,претежно контролну функцију” 
(Nikolić 52009: 716) и њима се уоквирују обимни радни циклуси. Укратко, 
они су ,,репрезентативни састави којима у одређеним периодима у току 
школске године хоћемо да видимо какве ефекте даје укупна настава 
културе изражавања, а посебно настава писмености” (Ilić 21998: 616). 
Школске писмене задатке можемо, дакле, сматрати веродостојним тра-
гом кориговања и иновирања праксе, а ако се изразимо појмовном мета-
фором6 – својеврсно су УВЕЛИЧАВАЈУЋЕ СТАКЛО примене теоријског знања о 
подели речи на крају реда у наставној пракси.

Све претходно речено, мотивисало нас је да у овом раду донесемо 
до сада необјављени ексцерпт из ширег истраживања поштовања орто-
графске норме у писменим задацима ученика средњих школа у Репу-
блици Србији који се тиче примене поделе речи на крају реда. Циљ је 
да прикажемо ортографске карактеристике школских писмених зада-
така из предмета Српски језик и књижевност у овој засебној, а развојем 
електронске писмености и јачањем штампаног над рукописним тек-
стом – занемареној правописној области. У суштини нашег опредељења 
јесте уверење да пут према осмишљавању продуктивних корективних 
наставних поступака и побољшању квалитета наставних приступа 
настави правописа полази од ексцерпција грешака, други корак усмерен 
је на класификацију грешака, а посебно значајан део посла представља 
анализа грешака, као и уочавање узрока њихових јављања и понављања.

2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
Предмет истраживања јесте подела речи на крају реда у школским 

писменим задацима ученика средњих школа. Примарна (основна) хипо-
теза јесте: Подели речи на крају реда треба посветити више пажње у 
средњошколској наставној пракси. Циљ је да утврдимо правописну 
исправност, тј. ортографске карактеристике више од 3.000 школских 
писмених задатака из предмета Српски језик и књижевност у засебној 

6 O метафорама и аналогијама у настави српског језика в. Вељковић Станко-
вић, Ђорђев (2021).
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правописној области Подела речи на крају реда. Класификација пре-
овлађујућих (доминантних) грешака у подели речи на крају у школским 
писменим задацима (1); одређивање заступљености и фреквентности 
ових грешака с обзиром на узраст ученика (2) и школе које похађају (3), 
као и успех који су средњошколци остварили на писменим задацима (4) 
јесу задаци истраживања. Рад ће бити обогаћен и илустративним при-
мерима ученичких огрешења о правила растављања речи на крају реда.

Секундарне (помоћне) хипотезе од којих смо у анализи пошли након 
одређивања циља и задатака истраживања јесу: 

(X1) У школским писменим задацима средњошколаца – када је реч о 
подели речи на крају реда – доминирају грешке које се тичу поделе двочла-
них сугласничких скупова на крају реда. 
(Х2) У подели речи на крају реда најслабија постигнућа имају ученици 
првог разреда средње школе. 
(Х3) Грешке у подели речи на крају реда најређе су у школским писме-
ним задацима ученика специјализоване гимназије (Филолошка гимна-
зија, Београд). 
(Х4) Грешке у подели речи на крају реда најређе се јављају у најуспешнијим 
писменим задацима (школским писменим задацима оцењеним одличним 
оценама). 

Корпус истраживања чини 3.135 школских писмених задатака 
ученика средњих школа. Задаци су ексцерпирани из 1.000 ученичких 
вежбанки за писмене задатке предмета Српски језик и књижевност 
школске 2010/11. године. У истраживању је коришћена дескриптивна 
и аналитичка метода (применом једноставних статистичких мера). 
Узорак истраживања је намерни – приликом избора школа водило се 
рачуна о њиховој територијалној припадности и подручју рада, одно-
сно смеру школе које ученици похађају. Анализирани су радови ученика 
из Београда, Новог Сада, Вршца и Беле Цркве (в. Табелу 1); обухваћена 
су одељења гимназија општег и специјализованог типа, као и стручних 
школа различитих образовних профила (за образовање фармацеута, 
физиотерапеута, техничара, економиста и саобраћајаца). 

Табела 1. Укупан број школских писмених задатака из сваке школе која је 
учествовала у истраживању

Школа Укупан број 
писмених задатака

Гимназија ,,Борислав Петров Браца”, Вршац 752
Гимназија ,,Исидора Секулић”, Нови Сад 227
Филолошка гимназија, Београд 430
Школски центар ,,Никола Тесла”, Вршац 794
Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд 541
Техничка школа ,,Сава Мунћан”, Бела Црква 391
Укупно: 6 школа 3.135
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
3.1. Укупан број, класификација и процентуална заступљеност 

грешака у подели речи на крају реда у школским писменим 
задацима7 ученика средњих школа
У вежбанкама које смо прегледали забележено је укупно 230 примера 

погрешне поделе речи на крају реда (в. Табелу 2)8. Грешке у подели речи 
на крају реда класификоване су на следећи начин (в. Табелу 2): а) пренос 
једног слова у други ред; б) у горњем или доњем реду остаје само сугла-
снички део; в) подела једносложне речи; г) раздвајање двојних слова (у 
латиници) за обележавање једнога гласа; д) сугласник између два вокала; 
ђ) прелом речи око састава сложене речи; е) (спојиви и одвојиви) двочлани 
сугласнички скупови; ж) вишечлане сугласничке групе; з) избегавање 
растављања речи на крају реда; и) полусложеница на крају реда.

Табела 2. Укупан број, класификација и процентуална заступљеност грешака у 
подели речи на крају реда

Подела речи на крају реда
(класификација грешака)

Укупан број
грешака

Процентуална 
заступљеност

Пренос једног слова у други ред 17 7.40%
У горњем или доњем реду остаје само 
сугласнички део

36 15.70%

Подела једносложне речи 10 4.30%
Раздвајање двојних слова за обележавање 
једнога гласа – у латиници

12 5.20%

Сугласник између два вокала 56 24.40%
Прелом речи око састава сложене речи 10 4.30%
(Спојиви и одвојиви) двочлани сугласнички 
скупови

46 20.03%

Вишечлане сугласничке групе 15 6.50%
Избегавање растављања речи на крају реда 26 11.30%
Полусложенице на крају реда 2 0.87%
Укупно 230 100%

Ученици средњих школа (в. Табелу 2), највише греше9 (24,4%) у 
случајевима када се сугласник нађе у позицији између два вокала на 
крају реда10, нпр.: 
7 У основном тексту даље користимо синтагму писмени задаци.
8 Укупни резултати (исп. Đorđev 2016: 43–54) показали су да у 3.135 писмених зада-

така из предмета Српски језик и књижевност, рађених школске 2010/2011. године, 
има 8.320 правописних грешака, што значи да грешке у подели речи на крају реда 
(укупно их је 230) чине 2,76% свих правописних грешака које су ученици начинили 
пишући ове задатке (в. Isto: 49).

9 Ради боље прегледности, примере грешака доносимо у посебним пасусима (увучено, 
без прореда, смањеним фонтом).

10 Крај реда у писменом задатку одакле је преузет пример обележавамо усправном 
цртом: [|].
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аутомоб-|илима, жуб-|орење, љуб-|ави; окуп-|ирани [људски род]; ком-|ен-
тар, разум-|емо; хармон-|ију; васпит-|ачица, дет-|ињство, најистак-
нут-|ијих,  пријат-|ељи, компјут-|еру, подсет-|им, силовит-|ог, схват-|ам; 
поглед-|има; итд.

Како видимо, ученици поступају супротно правилу да сугласник 
припада делу речи који се преноси у следећи ред. У овим примерима уче-
ници не би погрешили ни да су се у подели речи на крају реда послужили 
поделом речи на слогове: приликом поделе речи на крају реда могу се 
применити ,,правила и поделе речи на слогове, какве се могу наћи у гра-
матикама српског језика” (Pravopis 2010: 153).11 У сваком случају, изгледа 
да ни једно ни друго правило није добро усвојено. Све то показује да је 
у средњој школи неопходно обновити и знања о подели речи на слогове. 
Добијени резултат није потврдио Х1, којом смо претпоставили да доми-
нирају грешке које се тичу поделе двочланих сугласничких скупова на 
крају реда. Очекивани тип грешака заузео је друго место по заступље-
ности – у подели спојивих и одвојивих двочланих сугласничких скупова 
на крају реда ученици су начинили укупно 46 грешака (20,03%): 

ус-|помене, војс-|ку, мас-|кару, предс-|таву; пу-|рску, коша-|рке, рета-|рда-
ција, Ма-|ркових, зав-|ршава, патријарх-|ални, литу-|ргија; Кош-|тану, 
садаш-|њост; свакодн-|евно, фу-|дбалског, најд-|ражи; воћ-|ка; Вук Манд-|у-
шић; Да-|нте, итд.

За складну поделу речи на крају реда, сагласно традиционалним 
правилима, ученицима треба да послужи табела сугласничких скупова 
које не би требало делити при преласку из реда у реда (Pravopis 2010: 
154; Pravopis 1995: 160)12. Табела садржи преко 90 таквих сугласничких 
група и неколико скупова код којих се даје предност раздвајању (шј, жј, 
цр, цл, цљ, чл, чљ, чј). Грешке које смо издвојили показују и да ученици 
нису користили табелу (исп. и Brborić 2004: 145) када су се припремали 
за писмене задатке, нити да су је имали при руци када су писали писмене 
задатке. Мишљења смо да се правописи и други језички приручници 
ретко и налазе у учионици у току реализације писмених задатака, што 
свакако треба изменити.

Када наставник наиђе на грешке овога типа, сврховитије би било да 
од ученика захтева да сугласничке групе, те делове речи који су ученици 
11 Приређивачи правописа напомињу да за пажљиву поделу речи на крају реда има 

понеки специфичан детаљ који је традиционално наслеђен и у којем се подела речи 
на крају ретка разликује од поделе речи на слогове (Pravopis 2010: 153); слично при-
мећује и В. Брборић (2004: 145). Корисно би било поткрепити примерима, сабрати и 
систематизовати (ако је то могуће) те изузетке на које се у тексту мисли, и понудити 
их наставницима.

12 У тренутку израде писмених задатака који чине истраживачки корпус дошло је до 
смене правописне литературе – измењено и допуњено издање Правописа српскога 
језика Матице српске (Pravopis 2010) изашло је када је школска 2010/11. година била у 
току, те је у наставној пракси коришћено и претходно издање намењено раду у шко-
лама (Pravopis 1995); стога у основном тексту упућујемо на оба издања правописа, 
односно формулације одређених правописних правила, дајући првенство актуелној 
правописној литератури. 
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пренели у нови ред и оне које су остале у првом, изговоре (усмена вежба). 
Тако би осетили да су поједине гласовне групе, онако како су их они 
поделили, тешке за изговор. Као оријентир, може им послужити препо-
рука да ,,крај првог дела треба да одговара могућем (’природном’) крају 
а почетак пренесеног дела могућем почетку речи” (в. Pravopis 2010: 152; 
Pravopis 1995: 160). Исти метод ученици могу да примене и сами док 
пишу или се припремају за писмене задатке. Задатак наставника је да их 
на ту активност подстакне. 

У 36 различитих примера ученици су, супротно правилу, остављали 
у горњем реду или преносили у доњи сам сугласнички део (15,7%; в. 
Табелу 2); илустративни су следећи примери: 

фрустрирано-|ст, младо-|ст, одважно-|ст, будућно-|ст, племенито-|ст, дина-
мично-|ст, супротно-|ст, вредно-|ст, радо-|ст, четрнае-|ст; вике-|нд; итд.

Ученици су каткад избегавали да у својим писменим задацима пишу 
до краја реда (11,3%). Ученици су и на тестовима које су решавали избе-
гавали поделу речи на крају реда (исп. Brborić 2004: 151). Овакву навику 
забележили смо у 26 писмених задатака (у 0,8% од свих прегледаних 
задатака). Реченице (или делови реченице) збијане су у исти ред, или су – 
уз остављање мање или веће празнине (белине) – читаве речи преношене 
у наредни, што показује несигурност ученика, али и свест о непознавању 
овог правописног правила. Било је и ученика који су се определили да 
пишу од ивице до ивице вежбанке, не поштујући ни исцртане маргине у 
вежбанкама, а кршећи притом и правила о обликовању ступца и пасуса. 
Сусрели смо и смањена или искривљена слова (нагоре или надоле), с 
јасним циљем да реч стане у ред у којем је започета. Ови поступци нису 
дозвољени (уп. Brborić 2018: 191). Остале су грешке (в. Табелу 2), с обзи-
ром на величину истраживачког корпуса, минималне, те смо се одлу-
чили за селективан осврт на неке од њих. 

Ученици нису поштовали основно правило да се приликом поделе 
речи на крају реда никада не преноси само једно слово, макар то био 
и вокал, будући да се оно може исписати место цртице (нека-|д, рук-|у, 
лакш-|е, велики-|м, у-|спомена, почел-|а), па су на крају реда растављали 
чак и једносложне речи (па-|с, ра-|ст, про-|ст, кр-|ос, шо-|рц); такође су 
– при преласку из реда у ред у текстовима писаним латиницом – раз-
двајана и двојна слова (диграфи) за писање једнога гласа (odeljen-|je, 
opredeljen-|je, Аd-|žаgina [кula], ljul-|jaška). Сматрамо да грешке овога 
типа не треба толерисати у писменим задацима средњошколаца, те да 
задатке у којима се јаве треба строже оценити. Томе, наравно, треба при-
дружити додатна вежбања. 

Када се речи преламају око саставница сложене речи, деле се по твор-
беном шаву. Ако се граница делова замагли или затре, поделу вршимо 
као да реч није сложена (уп. о-тети) (Pravopis 2010: 153; Pravopis 1995: 
158). Следећи примери показују да ученици нису усвојили ово правило: 
подје-|днаком, предз-|нањем, мрзово-|љници.
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Ученицима би требало подробније објаснити врсте речи по саставу 
и начине грађења речи, јер ће тако лакше разумети правила поделе речи 
на крају реда. У предупређивању и умањивању грешака разматраног 
типа посебан значај имало би повезивање наставе правописа са наста-
вом творбе речи.

У примерима са вишечланим сугласничким групама ученици нису 
поштовали правила да се не одвајају при преласку из реда у ред тројне 
групе у којима спојивом сонанту претходи праскави сугласник (к, г, т, д, 
п, б) и пред њим спојиви струјни (скв, штв, спј), в. примере: друш-|тво, 
же-|нскарош, присуст-|во. Запазили смо да ученици имају проблема 
и када се на крају реда нађу групе састављене од више (4) сугласника: 
пријате-|љство, детињст-|ву, хулига-|нство. Правопис у тој прилици 
препоручује да се прво процени (не)спојивост два последња сугласника, 
а потом да се граница постави између њих ако су неспојиви; ако су спо-
јиви, оба треба да иду са наредним самогласником (в. Pravopis 2010: 
154; Pravopis 1995: 161). Верујемо да се добри резултати могу постићи и 
интензивирањем усмених вежби које би од ученика захтевале, између 
осталог, и да наглас изговарају сугласничке групе које су поделили на 
крају реда. Циљ ових вежби био би да се утврди да ли су састави сугла-
сничких група са крајем и почетком растављених делова у складу са 
уобичајеним распоредом гласова у српском језику, те да ли се тешко или 
лако изговарају.

Забележили смо свега две полусложенице на крају реда: Југ-|Богдан,  
спомен-|плоча. У овим примерима није дошло до удвајања цртице, иако 
то захтева раздвајање полусложенице на крају реда.13 

Већина разматраних грешака узроковане су непознавањем и нера-
зумевањем правописних правила о подели речи на крају, односно овој 
правописној области у наставној пракси не поклања се довољно пажње. 
У складу с тим јесте и већ поменуто запажање В. Брборића да су средњо-
школци показали недопустиво лош резултат када је реч о овој правопи-
сној теми (исп. Brborić 2004: 151). 

13 Разматрање процентуалне заступљеност грешака у подели речи различитих по 
саставу на крају реда показало је да ученици најчешће греше када деле изведене речи 
(55,22%), даље по заступљености јесте погрешна подела простих речи (32,61%); на 
неправилну поделу сложеница отпада 11,30%, док су грешке у растављању полусло-
женица минималне (0,87%). Изведене речи најчешће су се и нашле на крају реда у 
писменим задацима које смо прегледали, те њихова већа заступљеност и фреквент-
ност у односу на просте, сложене речи и полусложенице не изненађује. Међутим, 
верујемо да може послужити као мотивација за нека даља истраживања у области 
творбе речи, те као путоказ за вежбања (поготово за избор примера) којима би се 
функционално спајала настава граматике и правописа.
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3.2. Заступљеност и фреквентност грешака у подели речи на 
крају реда према узрасту ученика, школи и оцени школских 
писмених задатака 
Истраживали смо у каквом су односу узраст ученика и фреквент-

ност грешака у растављању речи на крају реда у њиховим писменим 
задацима. Уочили смо да скоро подједнако греше ученици првих и 
завршних разреда (в. Табелу 3), те је Х2, којом смо претпоставили да у 
подели речи на крају реда најслабија постигнућа имају ученици првог 
разреда средње школе – делимично потврђена. Добијени резултат пока-
зује да знање ученика о растављању речи на крају реда стагнира. У овој 
правописној теми најмање су грешили ученици другог разреда, правећи 
у просеку 0,05 грешака у писменом задатку. Према наставном плану и 
програму (в. фн. 4), растављање речи на крају реда и треба обрадити у 
другом разреду.
Табела 3. Правописне грешке у подели речи на крају реда према узрасту ученика

Узраст ученика Укупан број 
грешака

Просечан број 
грешака у једном 
писменом задатку

Процентуална
заступљеност

Први разред 120 0.09 32.61%
Други разред 32 0.05 17.30%
Трећи разред 44 0.06 23.09%
Четврти разред 34 0.07 27.00%

Најслабија постигнућа у подели речи на крају реда имали су ученици 
средње техничке школе, правећи просечно 0,12 грешака у једном писме-
ном задатку (Табела 4), док су најбоље резултате постигли ученици гим-
назије из Новога Сада, који су неправилно раставили на крају реда свега 
0,03 примера по писменом задатку. Добијени налази нису потврдили Х3 
– да су грешке у подели речи на крају реда најређе у писменим задацима 
ученика специјализоване гимназије. На овакав резултат свакако је ути-
цала и тематика писмених задатака у специјализованој школи, која од 
ученика захтева комплексније и обимније радове (в. Đorđev 2015: 216); 
самим тим је, разуме се, виша фреквентност растављања речи на крају 
реда, али и могућност погрешке.

Табела 4. Правописне грешке у подели речи на крају реда у односу на школе које 
ученици похађају

Школа Укупан број 
грешака

Просечан број 
грешака у једном 

писменом задатку

Процентуална 
заступљеност

Гимназија ,,Борислав Петров 
Браца”, Вршац 

76 0.10 23.92%
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Гимназија ,,Исидора 
Секулић”, Нови Сад 

6 0.03 6.26%

Филолошка гимназија, 
Београд

36 0.08 19.82%

Школски центар ,,Никола 
Тесла”, Вршац

47 0.06 14.01%

Фармацеутско-
физиотерапеутска школа, 
Београд 

20 0.04 8.75%

Техничка школа ,,Сава 
Мунћан”, Бела Црква

45 0.12 27.24%

Просечан број грешака у подели речи на крају реда према успеху 
ученика на писменим задацима креће се у распону од 0,19 до 0,33 гре-
шака у једној вежбанци, полазећи од вежбанки вреднованих највишом 
оценом (в. Табелу 5). Ови резултати потврдили су Х4 којом смо претпо-
ставили да су грешке у подели речи на крају реда најређе у најуспешни-
јим писменим задацима (писменим задацима оцењеним одличним оце-
нама). Однос грешака и свих просечних оцена вежбанки дат је у Табели 5.
Табела 5. Правописне грешке у подели речи на крају реда према успеху ученика на 

писменим задацима

Просечна оцена 
писмених 
задатака14

Укупан број 
грешака

Просечан број 
грешака у једној 

вежбанци

Процентуална 
заступљеност

(1) 5 0.33 26.03%
(2) 26 0.25 19.72%
(3) 76 0.29 22.48%
(4) 85 0.22 17.29%
(5) 38 0.19 14.48%

Можемо констатовати да је просечна оцена писмених задатака у складу 
са заступљеношћу грешака у растављању речи на крају реда у њима.

4. ЗАКЉУЧНА ПРОМИШЉАЊА 
Резултати истраживања потврдили су примарну хипотезу да подели 

речи на крају реда треба посветити више пажње у средњошколској 
наставној пракси. У првом реду, требало би додатно провежбати поделу 
речи на крају реда када се сугласник нађе између два вокала, поделу спо-
јивих и одвојивих сугласничких скупова на крају реда и обновити пра-
вило да сâм сугласнички скуп не може стајати у једном реду. Исто тако, 
у непосредном наставном раду ученике ваља подстицати да изговарају 

14 Оцене писмених задатака у табели описане су ради економисања у излагању само 
бројчано.
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речи које треба делити на крају реда. Наставу граматике (у овом случају 
наставне јединице о творби речи) треба изводити у сталној корелацији 
са наставом ортографије. Правописној теми о подели речи на крају реда 
корисно би било приступати инвентивније. Са тим циљем наставни рад 
може се обогатити и језичким играма усмереним на увежбавање пра-
вила у растављању речи када се нађу на крају реда (в. Đorđev 2013: 75–91). 
Подробна анализа и класификација грешака показала је и да ученици 
и избегавају да растављају речи на крају реда, што све указује на то да 
су несигурни у примени правописних правила; при томе, нарушавају и 
естетски изглед радова. Уз то, у подели речи на крају реда највише греше 
прваци и матуранти, што нам јасно казује да није дошло до напретка у 
току средње школе, те да би требало уложити додатни напор како би се 
затечено стање изменило.

Верујемо да би се завиднија ортографска слика постигла када је реч 
о овде изабраној теми али и другим правописним областима, од којих 
су неке знатно комплексније, када би се иновирала методологија рада 
на писменим задацима, осавременили уџбеници и обогатила методичка 
литература; посебну пажњу притом ваља посветити унутарпредметној 
корелацији, као и корелацији наставе српског језика и књижевности са 
другим предметима. Засновано на комуникативном приступу, сврси-
сходно би било осмислити концепт повезивања вежби усменог, писме-
ног изражавања и наставе правописа; више пажње ваља посветити 
самим узроцима грешака, а ученике мотивисати да уочавају и критички 
сагледавају одступања од књижевнојезичке норме у свом окружењу и 
исправљају их консултовањем актуелног правописа. 

Према резултатима истраживањима правописа у наставној пракси 
могле би се формулисати и нове правописне препоруке, а постојећа пра-
вописна правила у правописној литератури допунити и друкчије кон-
ципирати. Тако би у поглављу o подели речи на крају реда добро било 
експлицитно унети напомену којом се избегавање поделе речи на крају 
реда сматра грешком, јер није реткост, како смо запазили, да се ученици 
довијају на различите начине како не би морали да речи раставе на завр-
шетку реда; у истом поглављу корисно би било експлицитно објаснити 
када не може да се примењује подела речи на слогове у подели речи на 
крају реда. Коначно, наставницима треба омогућити стручна усаврша-
вања из ортографије, оспособити их и подстаћи на истраживања у духу 
рефлексивних практичара без којих је тешко замислити помаке у знању 
будућих генерација.

Школски писмени задаци за многе ученике, а све више и њихове 
наставнике, прете да постану ретка (скоро ексклузивна) ситуација када 
треба писати руком. Уколико се у школама стално и интензивно не под-
стиче ортографска (и ортоепска) клима, примат употребе штампаног 
текста над рукописним можда доведе до експлозије правописних гре-
шака и експанзије немуштог рукописа, као и потпуне архаизације при-
мене појединих правописних правила у писменим задацима. Стога је, 
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између осталог, неопходно континуирано изводити истраживања орто-
графске норме у наставној пракси. Верујемо да изабрани ексцерпт може 
послужити као снажан импулс за будућа промишљања како правописне 
области дате у наслову тако и других правописних питања, проблема и 
дилема која се некада, чини се, ненаметљиво јављају а, нажалост – наме-
тљиво опстају.
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Ivana Đ. Đorđev
DIVIDING WORDS AT THE END OF THE LINE 

IN WRITTEN TASKS
Summary

With the developmen t of electronic literacy and the dominance of printed text over hand-
written text, the need to know the rules of word division at the end of a line is decreasing. 
However, it is inevitably actualized when writing school written assignments. In this paper, 
therefore, we bring an excerpt from a broader study dealing with the orthographic norm in the 
written assignments of high school students of different educational profiles and directions in 
the Republic of Serbia. e goal is to determine the orthographic characteristics of more than 
3 000 written assignments from the subject e Serbian Language and Lterature in a separate 
spelling area - Dividing words at the end of the line. We also pay attention to determining 
the representation and frequency of errors according to the age of the students, the school 
they attended and the assessment of the written task. e research corpus was examined by 
a descriptive and analytical method. e results of the research showed that the dominant 
mistake of the high school students was in cases when the consonant is in a position between 
two vowels at the end of the line, and they oen avoid the division whatsoever. e rules of 
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https://www.mpn.gov.rs/dokumen-
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word division at the end of the line are the least followed by the students of the technical high 
school, while the weakest achievements in this spelling area were shown by both first-year 
pupils and high school graduates. e grades that students receive on written assignments are 
in line with the representation of errors in them. e current findings confirm the primary 
hypothesis that more attention should be paid to the issue of following the orthographic norm 
in high school teaching practice when it comes to word division at the end of a line. In the final 
part, the paper is enriched with reflections on the possibilities of improving the teaching prac-
tice in secondary schools, as well as the orthographic literature in order to change the current 
situation when it comes to the examined area of orthography.

Keywords: the Serbian language, orthography, word division at the end of the line, teach-
ing practice, written assignments, high school

Примљен: 9. фебруар 2022. године
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DIGITAL LITERATURE: DEFINITIONS, EMERGING 
FORMS, ACADEMIC CONTEXTS 

is research is related to the concept of digital literature, an emerg-
ing kind of literature and academically still relatively unexplored. Since 
digital literature is a largely novel discipline, an academic integrative 
classification of its diverse definitions, brief historical survey, and a 
critical discussion of its emerging literary forms are rather obscure so 
they represent the main focus of this article. Although there is a strong 
controversy regarding digital literature’s acceptance by the traditional 
literary audience, critics, and academics, there is ample evidence that 
it has been embraced by a large group of university-aged students. e 
latest online teaching activities show students’ growing interest and par-
ticipation in reading and devising digital texts, though digital literature 
has not largely been approved as a part the of school curriculum yet. e 
impact of digital literature has lately been recorded in academia through 
the organization of conferences and the creation of associations whose 
primary goal is to view new literary trends from a scholarly perspective. 
While the interpretative methods used for print texts do not necessarily 
apply, similar methodology for the interpretation of digital literature 
has yet to be developed. e article is divided into the following seg-
ments: definitions of e-lit, the bonding of electronic literature and digital 
humanities, emerging forms, contexts, and concluding remarks with the 
suggestions for further research. e theoretical framework of the article 
is based on the critical insights of Hayles, Heckman, O’Sullivan, Pawl-
icka, Gordić Petković, Rodić and others.

Keywords: digital (electronic) literature, e-lit, digital humanities, 
definitions, emerging forms, contexts

1. INTRODUCTION: TOWARD PROPER DEFINITIONS
Digital (electronic) literature2 represents a very complex artistic cre-

ation since it is constantly evolving in accordance with the latest devel-
opments in the computation sphere. In other words, its literary aesthetics 
utterly depends on the new digital trends. The task of defining e-lit is thus 
rather challenging: since its first appearance in the 1980s, it has expanded 
its limits and resisted any form of concrete classification. As Heckman 
and O’Sullivan (2018: doi:10.1632/lsda.2013) suggest, digital literature 

1 milena.kalicanin@filfak.ni.ac.rs 
2 e terms digital and electronic are interchangeable. E-lit is a common abbreviation for 

this literary phenomenon. 
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“remains ambiguous as ever…because it is amorphous, and for each trait 
that might be classified, a new form, or potential, emerges from previously 
unanticipated evolutions or juxtapositions.”

e intricacy of e-lit, Pawlicka (2017) also argues, lies in its incapabil-
ity to elide a precise definition and clear-cut boundaries. Since the scope of 
its artistic/theoretical field is not thoroughly specified, digital literature goes 
beyond issues of definition, genre, and poetics, and develops into something 
more than literature (2017: 430). is is obviously due to the fact that the latest 
technological advancements have influenced the generation of new literary 
forms that continuously attract both authors and readers and intrigue both 
academics and literary critics. 

ough in formative stages, a certain amount of theoretical views on 
e-literature’s definition and placement within digital humanities has been 
established. One of its most memorable definitions is certainly given by N. 
Katherine Hayles who claims that works of electronic literature represent “a 
first-generation digital object created on a computer and (usually) meant to 
be read on a computer” (2007: 3). Although this definition tends to present 
a rather simplified observation, it actually entails a rather significant aspect 
of e-lit: these works are not merely static texts offered through screen media, 
but duly emphasize the persistent flux, fluidity, and hybridity of the creative 
process. is feature of e-lit was thoroughly captured in the definition given 
by Bolter and Grusin (2000) who assert that “electronic literature has emerged 
from intermedial juxtapositions of literary and computational aesthetics, and 
it resides at the juncture between the most contemporary linguistic and mul-
timodal aesthetics, manipulating language through digital paratextuality and 
technical structures” (2000: 45, qtd. in Heckman and O’Sullivan 2018).

A more recent definition of electronic literature points to its aforemen-
tioned qualities but also stresses the discrepancy between “digitized and dig-
ital literature”:

We can retain the idea that the mere fact of being produced on a computer is not 
enough to characterize digital literature. Digital literature uses the affordances 
of the computer to dynamically render the story. If an e-reader simply displays 
text in the way a printed book displays text—the only difference being that to 
advance the text one scrolls rather than turns a page—this is not “digital litera-
ture.” It is printed work digitized for optimal display in a portable computational 
environment. Digital literature is algorithmic. It changes as the reader engages 
it. (Bouchardon 2016: 3, qtd. in Heckman and O’Sullivan 2018)

e active involvement of the reader in the process of creation and com-
prehension of digital literary work definitely represents an overlapping area 
with print literature. However, unlike the print literature that is based on the 
presupposition of the reader’s contemplative engagement with artistic ideas, in 
the domain of e-lit, this interaction literally leads to the manifold branching of 
concrete ideas related to a particular literary work, taking place in front of us, on 
the screen. Digitized literature is tied to the screen and one of its most frequent 
instances is an e-book, which contains print literature relocated from the page 
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to the screen. In this case, obviously, there is a benefit from technology’s dissem-
inative potential, but no creativity. On the other hand, digital literature:

…allows computer-driven transformations to occur beyond the surface; the 
impact of the digital is not merely seen in the display, but embedded throughout 
the entire aesthetic configuration. Electronic literature is work that could only 
exist in the space for which it was developed/written/coded – the digital space, 
which, while commutative, cannot be without the technical affordances of its 
underlying systems. (Heckman and O’Sullivan 2018)

As already suggested, technological advancement influences the forma-
tion of new digital literary forms which simultaneously leads to the necessity 
of broadening the definition of electronic literature. In all the given defini-
tions, as well as the ones that are yet to be formulated, the common denomi-
nator is the focus on the interdisciplinarity (and even transdisciplinarity) and 
multimodality of e-lit. us, the safe way to approach this phenomenon is to 
regard it as an umbrella term that “can take many forms – hypertexts, code-
works, literary games, augmented realities – so much so that many forms of 
its earliest manifestations have been lost to history, and there exists an array of 
future iterations yet to be conceived” (Heckman and O’Sullivan 2018).

2. THE BONDING OF ELECTRONIC LITERATURE AND 
DIGITAL HUMANITIES
By default, digital literature has been linked with the practices of Digi-

tal Humanities. Instead of being tied to Literature Departments as the newest 
form of literary expression to be studied, theorized, and eventually taught, in 
most cases, it got relocated to Digital Humanities Departments. e obvious 
focus in the approach to e-lit lies in its practical aspect since the academic 
courses (e.g. “Electronic Literature: A Critical Writing & Making Course” 
at the University of California, Berkeley3) have mostly stressed the technical 
aspect of the production of such literature.4 

e common aspect of both digital humanities and e-lit is the elusiveness 
of concrete definition. In his article “Electronic Literature as Digital Humani-
ties” (2016), Rettberg asserts that the most valid reason for this lies in the fact 
that these current phenomena are not linked to a particular historic period or 
genre but to a close bond with contemporary technological apparatus. 

Electronic literature is a field that explores the effects and affordances of compu-
tational devices and the network on literary practice, while the digital humani-
ties is a broader area primarily focused on research derived from digital methods 

3 see Alex Saum-Pascual, “Teaching Electronic Literature as Digital Humanities: A Pro-
posal” in Digital Humanities Quarterly , 2017, Volume 11 Number 3. 

4 e study program “Digital Humanities” currently ongoing the process of accreditation 
at the Faculty of Philosophy, University of Niš, is not an exception from this tacit rule.  It 
is my intention to offer the course on “Digital Forms of Literature” that would capture not 
only the practical aspect of digital literary expression, but also take into consideration its 
creative value and attempt to position it within the current trends in the scientific field of 
literature appreciation thus enabling students to take a critical stance towards it. 
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within established areas of study in literature, history, and other humanistic dis-
ciplines. (Rettberg 2016, qtd. in Pawlicka 2017: 433)

At the moment of its occurrence, digital humanities were not thoroughly 
regarded as a specific academic field, but rather as “a set of digital methods 
used in humanities research” (Pawlicka 2017: 433). However, from the status 
of a mere research approach, the area has expanded and developed into an 
“independent field with its own methodology and infrastructure” (Pawlicka 
2017: 433).

On the other hand, electronic literature has first been viewed as a distinct 
literary/scientific/academic field but currently moves towards the status of a 
set of practices (Pawlicka 2017: 434). E-lit was originally endorsed by the Elec-
tronic Literature Organization (ELO), a nonprofit organization established in 
1999 with the goal to promote and facilitate the writing, publishing, and read-
ing of digital literature (Grigar 2021; Heckman, O’Sullivan 2018; ELO 2008).  
Pawlicka writes that “at the outset, electronic literature was understood to be 
concerned with born-digital literature, a field of literature with its own theory 
and methodology” (2017: 433), but nowadays the field has shied to diverse 
forms of creative bonding of digital media and language and thus “covers var-
ious digital forms of expression” (2017: 434). is trend has been visible in 
the theoretical sphere since e-lit has expanded its views and does not focus 
solely on digital poetics and literary linguistics but much more on creative 
programming and soware studies: “… in terms of its theory, electronic liter-
ature has shied from a semiotic tendency (focused on textual and structural 
interpretation) to an interdisciplinary approach (referring to different disci-
plines and methods, such as new media theory, mobile culture studies, code 
studies, and media art theory)” (Pawlicka 2017: 434). Consequently, Pawlicka 
perceptively suggests that due to the expansion of its theoretical and artistic 
borders, electronic literature should be understood as a platform that offers 
various research perspectives, digital methods, and creative forms (2017: 434). 

3. EMERGING FORMS: THREE PHASES
Although e-lit defies any strict classification, the three phases of its devel-

opment are rather conspicuous. e first phase of e-lit works involves a consid-
erable number of hypertext fiction and is generally related to the publication 
by the Eastgate System’s Storyspace platform. Hypertext fiction represents a 
specific genre of e-lit that is mostly based on the interactive quality of the text. 
In other words, the reader’s engagement with the text is unavoidable, since 
hypertext links are provided which allow the reader to move from one node 
of the text to the next (“offering a variety of paths through which the reader 
can traverse literary fragments known as lexia” (Heckman, O’Sullivan 2018)) 
and arrange the plot of the story from a pool of potential stories. is has 
represented a radical move from the non-linearity in print literature towards 
indispensable reader interaction of e-lit, simultaneously proposing a differ-
ent, non-traditional way of critical interpretation of these literary works. As 
Gordić Petković validly asserts, “the Internet as a research tool in teaching 
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literature and literary studies in general changes the book, since it ceases to 
exist only as a printed text and part of the literary canon, and turns into a 
hypertext which offers new strategies of research” (2012:113).

e first instances of hypertext fiction are Michael Joyce’s aernoon, a story 
(1987), Judy Malloy’s Its Name Was Penelope (1989), Stuart Moulthrop’s Vic-
tory Garden (1991), and Shelley Jackson’s Patchwork Girl (1995), nowadays 
generally seen as “early classics” e-lit novels (Heckman, O’Sullivan 2018). Most 
of them were published on floppy disks and were more recently released on 
flash drives since this has become the policy for Eastgate Systems in the 2010s. 
As stated, the linking factor for these diverse works of e-lit is the fact that the 
ending of the plot is not fixed. ere are multiple nodes that can provide a 
sense of closure for the reader which depends on the reader’s choices during 
the navigation of the text that can also change with each reading of the text. 
us, Rodić is right to claim that “a database as a symbolically unorganised 
system is arranged into an encoded order of the storyline owing to narratolog-
ical strategies. e narrative lines can only be limited by the focaliser (author/
reader)” (2015: 225). 

e end of the millennium witnessed a proliferation of intermedial artis-
tic forms as more advanced multimedia applications and computer systems 
appeared. e rapid development of new digital technologies also ensured 
the inability “to divide works according to the genre and to determine digi-
tal poetics” (Pawlicka 2017: 434). Pawlicka also mentions that this approach 
was typical of the second phase in the development of e-lit, known for its 
cyberstructuralism (2017:434). Cybertext as a literary work typical of the 
second e-literature’s wave was defined by Aarseth in 1997 as an instance of 
ergodic literature5, that is, a literary work heavily depending on the computing 
medium. It is focused on the user (and not the reader as in print literature) and 
each user acquires a different outcome depending on the choices made while 
actively engaging in the act of reading. ere is even a feedback loop between 
the reader and the text. Accordingly, cybertexts have frequently been associ-
ated as transitional pieces of literature, bordering between a traditional novel 
and computer/video game. Since cybertexts also depend on the interaction 
between users and computing material, they have generally been perceived as 
broader alternatives for hypertexts. A good example of Aarseth’s ergodic liter-
ature is definitely Mark Y. Danielewski’s debut novel House of Leaves (2000). 
e novel’s structure, including unusual layout and style, represents an end-
less labyrinth. ere is a multitude of authorial perspectives that are engaged 
in recurring disorienting interaction. e work contains footnotes, many of 
which contain footnotes themselves that reference diverse literary works or 
films and, quite frequently, the book has to be rotated to read thus emphasiz-
ing the inevitable textual and computational bonding. 

Ryan, Emerson, and Robertson (2014) also comment on the development 
of e-lit and claim that “the first phase was hypertext, which transitioned to 
hypermedia during the mid-1990s. ese developments coincided with the 
5 See Espen Aarseth, Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, Baltimore, Maryland: e 

Johns Hopkins University, 1997.   
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invention of the first graphic browser called Mosaic and the popularization of 
the world wide web. Cybertext came aer hypermedia amid the move toward 
the focus on soware code, particularly its considerable ability to control the 
reception process without reducing interactivity” (2014: 262). Michael Joyce’s 
Twelve Blue (1996) is a good example of cybertext containing navigation modes 
with multiple structures of electronic textuality. Transfers to diverse segments 
of the text depend on the user’s choice of offered links. Unlike traditional print 
novels, there is a possibility here to never finish reading the story, but this is 
not the focus of cybertexts, anyway. What is important is the impact it con-
veys on the user and his/her effort to collect the story’s pieces of the puzzle and 
combine them according to personal preferences. 

An interesting instance of blending the textual and computation spheres 
is given in Mark Amerika’s Grammatron (1997). is work represents a brave 
experiment with narrative form in a networked environment. Its innovative 
aspect is contained in the fact that various genres of the text (metafiction, hyper-
text, cyberpunk, etc.), narrated from diverse authorial standpoints, are fused 
with conceptual works affiliated with the Art+Language group. is unexpected 
combination resulted in the fact that Grammatron was received as one of the 
first major works of Net art since it represents a potent blending of over 1100 text 
elements and links with animated life images, a background soundtrack and 
audio-files that provides a sort of meta-commentary on the work itself. 

Another example of cybertext, but also of digital, generative poetry is 
Stir Fry Texts (1999) invented by Jim Andrews. It is characterized by many 
layers of text that change as the user moves the mouse over them. ere is 
minimal control of the text, the user has to go with the flow, combine and 
piece together parts of the text, read the text upside down, be prepared for 
the disappearance of certain segments of the text, etc. is opened the way to 
diverse forms of digital poetry that synthesize arts and media. Text, sounds, 
images, and interactivity are combined with computer programming to pro-
duce a variety of poetic forms: digital visual poetry, code poetry, holographic 
poetry, code poetry, blogs, vlogs, etc. e end of the second and beginning of 
the third phase in the development of e-lit has been marked by the genera-
tion of generative artworks. ese works are in whole or in large part created 
with the use of an autonomous (non-human) system that independently of 
the artist determines the features of the work of art. Generative art is created 
by applying algorithmic systems of chemistry, biology, mechanics, robotics, 
mathematics, data mapping, and more. Pawlicka rightly notices that the per-
vasive shi towards the production and mechanization of e-lit has led to a 
proliferation of writers, artists, media scholars, programmers, and designers 
interested in this domain. Unlike the first and second phases of digital literary 
works in which individuals with a strong literary and rather limited digital 
technology background created simple digital art forms, nowadays “more and 
more works of electronic literature are made by people for whom the elec-
tronic aspect is more significant than the literary dimension” (2017: 436). Paw-
licka is rather critical of the current tendency of the third-generation e-lit to be 
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predominantly concerned with production. is practice, unfortunately, leads 
to the minimization of the content’s significance: 

is is a result of the belief that you can create electronic literature by simply 
possessing sufficient programming or design skills. Nothing could be further 
from the truth. Electronic literature should be propelled by collective projects 
created by individuals from various disciplines. But these individuals should 
care about good quality production and content. (2017: 436)

Some of the examples of new digital genres typical of the third phase of 
e-lit include Netprov, Twitter bots, and Twine games. Netprov stands for the 
networked improvised storytelling that simultaneously uses multiple media. 
Usually parodic and satirical, Netprov projects are based on breaking news 
with the actors that physically enact characters in images, videos, and live per-
formances, oen travelling to distant locations and reporting on their activities. 
ese projects also require interaction with readers, but are mostly designed for 
episodic and incomplete reading. Whereas Netprov projects depend on human 
interaction and guidance, Twitter bots, types of soware that control Twitter 
accounts, generally perform actions (tweeting, retweeting, liking, disliking, fol-
lowing, unfollowing, direct messaging other accounts) autonomously. ere is 
a digitally prescribed set of automation rules that distinguishes between proper 
and improper use of automation. Twine games were originally created by Chris 
Klimas in 2009 and represent an open-source tool for interactive, nonlinear 
stories. ese stories (generated with the help of variables, conditional logic, 
images, JavaScript, etc.) are published directly to HTMPL, which means that 
they can be posted nearly everywhere, completely free for use, including for 
commercial purposes. Obviously, these new forms of digital literature are wor-
thy of attention simply because they present a new tool for artistic expression 
and not because of their literary quality (Pawlicka 2017: 431). 

e chronological development of digital literature is most potently cap-
tured in the ELO publications entitled Electronic Literature Collection, though 
several essays and books offer its historical perspective. e first publication 
dates back to 2006 and represents a significant anthology of contemporary 
digital writing, the first of its kind. It is perceived as revolutionary in the sense 
that e-lit has finally been regarded as more than merely hypertextual and has 
marked its progress toward “increased multimodal, intermedial and compu-
tational complexity…it was the field’s first definitive statement on electronic 
literature’s being more than just links.” (Heckman, O’Sullivan 2018). e 
second volume of the collection got published in 2011, followed by the third 
volume in 2016. ough the field of e-lit is much broader, these publications 
are of great importance since they capture the ways in which this phenome-
non has evolved by offering “snapshots of the movements, technologies, and 
techniques favored by artists at different times” (Heckman, O’Sullivan 2018). 
Notwithstanding the recent publication referring to the evolutional stages of 
e-lit, this digital phenomenon, both as an artistic movement and a branch of 
scholarship, is still in its formative stages and much systematic academic work 
needs to be done in order to offer a substantial literary history. 
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4. CONTEXTS: CONSTRUCTION OF THEORETICAL AND 
METHODOLOGICAL FRAMEWORK, PLACEMENT WITHIN 
ACADEMIA
Most studies of e-lit realized so far tend to be merely descriptive and there 

is still an obvious absence of digital literature’s systematic analysis. In her arti-
cle “Towards a History of Electronic Literature” (2014), Pawlicka attempts to 
capture three transitional phases of electronic theory construction that, more 
or less, correspond to the three waves of its historical development discussed in 
the previous segment of the article. e first phase refers to the time of “com-
puter literature” when the texts were created on the computer before the appear-
ance of the world wide web in 1994. As an instance of a valid critical study 
from this phase Pawlicka lists Aarseth’s study on cybertext (Cybertext: Perspec-
tives on Ergodic Literature, 1997). ough this study focuses on the notion of 
e-lit previously discussed in the paper as the example of the second phase in 
its development, Pawlicka asserts that Aarseth also investigates digital literary 
forms that existed prior to the web. Aarseth’s study thus presents a borderline 
between the first and second phases of digital theory construction. Moreover, 
Pawlicka claims, in the second phase Hayles in My Mother was a Computer 
(2005) summarizes Aarseth’s ideas and replaces the notion of “cybertext” with 
the category of “technotext” so as to determine new directions in scholarship. 
In addition, Hayles also applied the term “intermediation” to differentiate 
between language and code, print text and digital text, human cognition and 
the machine. Also, new critical approaches that departed from traditional lit-
erary theory in the analysis of digital texts emerged: “kinesthetic, haptic, and 
proprioceptive experience of digital text…, body interpreted as code…, new 
types of performativity in reading literature …, collaborative programming…, 
conceptual code work and curating electronic literature as an opposition to the 
anthologizing of literature” (Pawlicka 2014).

Pawlicka posits that the end of the second phase of e-lit theories is given 
in Hayles’s 2007 Electronic Literature: New Horizon for the Literary in which 
she summarizes previous theories. e third phase in constructing e-lit the-
ory is related to Dene Grigar’s 2009 article Electronic Literature: Where Is It? 
“because she asked questions less about the content of electronic literature 
than about its place in the academic community and, more broadly, in digital 
humanities…the study conflicts with approaches which dominated the second 
phase” (2014).  is is due to the fact that there has been a recent development 
of new technologies related to the use of text and images on handheld devices. 
iPhone is a good example of a device on which the generation of any digital 
form represents a blending of text, image, moving image, and sound (2014). 

In its development, e-lit “moved from text to technotext, from text as 
decoding meaning to text as a process of information and information system, 
from an interpretation to experience, from visual perception to performa-
tivity, from close reading to hyper reading, and several others” (2014). Both 
content and coding, the theoretical and applied background of digitality, have 
been blended in the generation of digital literature, and though future forms 



211

Digital literature: definitions, emerging forms, academic contexts

N
asl

e|
e 5

3 • 2022 • 203–214

of e-lit are impossible to predict it is noteworthy to mention that they would 
undoubtedly further develop in the direction of “collaborative programming, 
new media, and digital literacy, the development of literary laboratories, and 
the continuation of transdisciplinary projects” (2014). 

ough a positive trait, inter-and transdisciplinarity of digital literature 
may pose some problematic issues related to its placement within the academy. 
Accordingly, Pawlicka poses a valuable question: “Electronic literature might 
then have expanded its boundaries, but how can this be achieved without los-
ing the value of literature?” (2017:431) Lately, it has become evident that the 
lack of systematical critical theory and relevant methodology in the compre-
hension of this phenomenon results in digital’s literature loss of “a stable place 
within the academy” (2017: 436). From the moment of its conception, during its 
first phase, e-lit was grasped as a tricky and problematic phenomenon to insert 
within the academic field classification. At that period, it was sided mostly with 
comparative literature, but during the second phase, there was a myriad of new 
academic fields that e-lit was linked to (for instance, philology, media studies, 
cultural studies, art, etc.) In the third phase, e-lit has become one of the disci-
plines to be studied within the broad field of digital humanities, as previously 
stated. Although it seems paradoxical, the inter-and transdisciplinary aspect of 
digital literature poses crucial issues for its placement within academia, since 
the unequivocal agreement on its position inside universities has still not been 
achieved. In more broad terms, a question also arises regarding digital litera-
ture’s place within contemporary culture and the humanities. 

One of the ways to provide methodological tools for the discussion of 
digital literature, Pawlicka (2017: 443) suggests, is the introduction of the pro-
cessual approach, which views this phenomenon as “something that is unfin-
ished and non-permanent” and accepts its instability and frequent changes, 
revisions, explorations, and collaborations. 

It goes far beyond seeing electronic literature as a field of literature within digital 
culture, instead offering a new perspective...us electronic literature becomes a 
platform of and for textual, artistic, and technological experiments and expres-
sions. is is characterized by the different actions of writers, artists, designers, 
and programmers (etc.). It includes digital creative writing and creative pro-
gramming, hardware and soware, and various trans/interdisciplinary research.

Pawlicka’s suggestion seems to be rather insightful, containing important 
messages for the future academic and creative prospects of digital literature. 
Instead of focusing on its alternate definitions, general theoretical classifica-
tions, and concrete applications within the academic community, e-lit should 
be perceived as an experimental platform offering multiple artistic means of 
expression and appreciation to digitally enhanced individuals. is is obvi-
ously an approach to digital literature that would catch both students’ and 
professors’ attention and ensure its popularity not only in academia but in 
contemporary culture, as well. 
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5. CONCLUDING REMARKS
is research is related to the concept of digital literature, an emerging 

kind of literature and academically still relatively unexplored. Since digital 
literature is a largely novel discipline, an academic integrative classification of 
its diverse definitions, a brief historical survey, and a critical discussion of its 
emerging literary forms are rather obscure so they represent the main focus 
of this article. As Gordić Petković thoughtfully claims, “tense but fruitful 
relationship between literature and technology springs from the impression 
of writers and literary scholars that their activities are irreconcilably different. 
However, literature and science are not the worlds apart” (2012: 113). Hope-
fully, this paper offers a valid affirmation of the previous statement, simulta-
neously alluding to an inseparable bond between literature and technology by 
focusing on the myriad of “revolutionary changes brought by digital technol-
ogies into the realm of reading, writing and textual interpretation” (Gordić 
Petković 2012: 113). While the interpretative methods used for print texts do 
not necessarily apply, a similar methodology for the interpretation of digital 
literature has yet to be developed.6 

Although there is a strong controversy regarding digital literature’s 
acceptance by the traditional literary audience, critics, and academics, there is 
ample evidence that it has been embraced by a large group of university-aged 
students. e latest online teaching activities show students’ growing interest 
and participation in reading and devising digital texts, though digital liter-
ature has not largely been approved as a part the of school curriculum yet. 
e impact of digital literature has lately been recorded in academia through 
the organization of conferences and the creation of associations whose pri-
mary goal is to view new literary trends from a scholarly perspective. us, it 
is rather noticeable that e-lit is here to stay.
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ДИГИТАЛНА КЊИЖЕВНОСТ: 

ДЕФИНИЦИЈЕ, ОБЛИЦИ, АКАДЕМСКИ КОНТЕКСТИ
Резиме

Овај рад посвећен је проучавању феномена дигиталне књижевности, релативно 
новом и још увек недовољно истраженом академском пољу. Будући да се дигитална 
књижевност скоро појавила, подаци о дефиницијама, историјском развоју и критички 
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ставови према разни, видовима ове уметности прилично су опскурни, те стога предста-
вљају фокус овог рада. Иако постоје контроверзни ставови о прихватању електронске 
књижевности у традиционалним књижевним круговима (међу читаоцима, критича-
рима и академицима), чињеница је да ова књижевна форма постаје веома популарна 
међу студентима. Најновији облици онлајн наставе показују појачано интересовање 
студената за читање и креирање дигиталних текстова, иако дигитална књижевност још 
увек није у потпуности ушла у академске курикулуме. Утицај електронске књижевно-
сти у академским круговима уочава се и кроз организацију конференција и стварање 
асоцијација чији је основни циљ да се приступи проучавању нових књижевних трен-
дова из академске перспективе. Методе интерпретације из традиционалне књижевно-
сти не могу да се примене на електронску књижевност, те се намеће закључак да мето-
дологија анализе дигиталних књижевних дела тек треба да се развије. Рад је подељен на 
следеће сегменте: дефиниције дигиталне књижевности, везе између електронске књи-
жевности и дигиталних хуманистичких наука, облици, контексти и закључне напомене 
са сугестијама за даље истраживање. Теоријски оквир рада заснива се на критичким 
увидима Хелсове, Хекмана, Осаливена, Павлицке и других.

Кључне речи: дигитална (електронска) књижевност, дигиталне хуманистичке 
науке, дефиниције, облици, контексти 

Прим љен: 6. март 2022. године
Прихваћен: 19. децембар 2022. године
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Ана С. Живковић1

Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет

Одсек за филологију
Катедра за српску књижевност 

СИМБОЛИЧКИ И ПОЛИТИЧКИ ИДЕНТИТЕТ 
БЕОГРАДА И САРАЈЕВА У РОМАНУ ГОСПОЂИЦА 

ИВЕ АНДРИЋА2

Предмет овог рада обухвата симболички и политички иден-
титет Београда и Сарајева у роману Госпођица Иве Андрића. 
Здруживањем теоријских претпоставки когнитивне наратологије 
са концептима наративне/културалне/симболичке географије и 
културе сећања, протумачени су одоними (називи улица) и зна-
чења културних/државних институција у Госпођици (универзитет, 
задужбина, хаџијска кућа, мењачница, банка, кабаре). Установили 
смо да Његошева, Смиљанићева, Стишка и Александрова улица 
функционишу као наративна средства политичке репрезентације 
и различитих идеологија прошлости, што отвара могућности за 
одређење Андрићеве Госпођице као политичког романа. Свест 
Рајке Радаковић очитује процес демеморијализације, односно 
нестанак симболичких означитеља из градског простора. Желећи 
да се ослободи ма какве политичке праксе, јунакиња романа на 
парадоксалан начин постаје носилац нове политике идентитета. 

Кључне речи: Иво Андрић, Госпођица, Београд, Сарајево, 
одоними, политика

Когнитивна наратологија указује на важност простора у наративу 
и битну улогу наратива приликом стварања менталне репрезентације 
простора3. Не сагледавајући простор искључиво као позадински план 
заплета, Дејвид Херман казује „да наративе треба посматрати не само 
као временски структурисане комуникативне чинове, већ и системе 
вербалних или визуелних подстицаја усидрених у менталним моде-
лима, који имају одређену просторну структуру” (Herman 2004: 264). С 
обзиром на то да је романескна радња Андрићеве Госпођице смештена у 
међуратни Београд4, у којем се Рајка Радаковић сећа предратног и ратног 
1 ana.zivkovic@filum.kg.ac.rs 
2 Овај рад је део истраживања која се изводе на пројекту 178025 Поетика српског реа-

лизма, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије (Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада 
НИО у 2022. години број 451-03-68/2022-14/ 200198).

3 Дефинисање простора на овај начин више пута је објаснио Дејвид Херман (в. Herman 
2004: 263–265; в. Herman 2009: 227–232). 

4 Најопсежније истраживање категорије простора (реални и имагинарни простор, 
темељни и дигресијски, животни, географски, цивилизацијски и опсервацијски 
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Сарајева, географске референце (одоними, називи река, институција) не 
појављују се у Госпођици само ради произвођења „ефекта стварног” (Bart 
1990) већ превасходно услед симболизације градског простора. Називи 
улица или друштвених институција утичу на креирање приче у свести 
реципијента. То су најчешће приче о просторно и/или временски уда-
љеним догађајима, збивањима која не припадају актуелној приповедној 
равни романа. С друге стране, наратив има ту моћ да подстиче процес 
моделовања предмета или догађаја, изазивајући утисак као да се налазе 
негде у свету – процес „когнитивног мапирања” света приче, марки-
ран географским оријентирима, регионалним именима или називима 
путева/улица (уп. Herman 2004: 279). Књижевна историја препознала је 
Госпођицу као друштвени и психолошки роман, роман лика или економ-
ски роман5. Међутим, уколико из културалне и симболичке географије 
прихватимо хипотезу о граду као специфичном историјском посред-
нику (в. Azarjahu 1996; Azarjahu, Fut 2008) и тексту (Azarjahu 1999), онда 
се Андрићева Госпођица може определити и као политички роман. 
Азарјаху на следећи начин одређује појам „града текста”:

Називи улица, који служе као средства комеморације хероја и славних 
догађаја, конвенционални су механизам за уписивање званичне верзије 
прошлости у семиосферу. Било који скуп назива улица у одређеном граду, 
који ћу назвати ’текстом града’, представља репрезентацију прошлости, 
ограничену само на хероје и славне догађаје. (Azarjahu 1999: 33)

У савременој српској науци овом концепту града као текста посве-
ћено je етнолошко/антрополошко истраживање Срђана Радовића, који 
је скренуо пажњу на употребу термина ’одоним’ код европских истражи-
вача: „Одоними или ходоними (од грчког hodós, улица, пут, и ónoma, име, 
назив), то јест називи улица, у исти мах представљају оријентире у град-
ском простору и носиоце симбола који у значајној мери творе идентитет 
града.” (Radović 2014: 10) У нашем раду опредељујемо се за примену прве 
варијанте овог термина. Нација представља једну заједницу сећања, а 
именима географских или културних објеката преносе се садржаји ста-
рих и нових (националних) идеологија у живот свакодневице. Како се 
Андрићева јунакиња динамично креће градским територијама, могуће 
је посредством просторних референци протумачити симболички, поли-
тички и/или национални идентитет Београда и Сарајева.

У читаочевој свести формира се ментална репрезентација мину-
лих догађаја, који следе један за другим. Отуд улице којима Рајка про-
лази, као и одређене градске регије, утичу на стварање сазнајне „мапе” 
о судбини јунакиње и националној култури сећања/памћења. Следећи 

простор) у Андрићевој Госпођици спровео је Бранко Тошовић у својој студији 
„Госпођица као простор простора” (2017). У наведеној студији могу се пронаћи тачне 
топографске тачке Рајкиних једносмерних или двосмерних кретања у сарајевском и 
београдском простору (в. Tošović 2017: 41; 73). 

5 В. следеће радове у вези са тим: (Džadžić 1957); (Jerkov 1991); (Rosić 1996); (Ahmetagić 
2020). 
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објекти у Госпођици имају управо такву улогу 1) у Сарајеву (Миљацка, 
Кошево, фабрика пива, Виша девојачка школа, Пајерова банка Унион, 
улица Терезија); 2) у Београду (Стишка улица, Дунав и Сава, Земун, 
Смиљанићева улица, Хаџи Васићева кућа, Народна банка, путања Сла-
вија – Калемегдан, Његошева улица, путања хотел „Лондон” – „Кола-
рац”, Министарство финансија, Раковица, „Касина”, Александрова 
улица, Теразије, кафана „Топола”, Универзитет). Свака од ових рефе-
ренци као да дели простор света приче и ствара по једну нову област, 
односно паралелну причу. Сарајево и Београд постају модели града који 
се састоје од вишеструких минипростора, а установити симболички и 
политички идентитет ових градова у Андрићевом роману – то значи 
упознати се са причама које конструишу градове, јер, према Херману, 
простор постаје место посредством наратива и искуства. Дакле, тек при-
кључивањем засебних културноисторијских/урбаних прича Сарајево и 
Београд бивају претворени у места, у ентитете са одређеним наратив-
ним идентитетом (в. Herman 2009: 284). Наше истраживање неће обу-
хватити листу свих поменутих географских назива/јединица, већ само 
оне симболичке/политичке означитеље, који очитују блиску повезаност 
са романескном радњом/ликовима и јасно наговештавају политичке 
ритуале и чиниоце јавне друштвене праксе. 

Сарајево у Београду
Ментална представа Сарајева настањује Рајкину свест током боравка 

у Београду: „Госпођица пушта маха и својој уобразиљи и својим успоме-
нама, и мисли и машта на свој начин и сећа се, упоредо или наизменце. 
Све тако од жице до жице, и вечерас пролази пред њом цео њен живот...” 
(Andrić 2020: 18) Сарајево је, дакле, предочено посредством јунакињине 
свести, што усмерава ка могућностима препознавања Рајкиног Сарајева6 
у Београду. Када су посреди географске одреднице или државне инсти-
туције, приметно је да приповедач активира знатно мањи број таквих 
референци у односу на београдску регију, будући да се приликом кре-
тања јунакиње пажња најчешће скреће на подручје око Миљацке, банке 
Унион или гробља у Кошеву. Особито изненађује што се не помињу 
називи сарајевских улица, осим по изузетку. Међутим, Рајка се јавља 
као биће чији је начин кретања још увек под контролом личне воље. 
Стиче се утисак да јунакиња доследно бира скривеније и мирније марш-
руте, јер „није ишла обалом Миљацке, него унутарњом, левом страном, 
оном дугачком, увек мирном и као успаваном улицом, коју зову Тере-
зија” (Andrić 2020: 75). Премда улица Терезија поседује комеморативни 
назив7, успомена на изградњу сарајевске водоводне мреже има секуларно 
значење, које наговештава Рајкину позицију мимо херојства и 

6 В. Сарајево је у студији Бранка Тошовића препознато и као интродуктивни (изла-
зни) простор романа Госпођица (в. Tošović 2022: 475–478). 

7 Именовање улице Терезије у вези је са градњом резервоара воде у Сарајеву у 16. веку. 
Реч ’терезија’ означава омањи базен или резервоар за воду (в. Kreševljaković 1991: 104). 
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трансценденције. Назнаком да у Пајерову канцеларију улази на засебан 
улаз, из тесне и кратке улице, односно из „мале улице без имена” (Andrić 
2020: 77), сугерисано је да још увек припада поверљивом кругу сарајев-
ских мештана, премда покушава да заобиђе ратне и националнополи-
тичке токове. Наместо именима улица, нарација о Сарајеву бива мар-
кирана гробом Госпођичиног оца, Обрена Радаковића. Андрићева јуна-
киња сваке недеље одлази на очев гроб, разговара са покојником више 
но са живим људима, образлаже оцу своје трговачке планове и полаже 
рачуне о постигнутим добицима, те се чини као да нека невидљива 
мртвачка рука управља целим Сарајевом у коме банкарска канцеларија 
личи на капелу а Рајкина кућа на гробницу. Јунакињино осцилирајуће 
кретање од куће до гробља наликује духу старих цивилизација, које су 
одувек „биле усмерене ка смрти и сталности” (Mamford 2010: 496). Гроб 
у Кошеву распознајемо, дакле, као конститутивну когнитивну представу 
којом се осмишљава простор Сарајева и Госпођичина судбина, јер „чим 
седне на малу клупу поред очевог гроба, за њом се затворе и последња 
врата између ње и света” (Andrić 2020: 66). Ако грандиозне грађевине 
попут тврђава и храмова потврђују људску жељу за трајношћу, контину-
итетом посмртног живота, савладавањем времена, онда снажна повеза-
ност јунакиње са гробом сведочи о тежњи да се штедњом и богатством 
изгубљена породична срећа поврати и одржи. Међутим, гроб Обрена 
Радаковића више није религиозни означитељ људске чежње за бесмрт-
ношћу, јер се у свету романескне приче објављује све радикалнији јаз 
између светог и световног, очитован особито међу становницима Сара-
јева који, након атентата на престолонаследника Франца Фердинанда, 
носе слику цара Франца Јосифа „наопако, главом према земљи” (Andrić 
2020: 77). Ако цар више није слика Божија на земљи, нити репрезент 
трансценденције, то значи да човек почетка 20. века у споменицима или 
камену још мање препознаје форму вечности. Сходно томе, модерни дух 
Андрићевог приповедача проблематизује Рајкин однос према гробу/
смрти. Тежећи само да обнови очево богатство, да поврати заправо 
изгубљени породични иметак, Рајка верује у обнову живота појединца 
посредовањем потомака, јер наместо старог човековог осмишљања 
егзистенције бесмртношћу душе сусрећемо се с вером у биолошко пре-
трајавање, у биолошку бесмртност. Отуд се јунакиња осећа позваном да 
настави очев живот и исправи начињену грешку. Међутим, мислећи да 
тако служи животу, креће се ка хоризонту нестанка сопственог бића. 

Смиљанићева и Стишка улица
Наратив о Београду означен је једним од важних граничних оријен-

тира – београдском реком Савом, коју Рајка заједно са мајком прелази 
путујући лађом. Након те интерпретативне шифре, приповедач уводи 
и други географски маркер – реку Дунав, казујући како се ново после-
ратно друштво ствара у Београду „на том уском, издигнутом језичку 
земље између Саве и Дунава и његовим стрмим падинама” (Andrić 2020: 
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123). Две реке означавају темељни8 простор романа и као да подсећају 
на улогу државотворне границе Краљевине Србије током претходних 
векова, границе коју Рајка прелази настањујући се сада унутар матичног 
простора српског народа. Истоветне мотиве сусрећемо и у песми „Бео-
град”, у визији будућег космичког града: „Мој град над двема рекама.” 
(Andrić 2020: 165) Слутимо да је Андрићев приповедач понављањем 
мотива двеју река осветлио особитост географског положаја Београда 
и повољне услове за настанак метрополиса. Положај између Саве и 
Дунава омогућио је саобраћајне везе са другим земљама, трговину са 
суседним регијама, издвајање Београда од градова у унутрашњости 
земље. Премда се већина богатијих младих Срба школовала у Францу-
ској, приповедач не пропушта прилику да у наративну мрежу уведе и 
Универзитет, будући да се Рајка судари са неком женом баш „кад је била 
пред Универзитетом” (Andrić 2020: 153), што потврђује тезу о Београду 
као метрополи која посредством институције за високо образовање јесте 
простор нових идеја и открића, нове научне и културне енергије, про-
стор у који долазе студенти и странци. Нови културни облици слуте се 
когнитивним обележавањем Београда као града у чијим се домовима све 
више слуша „дивља црначка музика са грамофона” (Andrić 2020: 131). 
Управо ће џез, нова врста музике уз коју ће у Хаџи Васићевој кући сви 
играти, „без обзира на разлике у мишљењу” (Andrić 2020: 131), бити један 
од разлога Рајкиног одласка у Стишку улицу. С друге стране, џезом се 
најављује преображај градске културе у урбану: 

Поред промењене улоге жене, можда најзначајнија културна трансформа-
ција која се догодила током доба џеза био је прелазак са руралне или град-
ске културе на урбану индустријску. […] Модерност је везана за урбани 
стил живота као и за слободу жена, а како наглашавају елегантни дизајни, 
инспирисани машинама Арт Декоа, доба џеза је било урбано доба. (Von 
Rosk 2016: XVII) 

Паралелно са урбаним искуством, Београд као метрополис показује 
и своје знаке слабости: настанак индивидуализма и отуђење појединца. 
Рајка прекида старе друштвене и рођачке везе и не успоставља нове, изу-
зев пословних. Финансијско освајање града, те распростирање културе 
увећавања капитала и богаћења приповедач је сугерисао и Мишиним 
ликом, будући да је представљен као млади експерт у пословним пита-
њима и делегат у разним међународним комисијама. Приповедач комен-
таром акцентује наклоност српске омладине новом свету, казујући како 
се Мишина сестра удала за познатог банкара Страгарца и Миша оженио 
баш из банкарске породице. 

Сваки назив улице у Госпођици односи се на конкретну историјску 
личност или ситуацију, односна свака референца усмерава ка контек-
сту – идејама, околностима, особитостима једног егзистенцијалног 
домена. Приметно је да се простор у овом роману контекстуализује 

8 На разлику између темељног и дигресијског простора указао је Бранко Тошовић (в. 
Tošović 2017: 61). 
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чак и у правцу средњовековног доба посредством Хаџи Васићеве куће 
и традиције хаџилука9, те устаничког доба поменом Његошеве и Сми-
љанићеве улице, при чему не би требало заобићи и смисаоне дотицаје 
Сарајлијиног епиграфа на почетку романа. Хаџијска кућа симболички 
кодира Београд као словенски Јерусалим10, док нови обичаји и навике, 
особито слушање џез музике у тој кући, удвостручују процес симболи-
зације: средњовековни хришћански идентитет Београда дестабилизује 
се чиниоцима урбане светске културе. Како јунакиња са мајком борави 
у кући Хаџи Васића, у улици која је добила назив по Николи Смиља-
нићу11, војводи и свештенику, учеснику Првог и Другог српског устанка, 
и Смиљанићева улица важна је за смисаоно разумевање Београда у 
Госпођици. Да ли писац случајно јунакињу смешта на место које не само 
да неће омогућити Рајки оно што је желела – заборав пораза – већ непре-
стано подсећати да је одлазак из Сарајева немогућ, да је нови почетак са 
новим снагама и изгледима неостварив? Штавише, пресељење из Сми-
љанићеве улице и накнадно ситуирање јунакиње баш у Стишку улицу 
отвара хоризонт тумачења и ка (културно)историјским околностима у 
доба Првог светског рата. Истраживањима Божице Младеновић уста-
новљено је да Стишка улица представља аустроугарски назив, будући 
да је током рата окупатор преименовањем улица покушао да деградира 
српску историју и културу. 

Окупациона власт је, спроводећи политику затирања свега што је под-
сећало на српску државу, променила у градовима и називе улица, тргова 
и зграда. Пре свега, промењени су називи оних улица које су носиле име 
неког од чланова династије Карађорђевић (Улица Краља Петра, Престоло-
наследникова улица), затим познатих личности из раније српске историје 
(Први и Други српски устанак, ратови за ослобођење 1876-1878. и балкан-
ски ратови), а остало је непромењено све што је подсећало на династију 
Обреновић. (Mladenović 2000: 52–53) 

Како је један аустроугарски чиновник, приликом састављања спи-
ска београдских улица, баба Вишњу прогласио Карађорђевом мајком, 
Баба Вишњина улица морала је бити преименована у Стишку12, што 
9 В. више о звању хаџије и смислу путовања у Свету земљу (в. Jovanović 2007: 7). 
10 Више о Београду као словенском Новом Јерусалиму видети у студији Јелене Ердељан, 

посебно у поглављу „Престонице православних Словена у позном средњем веку: 
Нови Јерусалими као Нови Царигради?” (Ј. Ердељан, Изабрана места: конструисање 
Нових Јерусалима код православних Словена, 2013, Београд: Православни богослов-
ски факлутет Универзитета, Институт за теолошка истраживања). 

11 В. више о Николи Смиљанићу (в. Milićević 1888: 653), (в. Stefanović Karadžić 1986: 158). 
12 На основу документа под насловом „Промењени називи улица у Београду” Божица 

Младеновић закључује да је окупатор променио називе 67 улица од 286 наведених 
на списку. Међу преименованим називима улица налази се и Стишка (в. Mladenović 
2000: 53). 

 Тадашња Стишка улица још једном је преименована у 20. веку и данас носи назив 
Кичевска. Бранко Тошовић разјаснио је дилему казујући овако: „Наиме, сада 
постоји Стишка (Мали мокри луг), али далеко од центра, што искључује могућност 
да се тамо налазила Рајкина кућа. Вјероватнија је верзија да је то садашња Кичевска 
на Врачару, која одговара опису у роману.” (Tošović 2017: 67) 
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потврђује да су улице постале „предмет симболичке (ре)конструкције 
путем њиховог службеног (пре)именовања” (Radović 2014: 10). Међутим, 
назив улице промењен је грешком, јер је баба Вишња заправо била мајка 
кнеза Милоша Обреновића. На том трагу, можемо се запитати зашто је 
Андрић одабрао баш Стишку улицу као место које ће бити у најближем 
односу са јунакињом. Чини се да је мотивација за овај наративни чин 
двострука: (1) старо име улице у вези је са аустрофилском политиком 
династије Обреновић и (2) нови аустроугарски назив усмерава ка кључ-
ним догађајима у свету приче – ка Рајкиној сарадњи са окупатором у 
Сарајеву, ка збивањима која су јунакињу и довела у Београд, ка одми-
цању од свега што је имало везе са српском прошлошћу/садашњошћу 
или политиком, јер „изузев њене спољашњости, која је уосталом одувек 
таква, Госпођица ни по чему другом није имала везе са тешким време-
ном и страдалничком вароши” (Andrić 2020: 91). 

Стишка улица представља један од централних когнитивних озна-
читеља наратива о Београду, јер указује на Рајкин отклон од устаничке 
идеологије, родбинских веза, патријархалног поретка, грађанске кул-
туре, ма какве традиције утемељене идејом општег добра и заједништва. 
Трудећи се да заобиђе политички ритуал, јунакиња несвесно постаје 
присталица политике капитала. Ова теза проширује се и путањом, 
којом се јунакиња учестало креће, путањом хотел „Лондон” – кафана 
„Коларац”: „Готово сваког дана пре подне Госпођица се спуштала низ 
Његошеву улицу, по снегу и блату, по киши и кошави, и обилазила разне 
банке и, нарочито, сарафске радње које су ницале сваким даном на про-
стору од хотела ’Лондон’ до кафане ’Коларац’.” (Andrić 2020: 180) Лондон 
као географска референца интерпретацију усмерава ка идеји Београда 
као мањег града, метрополиса, увученог у мрежу мегалополиса (уп. 
Mamford 2010: 329) – града који имитира лондонску усредсређеност на 
капиталистичку митологију, величину и моћ. Нашу тезу о формирању 
„Лондона” у Београду поткрепљује и приповедач коментаром о отварању 
енглеских фирми, што упућује на физичко и економско освајање новим 
финансијским средствима, индустријском производњом, доминацијом 
помоћу трговине и правних процеса (зајмова, хипотека, шпекулација) 
(уп. Mamford 2010: 328). „Лондон” у Београду сведочи о отворености али 
и потчињености балканског града великом политичком центру моћи. 
С друге стране, путања између „Лондона” и „Коларца” управо је линија 
Рајкиног осцилирања између нове културе богаћења, у којој је инду-
стрија одвојена од служења животу, и културе просвећености, чији је 
домен назначен именом Илије Коларца13, културе засноване на поверењу 
у квалитативно образовање, удруживање, задужбинарство и уметност, 
на вери у апстрактне књижевне вредности. У Андрићевом роману про-
стор и време бивају на симболички начин испуњени објектима који се 
налазе на Рајкином путу од „Лондона” до „Коларца” – сарафским рад-
њама, то јест мењачницама које отварају шпански Јевреји. Рајка управо 

13 В. више о Илији Коларцу (в. Milićević 1888: 264–269). 
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учествује у процесу, започетом у току рата у Сарајеву, настављеном у 
Београду, профитирања иза кулиса рата – зеленаштвом, подизањем 
цена, пљачком, доприносећи да град „који је био повод за удруживање 
људи, стециште културних дешавања, постаје повод за отуђење и претња 
правој култури” (Mamford 2010: 329). Дакле, фикционални објекти 
града, читљиви, јасни и видљиви, односе се на „атрибуте идентитета и 
структуре менталне слике” (Linč 1974: 13) о граду. Прошавши кроз иску-
ство ратног профитера у Сарајеву и осећајући да су и други попут ње 
пресекли корене из прошлости, Рајкина свест приликом непосредног 
опажања Београда, ствара доминантну менталну представу – град је 
„само једна варка у овој ноћи у којој невидљиве силе краду и отимају без 
одбране и казне” (Andrić 2020: 119). 

Његошева улица 
Наслућујемо да вишеструки културни токови у послератном Бео-

граду теку упоредо, што се манифестује различитим песмама, инкор-
порираним у романескну нарацију. Наиме, поменута песма „Београд”, 
коју у „Касини” рецитује „наш први космички песник” (Andrić 2020: 
165), метонимија је новонастајућег песништва српске авангарде. Лирски 
субјект пева загледан у небески Београд: „Изнад свега се дижућ, високо, 
високо се крили/ И у кружење најдаљих планета/ Уноси неодољиво 
бодро смеле лукове/ Своје будуће дивне архитектуре.” (Andrić 2020: 
165) Док наговештава тајну универзума, човека и песничког стварала-
чког чина, утопијски простор авангардне песме скрива једну дискретну 
субверзију стварности. Речима једног од гостију „Касине” истаћи ће се 
важност и значај саме песме, настале независно од било какве зараде. На 
том трагу, „космичко песништво” српске авангардне књижевности пред-
ставља наставак романтичарске традиције певања, која врхуни Њего-
шевом метафизичко-космичком лириком. Штавише, Његошева улица, 
којом се Рајка креће у Београду, јесте наративни маркер који усмерава 
ка утемељивачу националне херојско-поетске традиције. С обзиром на 
то да песма „Београд” садржи и једну светлосну представу у стиху: „Док 
Млађак, сребрн оклопник, кроз башту сазвежђа језди” (Andrić 2020: 
165), стиче се утисак Његошевог „одражавања” у Андрићевом роману, 
јер су „и код Андрића мотиви светлости и сунца постали симболи чове-
ковог духовног лета и успона, човекова савлађивања квара и пропасти, 
човекова потврђивања и трајања” (Živković 1994: 142) [подвукао Д. Ж.]. 
Приповедач није немотивисано водио јунакињу баш Његошевом ули-
цом, будући да је Андрић о песнику Горског вијенца написао десет есеја 
– те би црногорски владика могао чак бити „јунак једног потенцијално 
замишљеног али ненаписаног романа” (Kalezić 1995: 211), чији заметак 
препознајемо у тексту „Његош у Италији”. Овим одонимом потцртава 
се радикална разлика у третману херојства у Госпођици: фигура Косова 
у Андрићевом есеју „Његош као трагични јунак косовске мисли” озна-
чава превасходно доживљај историје као трагедије, док би Рајка својом 
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парадоксалном борбеношћу с несаломивом надом, упркос извесности 
пораза, само наизглед могла бити „прототип косовског борца” (Andrić 
1997: 9). Рајка постаје носилац клетве и жртва несклада стварности и 
мишљеног сна о хармонији, јер вредности материјалног света, у име 
којих јунакиња страда, заузимају место херојства и трансценденције. 
Сходно томе, улица са Његошевим именом кључ је не само за разумевање 
јунакињиног идентитета већ и односа међу различитим врстама српског 
послератног песништва и пратећих културних модела. Знање о Њего-
шевој поезији стоји насупрот знању које бива кодирано Карменситином 
песмицом – новим стандардизованим обликом културе – стандарди-
зованим у новчаном смислу. Ако је Његошева песничка реч осветлила 
простор где је „преко свега прешао дах косовске мисли који је без мило-
срђа сажегао све оно што не ’служи чести, ни имену’, а окаменио све оно 
што им служи да би вечито стајало тако и служило им” (Andrić 1997: 23), 
онда Карменситина песма: „О сењори, сењорите, / Купите од Карменсите 
/ Љубичице, плаво цвеће, / Као залог једне среће / Можда још за ову ноћ.” 
(Andrić 2020: 167), представља претњу правој култури и знак је расипања 
емотивне и интелектуалне моћи. Ова песма служи култури новца, кул-
тури која потире важност песничких идеја, етичког универзума, духов-
ног наслеђа. Већина гостију „Касине” показује своју наклоност управо 
таквом песништву, поистовећујући празнину сопственог постојања са 
семантичком празнином текста. Ту наклоност приповедач је уобличио 
контрастирајући слике кафанске атмосфере: док „космички” песник 
користи тренутак кратког релативног затишја како би одрецитовао своје 
стихове, Карменсита тихо пева своју мелодију „кад је и последњи од пија-
ног друштва ућутао” (Andrić 2020: 167). Поред пуновредног песништва 
српске авангарде и протумаченог примера тривијалне песме, Андрић 
је у романескну нарацију инкорпорирао и стихове своје песме у прози 
„Црвени листови” (1919)14, које у Хаџи Васићевој кући изговара песник 
Петар Будимировић: „На поглед вашег охолог, окрутног богатвста испу-
њавала ми је душу испрва горчина и страх, а касније бијес и мржња, јер 
сам осјетио колика је срамота бити човјек и видио да је лице земље ругло 
у свемиру.” (Andrić 2020: 129) Прочитани одломци ове песме изазвали 
су Рајкину снажну реакцију, штавише – жељу да се убију они људи који 
организују завере против новца и штедње. Наслућује се узајамна осве-
тољубивост ликова, која у роману не представља стареотипни знак све 
већих друштвених разлика између десничарске и левичарске интелекту-
алне оријентације. Рајка своју побуну, ипак, не испољава у политичком 
смислу: јунакињина неопозива побуна против пролетерског ангажмана 
уметности исходи само из личног настојања да сачува своје мало благо. 
Наведени уметнички токови, заједно са популарним џезом, поткрепљују 
слику Београда с почетка 20. века као града „у коме се не окупљају само 
различите популације, стварајући динамичну урбану културу, већ и 

14 Иво Тартаља у својој студији Приповедачева естетика указао је на интертекстуалну 
везу романа Госпођица и Андрићеве збирке Немири (в. Tartalja 1979: 12). 
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различити уметнички стилови и естетски облици, проширујући гра-
нице и стварајући нове могућности за уметност” (Von Rosk 2016: XVII).

Александрова улица 
Откинутост од српског национа и идеја, које је бранио Никола Сми-

љанић, манифестује се и Рајкином наклоношћу према Ратку. Премда се 
однос према овом лику може тумачити вишеструко, чини се да један 
од разлога Рајкиног заноса може бити препознат у домену Ратковог 
пословања. Наиме, кључни културолошки и симболички маркер пред-
ставља београдско заступништво америчке фирме аутомобила „Форд”. 
Ратковић се отуд указује у јунакињиној свести као човек који је веома 
успешан и способан у пословању са Фордовим представницима. Рај-
кина тежња за увећањем богатства или жеља да макар и минимално 
учествује у великој механизацији света, у светском протоку новца и 
капитала, проузроковала је губитак позајмице и Ратковићеву превару. 
Рајка је на губитку и због сећања на Ратковог двојника, и због емотивне 
блискости са лепим младићем – а Фордова фирма била је заправо једна 
врста окидача да Андрићева јунакиња, заветована на штедњу и тврдич-
лук, превари, како признаје, и саму себе. Сцена, у којој Рајка бива суо-
чена са настајућим светом, догодиће се у „Касини”, где је отворен први 
кабаре после рата у Београду. Кабаре15 као културни чинилац усмерава 
ка последњим деценијама 19. века када се овај вид забавног позоришта 
јавља у Паризу, узрокујући сазнање да је посреди једна врста комерција-
лизованог уметничког облика за широку публику. Кабаре, као подврсту 
мјузикла, одликује једноставна и неозбиљна радња са спектакуларним 
музичким нумерама, луксузном сценографијом и костимографијом. 
Када Карменсита у шпанском костиму, силазећи међу публику и делећи 
праве љубичице, „за сваки струк прима од веселих гостију крупне банк-
ноте” (Andrić 2020: 156–157), Рајка увиђа какво је наличје оне културе/
политике у којој несвесно суделује – културе која нема рационалну нити 
интелектуалну сврху, културе која се потчињава стицању богатства и 
показивању раскоши. 

Рајкин повратак из „Касине” обележава дуга и бескрајна Алексан-
дрова улица (Булевар краља Александра), којом споро и тешко хода као у 
сну, уочавајући уличне стубове „испробијане парчадима граната из про-
шлог рата” (Andrić 2020: 170). Уколико задржимо одабрани рецепцијски 
хоризонт, краљ Александар Обреновић указује се као могући кључ интер-
претације простора и јунакињине смрти на крају приче. Ако се Рајки 
чинило да је Александрова улица „проклети пут”, који је „изгледао као 
да јој је то првина да њиме иде” (Andrić 2020: 171), стиче се уверење да је 
то пут предосећања сопствене смрти, али и сазнања да је немогуће изаћи 
на крај са људима, да су лаж и обмана моћнији од свега другог, да у свету 
нема одбране и сигурне заштите. Премда се чини да моменат повратка 

15 В. више о кабареу као спектаклу (в. Valerijano 1996: 7). 
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кући из кабареа представља јунакињин излазак из стања заблуделости, 
посреди је, ипак, још интензивнији отклон од породице и пријатеља, од 
свега постојећег, осим од политике новца. Александрова улица функ-
ционише попут симболичке антиципације завршетка Рајкиног живота, 
премда је могуће установити одређене ситуационе паралелизме, који на 
истоветан начин опредељују чак и рану младост јунакиње и краља Алек-
сандра. Уколико узмемо у обзир чињеницу да је краљ „остављен после 
свађе својих родитеља готово сасвим сам себи, уведен из те самоће у 
политички живот одједном, посредством једног државног удара, који је 
ишао глатко као добро вођена представа” (Jovanović 1936: 381–382), онда 
можемо разумети зашто краљ и Рајка, која је након очеве смрти, такође, 
нагло закорачила у трговачки свет, немају свесни однос према стварности 
и историји. Штавише, елементи психолошке мотивације Рајкине пропа-
сти наликују оним недостацима краљеве природе који су умногоме били 
познати српској јавности краја 19. и почетка 20. века. Госпођица је била 
хладна, разочарана у све људе, без људске емпатије и потребе за ширим 
духовним интересима, заинтересована само за своје трговачке послове, 
као што је „Александар Обреновић био већ по својој природи скупљен 
и увучен у себе сама” (Jovanović 1936: 382). Прекидање свих моралних и 
интелектуалних односа са светом, непријатељско и једнострано схватање 
људи, узроковало је погрешна предвиђања и дистанцираност од исто-
рије/политике, која на крају романа, ипак, кажњава човека због бекства у 
биолошко и неисторијско. Казујући о узроцима краљеве пропасти, Сло-
бодан Јовановић као да анализира Рајкину судбину: „Људи оштроумни, 
а нестварни успевају само привремено; пре а после стварност се покаже 
јача од њихових домишљања, и то је онда њихова пропаст. Тако се и краљу 
Александру десило да на неколико дана пошто је на скупштинским избо-
рима изиграо све странке, буде убијен од својих официра.” (Jovanović 
1936: 381) Сходно томе, Рајка је пострaдала од својих пријатеља управо 
због немогућности непосредног разумевања стварности, због политичке 
и економске кратковидости и заобилажења невидљивих снага које руко-
воде политичким/историјским токовима. 

Закључак
Декодирани културолошки конструкти и протумачени одоними очи-

тују вишеструке симболичке и политичке идентитете Андрићевог Сара-
јева/Београда. Доминантне референце (Пајерова банка, улица Терезија, 
фабрика пива) у Сарајеву потврђују тезу приповедача да је посреди град 
обележен изразитом глади за новцем16, те политички идентитет Сарајева 
бива препознат као економски и монетарни. Развијена економска поли-
тика града у складу је са симболичким идентитетом, с обзиром на то да 
наведене одреднице социјално мотивишу обликовани сан јунакиње о 
16 Двострука слика Сарајева, коју истовремено одређују и љубав према овом граду и 

незадовољство животом у њему, неретко је присутна и у другим Андрићевим при-
поветкама и записима о Сарајеву (в. Vučković 2006: 7–12). 



226

Ана С. Живковић

милиону. За разлику од Сарајева, политички и симболички идентитети 
Београда разилазе се у неколико равни. Одонимима су наговештени пара-
лелни политички идентитети града, који обухватају периоде од српског 
средњег века и устаничког доба до савременог индустријског и урбаног 
живота у Сарајеву, Лондону, Америци или Шпанији. У том смислу, одред-
ница попут хаџијске куће сведочи о (анти)политичком идентитету Бео-
града на трагу средњовековног отклона од политике као јавног посла у 
корист развоја патријархалног поретка заснованом на једном ауторитету 
(цркви, заједници, породици). С друге стране, Смиљанићева или Њего-
шева улица граде један модернији политички идентитет Београда, уте-
мељен идејом о формирању нације и важности државотворних граница. 
Међутим, симболички идентитет Београда, који израста на истоветним 
идентитарним ознакама, задобија сасвим нова значења, то јест саобразан 
је јунакињином кретању ка смрти – у препознатим моментима и етапама 
успона мегалополиса Андрићев приповедач истовремено наслућује и пад. 
Симболички Београд издваја се као град градова, као ментални палимп-
сест, у којем се постепено остварује одстрањивање свих начина хришћан-
ског и грађанског живота, што приповедач симболички наговештава опи-
сом слике у кући Хаџи Васића – слике Острво мртвих Арнолда Беклина17. 
Рајка се креће Његошевом, Смиљанићевом и Александровом улицом без 
свести о меморијализацији имена или историјских догађаја. Неосвешће-
ност поводом важности комеморативних назива улица очитује модерност 
Рајкине судбине, модерност номада који не путује с бременом прошлости. 
Премда одоними представљају једну врсту замишљене географије или 
друштвени покушај дефинисања стварности, њихов нестанак из свести 
јунакиње Андрићевог романа потврђује процес декомеморације – укла-
њања симболичких означитеља из простора – што јунакињу парадоксално 
уводи у нову политику идентитета, упркос тежњи да заобиђе ма какву 
политичку праксу. На том трагу, роман Госпођица Иве Андрића може се 
читати и као политички роман или својеврсна „мапа” културе (не)сећања. 
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 THE SYMBOLIC AND POLITICAL IDENTITY 

OF BELGRADE AND SARAJEVO IN ANDRIĆ’S NOVEL 
THE WOMAN FROM SARAJEVO 

Summary
is paper investigates the symbolic and political identity of Belgrade and Sarajevo in 

Andrić’s novel e Woman from Sarajevo. By combining the theoretical assumptions of cog-
nitive narratology with the concepts of narrative/cultural/symbolic geography and culture of 
memory, odonyms (street names) and commemorative names of various cultural/state insti-
tutions in e Woman from Sarajevo have been interpreted. We established that odonyms 
(Njegoševa, Smiljanićeva, Stiška and Aleksandrova) functioned as the narrative means of 
political representation and various national ideologies of the past, which has opened up pos-
sibilities for defining Andrić’s e Woman from Sarajevo as a political novel. e modern spirit 
of Andrić’s narrator has problematized Rajka’s attitude towards the grave/death in Sarajevo. 
Striving only to restore her father’s wealth, to regain the lost family property, Rajka believed 
in the renewal of individual life through the mediation of descendants. Rajka Radaković’s 
consciousness manifested the process of dememorization, the disappearance of symbolic sig-
nifiers from Belgrade’s space. us, the heroine of Andrić’s novel unconsciously became the 
bearer of the politics of a new identity. 

Keywords: Ivo Andrić, e Woman from Sarajevo, Belgrade, Sarajevo, odonyms, politics. 
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ЕЛЕМЕНТИ ПОПУЛАРНЕ КУЛТУРЕ И ЊИХОВА 
ФУНКЦИЈА У ДОРУЧКУ КОД ТИФАНИЈА ТРУМАНА 

КАПОТЕА И БЛЕЈКА ЕДВАРДСА2

У раду се анализира роман Доручак код Тифанија Трумана 
Капотеа и његова адаптација у филм Блејка Едвардса у односу 
на елементе популарне културе који се уочавају у оба дискурса. 
Популарна култура присутна је у многим видовима нашег иску-
ства: путем књига, музике, хране, путовања, филмова и других 
садржаја на које свакодневно наилазимо. Најшире посматрано, 
популарно представља неке од начина културног моделовања робе 
широке потрошње. Према Фиску (2001: 12), популарна култура 
јесте култура „подређених” и „обезвлашћених” који не пристају 
да буду „покорни”, већ се активно супротстављају друштвеном 
систему тако што понуђени робни материјал реинтерпретирају 
према захтевима укуса и личних потреба. Роман посматрамо као 
израз људског искуства које се модификује у филмском дискурсу 
па тумачење романа (предтекста) и његова адаптација у филм 
(метатекст) обезбеђује стварање смисла (могућност да се књи-
жевни/филмски дискурс чита другачије), док дискурс популарне 
културе представља производњу значења. Закључује се да еле-
менти популарне културе представљају друштвено-историјски 
оквир нарације који имају за циљ да представе рађање модерне 
(америчке) жене – Холи Голајтли у мегалополису Њујорка. Пру-
жајући оквир за карактеризацију ликова и конструкцију иден-
титета (ликова и града), елементи популарне културе постају и 
етносоцијално сведочанство о америчкој култури четрдесетих и 
педесетих година двадесетог века. 

Кључне речи: популарна култура, роман, филм, идентитет(и), 
слика друштва, модерна хероина

Скривати и претварати се да немамо оно што имамо. 
Симулирати и претварати се да имамо оно што немамо.

Жан Бодријар, „Симулакруми и симулација”

1. Увод 
Трагови животног искуства присутни у већини Капотеових (1924–

1984) дела (који су га обликовали у писца) послужили су као скица за 
његов друштвени и књижевни портрет. Рођен је у Њу Орлеансу као 

1 helenadjukic@yahoo.com
2 Рад је настао у оквиру предмета Популарна култура у англофоној књижевности 20. 

века под менторством проф. др Зорана Пауновића.

mailto:helenadjukic@yahoo.com
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Труман Стрекфас Парсонс (Truman Streckfus Persons). Детињство про-
ведено на америчком Југу обележено селидбама, осећајем напуштености 
(из којег извире пишчев луталачки темперамент), жеља да постане писац 
и део утицајног монденског друштва (Café society), указују на изградњу 
Капотеовог идентитета који је у много чему сличан идентитету његове 
најпознатије јунакиње Холи Голајтли. Због мајчиног одласка, Капоте је 
имао „доживотни осећај напуштености”3 (Long 2008: 3), а као и његова 
најпознатија јунакиња Холи Голајтли, увек је био на некаквом путовању 
„невољан или неспособан да пусти корене”4 (Long 2008: 1). 

У интервјуу који је дао Ерику Нордену, за популарни часопис Плејбој, 
Капоте истиче да је детињство имало снажан утицај на његов књижевни 
рад, толики да је књиге третирао као поеме у прози кроз које ће сваки од 
ликова представљати поједине аспекте његове личности (Norden 1968). 
Капотe је писао кратку прозу коју је објављивао у популарним часо-
писима (Mademoiselle, Harper’s Bazaar, Vogue, e New Yorker). Велику 
славу доживео је већ са првим (контроверзним, полу-аутобиографским) 
романом Други гласови, друге собе (Other Voices, Other Rooms, 1948) и тако 
себи обезбедио, већ на почетку каријере, статус enfant terrible. Успех је 
поновио и са романима Доручак код Тифанија (Breakfast at Tiffany’s, 1958) 
и Хладнокрвно убиство (In Cold Blood, 1965) који су, заједно са осталим 
прозним делима Трумана Капотеа, извршили велики утицај на аме-
ричку књижевност и културу (Long 2008).

Томас Фахи уочио је у најранијим радовима Капотeове модерне, 
неореалистичке прозе појаву црног хумора, јужњачку традицију и гот-
ске (хорор) елементе, нудећи и промишљена херменеутничка упутства 
будућим изучаваоцима: тумачење Капотeове прозе неодвојиво је од 
њеног друштвенополитичког контекста. Маскирање социополитичког 
наратива путем главних јунака, ситуирање Капотеа у поље Америчких 
студија (American Studies) представља Фахијев покушај да се ови при-
кривени наративи открију и осветли пишчев значајан друштвени анга-
жман на пољу сексуалности, популарне културе и др. (Fahi 2014). 

Кроз роман Доручак код Тифанија Труман Капотe осветљава аме-
ричко друштво и културу четрдесетих и педесетих година двадесетог века. 
Познанство са представницима популарног њујоршког друштва5 обезбе-
дило је Капотеу висок статус у том друштву, али и социокултурни корпус у 
виду тема, ликова и мотива који ће постати књижевна грађа имплементи-
рана у роман. Откривајући кроз лик Холи Голајтли модерну жену ослобо-
ђену од друштвених конвенција, Труман Капоте афирмише наратив нове 

3 „Lifelong sense of abandonment.” (Long 2008: 3)
4 „He was always ’traveling’, unwilling or unable to put down roots.” (Long 2008: 1)
5 Године 1945. Труман Капоте упознаје Леа Лермана, уредника у Вогу и Венити феру 

код кога су на журке долазили Марија Калас, Марсел Дишан, Марлен Дитрих, Вили-
јам Фокнер (Long 2008: 8), а 1955. Барбару Бејб Пејли (Barbara Babe Paley), модну 
уредницу у Вогу, супругу Вилијама Пејлија (William Samuel Paley) оснивача Си-Би-Ес 
(CBS) мреже (уп. Voson 2011: 53) која је важила за једну од најпрестижнијих жена 
свога времена, због свог порекла, друштвеног статуса и екстравагантног облачења.
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културе подржан животним стилом велеграда. Модеран начин живота 
дефинисан је путем специфичних образаца потрошње производа попу-
ларне културе који Капотеовим јунацима нуде, у форми допадљиве робе, 
упаковане вредности нових културних образаца (Bigzbi 2006: 18).

2. Популарна култура
Етимолошки посматрано популарно има предзнак нечега што се 

„свиђа великом броју људи”6 (Vilijams 1976: 236), што им је приступачно, 
разумљиво (и надасве доступно), па сходно томе налази одзив у народу 
као омиљено. Популарна култура јесте чин стварања (људи је ства-
рају за себе), на шта је први указао Хердер, одређујући усмену културу 
синтагмом народна или фолк култура (Kultur des Volkes). То је култура 
коју ствара (њен је творац/произвођач) и користи (конзумира је) народ 
(Vilijams 1976: 237). 

У споју са појмом културе, можемо рећи да популарно представља 
једну од тенденција у савременом културном (пре)обликовању про-
извода или робе широке потрошње. Роба културне индустрије постаје 
популарна само ако је полисемична, ако је у стању да произведе више-
струка значења и задовољства која, даље, дистрибуирају медији путем 
телевизијских формата, часописа, књига, плоча и др. (Fisk 2001:181–182). 
Роба (као тековина позног капитализма), у основном значењу, подра-
зумева материјалне ствари које задовољавају основне људске потребе, 
луксузне ствари али и оне нематеријалне као што су „телевизијски про-
грами, изглед одређене жене, или име неке славне особе” (Fisk 2001: 19). 
Роба поседује материјалну (колико вреди), функционалну (чему служи) 
и културну вредност коју потрошач употребљава као конструкцију 
„значења властитог бића, властитог друштвеног идентитета и друштве-
них односа” (Fisk 2001: 19). Сама роба јесте идеологија која је материјали-
зована, а која „настоји да у подређенима створи лажну свест о њиховом 
положају у друштву” (Fisk 2001: 22).

Према Фиску (John Fiske), популарна култура представља културу 
„подређених”, али не и покорних јер се „подређени” и „обезвлашћени” 
перманентно супротстављају друштвеном систему (Fisk 2001: 12). Наиме, 
у односу на понуђени материјал који нуди или чак намеће робни систем, 
потрошач ствара нов однос према њему. Декодирање значења одвија 
се на ономе што Фиск, преко Де Серта (Michael de Certeau), дефинише 
„вештином одржавања у међупростору” (Fisk 2001: 46). Популарна кул-
тура модификује сам чин потрошње правећи од њега чин културне про-
изводње тако да потрошња постаје, заправо, „производња значења” (Fisk 
2001: 235). Масовну културу производи индустрија, док популарну кул-
туру „стварају људи” (Fisk 2001: 32). За разлику од популарне, масовна 
култура производи пасивне људе јер нуди робу која одговара укусима 
људи-конзумената, не подстичући их на активност. У конзументе 

6 „Well-liked by many people.”(Vilijams 1976: 236)
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масовне културе инфилтрирани су индустријски производи, али и 
„културне вредности”7 (Bigzbi 2006: 18) тих производа. Зато људи који 
стварају популарну културу учитавањем субјективних значења одбацују 
наметнута тумачења индустријске робе, у чему се и огледа њихов акти-
визам на пољу стварања/изградње популарне културе. 

Сваки популарни текст суштински је произвођачки. Према ставо-
вима Ролана Барта (Roland Barthes), на које се Фиск позива, читалачки 
текст лак је за читање, није изазован и „захтева суштински пасивног, 
рецептивног, дисциплинованог читаоца, који настоји да усвоји значења 
текста као унапред дата”, а списатељски текст сваког читаоца „непре-
стано изазива да га поново напише, да му подари смисао”, охрабрујући 
читаоца да учествује у „конструкцији значења”, да текст дешифрује (Fisk 
2001: 120). Популарни текст лак је за разумевање (као и читалачки текст), 
зато што он „поседује отвореност списатељског текста” (Fisk 2001: 121).

Читање популарног контрадикторно је зато што свако популарно 
читање подразумева „и оно чему се пружа отпор као и непосредне 
видове отпора. Због тога је популарна култура тако неухватљив појам: 
она се не може поуздано сместити ни у своје текстове, ни у своје чита-
оце” (Fisk 2001: 56). Популарни текст обезбеђује популарна значења (као 
однос „између текста и свакодневног живота”) и популарна задовољства 
(„производњ[а] тих значења међу људима”). Моћ да се произведу зна-
чења подстиче задовољство и „осећања да су та значења наша, насупрот 
њихових. Популарна задовољства морају бити задовољства потлачених, 
она морају да садрже елементе опозиционог, евазивног, скандалозног, 
увредљивог, вулгарног, супротстављеног” (Fisk 2001: 147).

3. Роман Доручак код Тифанија 
Радња романа Доручак код Тифанија (1958) одвија се за време (1943) 

и након (1956) Другог светског рата. Роман почиње нараторовим сећа-
њем на куће у којима је живео и, као и Ник Каравеј, наратор Великог 
Гетсбија, приповеда носталгичним тоном који ће бити присутан кроз 
цео роман (Long 2008: 75). Бармен Џо Бел (Joe Bell), заправо, у наратору 
романа „поново [је] оживео сећање” (Kapote 2012: 3) на Холи и тако 
постао његов madeleine. 

Наратор је неименовани писац који долази у Њујорк у жељи да се 
прослави и Холин сусед који нам прича њену причу. Са Џоом чији су 
телефон увек користили, који им је поуздано преносио поруке и био 
помало заљубљен у Холи, почиње Капотeово представљање хумори-
стичних јунака. Такав је и добродушни Док Голајтли (Doc Golightly), 
ветеринар из Тексаса који је оженио Холи када је имала четрнаест година, 

7 Уп: „Do the British know that when they breakfast on Kellogg’s cornflakes, followed by 
Heinz baked beans with a dollop of ketchup and a glass of orange juice they are swallow-
ing the products of American industry and, if so, that they are swallowing cultural values 
(подвукла Ј.Ђ) along with them, any more than they did when they drank Dutch gin with 
Swiss tonic and a slice of lemon from the West Indies?” (Bigzbi 2006: 18)
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комшиница Сафија Спанела (Madame Saphia Spanella) која је осуђивала 
Холин модеран начин живота и Салваторе Сали Парадајз (Salvatore Sally 
Tomato) који је преко Холи четвртком слао (из Синг Синга) свом „адво-
кату” шифроване поруке, док су други ликови гротескни: холивудски 
агент О Џеј Берман (O. Ј. Berman), бивша Холина цимерка Мег Вајлдвуд 
(Mag Wildwооd), ексцентрични милионер Расти Тролер (Rusty Trawler), 
Холин вереник Хосе Ибара Јегер (Јоsé Ybarra-Јaegar) и фотограф Јуни-
оши (Yunioshi) (Long 2008: 74-75). 

Главна јунакиња Холи представљена је као одраз друштва у којем 
је живела, па би се могло рећи да роман има социолошку посвету „спо-
љашњем свету” (outer world) и граду Њујорку, за разлику од Трумано-
вих почетних радова који су тежили да опишу „унутрашњи свет” (inner 
world) главних јунака (Long 2008: 73). Кроз реалистичан опис Холиног 
начина живота у мегалополису, Капоте даје и слику живота многих дру-
гих девојака које деле њен изглед или судбину. У Холин лик утиснута 
је представа о девојкама које су Њујорк виделе кроз бљештава светла 
гламура, новца и забаве. Ликови којима је окружена протагонисткиња 
доприносе стварању потпуније слике њујоршког друштва и живота у 
њему четрдесетих и педесетих година двадесетог века. 

3.1. Идентитет(и) популарне Холи 
Након што је роман доживео велики успех и постао бестселер, 

многе жене тврдиле су да су управо оне послужиле Капотeу као модел за 
лик Холи Голајтли. Контроверза која се појавила око утврђивања правог 
идентитета главне јунакиње могла би се означити као такмичење, одно-
сно Игре на срећу Холи Голајтли8 (Long 2008: 6). Бони Голајтли (Bonnie 
Golightly) чак га је и тужила, тврдећи да је Капотe искористио њен лик, 
презиме и јужњачко порекло, а то је тврдила и већина Капотeових дру-
гарица, које су га као део модерног клупског живота (Café society) упо-
знале са ноћним животом на Менхетну: Еленор Маркус (Eleanor Marcus), 
њена сестра Керол (која се удавала за писца Вилијама Саројана и глумца 
Валтера Метјуа), Уна О’Нил (Oona O’Neill), ћерка нобеловца Јуџина 
О’Нила (касније удата за Чарлија Чаплина) и Глорија Вандербилт (Gloria 
Vanderbilt) – још једна „сирота мала богаташица”9 (Long 2008: 6). Иако 
је очигледна сличност између Холи и девојка из високог друштва, Холи 
није била размажена богаташица жељна провода „са добро позициони-
раним местом у друштву”10, већ непозната девојка, птица селица (bird of 
passage) у потрази за материјалном сигурношћу и домом (Long 2008: 6). 

Капотe је испричао Ерику Нордену (Eric Norden), у интервјуу за 
часопис Плејбој, да је Холи, заправо, била седамнаестогодишња избе-
глица из Немачке која се задесила у Њујорку почетком рата, са којом 
је становао у истој згради и дружио се. Све што је о њој написао (оно 
8 Holly Golightly Swееpstakes.
9 ’Poor little rich girl.’ (Long 2008: 6)
10 „With well-defined place in society.” (Long 2008: 6)
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што се односило на њен лик и на животне ставове), било је аутентично, 
осим приче о мафијашу Салију (Norden 1968). Капотe напомиње да Холи 
није била „девојка на позив” (call girl) већ америчка гејша: она није имала 
стални посао – правила је друштво богатим мушкарцима, у најбољим 
ресторанима и ноћним клубовима, добијајући за узврат поклоне у виду 
накита или новца ($50, powder room change). Представљала је све оне 
младе девојке жељне провода, славе и новца које су крајем рата препла-
виле Њујорк (толико да је Њујорк тих година био Холина ера). Оне су 
имале судбину воденог цвета (May flies): биле су популарне неко време, а 
касније, када њихова слава избледи и када се удају за зубаре или рачуно-
вође, оне би нестајале, а њихово би место заузимале нове, млађе девојке. 
Капоте је имао јасан циљ: „Хтео сам да извучем једну такву девојку из 
анонимности и сачувам је за потомство”11 (Norden 1968). 

Иако је Капотeова фиктивна јунакиња очигледно претрпела многе 
утицаје (од непознатих девојака, преко познаница до Труманове мајке), 
Холи Голајтли највише подсећа на свог писца, толико да би се за њега 
могло рећи да је право оличење неухватљиве Холи (Kramer 2004: 61). Све 
друге личности које су учитане кроз процес „поновног стварања”12 и пре-
прављања Холиног лика, додају нове слојеве у њен „ионако комплексан и 
контрадикторан идентитет”13 (Kramer 2004: 60) који представља све оне 
девојке из подређених друштвених слојева које се супротстављају доми-
нантном друштвеном систему, а чији су део желеле да постану.

3.2. Име као празник, као Холивуд
Холино име допадљиво је, популарно и обремењено значењем. 

Носи у себи дозу мистичности која указује на вишезначна тумачења 
која је потребно дешифровати, али и на јасну супротстављеност обич-
ном и једнозначном које нема могућност да произведе нова значења. 
Уочљива сличност у правом имену Холи Голајтли – Лулами14 са Капо-
тeовом мајком Лили Меј15 доводи до сазнања да су и Холи и Нина 
промениле своја недопадљива, рурална имена зато што су желеле да 
се допадну новом свету чији су део полако постајале. Труманова мајка 
отишла је за Њујорк у жељи да постане део добростојећег дела америч-
ког друштва које се свако вече забављало у популарним ресторанима 
и ноћним клубовима (Café society), у које су одлазили да виде и да буду 
виђени (Long 2008: 2). Али сличност између њих две била је очигледна 
и у животном искуству, и друштвеним околностима које су га обли-
ковале: и једна и друга младе су се удале, напустиле су своје мужеве, 

11 „I wanted to rescue one girl from that anonymity and preserve her for posterity.” (Norden 
1968)

12 „Re-making” (Kramer 2004: 60). 
13 „More layers are added to Holly’s already complex and contradictory identity.” (Kramer 

2004: 60)
14 Lulame.
15 Lillie Mae.
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заволеле латиноамериканце, ноћни живот и тражиле су срећу (уп. Fahi 
2014: 102). То су жене „које су желеле социјалну и сексуалну слободу у 
послератној Америци”16 (Fahi 2014: 103). 

Томас Фахи тумачи Холино име (Holly) као скраћеницу од речи 
Холивуд17 јер, као и холивудски филмови, и „Холи продаје фабрико-
вану верзију себе”18, док презиме Голајтли: go-lightly означава „лакоћу са 
којом се креће од једног идентитета (једног места) до другог”19, па тако, 
стално у покрету20, жељна слободе, пропагира неприпадање (Fahi 2014: 
106). Холи није преваранткиња, тврди О Џеј Берман, и „није лажна зато 
што је уистину таква21. Верује у све оне глупости у које верује” (Kapote 
2012: 30). Она је сањар који живи у исквареном свету, а њено име Holiday22 
реферише на празнично расположење, на свете божићне украсе23 и на 
медаљон Св. Кристифора који „нуди наду у љубав и истину у покваре-
ном свету”24 (Long 2008: 77).

3.3. Јавни и интимни светови Холи Голајтли
Њен физички изглед витке девојке, офарбане косе и модерне гарде-

робе, одавао је утисак фото-модела, младе глумице и познатог лица са 
насловних страна или ТВ екрана: 

Она је била у лакој уској црној хаљини и црним сандалама, а око врата је 
имала низове бисера. И поред све њене елегантне виткости изгледала је 
здрава као са рекламе за јутарње зобене пахуљице, одавала утисак чистоће 
која се постиже сапуном и лимуном, а образи су јој били тамнорумени. 
Имала је велика уста и прћаст нос. (Kapote 2012: 12) 
Никад није била без тамних наочара, и увек је била уредна и негована; у 
њеном одевању доследно се огледао добар укус: увек је била у сасвим једно-
ставним неупадљивим хаљинама плаве или сиве боје, без сјаја, али је зато 
она у њима блистала. (Kapote 2012: 14–15)

Шминка и гардероба коју носи представљају је другачијом него што 
јесте. У ношењу свечане хаљине током дана огледа се претеривање, пре-
наглашеност и конзумеризам. Њен изглед употпуњују и тамне наочари 
које нису само заштита од сунца (имају и диоптрију), већ удовољавају 
њеној жељи да сакрије бившу Холи (јужњакињу Лулами) „иза брижљиво 
конструисане фасаде”25 (Fahi 2014: 106). Исто тако, Холи ставља пудер, 
маскару, руж, бисерне минђуше и парфем када жели да јој се саопште 

16 „Who desired social and sexual freedom in postwar America.” (Fahi 2014: 103)
17 Hollywооd.
18 „Holly too is selling a fabricated version of herself.” (Fahi 2014: 106)
19 „e ease with which she moves from one identity (one place) to another.” (Fahi 2014: 106)
20 Тraveling.
21 „She’s a real phony.”
22 Или Holly.
23 Који су и алузија на Божић 1956. године и фотографију Јапанца Јуниошија.
24 „Offered the hope of love and truth in a corrupt world.” (Long 2008: 77)
25 „Behind a carefully constructed fasade.” (Fahi 2014: 106)
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(лоше) вести о Хозеу, а то је привремена утеха26 (Fahi 2014: 108) зато што 
таква врста фасаде представља један (само)допадљив слој илузија који 
стоји између ње и спољашњег света, правећи тако лако пробојан штит 
који јој даје тренутно самопоуздање.

Покушавајући да начини отклон од непријатности спољашњег 
света, Холи се служила оригиналним креативним алтернацијама: нара-
тора је звала Фредом јер ју је подсећао на брата и био је поуздана замена 
за њега, а француски језик користила је не као средство комуникације, 
већ како би маскирала јужњачки акценат који је имала:

пошто је научила да имитира француски изговор, научила је да имитира 
и енглески. Дотерали смо је према типу [популарне глумице] Маргарет 
Саливен, али имала је она и неке своје штосове. (Kapote 2012: 32)

Ентеријер њеног стана, потпуно огољен, без намештаја, са нераспа-
кованим коферима и сандуцима који су употребљавани уместо столова, 
грамофоном, лампом и безименом мачком, имао је „изглед ноћне птице” 
(Kapote 2012: 29):

и човек се морао упитати како је из тог хаоса постизала онај необични 
ефекат – да изгледа негована, спокојно беспрекорна, као да су је служиле 
Клеопатрине дворкиње. (Kapote 2012: 53)

Стан у потпуности осликава Холи, то што не може да се скраси, 
али пружа и отпор утврђеним друштвеним нормама у погледу уређења 
ентеријера: 

Не желим да поседујем било шта док не нађем нешто где ће и мени и свему 
моме бити право место. Нисам још сигурна шта би то могло бити. Али 
знам какво је. (Kapote 2012: 39)

Холине забаве биле су пренаглашене и претеране. На њих је позивала 
људе које је насумично бирала, а који су били реплика „отменог друштва 
које се састајало по ресторанима” (Kapote 2012: 89). Како је приморана да 
поново створи себе, да постане део њих и у свом простору (што заправо 
представља улазак подређених међу доминантне друштвене структуре):

Холи Голајтли, онда, представља два различита типа ослобођених жена у 
Америци четрдесетих година: оне које су долазиле из иностранства, про-
винције или из нижих друштвених слојева па су због тога морале да створе 
нову себе, како би тиме обезбедиле улазак међу друштвену и економску 
елиту; и ћерке те елите које су ’по природи’ софистициране и имају приви-
легију да раде шта год пожеле.27 (Kramer 2004: 61)

26 „Temporary solace” (Fahi 2014: 108).
27 „Holly Golightly, then, represents two different types of liberated women in 1940s America: 

those who come from a foreign, provincial or lower class background and therefore have to 
reinvent themselves to gain entry into the social and economic elite; and the daughters of 
that elite, who are ’naturally’ sophisticated and privileged to do pretty much whatever they 
like.” (Kramer 2004: 61)
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3.4. Популарни текстови и популарна читања
Холи је читала „све могуће илустроване часописе” и тако пожелела 

да живи други живот (Kapote 2012: 68). У магазинима које чита, она 
заправо „чита снове” о животу у Њујорку – месту где се снови и оства-
рују, о гламурозном свету који је мамио младу девојку: 

Ако хоћете да знате, то је њу и упропастило. Гледање раскошних слика. 
Читање прича из земље снова [Reading dreams]. То је њу гурнуло на оне 
њене шетње друмом. Сваког дана је одлазила мало даље: прво се удаљила 
једну миљу па се вратила кући. Две миље, па опет кући. А једног дана је 
просто продужила у истом правцу. (Kapote 2012: 68)

Књигу Водич за бејзбол Холи не чита, већ је употребљава као беле-
жницу. Она сакупља исечке из новина, из рубрике друштвене хронике, 
које наратор тумачи као оговарања, а која су мултимодална сведочанства 
о њеном успеху у Њујорку: Госпођица Холи Голајтли, из бостонске поро-
дице Голајтли, сваки дан претвара у празник за 24-каратног Растија 
Тролера (Kapote 2012: 37).

Наратор је такође открио
посматрајући канту за отпатке пред њеним вратима, да се њено редовно 
штиво састоји од јефтиних вечерњих листова, проспеката туристичких 
агенција и пророчанстава звездочатаца, да пуши неке езотеричне цига-
рете по имену пикејн, да живи на белом сиру и кексу мелба, да је шаренило 
њене косе донекле и дело њених руку. Из истог извора сазнао сам да добија 
љубавна писма на кило. Увек су била исцепкана на уске трачице, као за 
обележавање странице у књизи. Понекад сам у пролазу узео коју траку за 
књигу. Сећам се и недостајеш ми и киша и молим те пиши и до ђавола и до 
врага биле су речи које су се најчешће понављале на тим папирићима; те, и 
усамљен и љубав. (Kapote 2012: 15–16)

Појам супемаркета који се у овом случају очитује у тексту, а може 
се пронаћи и у радњи, телевизијском програму, новинама, плочама, 
филмовима и др., подразумева учитавање сопствених значења, отпор 
индустријској робној производњи, капитализму. Појам потиче од појаве 
шопинг центара која су не само места куповине, конзумације и изла-
гања одређених производа већ и место пропагирања модних трендова, 
сусрета, бекства од временских непогода и места за „убијање” времена. 
Шопинг центре, модерне градове у малом, посећују „шетачи” (flâneur) 
којима су понуђени бројни садржаји који би довели до главног циља – 
куповине производа. Али „привлачити потрошаче значи привлачити и 
преваранте; подстицање потрошње подстиче и преваранство, пљачку, 
lа perruquе” (Fisk 2001: 52). То је нека врста „поткрадања” и „пљачкања” 
текста (Fisk 2001: 65) изобличавања, узимања тачно онога што нам треба, 
а занемаривање онога што нас не привлачи. 

Холи је свирала на гитари песме из мјузикла Кола Портера (Cole 
Porter), Курта Вајла (Кurt Weill), али и песме из мјузикла Оклахома 
које су биле популарне, а реферисале су на њено детињство и живот на 
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фарми (кроз мелодрамску причу о каубоју и фармеру који се боре за лепу 
девојку) и песме само њој познате: Нећу да спавам, нећу да умрем, хоћу 
само да путујем по небеским пашњацима (Kapote 2012: 16). 

Музика, филмови и популарни текстови тако постају ствар, роба која 
може да се купи, искористи, потроши и одбаци. Конекција са текстом јесте 
начин да Холи учита значење у сопствено искуство популарног које је, 
опет, спојено са читаочевом „друштвеном ситуацијом” (Fisk 2001: 167).

3.5. Кад Холи путује (?)
Посетнице на којима је писало, уместо њеног занимања, „на пропу-

товању” или „путујућа” – traveling (јер никада није знала где ће бити), 
купила је код Тифанија само зато што је морала нешто да купи. Од 
животног стила Холи прави занимање, па њен „посао” постаје одраз 
персонализоване филозофије о дивљим животињама које није могуће 
заробити, припитомити и задржати на једном месту јер су оне по при-
роди неухватљиве (као животиње које Док сакупља):

Али не можете срце поклонити нечему дивљем: што им га више дајете, ти 
дивљи створови све више јачају. И тако све док не ојачају толико да побегну 
у шуму. Или да одлете на дрво. Онда на друго, још више. Па у небо. Тако 
ће се то завршити, господине Бел. Ако себи допустите да заволите нешто 
дивље. На крају ћете само да зурите у небо. (Kapote 2012: 73)

Медаљон са ликом Св. Кристифора – заштитника путника, купљен 
је, такође, код Тифанија као божићни поклон наратора. За узврат, Холи 
му је купила кавез за птице као симбол слободе, уз изнуђено обећање да 
никада ништа живо неће ставити у њега. Из истог разлога, Холи и мачку 
третира као слободну: не даје јој име јер сматра да не припадају једна 
другој. Холи, дакле, путује слободно кроз свет компромиса у констант-
ној потрази за аутентичношћу, за собом, за домом.

3.6. Tiffany: home, swееt hоmе
Тифанијева радња у Холиној перцепцији добија ново значење. 

Учитавањем другачијег значења у популарни луксузни бренд, Тифани 
постаје метафора за дом који Холи сања, па потрага за домом постаје још 
један од разлога њених путовања. 

Холи спомиње наратору меланхолична расположења – the blues 
– која својом плавом бојом симболизују тугу, и the mean reds – нападе 
панике, тренутке интимне угрожености када осећа да ће се нешто стра-
шно догодити, а не зна шта (има осећај заустављености као на црвеном 
светлу). Тада јој не помажу стимуланси (пиће, аспирин или марихуана), 
већ вожња таксијем до Тифанијеве радње: 

То ме одмах смири – она тишина и она достојанствена атмосфера; тамо 
вам се не може десити ништа нарочито непријатно – не са оним љуба-
зним људима у елегантним оделима и с оним пријатним мирисом сребра и 
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новчаника од крокодилске коже. Кад бих у реалном животу могла негде да 
нађем нешто где бих се осећала као код Тифанија, купила бих мало наме-
штаја и мачки бих дала име. (Kapote 2012: 40)

Опчињеност брендом Тифани и простором његових радњи, није за 
Холи само симбол финансијске сигурности. Та „фантазија о Тифанију 
доприноси карактеризацији Холиног лика као неког ко стално тежи 
стварима које су изван њеног домашаја”28: она сања да пронађе љубав, 
али баца љубавна писма која добије; жели да се скући, али увек губи 
кључеве од улазних врата; чезне да поново буде са братом, али он за-
увек остаје далеко од ње. Холина тежња да нађе право место за живот, 
као што је Тифанијева радња, такође је недостижна, зато што стабил-
ност и сигурност тражи у материјалном. Тако, као и Мег и Расти Тролер, 
који жртвују личну срећу зарад богатства и позиције у друштву, и Холи 
тражи листу од педесет богатих Бразилаца, а то је сан за богатством и 
животом више класе америчког друштва (Fahi 2014: 107).

3.7. Слика америчког друштва 
Кроз цео роман Труман Капотe преиспитује америчко друштво и 

културу за време Другог светског рата. Кроз своје јунаке проговара о табу 
темама: о женској слободи (о особођеним женама), сексуалним слободама, 
о хомосексуалности и менталном здрављу. Капоте заправо говори о дис-
курсу подређених којем припадају и гејеви и жене (Fisk 2001: 154). 

И Велики Гетсби и Доручак код Тифанија „осликавају послератни 
ескапизам и нарцистичку културу младих која одбацује вредности 
средње класе кроз вечерње забаве, пијанчење и сексуалну слободу”29 
(Fahi 2014: 96). Холи живи динамичан живот слободне жене. Мушкарце 
које упознаје у ноћним изласцима третира као „могући узорак одеће: 
испробава различите величине, све док јој нешто не буде у потпуности 
одговарало”30 (Fahi 2014: 103). 

Крај романа остаје отворен: не зна се поуздано да ли је Холи успела 
у својим намерама. Наратор се нада да је Холи тамо где и припада као и 
њена мачка која је удомљена и сада сигурно има име. Тако жеља да се успе у 
читаоцима-конзументима учитава наша значења популарног у односу на 
њихова, уз дозу сензационалности која није ништа друго до „прекомерно 
наглашени неуспех нормалног”, где само „[п]ортретисање ’оног другог’ у 
негативним тоновима [онога из чега су искључени] отвара широк опсег 
остварљивих позитивних задовољстава” (Fisk 2001: 136). Труман Капоте 
(субверзивним приступом) покушао је да афирмише наратив о слободној 
Холи, који тежи да временом постане друштвено прихватљив.

28 „Fantasy about Tiffany’s contributes to Holly’s characterization as someone constantly 
longing for things that are out of reach.” (Fahi 2014: 107)

29 „Both novels depict postwar escapism and a narcissistic youth culture that rejects mid-
dle-class values through late-night parties, drinking, and sexual freedom.” (Fahi 2014: 9 )

30 „Like one might sample clothing: trying on different sizes until something fits well enough.” 
(Fahi 2014: 103)
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4. Екранизација романа: филм о Холи
Роман Трумана Капотеа Доручак код Тифанија екранизовала је 

филмска кућа Парамонт (Paramount Pictures) 1961. године. Редитељ 
филма Блејк Едвардс (Blake Edwаrds) и сценариста Џорџ Екслрoд (George 
Axеlrod), мислили су да роман не може бити адаптиран у филм због 
„неименованог геј протагонисте”31, драме без мотива и тужног краја које 
је требало претворити у холивудски филм (Voson 2011: 16). У односу на 
роман, радња филма одвија се педесетих година, није у вези са ратним 
дешавањима и говори о хетеросексуалној љубави младог контрoверзног 
пара. Капоте је, у ствари, желео да лик Холи Голајтли тумачи Мерилин 
Монро, зато што је Холи морала имати нешто дирљиво (touching) и недо-
вршено (unfinished) у себи, као и Мерилин (Fahi 2014: 99). Ипак, проду-
центи су се одлучили да Холи одглуми Одри Хепберн.

Пол Варжак (којег је глумио Џорџ Пепард) фиктиван је лик који 
у филму преузима улогу неименованог наратора из романа. Постао је 
Холина сродна душа на филму и тако му обезбедио срећан крај. Холи 
је представљена као неко ко се плаши праве љубави и везивања па зато 
константно путује (уп. Kramer 2004: 61). Она је једна од девојака која 
воли да се забавља (са различитим мушкарцима), која се не везује, а Пол 
Варжак јесте њена противтежа и неко ко је разуме зато што је писац у 
успону који се тешко пробија само својим талентом, а којег издржава 
старија љубавница. 

Продуценти су хтели да избаце из филма сцену у којој Холи на 
пожарним степеницама певуши меланхоличне стихове песме Moon 
River, која је касније добила Оскара и две Греми награде за песму године. 
Мелодија песме, коју је компоновао Хенри Мансини (Henry Маncini) и 
њени стихови, које је написао Џони Мерсер (Јоhnny Mercer), показали су 
како звучи Тулип (Тексас) из ког је дошла Холи (Fahi 2014: 99), описујући 
њену (и свачију) тежњу за успехом у великом свету: 

Moon River, wider then a mile: I’m crossin’ you in style someday. Old dream 
maker, you hart breaker, where ever you goin’, I’m goin’ your way. Two driers, off 
to see the world, there’s such a lot of world to see. We’re aer the same rainbow’s 
end, waitin’ ’round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me. 

Песма, заправо, реферише на многе преласке Холи Голајтли као 
социокултурни чин једног времена и једне девојке: на географски пре-
лазак из руралног Тексаса у урбани Њујорк, метафорични прелазак из 
сиромаштва у свет гламура и забава, на психолошки прелазак из јед-
ног идентитета у други, као и на визуелну мимикрију преласка из једне 
одевне комбинације у другу. Река која симболизује слободу, свет који се 
опире укалупљености означава и Холин животни пут, али и партнер-
ство две луталице које одлазе заједно да виде свет, указујући да Холи 
ипак, на овом путовању, није сама.

31 „Nameless gay protagonist” (Voson 2011: 16).
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Смештање радње у педесете године, Холина тежња ка вредностима 
средње класе (кроз прихватање везе са наратором) (Fahi 2014: 98–99) ука-
зују на измењену друштвену слику коју је умногоме обликовао излазак 
Плејбоја (1953). Тако је Мерилин Монро постала симбол модерне аме-
ричке жене, али само за мушкарце. Америчке жене своју модерну пред-
ставницу пронашле су у књизи Секс и слободна девојка (1962) Хелен Герли 
Браун32 (Sex and the Single Girl, Helen Gurley Brown). Успех ове књиге може 
да се упореди са збирком колумни штампаних у књизи Кендас Бушнел 
Секс и град (Candace Bushnell, Sex and the City), која постаје Доручак код 
Тифанија двадесет првог века (Fahi 2014: 101). 

У формирању дискурса покретних слика свако ко је учествовао, 
или све што је учествовало, постало је популарно: мала црна хаљина, 
песма Moon River, Тифанијева радња, естетика забаве Холи Голајтли (сва 
у „визуелном хумору”33), кишни мантил, наочари за сунце Оливер Голд-
смит, па чак и наранџаста безимена мачка. Филм се завршава роман-
тично, пољупцем на киши и оставља снажан амбивалентан утисак који 
се најбоље може објаснити реченицом: „Само кад би људско тело на-
учило да слеже раменима и аплаудира у исто време”34 (Voson 2011: 152).

Робни универзум представља материјализовану илузију, подржану 
од стране масовних медија, која се реализује у конзумеризму потрошача. 
Велики успех филма може се, тако, објаснити и Деборовим (Guy Debord) 
концептом спектакла који представља критичку анализу модерног дру-
штва које почива на „представи”, (ре)презентацији, призору – сликама 
(Debor 2006: 5)35 које имају велику (медијску) моћ у конструисању дру-
штвених ставова, трендова, масовне производње и сл.: „Један филм је у 
стању да покрене модну грозницу; неки магазин, који открива нова места 
ноћног живота, покреће целу линију нових производа” (Debor 2006: 67). 

4.1. Ибер де Живанши и мала црна хаљина
Почетна, упечатљива и најпопуларнија сцена из филма приказује 

Холи како излази у свечаној црној хаљини из таксија, у пет ујутру, затим 
једе пециво и пије кафу испред Тифанијеве радње на Петој авенији. Холи 
– „девојка која је видела зору”36 (Voson 2011: 10) у Њујорку и обавила 
неконвенционални доручак враћајући се из провода, постаје препозна-
тљиви симбол модерне жене: елегантне, самосвесне и слободне.

Жене које су желеле да буду виђене, да се на њих обрати пажња, 
носиле су хаљине веселих, упадљивих боја. Оне које су носиле црно 

32 Хелен Герли Браун од 1965. године била је главни уредник Космополитена који је нај-
пре био породични часопис (1886), па књижевни магазин и на крају, од 1965. године, 
магазин за самосталне и запослене жене са устаљеним рубрикама: везе, секс, здра-
вље, лепота, мода, хороскоп.

33 „Visual humor” (Voson 2011: 137).
34 „If only the human body could learn to shrug and applaud at once.” (Voson 2011: 152)
35  Како издавач није пагинирао стране, овде се бројчане ознаке не односе на број 

стране већ указују на редни број тезе коју Дебор излаже.
36 „e Girl who saw the dawn.” (Voson 2011: 10)
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(а нису биле у жалости) желеле су да прођу непримећено, па је њихова 
гардероба (нарочито црна хаљина) одговарала некој врсти камуфлаже. 
Одавале су јасну поруку да су искусни, дистанцирани посматрачи, саме 
себи довољне, мистериозне и моћне, самопоуздане, а тако су, заправо, 
изгледали и понашали се (до тада само) мушкарци (уп. Voson 2011: 
102). Модна кућа Шанел лансирала је свечане црне хаљине 1926. године 
у Вогу. То је, заправо, био поједностављен крој flapper хаљина (из доба 
џез музике, кратке косе, и чарлстона) које су се носиле на коктелима 
или у вечерњим изласцима. Живанши, такође, облачи Одри у свечану 
црну хаљину, али у рано јутро и током дана, што је, у најмању руку, 
било необично и смело (као и сама Одри/Холи). Хаљина је била једно-
ставног кроја (било ју је лако сашити), пратила је у потпуности линију 
тела, шивена је без жипона и других модних додатака, па је омогућавала 
жени да јасно истакне своју фигуру. Тако су Живанши и Одри отменост 
учинили доступном: бити шик и изгледати гламурозно није више било 
резервисано само за богате. Одри као Холи у ту једноставност додала је и 
лакоћу „девојке у покрету” (girl-оn-the-go), а то је заправо, представљало 
сам град Њујорк (Voson 2011: 102-104). 

Продуценти филма инсистирали су да се и на постеру види град, 
јер је то био филм о граду (в. Voson 2011: 150), урбани дискурс који ука-
зује на слику модерне жене и њене идентитете које конструише средина 
велеграда доказујући „да простор обликује свест онога ко га насељава” 
(Vladušić 2011: 24).

Хаљина је постала култна (као и наочари бренда Oliver Goldsmith) и 
популарна као џинс, бела кошуља или кожне јакне – одевни комади који 
никада не излазе из моде. 

4.2. Модерна хероина Холи
Филм је тражио да саосећамо са неморалном девојком (која прика-

зује све слојеве која једна жена може да има) и да је не кажњавамо због 
преступа које очигледно чини (Voson 2011: 141) јер је она својим живот-
ним стилом самосталне, елегантне, парти девојке пркосила друштвеним 
нормама, а уједно и охрабривала друге жене: „Бити сингл није било сра-
мота: изгледало је забавно”37 (Voson 2011: 15). 

У односу на већ успостављене културне моделе о поимању хероја, 
Холи је представљала антихероину, неморалну јунакињу која је пре-
обликована у контрахероја, шармантног негативца, како би била реал-
нија модерном човеку и савременицима, и тако им омогућила лакшу 
идентификација са њеним ликом (противуречним као и популарна кул-
тура). У њој потлачени виде хероја, жртву културне хегемоније која је 
отелотворење „вредности и карактеристик[а] подређених друштвених 
група” (Fisk 2001: 154). Филм као екранизована роба конструише у гле-
даоцима-конзументима наша значења популарног у односу на њихова. 

37 „Being single actually seemed shame-free. It seemed fun.” (Voson 2011: 15)
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Културна вредност оваквог производа конструише лични и социјални 
идентитет (и утиче на друштвене односе) оних који нису покорни, који 
се реинтерпретацијом, прилагођавањем и модификацијом понуђених 
садржаја супротстављају друштвеној хегемонији. 

Филм „Доручак [код Тифанија] постао је културни стенограф за 
праву љубав и гламурозни ноћни живот Њујорка”38 (Fahi 2014: 96) и 
извршио је снажан утицај на (америчко) друштво толики да је Тифани-
јева радња на Петој авенији, у Њујорку, отворила 2017. године e Blue 
Box Café – место на којем се сада служи доручак код Тифанија у било 
које доба дана. Кафé чији назив и ентеријер (плавих зидова) симболизују 
Тифанијеве кутијице за накит постао је толико популаран да је листа 
чекања на доручак обично тридесет дана. 

5. Закључак
Чиниоци популарне културе у модерном друштву јесу „различите 

формације људи у међупростору између производа капитализма и сва-
кодневног живота” (Фиск, 2008: 340). Садржаји популарне културе при-
сутни су у супермаркету, на улици, у стану, у јавним и приватним про-
сторима; у књигама које читамо, у музици коју слушамо, у храни коју 
једемо, гардероби коју носимо, путовањима на која идемо, филмском 
и телевизијском програму који гледамо итд. Оно што привлачи конзу-
мента налази се на површини (за разлику од производа високе елити-
стичке културе), „па значења тој површини мора да да читалац” (Фиск, 
2008: 343). Популарна култура јесте култура у процесу, у настајању, где 
сам work in progress имплицира проналажење нових (одговарајућих и 
пожељних) значења у производима индустријске понуде, према којима 
појединац или социјални сталеж иницира отпор.

Модификација књижевног текста (предтекста) у филмски медиј 
представља метатекстуалну конструкцију новог дискурса, његову вари-
јацију у циљу унапређивања и довршавања прототекста. Филм указује 
на могућност постојања још једне представе популарнокултурне реал-
ности, на потребу измене уметничке слике света (мегалополиса) у циљу 
преиспитивања одрживости институционализованих вредности и 
афирмације популарних значења.

Елементи популарне културе у роману Доручак код Тифанија 
Трумана Капотеа, које проналазимо на тематско-мотивском нивоу, 
у функцији су: карактеризације ликова, конструисања идентитета 
(ликова и града), друштвено-историјског оквира нарације и етносоци-
јалног сведочанства америчке културе четрдесетих и педесетих година 
двадесетог века. 

Протагонисткиња Холи Голајтли окружена серијским производима, 
кроз понуђену робу широке потрошње, путем масовних медија, у јавном 

38 „Breakfast has become a cultural shorthand for true love and glamorous New York 
nightlife.” (Fahi 2014: 96)
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простору или у интимном окружењу, преобликује купљене предмете на 
себи допадљив начин. Модификујући им често чак и изглед, открива 
нове функције купљене робе и тако постаје креативни конзумент и акти-
ван учесник у процесу обликовања популарне културе. Њена потреба 
да промени (и победи) данашњицу, модификујући је према сопственим 
афинитетима, огледа се кроз музику коју слуша, гардеробу коју носи, 
језик којим се служи, кроз популарне текстове које чита, шминку коју 
користи, намештај који (не) поседује, забаве које приређује и на које иде. 
На тај начин покушава да се попне високо на лествици социјалног, мате-
ријалног и личног успеха, богати своју друштвену свакодневицу која, 
контрадикторно (каква је, уосталом, и популарна култура) не доводи 
до потпуне социјалне припадности вишим слојевима и остварености 
Холине личности, већ указује на честе одласке и напуштања као вид 
модерног луталаштва, на социјалну (и физичку) мимикрију као део кул-
туре свакодневице која се састоји у перманентном прилагођавању и про-
налажењу увек нових модуса коришћења понуђене робе. 
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Jelena B. Đukić
ELEMENTS OF POPULAR CULTURE AND THEIR FUNCTION 

IN TRUMAN CAPOTE’S  NOVEL AND BLAKE EDWARD’S 
MOVIE BREAKFAST AT TIFFANY’S 

Summary
e present paper examines the novel Breakfast at Tiffany’s by Truman Capote and its 

adaptation into Blake Edward ’s movie within the framework of John Fiske’s popular culture 
theory. Popular culture is present in many aspects of our experience: books, music, food, 
travel, movies and other content that surrounds us daily. Broadly speaking, the term ‘pop-
ular’ represent some of the ways of cultural modeling of consumer goods. According to John 
Fiske, popular culture is a culture of “subordinated” and “disempowered” who do not agree to 
be “submissive”. Instead, they actively oppose the social system by reinterpreting the offered 
goods, according to the requirements of their own needs. 

We interpret the novel as an expression of human experience modified into movie dis-
course, so the interpretation of the novel (main text) and its adaptation into the movie (meta-
text) provides meaning making, while discourse of popular culture represents production of 
meaning. e concluding remarks indicate that the elements of popular culture represent the 
socio-historical framework of the narrative, which aims to present the birth of the modern 
(American) woman – Holly Golightly in the megalopolis of New York City. Moreover, ele-
ments of popular culture provide a framework for characterization and identity construction 
of characters and the city, becoming an etnosocioal testimony of the American culture in the 
1940s and 1950s.

Keywords: popular culture, novel, movie, identity/identites, image of society, modern 
heroine
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ТАЈНЕ УВЕЋАЊА: ТЕХНОЛОГИЈА И 
ИМАГИНАЦИЈА У ДЕЛУ ДОНА ДЕЛИЛА И 

МИКЕЛАНЂЕЛА АНТОНИОНИЈА2

 Рад истражује проблем односа технологије и имагинације у 
поетици Дона ДеЛила и Микеланђела Антонионија, првенствено 
кроз анализу романа Вага (Libra, 1988), Подземље (Underworld, 
1997) и Падач (Falling Man, 2007), и филма Увећање (Blow-Up, 
1966). Модерне технологије, посебно фотографија и филм које 
између осталог карактерише значењска нестабилност због напе-
тости између фактографског и фиктивног, представљају важан 
извор инспирације како за Антонионија, једног од најутицајнијих 
филмских режисера двадесетог века, тако и за ДеЛила, једног од 
најзначајнијих савремених америчких писаца. У њиховим делима 
тако уочавамо неку врсту повратне спреге између научно-техно-
лошких домета медијске културе и простора имагинације који 
се проширују и преобликују у контакту са објективом. Кроз ана-
лизу култног филмског остварења и поменутих романа у којима 
јунаци показују упадљиво усхићење технологијом, посебно 
могућностима увећавања кадрова и успоравања снимака, испи-
тујемо тренутке преображавања и међусобног прожимања ствар-
ности и уобразиље као тему у којој се уједно укрштају поетике ова 
два великана и њихов препознатљив, амбивалентан однос према 
технологији. Фотографски и видео-записи тела на умору, уједно 
дословна метафора фотографије као „мале смрти” у формулацији 
Ролана Барта, у том се смислу чине као нарочито продуктиван, 
лутајући мотив у Антонионијевом и ДеЛиловом стваралаштву. 
Уверени да их нова технолошка достигнућа приближавају раз-
решењу мистерија убистава забележених оком камере – од оних 
историјских, попут атентата на Џона Ф. Кенедија делимично сни-
мљеног на чувеном „Запрудеровом филму”, и ужаса 11. септембра 
симболично представљених на фотографији „Падач” Ричарда 
Друа, до мистерије једног убиства у парку – јунаци се упуштају у 
потрагу за информацијама скривеним у сенкама и пикселима, на 
размеђи реалности, представе и илузије. 

Кључне речи: ДеЛило, Антониони, технологија, имагинација, 
фотографија, камера
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1. УВОД
Ако бисмо покушали да измеримо утицај различитих сфера умет-

ности на књижевно стваралаштво писаца двадесетог и двадесет и првог 
века, филм би се засигурно нашао на високој, ако не и највишој позицији. 
Тако је савремени амерички писац Дон ДеЛило (Don DeLillo) изјавио у 
једном од својих ранијих интервјуа да су Годарови филмови снажније 
и „непосредније” утицали на његов рад него све што је до тада прочи-
тао (Leкler 1982: 25). Разматрајући дијалектику односа филма и романа, 
ДеЛило напослетку закључује да су „филмови и романи исувише тесно 
испреплетени [...] ако умре роман, умреће и филм” (Ibid.). Значајан део 
истраживања ДеЛилове прозе посвећен је управо утицају филмске умет-
ности на његов опус. Досадашња истраживања углавном су била усме-
рена на ДеЛилов дијалог са Жан-Лик Годаром (Jean-Luc Godard) и Сер-
гејем Ејзенштајном (Сергей Эйзенштейн), односно приповедне технике 
сродне временској и експерименталној монтажи. Занимљиво је, међу-
тим, да је ДеЛилов однос са Микеланђелом Антонионијем (Michelangelo 
Antonioni), једним од „најутицајнијих послератних филмских режисера” 
(Garif 2012: 9), у таквим истраживањима остао посве занемарен, упркос 
снажном упливу поетике овог италијанског великана у свет ДеЛиловог 
стваралаштва, како на плану наративне форме и структуре тако и на 
тематском плану, у карактеризацији, али и на нивоу дискурса. 

Микеланђело Антониони, или „песник слика” (в. Peri 1995), онолико 
је „књижевник међу режисерима” (Uzelac 2017) колико је ДеЛило синеа-
ста међу писцима. Попут ДеЛилових књижевних поступака, и Антони-
онијева филмска решења у исти су мах критикована и поздрављана због 
своје наводне неприступачности, произвољности и некохерентности 
(Garif 2012: 5). У поменутом интервјуу, где ДеЛило између осталог истиче 
и „снажну слику, кратку недоречену сцену, ониричку атмосферу неких 
филмова, арбитрарне поступке појединих режисера, рез и монтажу. Моћ 
визуелног” (Leкler 1982: 25), препознајемо можда најпре поетику Мике-
ланђела Антонионија, кога ДеЛило овде заправо не спомиње. Споменуће 
га, међутим, колико на уводним странама свог првог романа, Американа 
(Americana 1971), где гости на једној забави десетак пута понављају: „Ово 
личи на Антонионијев филм” (DeLilo 1971: 2). Тако ДеЛило већ на самом 
почетку романа – и сопствене каријере професионалног писца – призива 
Антонионијеву филмску естетику и манир чије одјеке препознајемо на 
различитим равнима у његовој прози3, можда најочигледније у атмосфери 
отуђења и наглашеној артифицијелности, али и у одређеним темама које, 
чини се, од Антонионија наслеђује и продубљује. 

У наставку наводимо само неколико сличности између поетике 
ова два великана које о томе сведоче, од препознатљиве опчињености 
3 У специјалу часописа Contrapasso „Писци у биоскопу” (“Writers at the Movies“) 

Ноел Kинг и Метју Аспри Гир (Noel King, Matthew Asprey Gear) дају сажет преглед 
ДеЛиловог досадашњег занимања за филм, уз занимљивост да је као гост филмског 
фестивала „Телурајд” ДеЛило 2005. године у свој избор три филма уврстио Антони-
онијеву Професију репортер (King & Aspri Gir 2015: 10–12).
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архитектуром, сликарством и визуелним уметностима уопште до карак-
теристичног вишесмисленог приступа технологији и модерним меди-
јима. Разматрајући, на пример, улогу архитектуре у Антонионијевом 
стваралаштву, Дејвид Гариф (David Gariff) закључује да би Антониони 
сигурно постао архитекта да није одабрао позив филмског режисера, 
јер „архитектура можда представља најбољи пандан Антонионијевим 
филмским методама и филозофији” (Garif 2012: 5-6). Слично томе, када 
у ретким приликама говори о својим романима, ДеЛило истиче управо 
њихову „архитектуру” и „дизајн”, односно начин на који су речи посло-
жене на папиру, поменуту „[м]оћ визуелног” (в. Pajк 2011: 83). Осим тога, 
Антонионијев опустошени индустријски пејзаж из Црвене пустиње (Il 
deserto rosso, 1964) и продужене кадрове експлозије у Коти Забриски 
(Zabrisкie Point, 1970), препознајемо у ДеЛиловом дехуманизованим 
метрополама и пустињском пејзажу, од Тајмс Сквера и некадашњих 
кула Светског трговинског центра које „уоквирују” тело мушкарца у сло-
бодном паду у Падачу (Falling Man, 2007), преко ђубришта и депонија 
у Подземљу (Underworld, 1997), чија се висина може измерити „спрато-
вима” као у каквом стамбеном блоку, до апокалиптичних призора аме-
ричких и казахстанских пустиња, нултих тачака из којих израња наран-
џасти облак дима у облику печурке, вечити мотив у ДеЛиловом опусу 
(в. Vuкotić 2018: 118). Поменути простори нису само позадински пејзаж 
већ активно усмеравају пажњу читалаца на проблеме које дела темати-
зују. ДеЛилово подземље и подземна железница умногоме подсећају на 
Антонионијеве бескрајне ходнике, између осталог као простор несве-
сног. Попут Антонионијеве, и ДеЛилова пустиња, која се дословно или 
фигуративно протеже кроз готово све романе, у виду огољених стена и 
пешчаних дина, или опустошених улица на којима је завладала тишина, 
представља простор за остварење забрањеног или табуизираног, од 
субверзивних уметничких и архитектонских пројеката, преко нукле-
арних проба, необјашњивих експлозија и мистериозних убистава, као у 
Антонионијевој Коти Забриски, али и Професији репортер (Professione: 
reporter/ e Passenger, 1975). Осим архитектуре, поетика Антонионија 
и ДеЛила умногоме се ослања и на сликарство, концептуалну уметност 
и перформанс, музику, фотографију и друге уметничке области. У том 
смислу посебно је важна фигура уметника који креира контракултуру, 
односно, речима једног Антонионијевог јунака из Увећања (Blow-Up, 
1966), плеше „супротно од ритма” („against the beat”, Antonioni 1966). 

Претходни пасус представља осврт на само неколико тачака укр-
штања ДеЛиловог опуса са Антонионијевим, као илустрацију њихове 
снажне повезаности. Неке од њих су, међутим, садржане у оквирима 
шире теме која је умногоме обележила како ДеЛилово тако и Антонио-
нијево стваралаштво, а која би се могла формулисати као дијалектички 
однос технологије и имагинације, што ћемо истражити у даљем тексту, 
кроз Антонионијев филм Увећање и његове одјеке у ДеЛиловој поетици, 
првенствено кроз примере из његова три романа, Вага (Libra, 1988), 
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Подземље и Падач.4 Модерне технологије попут фотографије и филма, 
које између осталог карактерише значењска нестабилност због напе-
тости између фактографског и фиктивног, представљају важан извор 
инспирације како за Антонионија тако и за ДеЛила, у чијим делима 
уочавамо неку врсту повратне спреге између научно-технолошких 
домета медијске културе и простора имагинације који се проширују 
и преобликују у контакту са објективом. Кроз анализу култног филм-
ског остварења и поменутих романа у којима јунаци показују упадљиво 
усхићење технологијом, посебно могућностима увећавања кадрова 
и успоравања снимака, испитујемо тренутке преображавања и међу-
собног прожимања стварности и уобразиље као тему у којој се уједно 
сусрећу поетике ова два аутора и њихов препознатљив, амбивалентан 
однос према технологији. 

2. ТАЈНЕ УВЕЋАЊА
Заплет Антонионијевог култног филма Увећање, инспирисаног Кор-

тасаровом приповетком „Ђавоље бале” (Julio Cortázar, „Las babas de diablo”, 
1959), углавном је познат: главни јунак, професионални модни фотограф 
по имену Томас, одлази у парк и кришом фотографише љубавни пар који 
онде затиче, заинтригиран њиховим необичним понашањем.5 Непознати 
мушкарац убрзо нестаје из кадра, док млада жена по имену Џејн инси-
стира да јој Томас преда филм из апарата. По доласку кући Томас радо-
знало израђује неколико фотографија, и у жељи да пронађе разлог Џеј-
нине узнемирености увећава оне сегменте простора до ког га води њен 
поглед. На једном увећању Томас ће угледати магловиту слику мушкарца 
који провирује кроз жбуње са пиштољем у руци, а на другом ће нешто 
касније уочити још нејасније обрисе људског тела у трави. 

Када је филмска нарација у питању, важно је истаћи да су поменуте 
сцене представљене кроз Томасову тачку гледишта, тако да приказују 
првенствено Томасову перспективу, или, како ћемо касније схватити, 
његов субјективни доживљај дешавања, оно што можда жели да види на 
фотографијама. На такав закључак упућују неке Антонионијеве технике 
филмског приповедања и монтаже, попут намонтираног звука шуштања 
лишћа у кадровима у којима Томас посматра увећања – што их помније 
проучава, он има утисак да фотографије све прецизније дочаравају 
атмосферу из парка, све јасније чујемо ветар у крошњама. У покушају 
да реконструише причу, Томас брижљиво поставља фотографије и уве-
ћане сегменте према хронолошком редоследу и напослетку закључује да 
4 Природу фотографије Дон ДеЛило најподробније истражује у роману Mao II (1991), 

најпре кроз призму стварања култа славне личности и улоге фотографије у креи-
рању јавног мњења, као и фотографије као „историјског артефакта” (в. Vukotić 2018: 
146, 199–203), али дијалог са Антонионијем у контексту теме дијалектике односа 
имагинације и технологије замрзавања и увећавања „стварности” спорадичан је у 
односу на корпус одабран за ово истраживање.

5 Улоге тумаче Дејвид Хемингс, Ванеса Редгрејв и Ронан О›Кејси (David Hemming, 
Vanessa Redgrave, Ronan O’Casey).
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је „некоме спасио живот” (Antonioni 1966). Гледаоцима сцена, међутим, 
може изгледати и другачије. Једино што је веродостојно у том тренутку 
јесте Томасово уверење да је случајни сведок покушаја убиства које је 
нехотице забележио фотоапаратом, као и његова нада да ће увећања 
одређених сегмената фотографије довести до разрешења мистерије – 
идентитета убице у покушају. Ипак, и поред увећаних фотографских 
записа и развијене технологије која Томасу омогућава да премости вре-
менску и просторну дистанцу,6 те у великој мери реконструише забеле-
жени тренутак из прошлости, мистерија остаје неразрешена. 

Антониони управо кроз поменуту сцену испитује домете модерне 
технологије. Помало парадоксално, објектив фотоапарата у исти мах поја-
чава али и ограничава Томасове способности разумевања и расуђивања, 
а динамика односа између чињеничног и имагинарног остаје промен-
љива до краја филма, условљена између осталог различитим начинима, 
односно речима Сусан Сонтаг, „граматикама” гледања (в. Sontag 2009: 13). 
Наиме, у тренутку док узбуђено јавља свом пријатељу Рону да се догодило 
нешто „фантастично”, да је „неко хтео некога да убије” и да му је он „спа-
сио живот” (Antonioni 1966), Томас још није видео увећано тело на трави, 
које ће пореметити његове првобитне, наизглед непобитне закључке. 

Наглашено је, међутим, Томасово одушевљење могућностима фото-
графије која, речима Валтера Бењамина (Walter Benjamin), може пара-
доксално да врати прошли тренутак као да је „Овде и Сада” (Benjamin 
2011а: 169, 177), те да „да ухвати слике које напросто измичу природној 
оптици” (Benjamin 2011б: 250). Осим тога, Бењамин управо у технологи-
јама фотографије и филма препознаје интеграцију уметности и науке: 
„Очигледно је да се природа другачије обраћа камери него оку. Друга-
чије, првенствено, тиме што на место простора прожетог човековом све-
шћу ступа несвесно прожет простор”, који је посредован оком камере 
„са својим техничким могућностима, својим спуштањима и дизањима, 
својим прекидима и замрзавањима, својим ширењима објектива и убр-
зањима, својим увећањима и умањењима. Захваљујући њој, тек откри-
вамо оптичко несвесно, као што смо помоћу психоанализе открили 
нагонско несвесно.” (Benjamin 2011б: 275–7)

Бењаминово запажање јасно се надовезује како на Фројдов концепт 
несвесног, тако и на његову идеју оностраног и сабласног (unheimlich), и 
у таквом тумачењу модерних медија препознајемо одјеке размишљања 
једног од пионира у свету фотографије, изумитеља Хенрија Фокса Тал-
бота (William Henry Fox Talbot) који је фотографију 1840. године описао 
као „чин природне магије” (цит. Giblet 2008: 62). У стваралаштву Мике-
ланђела Антонионија и Дона ДеЛила проналазимо даља разматрања 
такве логике, најпре кроз визуру оних ликова који научно-технолошким 
достигнућима приступају са мешавином усхићења, чуђења и страхопо-
штовања. Наиме, Томасово одушевљење фотографијом и технологијом 

6 Како Пол Вирилио (Paul Virilio) подсећа, модерне технологије попут фотографије и 
филма укидају раздаљину између посматрача и посматраног (цит. Manovič 2015: 216).
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израде увећања деле поједини јунаци у ДеЛиловом стваралаштву који 
очекују да ће им модерне технологије отворити пут ка истини која им 
измиче у свакодневном, природном искуству – „камера показује шта се 
све може крити у сваком предмету, милиони ствари које иначе никада не 
успевају да виде голим оком”, иронично појашњава приповедач у Подзе-
мљу (DeLilo 2007: 159). Фотографски и видео-записи7 тела на умору у том 
смислу чине се као нарочито продуктиван, лутајући мотив у Антони-
онијевом и ДеЛиловом стваралаштву, од застрашујућег призора устре-
љене главе председника Џона Кенедија, коју је случајно снимио изве-
сни Абрахам Запрудер (Abraham Zapruder), и који ДеЛило тематизује у 
романима Вага и Подземље, до „ужасне лепоте” човека у слободном паду 
између Кула близнакиња (DeLilo 2008: 196), кога је усликао фотограф 
Ричард Дру (Richard Drew). ДеЛилови јунаци који такве замрзнуте и 
покретне слике помно посматрају једнако жуде за одговорима као Анто-
нионијев Томас.

Паралелу између Антонионијевог Увећања и Запрудеровог аматер-
ског снимка убиства америчког председника први је направио истори-
чар уметности Макс Козлоф:

У времену у ком смо опседнути ружичастим и црним мрљама из Запру-
деровог филма [Томасова] потрага нас донекле испуњава ужасом. Када 
се сцена из парка у Антониониовом филму понови без тона, у крупном 
плану, тајна коју је можда скривала отишла је у неповрат, али је са друге 
стране њено природно присуство толико моћно и сабласно [...] за нас је 
постала још ’стварнија’ у тој расплинутој верзији. (Кozlof 1967: 29–30)

Другим речима, Томасове увећане и расплинуте фотографије 
нејасне су попут испрекиданог и „погрешно” кадрираног Запрудеро-
вог видео-снимка, али и једнако инспиративне управо због одсуства 
јасних и стабилних елемената значења, односно забележених трагова. 
Опсесију Запрудеровим видео-снимком ДеЛило је испитивао у разним 
делима, како дословно тако и фигуративно, разматрајући позадину 
свеопште потраге за тајнама скривеним на фотографским и видео-за-
писима, а најочигледније у романима Вага и Подземље, где се овај 
кратак аматерски видео-снимак спомиње небројено пута. У Подземљу 
добија и свој „језиви пандан” (Duval 2002: 50), у виду још једног слу-
чајног снимка убиства на аутопуту у Тексасу. У Ваги постоји још један 
такав видео-запис – снимак тренутка убиства Лија Харвија Освалда, 
Кенедијевог атентатора, на коме се види Освалдово згрчено тело у тре-
нутку када Џек Руби у њега испаљује фатални метак. У роману Вага 
снимак Освалдовог убиства који се понавља „у петљи” нетремице гледа 
извесна Берил Парментер и коментарише:

Камера није све ухватила. Као као да недостају неке секвенце, изгубљени 
нивои информација. Пуцњава можда кратко траје, али је зато превелики 

7 Како Ролан Барт (Roland Barthes) запажа, филмске технологије „изведене” су из 
фотографских (Bart 2011: 74).
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залогај за гледаоца, пренапрегнута је неком атмосфером важности. Свако 
наредно приказивање открива неки детаљ. (DeLilo 2006a: 446)

Овај опис снимка Освалдовог убиства могао би са великом преци-
зношћу да опише и претходно споменуте фотографске и видео-записе, 
као и снимак напада на њујоршке „Куле близнакиње” 11. септембра 
2001. године који јунаци у Падачу нетремице гледају: „Сваки пут када 
би видела да почиње снимак напада, кренула би прстом да искључи 
даљински управљач. А онда би наставила да гледа. Други авион који 
долази из оног леденоплавог неба, био је то снимак који је продирао у њу, 
негде под кожу.” (DeLilo 2008: 119) У свим поменутим случајевима „изгу-
бљени нивои информација” и изостављене секвенце представљају неку 
врсту информацијског вакуума и такве празнине потребно је попунити. 
На пример, због слабе резолуције и самог кадра аматерског снимка на 
основу Запрудеровог филма не могу се утврдити важни подаци, попут 
идентитета убице, али ни броја атентатора и пуцњева. Нека од тих 
питања остају неразјашњена и дуго након званичног закључења истраге 
са Извештајем Воренове комисије, као што и терористички напад у 
Њујорку задржава извесну ауру тајновитости и мистерије.

У Подземљу случајни снимак убиства на аутопуту у Тексасу отвара 
слична питања. Сам процес снимања детаљно је описан на неколико 
страница романа. Између осталог сазнајемо да се на снимку види „човек 
који вози аутомобил” као и да „[с]нимак има у себи ону врсту титравог 
изостанка збивања, карактеристичног за такве породичне производе” 
(DeLilo 2007: 159), чиме га приповедач поставља у исту раван са другим 
случајним аматерским видео-записима на којима су делимично забе-
лежени важни историјски догађаји. Од приповедача ћемо, међутим, 
сазнати и то да је догађај снимљен из „погрешног” угла, тако да посма-
трач мора да употреби машту како би реконструисао догађај корак по 
корак. Приповедач нам помаже да ове празнине попунимо, показујући 
(иронично интонирано) разумевање за људску потребу за решавањем 
загонетки и мистерија:

Не видите крв, која му вероватно цури иза уха и низ врат. Глава му је окре-
нута у страну од врата аутомобила тако да видите само део профила и то 
погрешну страну, не ону у коју је погођен.
Наравно, да је скренула камеру на други аутомобил, на прави ауттомобил 
у правом тренутку, ухватила би убицу у тренутку када испаљује хитац. 
(DeLilo 2007: 162, 161; курзив А. В.)

Дакле, снимак убиства из Подземља приказује само један сегмент 
догађаја, док сви остали, они важнији како нас приповедач упозорава, 
остају изван оквира снимка. Видео-запис као представа стварности за-
увек је уоквирен тако да гледаоцу преостаје само да нагађа о различитим 
могућностима и замишља делове и детаље слике који нису обухваћени 
кадром. Управо тема уоквиривања стварности представља још једну 
важну додирну тачку у поетици Дона ДеЛила и Микеланђела Антони-
онија када је у питању дијалектика односа технологије и имагинације. 



254

Александра Ч. Вукотић

Читаоци и гледаоци истовремено се позивају да размисле како о садр-
жају који се налази унутар оквира тако и о оном изостављеном. У 
истраживањима Ролана Барта о статичним и динамичним „екранима” 
који сегментирају стварност (односно оквирима, попут фотографија и 
видео-записа, уметничких слика, компјутерских пројекција и сл.), он 
закључује да је све што окружује правоугаоник екрана „прогнано у 
ништавило, остало је неименовано, а све што је примљено унутар њего-
вог поља унапређено је у суштину” (цит. Manovič 2015: 146).8 Као добар 
пример може послужити још једна случајна, сабласна фотографија тела 
у слободном паду између кула Светског трговинског центра у Њујорку, 
која ће добити назив „Падач” и постати симбол страдања услед терори-
стичког напада 11. септембра 2001. године, али и инспирисати ДеЛилов 
истоимени роман, који у нешто другачијем контексту поново темати-
зује проблем оквира. Наиме, на фотографији се види само тело окре-
нуто наглавце између кула, „кошуљ[а] која пада са неба” (DeLilo 2008: 
218), док је остатак контекста изостављен из оквира фотографије. Зани-
мљиво је да се и ДеЛило и Антониони фокусирају на оне сегменте који 
су случајно или намерно изостављени из оквира. Пажња је усмерена на 
оно што посматрачи таквих записа не виде, односно на важност изоста-
вљених информација у доба информативно-технолошког развоја, и то 
посебно на могућност накнадног приступа таквим сегментима ствар-
ности и прошлости. Речима ДеЛиловог приповедача из Подземља, свет 
какав познајемо јесте „унапред уоквирен” (160), најпре медијским пред-
ставама стварности, и могућности његовог макар делимичног „разо-
квиривања” кроз употребу имагинације представљају подухват не само 
за јунаке већ и за саме читаоце.

Мотив уоквиривања стварности једнако је присутан и у Антонио-
нијевој поетици. На пример, у филму Помрачење (L’Eclisse, 1962) извесна 
Виторија (Monica Vitti) у више наврата држи празне фотографске рамове, 
док камера упадљиво кадрира њене руке које пролазе кроз оквир. У 
Увећању Томас на својим фотографијама исцртава беле правоугаонике, 
један унутар другог, како би уоквирио сегменте од могуће важности. Док 
узбуђено зумира садржај тих бескрајних оквира, он неизбежно сваки 
пут исеца припадајући контекст све док не стигне до последњег, уједно 
фактографски безвредног уоквиреног увећања. Последњи увећани сег-
мент толико је удаљен од контекста и стога нерелевантан за било какву 
даљу истрагу да га (могући) починиоци злочина у походу на Томасове 
фото-записе ни не сматрају вредним заплене. Израђено увећање тела у 
парку једини је снимак који након провале затиче у свом студију.

Занимљив је у том смислу обрт који проналазимо код Антонионија 
и ДеЛила у односу на Бартову теорију о садржини оквира. Наиме, Бар-
тов закључак да је садржај унутар оквира екрана „унапређен у суштину”, 
8 Сузан Сонтаг у том смислу надовезује се на Барта: „Учећи нас новом визуелном коду, 

фотографије преиначују и проширују наше представе о томе шта је вредно гледања 
и шта имамо право да посматрамо. Оне су граматика и, што је још важније, етика 
виђења.” (Sontag 2009: 13) Опширније у Vukotić 2018: 188.
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а све остало „прогнано у ништавило”, не би се дословно могао проши-
рити на свет ДеЛилових романа и Антонионијевих филмова. Заправо, 
оно што је „прогнано у ништавило” може бити једнако важно, ако не 
и значајније од „суштине” унутар рама. Неименоване ствари из тог 
ништавила, односно изван оквира – фотографије, снимка, приповедања 
– прогоне ДеЛилове и Антонионијеве јунаке којима једино преостаје да 
забележене замрзнуте и покретне слике у бескрај увећавају и замрзавају, 
решени да открију тајне које им непрестано измичу.

Томасова увећања, међутим, постају све мање релевантна јер, како 
Козлоф подсећа, „сваки пут када Хемингс повећа скалу зумирања, он 
добија на димензији, али губи на дефиницији. У питању је панична 
потрага за нечим скривеним – попут лица, цеви пиштоља, тела – које 
све грубља црно-бела микроструктура мора да прикаже.” (Кozlof 1967: 
29, курзив у оригиналу) У овом случају црно-бела фотографија (ре)про-
дукује тело, које није било видљиво на првобитној фотографији. Тома-
сову грозничаву потрагу за одговорима у овој сцени одлично илуструје 
и његово апсурдно посезање за лупом не би ли додатно повећао слику и 
боље сагледао оно што са сваким увећањем ионако види све нејасније. 
Наглашена је пак усиљеност читавог процеса, и једно од могућих тума-
чења јесте да Томас толико верује у моћ фотографије и технологије уве-
ћања да тело репродукује ни из чега. На месту где претходно није било 
ништа, његов апарат проналази нешто, односно, како објашњава Рону, 
„некога” и „некога другога” (Antonioni 1966). За Томаса такво откриће 
представља право чудо, Талботов „чин природне магије”. 

Томасово узбуђење и ентузијазам можда су послужили као инспи-
рација за ДеЛиловог Џефа, дечака из Подземља који помно посматра 
успорени снимак убиства на тексашком аутопуту, кадар по кадар, у нади 
да ће пронаћи „изгубљене нивое информација” и могуће трагове који ће 
му отворити пут до идентитета убице:

Његов рачунар имао је мултимедијалну функцију која му је омогућавала 
да гледа копију оне чувене видео-траке на којој се види како тексашки 
убица с аутопута убија једног возача. Џеф се сав посветио тим сликама, 
стварао је компјутерске рутине и програме, користио технике филтри-
рања да би уклонио позадину. Трагао је за изгубљеним информацијама. 
Продубљивао је слику и успоравао је до максимума, покушавао да у том 
роју података пронађе неки пиксел који би могао понудити кључ за откри-
вање идентитета убице. (DeLilo 2007: 121)

Томас, Џеф и Берил, која нетремице посматра убиство Лија Харвија 
Освалда у Ваги, трагају за изгубљеним детаљима, у нади да ће из укруп-
њених и успорених видео-записа извући нове, претходно невидљиве 
информације. То је нада да се ни из чега може добити нешто, па макар 
и траг или наговештај трага. Међутим, за разлику од Антонионијевог 
Томаса, чији труд бива награђен извесним наговештајима значења попут 
расплинуте слике лика убице, пиштоља и напослетку тела, ДеЛилов Џеф 
остаје ускраћен за такву врсту сатисфакције пошто, како смо раније 
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закључили из поставки Ролана Барта, свака слика има јасно дефинисане 
ивице које су дефинитивно постављене тако да претходно незабележене 
и неуоквирене информације одлазе у неповрат. Ипак, Џефова вера у моћ 
модерних технологија остаје непољуљана.

Једно од питања које можемо поставити с тим у везу јесте узрок 
такве врсте ентузијазма које показују Антонионијев Томас и ДеЛилови 
Џеф и Берил, али и Николас Бранч који у Ваги покушава да разреши 
мистерију Кенедијевог атентата, између осталог на основу доступне 
фотографске и филмографске грађе. Да ли они (несвесно) преиспитују 
теорију о непроменљивости снимљених информација? У есеју „Аура 
атентата” („Assassination Aura”, 2005) ДеЛило је писао да „ [т]ехнологија 
можда представља пробој ка будућности [...] И исто тако може да врати 
прошлост” (DeLilo, 2006b: vi). Могуће је да се у поменутом есеју заправо 
надовезао на закључак Валтера Бењамина о утицају модерних техноло-
гија на наше поимање стварности, времена и простора:

С крупним планом проширен је простор, кретање је проширено успореним 
снимком. И као што са увећањем није реч о све јаснијем виђењу онога што се 
’ионако’ види нејасно, него о потпуно новом структурисању материје, тако 
ни успорени снимак не чини видљивим само познате подстреке кретања 
него у тим познатим открива потпуно непознате. (Benjamin 2011б: 276)

За Бењамина, дакле, модерне технологије ипак нуде могућност отва-
рања перспективе и стварања нечега ни из чега, односно „непознатог” 
из „познатог”, кроз директнију комуникацију са „оптичким несвесним”, 
и чини се да су очекивања Антонионијевог и ДеЛилових јунака управо 
на трагу такве врсте открића које објектив камере и технологије увећа-
вања и успоравања стварности „обећавају”. Попут ДеЛилове Берил, која 
размишља како „[с]вако наредно приказивање открива неки детаљ”, и 
Антонионијев Томас уверен је да је са сваким новим гледањем све ближи 
открићу тајне убиства у парку, тј. да ће му увећања, као Џефу успорења 
снимка убиства са аутопута, понудити поменути „кључ за откривање 
идентитета убице”. 

Таква очекивања ДеЛилових и Антонионијевих јунака с једне стране 
говоре о фасцинацији технологијом која умногоме превазилази разуме-
вање њених домета. Сцена у којој Томас посеже за лупом упоредива је 
са пасусима из ДеЛиловог Падача у којима мали дечак по имену Џастин 
и његова другарица Кејти нетремице посматрају небо кроз двоглед у 
потрази за авионима, уверени да ће им технологија приближавања удаље-
них предмета помоћи да пронађу терористу „Била Лотона” (DeLilo 2008: 
37, 67–70). Томасова вера у моћ фотографије и технологије налик је на 
такво дечије одушевљење и упорност да пронађе скривени предмет и дуго 
пошто је нестао са првобитног места. Сузан Сонтаг пак подсећа на нека 
ограничења модерних технологија која можемо изгубити из вида у тако-
званој „потрази за стварношћу која ће бити потврђена фотографијама”, 
као неком врстом доказа или прибављеног сведочанства (Sontag 2009: 30, 
15). Док фотографије као „минијатуре стварности”, како их Сонтагова 
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назива, имају одређену документарну вредност, „стварност коју камера 
приказује увек мора да сакрива више него да открива”, и она напослетку 
закључује да је „у ситуацијама у којима већина људи користи фотографије, 
њихова вредност информације истог реда као фикција” (Sontag 2009: 14, 
30, 28). „Сазнање стечено кроз фотографије увек ће бити нека врста сенти-
ментализма [...] привид знања”, упозорава Сонтагова (Ibid. 30).

Овај проблем јасно је приказан у сцени у којој Томас увећава фото-
графије из парка, пошто је свако ново увећање расплинутије, па тако и 
удаљеније од чињеничне стварности, а ближе уобразиљи. Попут „Запру-
деровог филма”, из ког је изведен занемарљив доказни материјал о 
Кенедијевом убиству када се узму у обзир све важне информације које 
камера није забележила, и који је потом распламсао машту небројених 
заговорника теорије завере, фотографије у Антонионијевом Увећању на 
сличан начин инспиришу Томаса. Чини се да у једном тренутку у филму 
он почиње и да халуцинира. Наиме, уоквирено тело у Увећању углавном 
се сматра доказом злочина. Како је запазила Милисент Маркус (Millicent 
Marcus), леш у парку представља једини „прави елемент значења” у 
односу на слике забележене на Томасовим фотографијама (Marкus 2009: 
С227). Ипак, у питању је веома нестабилан елемент, пошто ће убрзо 
нестати. Када се Томас први пут врати у парк, он ће видети и додирнути 
тело, међутим, када оде по други пут, оно је нестало, као и фотографије 
из његовог студија које су претходно представљене као доказ присуства 
тела, односно злочина. Једино увећање које остаје у студију јесте крупан 
план тела у трави, али слика је толико расплинута и зрнаста да „личи на 
Билове слике”, како закључује његова комшиница (Antonioni 1966). Како 
је Томасов комшија Бил по занимању апстрактни сликар, њен комен-
тар нас усмерава на закључак да попут уметничког дела и расплинути 
сегмент фотографије оставља могућност за слободнија, вишезначна 
тумачења. Уосталом, и Сусан Сонтаг упозорава: „Иако има неког сми-
сла рећи да камера збиља хвата а не само тумачи стварност, фотографије 
су тумачење света у истој мери у којој су то сликана платна и цртежи.” 
(Sontag 2009: 16) Ако се присетимо једне (наизглед) насумично поста-
вљене сцене у којој Бил објашњава Томасу да његове уметничке слике 
„немају значење” у тренутку стварања, већ га добијају накнадно, ово 
можемо схватити и као неку врсту Антонионијевог метапоетичког упо-
зорења не само Томасу већ и гледаоцу. Пошто је контекст у потпуно-
сти изостављен, увећано и уоквирено тело само по себи не представља 
никакав доказ нити опасност по злочинце. Попут фотографије „Падач” 
Ричарда Друа, тело у крупном плану на Томасовом последњем увећаном 
сегменту изоставља све ужасе убиства из оквира фотографије, па може 
да се посматра и као нека врста уметничког предмета чија се естетска 
вредност може даље процењивати – увећање је „као слика”. Тако и Сузан 
Сонтаг закључује да „[в]ећину фотографија, чак и оних најаматерскијих, 
време коначно доводи на раван уметности” (Sontag 2009: 28). На сличан 
опис у ком се преплићу документарно и имагинативно наилазимо и у 
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ДеЛиловом роману Падач, где извесна Лијана размишља о истоименој 
фотографији као „композицији”, пошто приказује „ужасну лепоту” тела 
које пада између Кула близнакиња чије „дуге усправне линије” појача-
вају естетски доживљај ове узнемирујуће слике (DeLilo 2008: 216).9 

У Увећању пак иницијална усхићеност убрзо уступа место разоча-
рању и фрустрацији, те Томас у духу праве постмодерне антидетектив-
ске приче, како бисмо између осталог могли да окарактеришемо Анто-
нионијев филм, почиње да разматра могућност да се злочин уопште 
није догодио или да халуцинира. Гледаоца би на такав закључак могла 
да упути и конзумација алкохола и лаких опијата пред поједине кључне 
сцене у филму: до тренутка у ком уочава фигуру убице на увећањима, 
а затим и леш у трави, Томас је у току једног преподнева већ испио три 
чаше вина током модног снимања, пиво са Роном и виски са Џејн. Њих 
двоје поделиће и џоинт непосредно пре развијања филма, а две чаше 
вискија упадљиво су кадриране док Томас посматра последње увећање, 
леш у трави. Да ли са сигурношћу можемо да утврдимо да се на уве-
ћањима назире тело и човек са пиштољем у жбуњу? У фигуративном 
смислу човека са пиштољем можемо да посматрамо и као Томасов огле-
дални одраз – он фотографише (енг. shoots) некога ко се и сам спрема 
да испали хитац. Уосталом, фотографија и фотографисање по себи, као 
„memento mori” (Sontag 2009: 23), за Ролана Барта представљају „при-
лично страшну ствар”, „микроискуство смрти” и „повратак мртвог”, 
пошто човек у том тренутку постаје „сабласт” (Bart 2011: 16, 19–20). 
Барт између осталог говори и о „насиљу” фотографије: „Фотографија 
је насилна [...] зато што на силу испуњава поглед и што се ништа на 
њој не може одбити ни променити” (Bart 2011: 85, курзив у оригиналу). 
Сузан Сонтаг на истом фону закључује да „[с]вака употреба камере 
подразумева извесну агресију”, и да је камера „сублимација пиштоља” а 
чин фотографисања „симулирано убиство – меко убиство”, тако да „[с]
нимити фотографију значи учествовати у смртности, повредљивости, 
променљивости неке друге особе (или ствари)” (Sontag 2009: 16, 23). 
Попут Сонтагове, и Род Гиблет (Rod Giblett) фотоапарат посматра као 
пиштољ из кога се пуца, а догађај „замрзава”, камера претвара живи 
организам у мртву ствар, односно своди га на „мртву површину слике” 
(Giblet 2008: 56–57). Са друге стране, Гиблет предочава да објектив 
камере уједно „на чудан начин” продужује живот (Ibid. 66), као што и 
Барт закључује да је „[ф]отографија [...] у некој вези с Ускрснућем” (Bart 
2011: 77). И за Валтера Бењамина фотографисање „осцилује између егзе-
куције и представе” (Benjamin 2011а: 173), што поново можемо довести 
у везу са Антонионијевим филмским поступком и маниром наглашене 
артифицијелности. Занимљиво је у том смислу да Томас љубавни пар 
фотографише сакривен у жбуњу, држећи фотоапарат као пиштољ, баш 
као фигура убице са пиштољем који ће се кроз технологију увећања 

9 O проблему естетизације узнемирујућих фотографских записа у контексту ДеЛило-
вог стваралаштва опширније у Vukotić 2018: 205–207.
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накнадно репродуковати. Тако Томас истовремено може да представља 
и самог Антонионија који кадрира, односно „уоквирује” представу за 
гледаоце, али и саме гледаоце који такву представу накнадно тумаче.

И ДеЛилове романе можемо да посматрамо у овом светлу, посебно у 
роману Падач, где један „бездушни егзибициониста” (DeLilo 2008: 194), 
уметник перформанса Дејвид Џенијак отеловљује неке од поменутих 
парадокса фотографије кроз представу човека у слободном паду коју 
изводи на различитим местима у граду. Његови узнемирујући перфор-
манси које су случајни пролазници присиљени да одгледају непрестано 
„оживљавају сећање” на фотографију „Падач” и ужасе 11. септембра, 
сасвим у складу са Бартовим запажањима о повезаности фотографије 
и Ускрснућа, али и о агресији фотографије.10 У осталим примерима 
из ДеЛилових романа наглашена је пак улога примаоца садржаја који 
би могао да се упореди са фигуром читаоца. Попут Џефа и Берил, али 
и Николаса Бранча, и читалац се упушта у помно читање које подра-
зумева успоравање времена и увећавање „кадрова” из романа. У том 
смислу Антонионијеве и ДеЛилове огледе о фотографији можемо да 
посматрамо и кроз елементе метапоетике као још један заједнички при-
поведни манир.

3. ИЗМАШТАВАЊЕ СТВАРНОСТИ
По мишљењу филмског критичара Марија Померанса (Murray 

Pomerance), Увећање је најамбивалентнији од свих осталих Антониони-
јевих филмова, чему посебно доприноси несигурност самог јунака који 
не зна како да приступи причи: 

Усмерен на свој фотоапарат и његов свет, конструисао је чврсту еписте-
молошку хипотезу: знање је гледање. Али он није понео фотоапарат у 
вечерњу посету парку, није понео свој вид, тако да не може да зна. Са каме-
ром у руци, на светлости дана, једино што је успео да фотографише била 
је недефинисана гомила мрља [...] некаква пројекција, хипотеза. Тело је од 
првог тренутка било само хипотеза. (Pomerans 2011: 256)

Таква запажања сасвим су у складу како са дешавањима у Антони-
онијевом филму тако и са упозорењем Сусан Сонтаг на „мутне односе 
између уметности и истине” у послу фотографа: „[у]пркос претпоста-
вљеној истинитости која свим фотографијама даје ауторитет,” као и 
закључком који потом изводи: „Фотографија је и псеудоприсуство и знак 
одсутности” (Sontag 2009: 16). Занимљиво је, међутим, размотрити Анто-
нионијеве филмске поступке и решења која креирају атмосферу амбива-
лентности и тајновитости. Раније је поменуто да Томас након проналаска 
тела у парку и по повратку у студио проналази само једну фотографију, 
ону најрасплинутију, односно са најзрнастијом структуром. Устрељено 
10 Тако је и у роману Подземље видео-снимак убиства на аутопуту представљен као 

„неумољиви снимак који се наставља до у бескрај”, а приповедач у њему препознаје 
„неку окрутну силу” и „неку бесциљну одлучност, истрајност која успева да надживи 
то што је снимљено” (DeLilo 2007: 160; курзив А. В.).
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тело мушкарца једва да се назире, а изван контекста ништа не доказује. 
Када га пријатељ касније упита: „Шта се с тобом дешава? Шта си то 
видео у парку? „, Томас ће коначно рећи: „Ништа.” (Antonioni 1966) Ако 
се присетимо прве сцене у парку, љубавни пар одевен у црне, беле и сиве 
нијансе (при чему мушкарац који ће наводно бити устрељен осим одела 
има и сиву косу и лице) није ни испрва изгледао „стварно”, већ помало 
сабласно и намештено, као са фотографије. Такав призор вероватно је 
условљен и Томасовим устаљеним начином гледања, као кроз објектив 
апарата, односно његовом „фотографском” перспективом кроз коју 
се представља нарација у филму. То је уједно још један Антонионијев 
филмски поступак којим подвлачи непоузданост приповедача и самим 
тим нестабилност закључака које можемо да изведемо из његове приче.

На почетку филма наилазимо на још једно упозорење о променљи-
вој и нестабилној природи дешавања у Увећању. У покушају да Томасу 
отме фотоапарат Џејн ће га у једном тренутку и ујести за руку. Након 
што јој Том шаљиво каже „Али тек смо се упознали”, она спремно одго-
вара, „Не, никад се нисмо упознали. Ниси ме видео.” (Antonioni 1966) 
Њен ујед Томасу пак изгледа прилично стварно и у том смислу ову сцену 
можемо да повежемо са тренутком кад Томас додирује леш у парку, што 
међутим остаје незабележено на фотоапарату. Такви моменти подривају 
закључке о Томасовој могућој халуцинацији и телу као хипотези. 

Са друге стране, Томасов доживљај стварности посредоване фото-
графијом прати га у оба смера. Поред тога што свет посматра као кроз 
објектив, видели смо раније да се Томас у израђене фотографије толико 
„уживљава” да може јасно да чује шуштање лишћа у парку. Фотографија 
помало парадоксално призива у сећање време и простор како унутар 
тако и изван њених оквира, попут звукова из парка. У таквим сценама 
можда најбоље препознајемо не само Томасово већ и Антонионијево 
усхићење могућностима модерних технологија. Укратко, Антониони 
проблематизује наизглед бешавно прожимање технологије и имагина-
ције, фотоапарат као продужетак нашег вида, али и нове и „проширене” 
начине гледања условљене технолошким достигнућима.

У претходном делу видели смо да су у анализи Увећања гледаоци и 
критичари били усмерени како на епистемолошка питања – како разре-
шити мистерију, зашто се убиство догодило, да ли и како се може утвр-
дити идентитет убице – тако и на проблеме онтолошке природе. Како 
наводи Стенли Кофман (Stanley Кauffman), након пројекције филма 
„скоро сви су желели да расправе да ли се убиство у Увећању заиста 
догодило или је све била илузија” (цит. Pomerans 2011: 267). У том сми-
слу Антонионијев филм могао би се читати и као постмодерни детек-
тивски наратив онако како га дефинише Брајан Мекхејл (Brian McHale), 
пошто је онтолошка раван мистерије закривљенија од епистемолошке 
(в. Meкhejl 1987: 10–11). Наиме, на почетку филма гледаоци добијају 
неку врсту упозорења у једном метапоетичком сегменту да би причи 
можда требало да приступе из улоге детектива. Када Томасов комшија, 
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апстрактни сликар, спомене да његова дела немају значење у току саме 
израде, већ га добијају тек касније, кроз способност извођења и изма-
штавања тог значења, његову успутну напомену можемо да схватимо и 
као неку врсту обрасца који може да се примени и на сам филмски нара-
тив, као и на његово накнадно тумачење: „Оне немају значење док сли-
кам. Само хаос. После тога пронађем нешто за шта бих могао да се ухва-
тим, као ту ногу, и све дође на своје место. Као кад наиђеш на неки траг у 
детективској причи.” (Antonioni 1966) Међутим, попут већине „трагова” 
у Антонионијевим филмовима, и овај може истовремено бити и тачан, а 
вероватније погрешан. Не само да Увећање представља супротност кла-
сичној детективској причи, већ трагови који су гледаоцима посложени 
на увид углавном никуда не воде, попут последњег увећаног сегмента 
у Томасовом студију. Уместо да дају одговоре, они нас заправо наводе 
да постављамо све више питања. Бескрајни оквири унутар оквира које 
нам представља Томас, а посредно и Антониони, подсећају на принцип 
„бабушке”, где имамо привид неког будућег открића које нам пак заувек 
остаје недоступно. Речима Питера Брунета (Peter Brunette), у Антонио-
нијевим филмовима нема јасних и недвосмислених значења, већ само 
могућности значења (Brunet 1998: 4). Попут каквог ризомског лавиринта, 
Увећање отвара много стаза које се рачвају, али у њему остајемо заувек 
изгубљени. Разумевање таквог поступка важно је да бисмо од почетка 
поставили очекивања у вези са резултатима потраге – укратко, уместо 
трагања за стабилним значењем трагамо за могућностима значења.

Сличан принцип препознајемо и у свету поменутих ДеЛилових 
романа, где „изгубљени нивои информација” отварају простор за имаги-
нацију. Неразјашњена места и празнине представљају извор инспирације, 
попут исечених кадрова и секвенци које су инспирисале неке од ДеЛило-
вих најзначајнијих романа, а понајвише Вагу и Падача. То су два романа 
чије и тематско и структурно тежиште чине видео-записи – нејасан и 
истрзан Запрудеров видео-снимак и снимак бомбашког напада на Свет-
ски трговински центар у Њујорку, као и фотографија тела у слободном 
паду, слике које симболично представљају мистерију два велика злочина 
која су се одиграла у савременој историји, и која посредством фото- и 
видео-записа јунацима продиру „негде под кожу” (DeLilo 2008: 119). У 
роману Вага извесни Николас Бранч, пензионисани тајни агент Ције 
намерава да напише „тајну историју” атентата на председника Кенедија, 
и стога помно проучава видео-снимке, фотографије и увећања које про-
налази у архивама. Његова потрага за истином и значењем, међутим, про-
дужена је и додатно усложњена оним на шта се највише ослања, техноло-
шким напретком. Бранч тако говори о проблему Освалдове трансформа-
ције у медијским приказима: „Освалдове очи су сиве, плаве, смеђе. Висок 
је метар седамдесет и пет, метар седамдесет и седам, метар осамдесет. [...] 
прошлост се мења док он пише о њој.” (DeLilo 2006b: 301) У Падачу пак 
јунаци између осталог постављају питање да ли се терористички напад 
11. септембра уопште догодио (DeLilo 2008: 68). Попут Антонионијевог 
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Томаса, и ДеЛилови ликови морају да се суоче како са границама које 
технологија поставља тако и са питањима која продубљује. Нека од тих 
питања односе се и на однос савременог човека према научно-техноло-
шким достигнућима, као и на дијалектику односа технологије и имаги-
нације које се у анализираним делима тесно прожимају. Укратко, у осла-
њању на моћ модерних технологија попут фотографије и филма, али и 
компјутера у Џефовом случају, ликови се заправо све више удаљују од 
чињеничне „стварности” и окрећу уобразиљи и измаштавању стварности.

4. ЗАКЉУЧАК
Проблематизовање науке и технологије, уз наглашавање важности 

имагинације и уметничког доживљаја стварности уопште, каракте-
ристично је како за Микеланђела Антонионија тако и за Дона ДеЛила. 
Томас је, међутим, једини од поменутих јунака који разуме потребу за 
оним што Пол Странд (Paul Strand) у утицајном есеју „Фотографија и 
нови Бог” („Photography and the New God”) назива новом дефиници-
јом концепта машине и улоге уметника у друштву, који над камером 
успоставља „креативну контролу” те кроз „свесну” употребу објектива 
открива нови начин гледања (Strand 1922: 253–254). Наиме, Томас стиче 
дубљи увид у проблем односа технолошког и имагинативног на крају 
филма, пошто одгледа перформанс групе пантомимичара чија изведба 
би требало да имитира тениски меч. И фотографија, попут перфор-
манса, представља једну такву илузију стварности – речима Лева Мано-
вича, она је „други простор”, односно „простор представе” (Manovič 
2015: 137). Кроз уметничку представу стварности пантомимичара која 
уоквирује филм, Томас разматра управо нове могућности „гледања”, са 
новим разумевањем порозних граница између стварности и илузије. 
Померанс тако закључује да Томас на крају игру посматра „потпуно 
смирено, новим очима које нису увек у потрази за откровењем. Али, да, 
пуф, пуф, паф, пуф, лоптица се чује.” (Pomerans 2011: 271)

Померансову одлично срочену тезу о „очима које нису увек у потрази 
за откровењем” можда можемо да преформулишемо у очи које вазда жуде 
за мистеријом, односно оне које у времену убрзаног научно-технолошког 
развоја настављају да снивају романтичарски сан. Тако нас у Ваги један 
јунак подсећа на важност тајни: „Лиши човека његових моћних тајни. 
Одузми му тајне и од њега не остаје ништа” (DeLilo 2006a: 68). Иако је 
Бењамин одавно упозорио да „више нико не сања плави цвет” (Benjamin 
2008: 236), чини се да моћ тајне привлачи поједине савремене уметнике, 
међу њима засигурно Микеланђела Антонионија и Дона ДеЛила, у чијој 
поетици препознајемо известан уплив романтичарског сентимента. 
Тако, на пример, Харолд Блум (2003: 2) ДеЛила између осталог каракте-
рише и као „романтичара трансценденталисту”, док Макс Козлоф (1967: 
28) Антонионија назива „режисером жудње”. Антониониово Увећање на 
сличан начин тумачи и јунак из приче „Елиса за Ису” Светислава Басаре 
након што му доцимер у хотелу, извесни Хелмут каже: „Схваташ? Та жеља 
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да се највеће мистерије учине опипљивим, да се све учини јасним, увек ме 
је испуњавала ужасом... „, а он двапут узбуђено понавља: „Јеси ли гледао 
BLOW UP?” (Basara 1993: 40) Романтичарски однос према технолошким 
достигнућима која рашчаравају свет, међутим, Антониони и ДеЛило 
надограђују и усложњавају у делима чије је виђење улоге технологије 
амбивалентније приказано, увек помало у светлу ироније, кроз парадокс 
појачане напетости између потраге за знањем и жудње за мистеријом у 
виртуелним представама стварности.

Док с једне стране технологија не може да поврати прошлост изоста-
вљену из оквира слике, она игра важну улогу у њеном ускрснућу кроз 
имагинацију. У свету Антонионијевих и ДеЛилових дела технологија и 
имагинација нису супротстављени појмови, технологија је истовремено 
извор фрустрације и инспирације, очекивања не иду у смеру разреша-
вања тајни, већ њиховог продубљивања. Сабласти из фотографија и 
видео-записа оживљавају са обећањем да истина чека на неком удаље-
ном хоризонту, између сенки и пиксела, у простору имагинације. 
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Aleksandra Č. Vukotić
THE BLOW-UP MYSTERIES: TECHNOLOGY AND 

IMAGINATION IN THE POETICS OF DON DELILLO AND 
MICHELANGELO ANTONIONI

Summary
e paper explores the relationship between technology and imagination in the poetics of 

Don DeLillo and Michelangelo Antonioni, as reflected in DeLillo’s Libra (1988), Underworld 
(1997), Falling Man (2007) and Antonioni’s Blow-Up (1966). e plot of Antonioni’s cult film, 
loosely based on Cortázar’s short story „Las babas del diablo,” is well-кnown: the protagonist, 
a professional fashion photographer, believes he has unwittingly captured a murder with his 
camera. e discovery is made in the scene in which he frantically maкes a series of blow-ups 
in the hope of finding clues to the mystery thus reclaiming the past. His belief in the power of 
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photography borders on fantastic, and the paper sets out to revisit this phenomenon in the con-
text of the worкs of Don DeLillo, who has acкnowledged his indebtedness to the European cin-
ema, Antonioni included. In DeLillo’s novels characters repeatedly try to find the truth which 
escapes them in their everyday experience through the power of technology, principally the 
camera, which, as Walter Benjamin noted, has the paradoxical (and sublime) capacity to repre-
sent the past as if it were „Here and Now”. Indeed, the photograph as „memento mori” (Sontag) 
or a „micro version of death” (Barthes) is a little more than a metaphor in both  Antonioni and 
DeLillo’s murder mysteries, which abound in dead bodies, or bodies soon to be dead, captured 
in still photographs or sequences of images, enlarged and super-slowed, from the horrifying 
sight of Кennedy’s exploding head recorded by Abraham Zapruder to the „horrific beauty” of 
the „Falling Мan” shot by Richard Drew. Curiously enough, both Antonioni’s and DeLillo’s 
characters seem to call into question the nature of still and moving images, as the specters from 
these snapshots and videos haunt them, teetering between the real and the imaginary. 

Кeywords: DeLillo, Antonioni, technology, imagination, photography, camera

Примљен: 31. март 2022. године
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ПОЕЗИЈА ВАСКА ПОПЕ У КОНТЕКСТУ НАСТАВНЕ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ И УЧЕНИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ 

Поезија Васка Попе обавезујућим наставним програмом 
у основној и средњој школи постаје намењена ученицима, из 
чега нужно проистиче проширење њене примарне читалачке 
публике, чиме се намеће потреба да се одговори на питања могућ-
ности наставне интерпретације која ће омогућити њено читање 
и разумевање. У раду се тумаче Попини циклуси песама „Спи-
сак”, „Предели”, „Мала кутија”, „Далеко у нама”, „Врати ми моје 
крпице”, „Игре” и „Кост кости”. Управо у песмама ових циклуса 
препознају се највеће интерпретативне могућности за савремену 
наставу. Од поетске грађе и песничког поступка зависиће мето-
дички „пут” који ће ученицима омогућити доживљавање и разу-
мевање песме. Циљ рада јесте да се размотре поједине поетичке 
одлике саме Попине поезије које доприносе сугестивности дожи-
вљаја, имагинирања и разумевања песме, као и оне друге које 
ускраћују одређене аспекте разумевања текста за младе читаоцe. 
Иако одређени аспекти песничког текста остају недоступни за 
разумевање ученика, у раду се закључује да се други разумевани 
и доживљени аспекти одражавају позитивно по целину и доводе 
до стабилних исходишта у току наставног тумачења. Из тога про-
истиче да је неопходно уводити ученике у савремену поезију, а 
наставну интерпретацију планирати према нивоима сложености 
тумачења појединачне песме.

Кључне речи: Васко Попа, Кора, Непочин-поље, „Мала 
кутија”, наставна интерпретација, методичко обликовање настав-
ног садржаја, ученичко разумевање поезије

1. УВОД
Попинa поезијa обавезујућим наставним програмом постаје наме-

њена ученицима из чега нужно проистиче проширење њене читалачке 
публике, а само њено читање и разумевање у наставном процесу захтева 
савремен и узрасно релативизован однос читалаца и песничког тек-
ста2. Из ранијих истраживања односа Попине поетике, њене конкре-
тизације у песмама и методичког уобличавања, а све време имајући у 

1 bojan.markovic@uf.bg.ac.rs     
2 Наставни план и програм за основну школу (NPP, 2004–2006) пописом лектире пред-

виђа две песме Васка Попе. У седмом разреду део обавезног програма јесте песма 
„Манасија”, док је у осмом разреду песма „Очију твојих да није”. У млађим разредима 
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виду ученичко доживљавање и разумевање текста, проистекли су кон-
кретни закључци о елементима који поезију овог песника приближавају 
младим читаоцима на часовима (Marković 2017, 2020). Овом приликом 
биће истакнуте најпроминентније одлике Попине поетике: најпре, 
поступак антропоморфизације, којом природне појаве и неживе ствари 
добијају људско својство и обличје, као и поетичка доминанта „тотал-
ног анимизма” у бретоновском разумевању (Novaković 1997: 73), али и 
Попином дочаравању света. Ове одлике нису стране дечјем искуству, 
то јест дечјем имагинирању таквог искуства. Код Попе се унутар једног 
имагинарног света, укљученог у песнички текст под реторичким пер-
вертовањем, чувајући естетски и литерарни став, насупрот надреали-
стичком антиестетичком и антилитерарном „тероризму” речи, одржава 
секвенца реалности која је помућена, али сазнатљива. Кључна језичка 
изражајност Попине поезије открива се у пластичности деметафоричке 
песничке слике, што омогућава методички приступ њеној рецепцији већ 
од млађих разреда основне школе. 

С једне стране, Попина је поезија „конкретно чулна”, „опредмећена 
до засићења” (Egerić 1979: 53), што су особености поезије које недвосми-
слено отварају пут у њено разумевање и доживљавање. Такође, поетичка 
склоност ове поезије да се изражава као „брутална и црно-хуморна у 
експресивности” (Egerić 1979: 53) подстицајна је за младе читаоце тиме 
што побуђује читалачку пажњу ефектом изненађења и шока. С друге 
стране, у Попиној поезији појединачност и експресивност предметних 
елемената („свет којим је насељена”) „не може се свести на познате све-
тове” (Egerić 1979: 53). Другим речима, „[њ]егове поетске визије ретко кад 
да нису сводљиве на своју рационалну суштину” (Mišić 1996: 53), што 
треба имати у виду када је циљ наставна и свака друга интерпретација. 
Учениково евентуално свођење песме на рационалну суштину не треба 
да буде аргумент за одлагање сусрета овакве поезије и ученика. Напро-
тив, тај читалачки сусрет уједно је први корак ка удаљавању читалаца од 
сувишне конкретизације и увођење у нека имагинативна или значењска 
исходишта текста. Зоран Мишић описује фактуру евентуалног читаоца 
Попине поезије тврдећи да сама поезија захтева „пуну концентрацију и 
властито саучесништво у дограђивању мисаоног контекста”, као и то „да 
сами допишемо свој субјективни коментар, своје властите асоцијације 
за сажете и елиптичне песникове сликовите формуле” (Mišić 1996: 53). 
У могућности доживљајног дописивања налази се прилика за демокра-
тичну природу приступа конкретним песмама у настави. Тиме су мла-
дим читаоцима дате могућности да на себи својствен начин прихвате 
модерну поезију Васка Попе. Песме песника Коре чак се и формално 
логички, готово увек могу до краја „одгонетнути”. Херметичност његове 
поезије похрањена је „у елиптичности израза, разгранатости асоција-
ција, смелости метафоричких спрегова”, при чему се њихов логичко-пој-
мовни интегритет никада до краја не нарушава (Mišić 1996: 322).

није присутна поезија овог песника. У средњошколској лектири за четврти разред 
нашле су се Попине песме „Каленић”, „Манасија”, Кора (избор).
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2. ПИТАЊЕ ИНТЕРПРЕТАТИВНОГ КОРПУСА ПОЕЗИЈЕ 
ВАСКА ПОПЕ У КОНТЕКСТУ УЧЕНИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ И 
НАСТАВЕ
У наставку ћемо сагледати интерпретативне могућности дела 

песничког опуса Васка Попе3 оличеног у збиркама Кора, Непочин-поље 
и циклусу песама „Мала кутија” у контексту ученичке рецепције коју 
омогућавају поједине поетичке одлике саме поезије, док друге ускраћују 
одређене аспекте разумевања текста за младе читаоце.

Мишић примећује две технике којима је исписана Кора: једна, елип-
тична и сликовита, у пејзажима, портретима и песмама „штимунга”, и 
друга, једноставнија и комуникативнија, у драмским призорима „Опсед-
нуте ведрине” (1996: 326). Међутим, ако се има у виду млади читалац, 
ова прва „техника” показује се захвалнија за разумевање макар повр-
шинских слојева њених дословних и метафоричких наноса, док проза-
изми циклуса „Опседнута ведрина” нису омогућили кохезивније пове-
зивање метафора, упркос чињеници да су „утишани прелазни пасажи 
од једне до друге метафоре”, који су њихов спроводни агенс, и упркос 
томе што је „[т]у нову наративну фактуру диктирала [...] сама природа 
ових динамичних, немирних призора, њихов изразито драмски садр-
жај” (Mišić 1996: 326). Изгледа је мисаоност у овом циклусу упркос спо-
рости и разложности саопштавања, у огољеним реченицама протканим 
метафорама, одвише апстрактан и недовољно сликовит поетски садржај 
за „прву” рецепцију склонију сажетој метафоричности – чак и своди-
вој на пуку предметност од које се пошло, по цену неразумевања свих 
семантичких консеквенци метафоре или метафоричке мреже. У већој 
мери изван интерпретативног домашаја из разлога самих захтева тек-
ста спрам младог читаоца остају и друге Попине збирке, рачунајући 
од збирке Споредно небо, са изузетком циклуса „Мала кутија” из касне 
збирке Гвоздени сад.

2.1.  Песме као спискови и предели – биљке, животиње, предмети, 
појаве
У циклусу „Списак” збирке Кора „пописане” су „ствари” (патка, коњ, 

магарац, свиња, кокошка, маслачак, кестен, пузавица, маховина, кактус, 
кромпир, столица, тањир, хартија, белутак). Попа следи поновну запита-
ност о стварима не би ли следећи рефлексију бића које гледа на њих спо-
знао саму суштину себе, тј. бића уопште. Неминовно, овакво преиспи-
тивање у Попиним песмама циклуса „Списак” морало је укинути или 
привремено ставити ван снаге утемељеност ствари какву смо присво-
јили искуством, што јесте ексклузивна перспектива невиности, односно 
инфантилности у детета. Статус сваке ствари (и према томе човековог 
идентитета, јер спознали смо да су ствари конституисане као рефлексија 

3  У раду сви стихови песама Васка Попе биће навођени према издању Сабраних песама 
(в. Popa: 1997).
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поседничке перспективе која гледа на своје ствари) био је затворен у часу 
када је именовањем/означавањем означитељем укинуто свако њено пре-
испитивање. Због тога је Попа у песмама морао избрисати свако име-
новање ствари и заменити га чулним и појавним приступом, тј. изнова 
дескрипцијом уприсутнити „ствар” у процесу искуственог сазнавања. 
Ствар описана у чулној презентности и конкретности није сасвим насу-
прот спекулацији, посебно када се има у виду дејство циклуса у целини. 
Константност преиспитивања лирске инфантилне перспективности 
на ствари код читаоца има резултат у естетском, али и мисаоном анга-
жману којим се производи њен егзистенцијални или онтолошки статус 
добијен чистим естетским путем. 

Разликујући предметност – чулима сазнатљиву ствар – као и 
мишљење о стварима посредовано естетским приказивањем, код Попе 
у овим песмама можемо разликовати два типа читаоца, или прецизније 
два типа сазнавања песме у целини, где је претпоставка да први при-
ступ одговара „наивном” читаоцу, док други критичком читаоцу. Може 
се поставити питање да ли је тај први читалац довољно дорастао да 
доживи и разуме песму у њеној основној естетској мери, или је његова 
непотпуност и немогућност да доспе до мисаоне и идејне димензије 
текста истовремено нарушавање естетско-сазнајне целине песме. Једно-
ставно речено, да ли наивни читалац овакве песме поједностављује до те 
мере да песма у наставном тумачењу губи суштински идејни слој? 

У целини описани предели јесу простори који би тешко могли бити 
тако названи; под тим су називом узети следећи простори: „У пепе-
љари”, „У ваздуху”, „На столу”, „На чивилуку”, „На зиду”, „На длану” 
и апстрактни „простори” звука („У јауку”), меморије („У забораву”) 
и мимике, тј. духовно-телесних гестова („У осмеху”) – осим ако нису 
испуњена два услова – услов перспективе и/или услов незнања онога ко 
их посматра и о њима говори.

Услов  перспективе односио би се на повлашћеног лирског субјекта 
који је уједно и посматрач реалних простора који припадају једном 
дому или јавном (затвореном или отвореном) простору. Тај субјект који 
песми „позајмљује” перспективу на „ствари” конституише је искључиво 
посредством свога ограниченог и селективног погледа, који би се у дру-
гој моћнијој и општијој перспективи показао као парцијалан или не-
истинит. Овако је он, тиме што је једини претпостављени и важећи, стога 
неупитан, услов да тај свет постоји. Судећи по перспективи, за субјект 
бисмо рекли да је минијатуран или му је око „постављено” толико ниско 
и (пре)близу посматраном издвојеном кадру да му се скупина детаља 
чини огромним пределом. Негде ће се препознати да је реч о „мрављој” 
перспективи посматрања (Mišić 1963: 120).

Услов незнања односи се на то да субјект у песми не познаје озна-
чено (пуноћа и просторност пуког „предела”), или, с друге стране, неаде-
кватно користи означитељ „предео” за нешто што је (само) по одређеним 
сличностима блиско и самерљиво значењу те речи. У последњем случају, 
незнање се односи на саму употребу језика или на језичко разилажење 
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са стварношћу на коју уперени поглед (визура) може бити веран објек-
тивној појавности. Овакав субјект нема проблем са перцепцијом већ са 
језиком, али „истина” коју нуди песма која је одраз/плод његовог незнања 
сведочи о утврђеној теоријској чињеници да језик конституише свет. 

Човек и његово упадљиво одсуство јесу неизоставна и уврежена 
мера за пределе и спискове ствари циклуса „Предели” (17–25) и „Спи-
сак” (29–43). Реч је о томе да се и писац и критичар ослањају на антропо-
центричност писања и тумачења књижевног текста, као на повлашћено 
интерпретативно уточиште. Таква доминантна и често једина могућа 
визура увек ће видети човеково инструментализовање као неизоставно, 
чак и када је човек одсутан. Према томе, предели настају

када човек, обрван мрачним опсесијама и слутњама, загледан у предмете са 
фиксном, параноидном упорношћу, угледа их наједном, као у сну, разбијене, 
декомпоноване, у паничном нереду, и открије њихов застрашујући, агре-
сивни смисао […] Преображавајући се од ликова у пределе, предмети постају 
визуелни симболи самоће, празнине, отуђености. (Mišić 1963: 120–121)

Међутим, песме из циклуса „Предели” могу се разумети сасвим 
„изглобљено” из доминантних, по човека последичних, увида и у том би 
смислу емотивна боја ових „дескриптивни[х] приказ[а] једне изузетне 
визуелне ситуације” (Mišić 1963: 120) могла бити доживљена као рацио-
налнија и осећајно неутралнија. Под овим условима рецепције, текст је 
сведен на песничку слику и њену скривену аналогију и атрибуцију, а не 
на њене мисаоне и алегоријске премисе по којима човеково одсуство из 
његовог природног амбијента значи његов негативан усуд. Ова могућа 
интерпретација не искључује ефекте песничких средстава и друга зна-
чења која из тог доживљаја проистичу, иако би додатно алегоријско 
тумачење песничкој слици додало метаниво. Суштински, доживљај и 
разумевање песничке слике, што још увек припада читаочевом чулном 
опажању и логичком повезивању чињеница из текста и стварности, 
носиоци су односа читаоца према естетским упориштима саме песме. 
Због свега тога, ученик који не досеже до алегорезе поезије Васка Попе 
никако није на губитку.

Неколико песама из „Предела” може послужити као пратећа илу-
страција. У песми „На длану” (24) длан је приказан као „пустиња румена” 
пуна „нем[их] раскрсниц[а] / [у] недоумици”. Иако је „на живоме песку”, 
ова пустиња пуна је живота („Смислом пропупи / Надом процвета 
// Пролеће изузетно”). Длан са браздама и пустиња са раскрсницама 
директно су сликовно аналогни. „Свођење” песме на ту визуализацију 
већ је по себи доживљај естетских домета песме. Слично је и са песмама 
„На столу” (19) и „На зиду” (23), где је пространство зида именовано као 
„[п]оље непољубљено” са „[д]оконим облицима” (неравнинама) који су 
„[н]а вечитој паши”. У песми „На чивилуку” поетска сцена дочарана је 
детаљима набора одела, „топлим шеширима”, оковратницима, „обудо-
вљени[м] рукав[има]” и оживљеном празнином унутар одеће која виси 
са чивилука. Песма о пепељари твори аналогију између сунца и жара на 
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врху цигарете, а читав „предео” виђен је као згариште после сукоба, у 
коме су дрвца од шибица војници, војсковође или владари који „чезну / 
[з]а крунама од сумпора” (17).

Песме из циклуса „Предели” могу се поделити према пријемчивости 
саме конструкције песме и садржаја који у њу улази у односу на прет-
постављену рецепцију младог читаоца на две скупине. Прве су пријем-
чивије и нуде конкретније песничке слике („У пепељари”, „На столу”, 
„На чивилуку”, „На зиду”, „На длану”) и оне које су захтевније у погледу 
формирања менталне поетске представе и за свој садржај узимају 
апстрактне просторе („У ваздуху”, „У јауку”, „У забораву”, „У осмеху”).

 Фантастични елементи који оживотворују машту преовладавају 
у свакој песми циклуса „Списак”. Кестен би се у шуми изгубио „[а]ли се 
увек пред зору / [у] дрворед на своје место врати” (песма „Кестен”, 35). 
Земља има „склопљене очне капке” на које маховина чека да се спусти 
„[с]а наивних црепова” (песма „Маховина”, 37). Кромпир има „[з]аго-
нетно мрко / [л]ице земље”, али му зато „у срцу / Сунце спава” („Кром-
пир”, 39). Песма „Пузавица” задржава се на персонификованој биљци 
која се усправља („Из беле браде зида”), њено успињање подсећа на зми-
јино кретање („змијском својом игром”). Пузавица као биљка сеже из 
тамног хтонског простора и због тога се каже да потиче из „зеленог под-
земног сунца”, што је својеврстан симболички обрт и огледалски одраз 
космичких симбола. На крају песме, може се читати персонификована 
љубавна игра – иако је „најнежнија кћи” „вихоре занела / [а]ли јој пле-
ћати ваздух / [р]уке не пружа” (36). Песме овог циклуса које за основни 
мотив узимају дословне предмете (столицу, тањир, белутак) посебно 
потенцирају фантастичност. Тело столице има сањив облик и она би 
радо „[с]јурила низ степенице / или заиграла / [...] / [и]ли просто села / 
[...] / [д]а се одмори” (песма „Столица”, 40). У тањиру постоји „[з]ев сло-
бодних уста” који „[с]трпљиво очекује / [н]еминовни ковитлац” (песма 
„Тањир”, 41). Белутак из истоимене песме јавља се „[б]ез главе без удова” 
и смеши се „[б]ео гладак недужан труп” (43).

У песми „Коњ” (30) заузета је специфична перспектива из које се 
Попин коњ показује у својој двосмислености – као фантастично биће 
са осам ногу, те као оптичка варка коња у покрету. Одгонетка значења 
крије се у мери поверења према перспективи. Човек који кроти коња и 
тако заједно „улазе” у цивилизацију („давно је то било”) представљен је 
метафором „стабљике кукуруза” која је „[и]змеђу вилица” коња. У том 
сусрету коњ је поражен („У очима лепим / Туга му се затворила”). У дру-
гој песми магарац је такође приказан из непоуздане перспективе, или је 
пре реч о томе да је његова невидљивост фантастичне природе. Најпре 
га не видимо, већ само чујемо, „понекад њаче”. Затим се купа у прашини. 
„Онда га приметиш”, али је и та његово појава илузорна јер се не види 
он, већ само његов део („Видиш му само уши”, песма „Магарац”, 31). У 
случају Попиних песама из Коре консеквенце по наставну интерпре-
тацију крију се у тачкама перспективности које су контрапунктиране. 
Циљ би био да се ученицима отворе могућности заузимања одређених 
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перспектива и да се на фону тих чињеница конституише могући смисао 
текста и његове даље метафоричке перкусије. 

Песме циклуса „Списак” које у наслову именују животиње („Патка”, 
„Коњ”, „Магарац”, „Свиња”, „Кокошка”) посебно имају наглашену тра-
гичност, чак иако се задржимо само на равни конкретног, дакле, ако 
прихватимо да песме говоре само о животињама, не и алегорично и 
директно о човековим судбинским приликама4. Позадина трагичних 
догађаја са свињом и кокошком препознаје се по симболичким обри-
сима и по тенденциозној сценичности. У песми „Свиња” читамо сигнале: 
„[б]есни нож”, „[ц]рвена застава”, „игра”, „наручја каљуге”, „поља”, „радо-
сно јурила”, „капији жутој” (32). У песми „Кокошка” све време је реч о 
њеној „игри” која више није весела; најпре „верује”, затим „нестане”, 
„[п]ресахне”, „[о]дскочи”, „[о]дскочи” (овим речима и почиње свака 
строфа песме, 33). Такав трагични склоп света захтева од младих чита-
лаца висок степен емпатског односа, а приликом обраде текста пажњу 
предавача која ће бити усмерена на конструктивне аспекте саосећајног 
односа према свету. Управо је занимљиво да ове песме својом симболич-
ком предметношћу јасније реферирају на конкретан догађај страдања 
животиња, а да се оваква тематика најмање може очекивати пригодном 
у поезији намењеној младима.

2.2. Песме о малој кутији
Уводна песма циклуса „Мала кутија” (473) представља детињство и 

одрастање мале кутије. Попин повратак на песничке и поетичке почетке 
из педесетих година баш овим циклусом уједно је песников повратак на 
потенцијале слоја предметности дела, чиме је, описујући предмет, увек 
и вршио даљу метафоризацију, антропоморфизацију и фантастичку 
имагинацију предмета који је (у свету одраслих) био обично сведен на 
објекат и његову употребну вредност. 

Мала кутија има своје обожаваоце, мајсторе, власнике и закупце, 
непријатеље и жртве, чак и оцењиваче, добротворе и заточенике. Тако ће 
у свакој песми циклуса кутија и бити одређена према односу са људским 
ентитетом из своје спољашњости.

У уводној песми мала кутија поистовећује се са дететом од његових 
првих дана одојчета. Њен почетак „живота” сасвим је људски: „Малој 
кутији расту први зуби / И расте јој мала дужина / Мала ширина мала 
празнина / И уопште све што има”. У првој строфи детињство ни по 
чему типично, сведено на физички раст, описано је ефектно и једно-
ставно. Али, мала кутија и даље је расла. Са њеним растом фокус више 
није на физичким својствима одрастања, већ „унутрашњем” сазревању; 
4 Упореди са: „У ’Списку’ је тај хуманистички акценат још видљивије изражен […] 

читав анимални, биљни и минерални свет брине, у овом циклусу, човекову бригу, 
пева његове чежње, подноси његове болове”. У „Списку” је „активистички принцип 
истакнут далеко одлучније него у ’Пределима’ [...] у средишту је сада човек, равно-
правни супарник у дивовском коштацу који је са њима заподео. Они га ломе, савијају 
[…] али он се не предаје.” (Mišić 1963: 122–123)
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све што је кутију окруживало, чега је била део, постаје део ње: „И сада је 
у њој орман / У коме је она била”. И, парадоксално, до хиперболичних 
размера доведена, соба – кућа – град – земља – „[и] свет у коме је она 
била” постају њен део („у њој”). Пошто је процес „природно” текао од 
младости до зрелости, односно од споља ка унутра, догађа се инверзија 
из зрелости у детињство (од великог ка малом). „Мала кутија сећа се свог 
детињства / [и] од превелике чежње / [п]остаје опет мала кутија.” Повра-
так мале кутије напором чежње у њено првобитно стање детињства 
(њена атрибуција у именовању сугерише да је то уједно и њено истинско 
стање) вратило је и читав свет да буде (опет) „мали малецан / [л]ако га 
можете у џеп ставити / [л]ако украсти лако изгубити.” Типично за све 
друге песме припадајућег јој циклуса, песма се завршава евокацијом 
непознатом читаоцу са подстицајном поруком хуманистичког призвука: 
„Чувајте малу кутију”.

У песми „Обожаваоци мале кутије” (474) перспектива певања и 
обраћања припада њеним „становницима”, онима који су део света у њој 
садржаног. Место из кога посматрају јасно је oзначено („у тој четврта-
стој празнини”), из кога по први пут гледају кроз њену кључаоницу пре-
деле изван света. У другој песми циклуса „обожаваоци” су већ у њој и 
алармантно се обраћају малој кутији која изгледа дотрајава: „Певај мала 
кутијо / Не дај да те савлада сан / Цео свет бди у теби”. Заточеници кутије 
(?) заправо су у самој песми, у чему је крајње исходиште херменеутичке 
игре: „И гутамо слова и бројке / Из твоје песме”. У песми „Обожаваоци 
мале кутије” отпочето је симболичко поистовећивање мале кутије као 
предмета и песме као онтолошког облика. 

Исти „обожаваоци” вероватно су глас из песме „Мајстори мале 
кутије” (475). „Мајстори” су дошли да је поправе, мада из перспективе 
субјекта песме евидентно непажљиви и нестручни, скоро насилни: „Не 
отварајте малу кутију”, „Не затварајте је”, „Не бацајте је”, „Не хитајте 
је у ваздух”, „Не држите је у рукама”, „Шта то радите ако бога знате”. 
Апстрактна пространства садржана у свету (који је део мале кутије) због 
рада „мајстора” подложна су конкретном пропадању: „Испашће из ње 
капи небеса”, „Разбиће се у њој сунчева јаја”, „Укиселиће се у њој звездано 
тесто”5. Наставно тумачење, следећи идејност целокупног циклуса песама 
који из конкретне минималне предметности досеже до апстрактне идеј-
ности о цивилизацијској кризи и ангажованом алармирању хумане све-
сти, скоро да је на трагу еко-критике. Може се претпоставити да један 
сегмент односа ученика читаоца према доминантно поетским структу-
рама текста настаје под утицајем природних наука које се изучавају у 
школи где се појаве објашњавају емпиријски и строго логички. 

„Закупци мале кутије” (477) обраћају се као продавци хвалећи 
могућности мале кутије, јер ако у њу „[у]баците свој очински корен / [и]

5 Уколико задржимо кључ метафоре о малој кутији у разумевању кутије као песме, 
песма се може разумети као иронична због тога што су „мајстори” ништа друго до 
„кочничари” и противници поетичког прогреса и модерности.
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звући ћете осовину света” и „[у]баците своју матерњу шкољку / [и]звући 
ћете пехар бесмртности”. Корен као мушки принцип и шкољка као жен-
ски, симболички обухватајући традицију и културу које су наслеђене, 
јесу залог да се задобију „осовина света” и „пехар бесмртности”, али тек 
што прођу кроз малу кутију. Пошто је преображај традиције у срећно 
(индивидуално и/или колективно?) исходиште („осовину” и бесконач-
ност) могућ тек ако се прође кроз малу кутију, кутија постаје важно 
место, у коме се види смисао наслеђене културе и традиције и њено 
одржање, посебно ако се мала кутија разуме као „песма”, како је апо-
строфирано раније. Дакле, без песмотворног уобличавања наслеђа нема 
вредности и опстанка том наслеђу6. Супротно овој интерпретацији, у 
овој песми налазимо и двостих који је из традиције Попиних апсурд-
них песама, попут оних у „Кост кости”: „Убаците своју главу / Извући 
ћете две”, чиме песма прави и иронијски отклон од теме промишљања 
и преображавања сопственог идентитета. Чудесна преображавања кроз 
малу кутију могу се разумети и као ироничан позив или само лажно 
„вашарско” обећање („Мала кутија ради за вас”) како би се задобила 
корист трговаца који обећавају оно што је за људе недосезиво – срећу и 
извесност у овом животу и бесмртност у будућности. 

Песма  „Последња вест о малој кутији” нуди могућност тумачења које 
је неалегоријско (скуп кинеских кутија или руских бабушки), али и сло-
женије алегоријско интерпретативно језгро и његово читање. У песми 
предмет се „експоненцијално смањује, до у бескрај, тако да последња, 
најмања мала кутија, поседује све карактеристике, својства и садржај 
истоветне оним у највећој” (Bošković 2008: 213). Ефекат слике у слици, 
или такозвани ефекат текст-огледало, приказује ретроспективу где је 
суштина света у сталном измицању, светови и истине у њима се стално 
умножавају. Ово би био само један од кључева за тумачење „постмодер-
нистичке алегорије”. Међутим, и неалегоријско читање ове песме није 
сасвим једноставно уколико се песма не доживи и не разуме као прича 
(иако у наслову стоји песма) о малој кутији / малим кутијама. Нара-
тивност ове песме и целог циклуса омогућава досезање до алегоричног 
садржаја. Завршна песма циклуса о кутији уједно је завршни алегориј-
ски перформатив за цео циклус.

2.3. „Далеко у нама” – далеко од ученичке рецепције?
У циклусу „Далеко у нама” (47–76) реч је о песмама које се темат-

ски најпре одређују као љубавне. И у свим песмама извршена је своје-
врсна метафоричка замена где се унутрашњи духовни простор прика-
зује „помоћу материјалних реалних простора и њихових односа” (Popin 
2005: 204). Због тога је и оприсутњено тело одраз дубљег стања које 
настаје у духовној размени са вољеном женом. „Лирски субјекти су у 
6 Из ове интерпретативне сугестије могу се извести значајна наставна тумачења везана 

за Попине песме у програму, а које тематизују српску средњовековну баштину и 
друге песме из „ходочасничког” циклуса.
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могућности да се крећу по својим телима, да прелазе из једног у друго” 
(Popin 2005: 506). Тако би трагом оваквог поетског кодирања свака од 
песама циклуса могла бити протумачена. Поступком померања унутра–
споља, духовно–физичко дочарава се непознато и неопипљиво. Да би 
се разумела целина песама овог циклуса, важно је да се усвоје премисе 
су-односа два љубавна и/или људска ентитета. Без овог предуслова, који 
није недостижан већ у раној доби када деца почињу да се интересују за 
међуљудске љубавне односе, песме остају драгоцене и спознатљиве за 
младог читаоца на нивоу појединих фрагментарно развијених метафора 
и песничких слика.

У ц иклусу „Далеко у нама” песнички поступак десубјективизације 
упоредив је са поступком код Душана Радовића, наравно са различи-
тим идејним синтезама. Приметно је да је „урбанизовани пејзаж” сим-
болички простор из кога се повукао човек. Простор не служи човеку, 
већ стварима – „њима заробљен, човек им предаје свој идентитет, ствари 
делају (човек остаје у другом плану иако свеприсутан) и граде свој 
посебан свет” (Jovanović 2000: 115). Статус човека и амбијента и начин 
на који је он присутан/одсутан из њега представљају кључ декомпоно-
вања смисла сваке од песама „Далеко у нама”. Дакле, унутар комплекса 
човек–амбијент разазнаје се извесна правилност која треба да буде узета 
у обзир када је реч о избору песама овог круга. Али и када песма за 
наставну интерпретацију буде одабрана, начин и успешност методичке 
обраде текста зависиће од „близине” амбијента и самог човековог опри-
сутњивања у њему. 

2.4.  Апсурдно дечје позориште – игре, крпице, кости
 Принцип комуникације између субјекта и објекта у Кори у већој је 

мери „конвенционално емоционално обојен” (Krnjević 1991: 344), што 
уосталом представља први ефекат десубјективизације песништва какво 
се среће у „Списку”. За рецепцију младог читаоца ова емоционална 
суспрегнутост, свакако скривена и несазнатљива, осим посредно путем 
интерпретативног вођења уз помоћ компетентног другог који је спосо-
бан да повеже читаочево непосредно животно искуство са симболичким 
разменама унутар амбијентално постављених чинилаца. Имајући у виду 
могућности такве читалачке условности, тежиште наставе биће преме-
штено на оне метафоричке и сликовите аспекте текста који су примарни 
у песничком изразу Попине поезије.

За циклус песама „Врати ми моје крпице” важно је разумевање 
ултимативно монолошке позиције говорног лица које је учесник у игри 
размене поседованог („крпице”, играчке и друго). Реч је о „неусловљи-
в[ој], неспознатљив[ој] гротескн[ој] дјечј[ој] игр[и] с крпицама” (Крњевић 
1991: 346). Када се игра поквари и престане због незадовољства играча 
(„Нисмо ми једно за друго” и „Ништа нема од игре”, 116), глас који разот-
крива своју перспективу уједно је и једини повлашћени субјект поетске 
ситуације о којој објективно као читаоци не можемо судити. Ученик се 
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може поистоветити са сваком животном искуственом приликом у којој 
је био разочаран и емотивно повређен („Врати ми своје крпице / Ја ћу 
теби твоје”, 120; „Шта је с мојим крпицама / Нећеш да их вратиш нећеш”, 
114). Непосредност говорног исказа (на пример, „Бежи чудо”, 116; „Не 
шали се чудо”, 120) повезује телесно конкретне и апстрактне елементе 
развијајући пренесена значења о емоционалној повређености појединца. 
У појединим песмама циклуса преовладавају изразито „мрачни” тонови, 
чиме се потврђује да нисмо имали „тако мрачнога, тако тамног” песника 
(Krnjević 1991: 345), али уједно типично лирско казивање отворено за 
искуство саосећања и разговор о томе. Атмосфера света дела намењеног 
деци не треба само да позитивно зрачи већ осећања које подстиче песма 
могу бити и сложенија. 

Песме из циклуса „Игре” представљају се као „панорама егзистен-
цијалних ситуација” (Lalić, 1988: 13), али и сложена метафора „дејственог 
бесмисла, прихваћеног као смисао, озакоњеног као диктат понашања” 
(Lalić 1988: 14). Основни пут у разумевање ових песама јесте путем ком-
паративног успостављања разлика (и сличности) између евентуалног 
упутства/објашњења за безазлену дечју игру и оног облика и садржаја 
који песма остварује.

В еома гротескно, али и више измештено из било каквог искуства 
може бити доживљен циклус песама „Кост кости”. Цео циклус, односно 
дијалог двеју костију, „представља узбудљиво песничко сведочанство о 
узалудности и немогућности да се направи било какав искорак из датог 
егзистенцијалног простора” (Tešić 1997: 229, в. 221–230). Сви покушаји 
костију да се домогну „коштане вечности” завршавају се неуспехом. 
Због тога једино што двема костима преостаје јесте разговор о немогу-
ћим могућностима. „Језик постаје њихова једина могућа егзистенција, а 
причање једини модус живљења” (Bošković 2003: 63). У „Врати ми моје 
крпице”, али и другим песмама попут, по гротесци и апсурду сродним, 
оних у циклусу „Кост кости”, јавља се „антиномиј[а] као темељн[а] сли-
[ка] света” (Pervić 1991: 350). Следствено томе, песмама циклуса „Кост 
кости” требало би методички приступати разазнавајући два говорна 
лица – кости, чији се раз-говор смешта у различите „егзистенцијалне” 
ситуације и просторе. Апстрактни след исказа по коме прво говори 
једна, па реплицира друга кост, и обрнуто, могао би бити додатном 
методичком интервенцијом разложен. Као пример тога биће узета седма 
песма циклуса („На крају”, 103): 

А кост: Кост ја кост ти / Зашто си ме прогутала / Не видим се више //
Б кост: Шта је теби / Прогутала си ти мене / Не видим ни ја себе //
А кост: Где сам ја сад //
Б кост: Сада се више не зна / Ни ко је где ни ко је ко / Све је ружан сан пра-
шине //
А кост: Чујеш ли ме //
Б кост: Чујем и тебе и себе / Кукуриче из нас кукурек
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Из самог дијалошког структуралног уређења текста намеће се мето-
дичко наставно уобличење у коме се текст чита/изводи као замишљено 
апстрактно дечје позориште (уп. Bošković 2003)7. Атмосфера гротеске и, 
с тим у вези, егзистенцијална језа и нихилистички призвук који за одра-
слог читаоца доминира и представља срж ових песама, за младог чита-
оца представља извор хуморног и лудичког. „Шта ћемо кад пси наиђу / 
Они воле кости // Онда ћемо им застати у грлу / И уживати” (98). Уколико 
се коначно разумевање песама „Кост кости” за младог читаоца задржи 
на појавности гротеске, хумора и ироније, резултат није у супротности 
са естетским учинцима текста, те не нарушава ни рефлексивне/идејне 
основе (в. Bošković 2003: 65).

У песмама „Кост кости” „коштана авантура протеже се у више 
просторних сфера” (Bošković 2003: 62). У песми „На сунцу” кости су се 
нашле ван тела, осунчане и ослобођене од меса коме су припадале и које 
им је припадало („Ја никад нисам марила месо”, 99). Кости воде разговор 
и под земљом где схватају да ослобођење као такво не постоји, увек су 
везане одређеним обавезностима постојања („Мишић таме мишић меса 
/ На исто ти се хвата”, 100). Чак и кости имају стрепњу, страх, и њих вре-
бају опасности јер пси воле кости. Међутим, и оне су кобан предмет у 
грлу пса. Најпосле, кости могу сасвим преузети улоге свог пса или жртве 
(„Умеш ли ти да лајеш”, 101). Може се закључити да је у овим песмама, 
као и начелно, „[п]ростор [...] код Попе дефинисан и одређен, и све што о 
њему сазнајемо, сазнајемо путем сугестивних, јасно представљених све-
тлосних ефеката” (Bošković 2003: 62).

Попине песме из „Кост кости” садрже две и суштини супротстављене 
идеје које би разумевање читалаца требало да обухвати. С једне стране, 
кости су оличење бекетовске „упорности постојања”, с друге стране, 
нихилистичка идеја и бесмисао тог истог постојања које се не може осми-
слити ни идејом о ослобођењу или промени простора битисања. Заиста, 
ученик би неизоставно поједностављујући рекао да су кости смешне или 
да воде смешне разговоре. Побегле су из тела како би радиле оно што 
иначе кости не могу да раде; хтеле су да буду слободне, али ни то им није 
успело јер не знају куда су кренуле. Могли би бити наведени стихови 
илустративни за идеју губитка смисла (апсурда) или гротескности: „Куда 
ћемо сад // Куда бисмо никуда / Куда би две кости иначе” (102) или „Кост 
ја кост ти / Зашто си ме прогутала / Не видим се више // Шта је теби / Про-
гутала си ти мене / Не видим ни ја себе // Где сам ја сад” (103).

7 Од песама које говоре о парадоксалним играма, крпицама и костима није тешко 
замислити апсурдно дечје позориште (лутака). Уз то треба призвати у сећање аван-
гардно и мултимедијално дело Собарева метла из 1923. године за које су текст напи-
сали вођа српског надреализма Ристић и авангардиста Растко Петровић. Собарева 
метла једночинка је у којој се изводи балетска гротеска, „али иновативним језиком 
авангардног перформанса”. Ово дело говори о грађанској породичној драми – дакле, 
„банални сценарио холивудских сапуница о брачном троуглу декомпонују два ати-
пична јунака: мрав и дете” (Sretenović 2016: 109). 



279

Поезија Васка Попе у контексту наставне интерпретације и ученичке рецепције 

N
asl

e|
e 5

3 • 2022 • 267–281

Иде ја апсурда, колико год била недоступна ученицима до одређе-
ног узраста, не одражава се негативно по целину разумевања песничке 
сликовитости и других стабилних исходишта у процесу читања. „Читав 
циклус је једна проширена метафора бесмисла стремљења и акције 
изван задатих координата – које иначе могу бити једнако бесмислене, 
али су освештане, стабилне” (Lalić 1988: 15).

3. ЗАКЉУЧАК
Поезија Васка Попе обавезујућим наставним програмом у основној 

и средњој школи постаје намењена ученицима, из чега нужно проистиче 
проширење њене примарне читалачке публике, а само њено тумачење 
у настави треба да репрезентује савремен и узрасно релативизован 
однос читалаца и песничког текста. Тиме се намећу питања могућности 
наставне интерпретације која ће омогућити њено читање и разумевање 
од стране ученика.

Највеће интерпретативне могућности у контексту ученичке рецеп-
ције и наставе препознали смо у делу песничког опуса Васка Попе оли-
ченом у збиркама Кора, Непочин-поље и циклусу песама „Мала кутија”. 
Поједине поетичке одлике саме Попине поезије омогућавају сугестив-
ност доживљаја, имагинирање и разумевања песме, док друге ускраћују 
одређене аспекте разумевања текста за младе читаоцe. 

Занимљиво је да се кроз искуство интерпретативне праксе Попине 
поезије могу изнети важни закључци за методику наставе књижевности. 

Поетски поступци којима се Попа служи омогућавају груписање 
или раслојавање његових песама које би се управо разликовале по 
начину поетског грађења. Од поетске грађе и песничког поступка зави-
сиће методички приступ који ће ученицима омогућити спознају песме 
у пуном смислу тог циља. На тачно одређен начин у свакој појединач-
ној песми (наставном садржају) уписан је методички поступак битан 
за наставну интерпретацију, односно рецепцијски „пролаз” за младог 
читаоца. Пут пријема песничког текста, осим што се налази у оквирима 
сваке појединачне песме, налазимо и у оквирима (нај)доследније грађене 
поетике, каква је она Васка Попе.

Иако одређени апспекти песничког текста остају недоступни за 
разумевање ученика, други разумевани и доживљени аспекти одража-
вају се позитивно по целину и доводе до стабилних исходишта у току 
наставног тумачења. На овај начин закључује се да је неопходно уводити 
ученике у савремену поезију, а наставну интерпретацију планирати 
према нивоима сложености тумачења појединачне песме. 
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Bojan M. Marković
THE POETRY OF VASKO POPA IN THE CONTEXT OF 

TEACHING INTERPRETATION AND STUDENT RECEPTIONS
Summary

Vasko Popa’s poetry represents a part of mandatory curriculum in primary and secondary 
schools, which necessarily results in the expansion of its primary readership, which imposes 
the need to answer questions about the possibility of teaching interpretation that will ena-
ble its interpretation and understanding. e paper addresses Popa’s cycles of poems „List”, 
„Landscapes”, „e Little Box”, „Far Within Us”, „Give Me Back My Rags”, „Games” and 
„One Bone to Another”. e methodical approach that will enable students to experience and 
understand the poems will depend on the poetic material and the poetic procedure. e aim 
of the paper is to consider certain poetic features of Popa’s poetry that contribute to the sug-
gestiveness of the experience, imagination and understanding of the poem, as well as others 
that deny certain aspects of understanding the text for young readers. At the end of the paper, 
it is concluded that, although certain aspects of the poetic text remain inaccessible to students, 
other understood and experienced aspects are reflected positively as a whole and lead to stable 
outcomes during the teaching interpretation. is implies that it is necessary to introduce stu-
dents to contemporary poetry, and to plan the teaching interpretation according to the levels 
of complexity of the interpretation of an individual poem.

Keywords: Vasko Popa, Kora (Bark), Nepoči n-polje (No-rest Field), „e Little Box”, teach-
ing interpretation, methodological design of the teaching content, understanding of poetry
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Cattedra di Lingua e letteratura serbo-croata

ZAHARIJA ORFELIN E IL CANTINIERE SERBO2

L’Iskusni podrumar (1783) di Z. Orfelin (1726-1785) è il primo libro 
serbo dedicato alla cultura del vino e alle tecniche di produzione e con-
servazione di varie bevande. Primo grande intellettuale laico del Sette-
cento serbo, Orfelin fu anche il primo ad affermare la necessità di scri-
vere nella lingua parlata dal popolo per contribuire alla sua elevazione 
culturale; nelle sue opere, tuttavia, si rilevano diverse componenti 
linguistiche (“lingue” o “stili”): slavo ecclesiastico russo, russo lette-
rario slavoecclesiasticizzato, vernacolo serbo. Per la mescolanza delle 
varie componenti in diverse sue opere è spesso considerato il creatore 
del cosiddetto slavenosrpski, sorta di lingua ibrida variamente valutata 
nella storiografia. Anche nel Podrumar, nel frontespizio dichiarata-
mente scritto in “lingua serba“, è stata evidenziata una lingua in grande 
misura mista, con parti in slavo ecclesiastico russo e parti molto vicine 
al vernacolo. Anche nelle parti destinate a dare istruzioni pratiche, in 
cui pure prevale il vernacolo, sono presenti elementi slavi ecclesiastici 
russi e russi. Tale mescolanza di componenti linguistiche, però, non 
va attribuita all’incapacità dell’autore di scrivere in vernacolo puro. 
Presso i serbi del tempo, infatti, il solo modello linguistico letterario 
esistente è quello slavo ecclesiastico nella sua variante russa sette-
centesca, articolato in livelli linguistici e sempre più orientato verso 
il parlato nei nuovi generi letterari lontani dall’uso ecclesiastico. Lo 
slavenosrpski di Orfelin appare quindi un insieme di livelli espressivi, 
basato sullo slavo ecclesiastico e aperto alla commistione con il verna-
colo a tutti i livelli linguistici, un modo di scrivere che, pur segnando 
l’inizio dell’evoluzione del sistema verso la formazione di una lingua 
letteraria moderna, rimane ancorato alla tradizione.

Parole chiave: Storia dello slavo ecclesiastico, slavo ecclesiastico 
russo, slavenosrpski, storia della lingua letteraria serba.

Il ventennio dal 1760 al 1780 è caratterizzato dall’attività culturale di 
Zaharija Orfelin (1726-1785), il primo grande intellettuale laico del Settecento 
serbo, scrittore, editore, grafico, traduttore. Dei 106 libri prodotti in quel 
periodo, ben 27 sono riconducibili alla sua attività (Tolstoj 1979: 187).

Com’è noto, ad Orfelin spettano parecchi primati nella storia della cul-
tura serba: fu il primo a stampare libri nell’alfabeto cirillico civile (građanska 
azbuka) usato per i libri non ecclesiastici russi, redasse il primo manuale di 
calligrafia serba, sua è la prima opera storiografica slava a stampa su Pietro il 

1 rmorabito@unior.it
2 Su questo argomento ho tenuto una comunicazione orale al convegno internazionale “Il vino 

nella cultura e nella religione sulle due sponde dell’Adriatico”, Pescara 8-9- maggio 2029. 
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Grande, sua la prima rivista serba, suo il primo appello ai compatrioti a scri-
vere nella lingua parlata e si potrebbe continuare3.

La sua straordinaria avventura culturale si conclude con la stampa a 
Vienna nel 1783 dei suoi due ultimi libri, il Večni kalendar (Calendario per-
petuo) e l’Iskusni podrumar (Il cantiniere esperto), nello stesso anno in cui 
Dositej Obradović (1742-1811), considerato l’iniziatore della letteratura serba 
moderna, dà alle stampe a Lipsia le sue prime opere, Život i priključenja e 
Pismo Haralampiju. 

Il Cantiniere esperto è il primo libro serbo dedicato alla cultura del vino4 
nel suo complesso. Malgrado l’indicazione autoriale sul frontespizio (“cgbcfz+ 
PFÜFHÛ £TV* JHATKÛZJV*”, “scritto da Z. Orfelin”)5, il testo risulta essere 
una traduzione o un rifacimento di una o più opere tedesche, cui Orfelin ha 
sicuramente aggiunto delle parti originali. Per le sue caratteristiche temati-
che e formali, questo testo è stato a lungo piuttosto trascurato dal punto di 
vista storico-culturale fino allo studio approfondito con cui nel 1986 Lazar 
Čurčić accompagna la ristampa dell’edizione del 1885 (Čurčić [1986] 2002). 
Lo studioso, però, pur riconoscendo che l’opera si basa su materiale tedesco6 
e pur segnalando che Orfelin stesso si richiama ad un Podrumar tedesco7, la 
definisce comunque un’opera originale, in quanto elaborazione autonoma 
3 Si veda, oltre alla bibliografia citata, anche Čalić 2011. 
4 Nel Settecento, nell’ambito della diffusa popolarizzazione del sapere, anche la coltivazione 

della vite e l’enologia sono oggetto di trattazioni divulgative (v. Lazarević Di Giacomo 
2016b: 150-151). Tra i serbi, con l’eccezione settecentesca di Orfelin, dobbiamo attendere 
il Soveršen vinodělac ili nastavlenie o vinoděliju (1816) e il relativo Slovar vinodelca (1818) 
dell’amministratore dell’eparchia di Arad, Prokopije Bolić (Jerković 1991). La viticoltura è 
trattata anche nel Rukovodstvo k“ pol’skomu i domaćemu stroeniju (Buda 1822) di Avram 
Mrazović, in cui per ciascun mese dell’anno sono indicate tutte le attività necessarie per l’a-
gricoltura, l’allevamento e in generale per l’economia domestica rurale. Nell’introduzione a 
quest’opera l’autore afferma di aver composto il libro sulla base di materiale in molte lingue 
e molto tempo prima di darlo alle stampe e, in effetti, già nel 1810 si trova menzione di una 
sua traduzione dal tedesco di un’opera dedicata all’agricoltura (Stepanović 2009: 289).

5 BCRECZ‡Z Â GJLHEVFHM, dähzj zfcnfdkå.oïb Â, rfr∑ Gjlh¨v+, ;¨hfl+, b zjdfå b 
cnfhfå dïzf cjlthöfdfnb, hfpkbxzfå ü¨ljötcndtzzfå läkfnb, gjrdfhtzzfå gjghfdkånb; 
hfpkbxzfå † nhfd+, rjhtzïb b gkjl∑d+ r+ plhfdï. cl¨öfofå dbzf, b lh¨ufå ltkbr-
fnzfå djltzfå gbnïå, b vfö¨zt hflb ghjükfölf.obü+ gbnïåü+, b ghbnjv+ hfpkbxzt 
ü¨ljötcndtzzt hfrït, Ith,tnt b jwtn+ ghfdbnb, Z {zä gthdät zf cth,crjv+ Æpÿr¨ cgbcfz+ 
PFÜFHÛ £TV* JHATKÛZJV* Wtc. Rhfk. Dbtzcrïå Frfltvïb ü¨ljötcnd+ xktzjv+. Zfgtx-
fnfz+ d+ Wfhcnd¨.otv+ Uhflä Dbtzzä, Ghb Û∑cbaä ,k Óujhjlzjv+ † R¨hw,tr+, Ûkk√ ¢h⁄xt-
crjv+ Djcnjxzjv+ Ldjhzjv+ N√ ¢gjuhfaä, d+ känj 1783. D’ora in avanti citato come Orfe-
lin 1783a.

6 Neanche nel corpo del libro si menziona chiaramente la fonte. A questo proposito Čurčić 
osserva che rispetto alle fonti primarie e secondarie Orfelin adotta un atteggiamento 
diverso a seconda del tipo di testo che scrive: le opere divulgative, compreso il Podrumar, 
non contengono rimandi espliciti, a differenza ad esempio dell’opera storiografica su Pietro 
il Grande (Čurčić [ 1986] 2002: 332).

7 “Æ ú ghtgjkjötzz¥ü+ ghjgbcfü+ ∑ zfxbz¨ dbizädÿü+ dïzfü+ ckäljdf∑ zävtwrbv+ 
Gjlh¨vfhj∑v+” (“Io nelle istruzioni precedenti sul modo [di produrre] i vini di ciliegie, ho 
seguito il Cantiniere tedesco”, Orfelin 1783a: 373, Priměčanïe, Nota, al cap. 22, paragrafo 
27). Il Cantiniere tedesco cui Orfelin si riferisce è probabilmente il testo individuato da 
Keipert, l’anonimo Der Zu allerley guten Gebräuchen treuhertzig-anweisende wohlerfahrne 
und Curiose Keller-Meister (Tle. 1-2. Nürnberg 1705/08), che pare comunque non essere 
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dell’esperienza personale diretta8 e indiretta e della letteratura sull’argomento 
([1986] 2002: 331-333). Nota è peraltro l’attitudine dello scrittore serbo a 
rielaborare, aggiungere, commentare.

Il volume si apre con alcuni capitoli introduttivi: i capitoli I e II, densi di 
citazioni di matrice classica, biblica e patristica9, spaziano dalle origini della 
coltivazione della vite (iniziata da Noè), alla visione del vino nel mondo cla-
ssico, con copiose considerazioni morali sul vino e sull’ubriachezza, mentre 
i capitoli III e IV sono dedicati ai vari tipi di vini, con l’elencazione dei vini 
“stranieri e ungheresi”.10

I rimanenti ventitre capitoli, per un totale di più di quattrocento pagine, 
rappresentano il corpo principale della trattazione11 dedicata alle attività nece-
ssarie per la vinificazione e la conservazione dei vini e poi alla realizzazione 
di un gran numero di bevande a base di erbe e di frutti. Chiude il volume un 
piccolo glossario12 delle erbe e degli aromi e delle spezie, di cui viene fornita la 
denominazione latina. 

Si tratta in sostanza di un manuale pratico, un’opera di cultura materiale 
che, dopo un inquadramento generale della cultura del vino nella storia e nelle 
tradizioni umane, condotto secondo i canoni settecenteschi di erudizione e reli-
giosità, è rivolto specificamente a viticoltori e fattori trattando di tutti gli aspetti 
legati alla produzione e conservazione dei vini e altre bevande, anche curative. 

stato la sola fonte; secondo lo studioso tedesco, Orfelin si sarebbe basato sull’edizione del 
1731 del Keller-Meister (Keipert 1990: 215, cit. in Lazarević Di Giacomo 2016b: 152).

8 Orfelin stesso era peraltro proprietario di una vigna (Čurčić [1986] 2002: 340-341).
9 Le citazioni bibliche e patristiche meriterebbero uno studio a sé in relazione alle possibili 

fonti; inoltre, pur trattandosi di una traduzione, le citazioni dei padri della chiesa orientale 
potrebbero essere state aggiunte da Orfelin stesso (Čurčić [1986] 2002: 336).

10 Il titolo del capitolo IV è, appunto, “„ bzjcnhfzzÿü+ b dtzuthcrbü+ dïzfü+” (“Dei vini 
stranieri e ungheresi”), Orfelin 1783a: 46.

11 Ricordiamo che Čurčić ([1986] 2002: 337-338) parlava di tre “corsi” narrativi: il primo 
dedicato al significato del vino nella cultura e nella vita umana (capp. I-II, ricchi di cita-
zioni); il secondo sulle qualità del vino e le qualità di vino identificate anche in base alle 
regioni di origine (capp. III-IV); l’ultimo e principale dedicato agli aspetti tecnici della pro-
duzione e conservazione di vini e bevande varie.

12 Orfelin fu il primo a raccogliere i nomi serbi popolari di alcune centinaia di piante 
accompagnandoli con la denominazione latina (Kostić 1921, Vukmanović 2004). Dell’inte-
resse di Orfelin per la lessicografia testimoniano due manoscritti della Biblioteca patriar-
cale serba (R anković, Vukašinović, Stanković 2012, cit. in Čalić 2013) identificati di recente 
(Čalić 2013), contenenti una parte del materiale raccolto da Orfelin per compilare uno o più 
dizionari. Si tratta di due dei tre quaderni descritti brevemente da M. Kostić nel 1921, e di 
cui in seguito si erano perse le tracce, che avrebbero contenuto 4410 parole. Purtroppo non 
è stato ritrovato il primo e più voluminoso, che secondo Kostić portava il titolo Slavenskij 
slovar iz raznih knig sobiramij (Kostić 1921: 90). Sulla base di una lettera del 1783 in cui 
Orfelin chiede al metropolita Mojisije Putnik di acquistare dizionari russi, Kostić (1921: 91) 
ritiene che Orfelin intendesse compilare due dizionari, uno latino e uno tedesco. Di quella 
lettera Kostić (1921: 91) cita un passo – purtroppo frammentario e poco chiaro – in cui 
Orfelin parla di slovenskija, serbskija e rosiskija rečenija (parole slave, serbe e russe, Kostić 
1921: 91) e in particolare di volgere in slavo e serbo le parole russe (v. anche Čurčić [1986] 
2002: 320). Del rapporto tra queste tre denominazioni orfeliniane parlerò più avanti. Sulla 
questione dell’attività lessicografica di Orfelin, v. Anche Čurčić 2002a: 351-354).
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L’Iskusni podrumar, “ora per la prima volta in lingua serba”,13 ebbe un 
relativo successo, con una seconda edizione “corretta” del 1808 stampata a 
Buda, priva di introduzione come la precedente e con il medesimo titolo, ma 
con l’indicazione nel frontespizio14 “Zf Ckf dtzj-Cth,crjv+ Åpÿr¨ cgbcfz+ 
PFÜFHÛ £TV* JHATKÛZJV* W. Rhfk. Dïtzcrïå Frfltvïb ü¨ljötcnd+ xktzjv+. 
Dnjhjt b bcghfdktzjt bplfzït.” (“Scritto in lingua slavoserba da Zaharija Orfe-
lin, membro della Imperial Regia Accademia delle arti di Vienna. Seconda edi-
zione corretta”). Parecchi decenni dopo si ebbero anche una terza e una quarta 
edizione, entrambe stampate a Pančevo rispettivamente da Nikola Panić nel 
1874 e da Pera Letić nel 1885.15 Il titolo dell’edizione del 1885 è in serbo, come 
anche l’intero testo: Iskusni podrumar: uputstvo kako se podrum drži, nova i 
stara vina čuvaju, i kako treba da se prave razna veštačka vina, pića od razna 
bilja, korenja i plodova i druga delikatna vodena pića, madžuni radi rashlađenja, 
razne rakije, likeri, šerbet i sirće. Nella seconda e ultima pagina dell’introduzi-
one16 (Orfelin 1986 [1885], s.n.), Letić afferma che tutte le precedenti edizioni, le 
prime due in slavenosrpski e la terza in “srpski”, erano esaurite.

Stampato alla fine del percorso creativo dello scrittore e in una data con-
siderata simbolica per la cultura serba, il Cantiniere si presta alla ricostruzione 
della concezione linguistica di Orfelin e della sua pratica scrittoria che, negli 
studi sulla storia della lingua letteraria dell’epoca, sono state a lungo oggetto di 
discussione. Sebbene Orfelin per primo, nello Slavenoserbski magazin (Magaz-
zino slavoserbo, 1768), avesse affermato la necessità di scrivere nella lingua par-
lata dal popolo per contribuire alla sua elevazione culturale, tradizionalmente 
gli studiosi identificano nella sua pratica scrittoria,17 diverse componenti ligu-
istiche, diverse ‘lingue’ o ‘stili’, anche nei testi dichiaratamente scritti in serbo: 
slavo ecclesiastico russo, russo letterario del tempo, serbo parlato, come pure 
una mescolanza in proporzioni variabili di tutti questi elementi, lo slavenos-
rpski. Con il termine slavenosrpski (o slavenoserbski) si intende in genere una 
sorta di lingua “mista” formatasi tramite l’introduzione di elementi linguistici 
serbi nello slavo ecclesiastico di tipo russo per migliorarne la comprensibilità. 
Nello slavenosrpski la mescolanza di tratti linguistici geneticamente diversi si 
attuava a tutti i livelli, a cominciare dal livello fonetico, morfologico, lessicale 
fino alla frase e al testo.

Ricordiamo a questo proposito che, quasi tre decenni fa, Viktor Živov 
individuava tra i problemi più complessi della storia della lingua serba di 
epoca pre-vukiana, ossia premoderna, la distanza tra le dichiarazioni degli 

13 “Z {zä gthdät zf cth,crjv+ Æpÿr¨”. Si veda il titolo completo alla n. 4.
14 Orfelin 1808. 
15 L’edizione del 1874 non è digitalizzata e non ho avuto modo di consultarla. Dell’edizione del 

1885, come ho accennato, Čurčić pubblica nel 1986 un’edizione fototipica. In Čurčić ([1986] 
2002: 328-329) compare per un refuso l’indicazione errata della quarta edizione del 1884   .

16 Come osserva anche Čurčić ([1986] 2002), nell’introduzione Letić commette un errore 
bizzarro affermando che l’autore, Zaharija Orfelin, era membro della “vinarska akademija” 
(accademia vinaria), anziché Vijenska (di Vienna).

17 Della pratica scrittoria di Orfelin (ma non specificamente del Podrumar) e della sua con-
cezione della lingua letteraria, parlo diffusamente in Morabito 2001, in particolare pp. 
213-248. 
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scrittori sulla lingua delle proprie opere e la lingua effettivamente utilizzata 
(Živov 19 90: p. 141). Come è noto, infatti, non di rado nei testi dell’epoca si ris-
contra una sorta di incongruenza tra posizioni teoriche sulla lingua letteraria 
e prassi scrittoria effettiva.

Pur non occupandosi direttamente della lingua del Podrumar, Čurčić 
osservava che si tratta di “un’interessante mescolanza di slavo ecclesiastico 
russo e lingua serba popolare parlata” (“zanimljiva mešavina ruskoslovenskog 
i srpskog narodnog govornog jezika”), in cui le citazioni patristiche e bibliche 
come pure in generale le parti che mirano alla “educazione del gusto” 
(“vaspitanje ukusa”) sono in slavo ecclesiastico russo,18 mentre le indicazioni 
pratiche sono in lingua popolare (Čurčić [1986] 2002: 336). 

Ricordiamo che lo slavo ecclesiastico di tipo russo aveva sostituito lo 
slavo ecclesiastico locale diffondendosi presso i serbi dell’Impero asburgico 
tramite i maestri e i libri giunti dall’Impero russo presso i serbi di Ungheria 
tra gli anni Venti e Trenta del Settecento su richiesta della chiesa serba. 
Dopo la Grande migrazione (1690), nell’impossibilità di tornare nei territori 
della Serbia storica occupati dagli ottomani, le gerarchie ecclesiastiche 
serbe temevano che le comunità serbe emigrate potessero soccombere alla 
pressione di un ambiente estraneo per lingua e cultura e parzialmente ostile 
per confessione religiosa e così progressivamente perdere l’identità etnico-
religiosa slava ortodossa. Il ricorso alla Russia per avere libri e maestri nasceva 
dalla convinzione della secolare comune appartenenza etnico-confessionale 
slava ortodossa, di cui la lingua slava ecclesiastica comune era espressione e 
icona. Nei secoli dell’occupazione ottomana, la Russia aveva svolto la funzione 
di custode della comune eredità religiosa e culturale slava ortodossa e lo slavo 
ecclesiastico di Russia era considerato la forma più pura della comune lingua 
sacra e di cultura.

Per lungo tempo la storia della lingua letteraria serba del Settecento ha 
risentito della visione ottocentesca che faceva capo all’opera normativa di Vuk 
Karadžić, orientata esclusivamente sull’uso popolare. Nella sua propaganda 
per l’adozione della lingua parlata dal popolo come lingua letteraria, Karadžić 
si scaglia contro la lingua “mista” slava ecclesiastica (russa) e serba degli scri-
ttori di Vojvodina, considerandola una mescolanza artificiale e priva di regole.

Nel secolo seguente, tra gli storici della letteratura e della lingua si mantiene 
a lungo la posizione di Skerlić ([1914]  1921), se condo cui la sostituzione della 
variante locale dello slavo ecclesiastico con quella russa avrebbe prodotto una 
cesura radicale tra la precedente tradizione serba e la letteratura moderna. 
Allo stesso modo tra i linguisti, dominerà a lungo la posizione di Belić ([1935] 
1948), che sottolineava l’inadeguatezza della nuova lingua di chiesa e di cul-
tura, considerata estranea e incomprensibile al popolo semplice. Nel tentativo 

18 Čurčić ([1986] 2002: 337-338) ritiene che i primi quattro capitoli siano destinati ad educare 
il gusto, mentre il resto del libro presenterebbe lo stile adeguato ad un manuale pratico. 
Lo studioso sottolinea con enfasi la funzione di educazione del gusto (Čurčić [1986] 2002: 
338-339), considerata di importanza cruciale per la società serba del tempo nel processo di 
superamento delle usanze e dei costumi tradizionali, tipici della cultura patriarcale rurale, 
sotto la spinta della cultura moderna.
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di avvicinare lo slavo ecclesiastico russo e il russo letterario all’uso serbo 
popolare mescolandoli fra di loro all’interno delle frasi e delle parole, proprio 
Z. Orfelin sarebbe stato il “creatore” dello slavenosrpski (Belić [1935] 1948:  13). 

La visione storiografica del cosiddetto slavenosrpski19 si è piuttosto evo-
luta nel corso degli anni successivi, in particolare a partire dagli anni Sessanta 
del XX secolo, ma la figura di Orfelin rimane centrale per la caratterizzazione 
dell’uso linguistico del suo tempo. 

Della lingua di Orfelin, infatti, si sono occupati tutti i principali storici 
della lingua letteraria dei Serbi nel Settecento come pure gli storici dello slavo 
ecclesiastico di epoca premoderna, sicché seguire la storia di questi studi per-
metterebbe di ricostruire anche la storia della storiografia sulla fase della lingua 
letteraria serba di cui Orfelin fu il principale esponente (anni Sessanta-Ottanta 
del Settecento). 

Come è noto, negli anni Sessanta del Novecento inizia presso i serbi una 
nuova fase degli studi sulla lingua letteraria, ad opera soprattutto di Aleksan-
dar Mladenović20 che avrà un ruolo essenziale nell’evoluzione degli studi su 
quel periodo della storia linguistico-letteraria. 

Come storico della lingua, Mladenović indaga la presenza dell’elemento 
parlato nell’uso letterario pre-vukiano, ossia pre-moderno, arrivando a 
mettere a punto un metodo statistico per verificare il rapporto quantitativo 
tra le componenti linguistiche geneticamente diverse presenti nei testi sette-
centeschi. Lo studioso riconosce il carattere redazionale delle differenze tra 
lo slavo ecclesiastico serbo tradizionale e quello russo (Mladenović 1989: 38 e 
passim) e la conseguente incomprensibilità di entrambi per il popolo incolto. 
Lo slavo ecclesiastico di tipo russo, lingua della chiesa ma anche dell’istru-
zione e della cultura (insieme al russo letterario che pure si diffonde presso i 
serbi del tempo), non è però in grado di far fronte alle esigenze culturali poste 
dai tempi nuovi. Per influsso delle correnti illuministiche, nella seconda metà 
del Settecento anche presso i serbi l’elevazione culturale del popolo, ormai un 
cardine della stessa politica imperiale21, diventa un’esigenza primaria. Le dif-
ficoltà di comprensione della lingua letteraria slava ecclesiastica di tipo russo 
spingono gli scrittori ad introdurre in varia misura elementi della lingua par-
lata nei testi non destinati specificamente all’uso ecclesiastico. 

Nel 1960, Mladenović compie una prima analisi della lingua di Orfelin 
prendendo in esame Plač Srbije, Melodija k proleću e l’Iskusni podrumar, rile-
vandovi però programmaticamente solo i tratti linguistici coincidenti con la 
lingua moderna e con i dialetti di Vojvodina (Mladenović 1960: 153). La conc-
lusione è che in queste opere la lingua, fortemente marcata per la presenza di 

19 Per una ricostruzione della complessa storia della lingua letteraria dei Serbi nel Settecento 
si veda Morabito 2001.

20 Lo studioso raccoglie i propri studi sulla lingua dei testi datati tra la metà del Settecento e i 
primi decenni dell’Ottocento in Mladenović 1989 (contributi pubblicati tra il 1977 e il 1988). 
I suoi studi sulla storia della lingua serba in generale sono raccolti in Mladenović 2008.

21 Si pensi ovviamente alle riforme avviate da Maria Teresa negli anni Sessanta e in partico-
lare alla riforma scolastica degli anni Settanta, che istituisce l’istruzione elementare statale 
e obbligatoria ( Adler 1974).
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elementi slavi ecclesiastici russi e russi (soprattutto in Melodija k proleću e poi 
nel Podrumar), si differenzia dalla lingua di Venclović e di Obradović per una 
minore presenza di elementi dialettali e una maggiore presenza di tratti della 
lingua serba moderna (p. 173).

Nel 1969 lo studioso affronta direttamente il tema della coesistenza di 
elementi linguistici geneticamente diversi nella lingua degli scrittori di epoca 
pre-vukiana, in particolare di Pavle Julinac, Emanuil Janković e anche di 
Zaharije Orfelin (Mladenović 1969a). Ora Mladenović analizza con il metodo 
statistico 17 tratti fonetici e morfologici che nei testi possono presentarsi in 
accordo con la norma slava ecclesiastica russa o russa del tempo oppure in 
accordo con l’uso linguistico serbo popolare. L’analisi si basa su circa quaranta 
pagine di una sola opera per ciascun autore, con l’esclusione delle parti pre-
sumibilmente marcate stilisticamente, come prefazioni e dediche, nelle quali 
è da attendersi un livello più elevato di lingua. Di Orfelin è studiato proprio il 
Podrumar, dichiaratamente scritto “na serbskom” (“in serbo”). Ciononostante, 
sulla base del calcolo statistico risulta che solo il 17,75 % dei tratti si presenta 
solo del tipo serbo22, mentre il 25% dei tratti è solo del tipo slavo ecclesiastico 
russo23 e il 56, 25 % dei tratti risulta „misto“, ossia può presentarsi con le forme 
dell’una e dell’altra lingua24. 

In un articolo dello stesso anno, Mladenović (1969b) continua ad occu-
parsi della presenza della lingua popolare serba nelle opere dell’epoca pre-vu-
kiana, approssimativamente dal 1760 al primo Ottocento, affermando che 
in quel periodo erano in uso tre lingue, ossia lo slavo ecclesiastico russo, il 
serbo e lo slavenosrpski (lingua composta approssimativamente in parti uguali 
del primo e del secondo, Mladenović 1969b: 230 n. 8). La scelta linguistica, 
secondo lo studioso, dipendeva dalla destinazione (“namena”) dell’opera. 
Della lingua del Podrumar, che non è tra le opere di Orfelin considerate scritte 
in serbo popolare, era già stato dimostrato il carattere misto.

Mladenović avrebbe ancora a lungo studiato le opere di questo peri-
odo, giungendo a rilevare nell’uso linguistico slavenosrpski, se non una 
norma, almeno delle tendenze normative.25 Alcuni tratti linguistici infatti si 

22 Compaiono in forma serba il dativo singolare dei sostantivi femminili in -a, il vocativo sin-
golare maschile (occorrenza unica nel materiale analizzato), la prima persona del presente 
indicativo (anche qui, occorrenza unica).

23 Qui troviamo lo strumentale singolare dei nomi femminili in consonante, il genitivo 
plurale dei sostantivi femminili in -a, il genitivo plurale dei sostantivi maschili e neutri, il 
genitivo plurale dei sostantivi femminili in consonante.

24 Si tratta dell’esito degli jer, della nasale anteriore, della -l- sonante, della -l in fine di parola 
o di sillaba; nei sostantivi: genitivo, locativo e strumentale femminili singolari; locativo 
maschile singolare; nominativo e accusativo femminile plurale.

25 Si veda ad esempio Mladenović 1977, ristampato in Mladenović 1989: 135-140 con il titolo 
esplicito “Tendencije ka normativnosti”. Tra i tratti che compaiono tendenzialmente 
secondo la norma dello slavo ecclesiastico russo o del russo, troviamo la desinenza -iju 
dei sostantivi femminili in consonante, i suffissi -eski ed -estvo, il prefisso so-. I tratti che 
tendenzialmente compaiono sempre più spesso in forma serba sono: l’esito e della nasale 
anteriore; -o per la -l in fine di parola; il genitivo in -e, il dativo/locativo in -i e lo strumen-
tale in -om dei sostantivi femminili singolari in -a; il locativo singolare in -u dei sostantivi 
maschili e neutri; il nominativo/accusativo plurale in -e dei sostantivi femminili in -a.
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presentavano per lo più in forma slava ecclesiastica russa o russa, altri invece 
regolarmente in forma serba26. 

Nell’attività scientifica dello studioso si delinea un quadro complessivo 
della storia della lingua serba come lingua letteraria. Fin dal principio tro-
viamo una valutazione positiva della adozione dello slavo ecclesiastico russo, 
in quanto stimolo a rendere la lingua letteraria più comprensibile tramite il 
ricorso alla lingua parlata. Di conseguenza, anche lo slavenosrspki viene visto 
non come una lingua artificiale in cui la mescolanza di slavo ecclesiastico e 
serbo variava secondo l’arbitrio degli scrittori, bensì come una fase positiva 
del processo di affermazione della lingua parlata come lingua letteraria, con 
delle proprie tendenze normative. Si arriva così ad una ricostruzione organica 
(ancorché discutibile27) della storia della lingua serba caratterizzata da una 
sostanziale continuità, dalle origini dell’attività scrittoria ai tempi moderni28. 
Fatto salvo il dominio dello slavo ecclesiastico russo in ambito ecclesiastico, 
che resta stabile fino ad oggi, l’uso della lingua popolare serba, in origine rele-
gato all’ambito ristretto della cancelleria, si sarebbe esteso presto, già dalla 
metà del Settecento e quindi ben prima di Vuk, all’ambito letterario proprio 
attraverso il cosiddetto slavenosrpski, una lingua basata sullo štokavo ekavo 
di Šumadija e Vojvodina29, propria della cultura laica, diretta ad un pubblico 
sempre più vasto, che di fatto avrebbe visto, almeno nella pratica di alcuni 
scrittori, una sempre maggiore serbizzazione. 

Come accennavo, sulla pratica scrittoria di Orfelin, e in particolare 
anche sulla lingua del Podrumar, prendono posizione anche molti altri 
studiosi. Secondo Nikita Tolstoj (1979: 196), la lingua del Cantiniere differisce 
“significativamente” da quella delle altre sue opere in prosa per l’abbondanza 
di tratti della lingua serba popolare soprattutto nel lessico relativo a concetti 
e oggetti concreti propri della viticoltura e della produzione del vino. Lo 
studioso russo, tuttavia, afferma con forza che la base linguistica dell’opera 
rimane slava ecclesiastica russa, dissentendo da Mladenović a proposito 
della asserita tendenza alla normalizzazione dello slavenosrpski.30 Nelle 

26 Tra i tratti che comparivano sempre in forma slava ecclesiastica si trova, per esempio, lo 
strumentale dei sostantivi femminili in consonante con la desinenza -iju senza jodizzazione, 
oppure il suffisso aggettivale -esk- e quello nominale -estv-; in forma serba invece compaiono 
per lo più il genitivo femminile singolare in -e, l’esito -o della -l in fine di parola, ecc.

27 In Morabito 2001 ho mostrato come la storia della lingua letteraria settecentesca presso 
i serbi può essere fruttuosamente descritta come fase tarda della storia dello slavo 
ecclesiastico.

28 Si veda ad esempio la sintesi dell’intero processo in Mladenović 2002.
29 “Tako se, negde početkom druge polovine XVIII veka, kod Srba počeo stvarati slavenosrpski 

književni jezik, štokavski ekavski […], čija je osnovica bila srpska narodna (dijalekatski gle-
dano, najčešće šumaijsko-vojvođanska, ekavska i štokavska) sa leksičkim (a ponekad i sa 
fonetskim) slavenizmima” (“Così, verso l’inizio della seconda metà del XVIII sec., presso i 
serbi si è cominciata a formare la lingua letteraria slavenosrpski, štokava ekava […], la cui 
base era serba popolare (dal punto di vista dialettale, per lo più di Šumadija e Vojvodina) 
con slavoecclesiasticismi lessicali (e a volte anche fonetici)”, Mladenović 2002: 87).

30 Secondo Tolstoj ([1980] 1988: 189), la pratica scrittoria di Orfelin tendeva alla creazione 
di tre ‘norme’, che “permettevano l’utilizzo di tre lingue o ‘stili’ (secondo la terminologia 
russa del tempo), anche nell’opera di uno stesso autore. L’elaborazione dei tre tipi di lingue, 
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lingue letterarie settecentesche della Slavia ortodossa (serba, russa, ucraina e 
bulgara), Tolstoj rileva infatti, insieme a numerose e significative innovazioni, 
una sostanziale continuità con il sistema liguistico letterario precedente (ossia 
slavo ecclesiastico) in cui era in uso non un’unica norma linguistica letteraria 
polivalente bensì un sistema di usi linguistici diversi a seconda dei generi 
letterari, che permetteva “perfino” l’uso di lingue diverse (189)31.

Nello stesso periodo, Peter Herrity (1981 : 51) prende in esame, insieme 
a varie altre opere di Orfelin, anche la lingua del Věčnyj kalendar e del 
Podrumar. Pur essendo stampati nello stesso anno, il primo è dichiaratamente 
scritto in slavenski32 e il secondo in serbski. Secondo lo studioso, lo slavenski, 
ossia lo slavo ecclesiastico russo, era in realtà un russo slavoecclesiasticizzato 
come nel Magazin, cioè la lingua letteraria russa della seconda metà del 
Settecento. Il serbski, a sua volta, era in realtà slavenoserbski con una forte 
componente vernacolare specialmente nel lessico ma con molti tratti slavi 
ecclesiastici russi.33 Secondo Herrity, “once again, as with the language of part 
of his Magazin, Orfelin was probably trying to reflect the language of educated 
urban Serbs with a penchant for introducing Russian Church Slavonicisms in 
their speech” (Herrity 1981: 52). 

In conclusione, secondo Herrity, pur essendo Orfelin il primo ad 
introdurre un forte elemento vernacolare nelle proprie opere e pur essendosi 
schierato nel Magazin a favore dell’uso della lingua parlata come lingua 
letteraria, “he was himself unable to produce him faithfully” (52), perché lo 
slavo ecclesiastico russo, in quanto lingua della scuola, e i libri russi importati, 
che veicolavano un tipo di lingua russa di livello espressivo alto impregnata di 
slavoecclesiasticismi, “prevented the complete adoption of the pure vernacular 
at this stage” (ivi). 

Posto che il computo dei tratti geneticamente diversi non dà informazioni 
sulla loro funzione nella lingua di un testo o di uno scrittore, a titolo 
esemplificativo possiamo brevemente osservare più da vicino la lingua di 
qualche passo del Podrumar, tra quelli citati dagli studiosi come esempio 
di lingua popolare in funzione letteraria o come frutto dell’elaborazione 
personale dell’autore e non dell’opera di traduzione. 

lo slavenosrpski, il serbo popolare e il “russo letterario”, era legata, secondo lo studioso, al 
sistema dei generi letterari del tempo (una sorta di sistema dei tre stili, dove gli ‘stili’ erano 
diversi tipi di lingua).

31 Qui lo studioso ricorda in particolare la stesura da parte di Orfelin di due versioni di uno 
stesso testo, il Gorestnyj plač (1761) in slavo ecclesiastico russo e il Plač Serbiji (1762) in una 
lingua popolare serba slavoecclesiasticizzata. La visione globale di N. I. Tolstoj della storia 
della lingua letteraria serba settecentesca è discussa in Morabito 2001, per questo aspetto in 
particolare alle pp. 216-217.

32 Nel frontespizio:  “ zÿzä gthdät zf Ckfdtzcrjv+ æpÿrä d+ gjkp¨ ckfdtzjcth,crbü+ 
zfhjl∑d+” (“Ora per la prima volta in lingua slava per utilità dei popoli slavoserbi”), Orfe-
lin 1783b.

33 I tratti sono in parte corrispondenti a quelli studiati da Mladenović 1969a. In particolare, 
tra i tratti slavi che più di frequente si presentano secondo la norma slava ecclesiastica russa 
troviamo il genitivo plurale di sostantivi femminili e maschili con desinenza zero oppure 
-ov, -ej e la terza persona singolare e plurale del presente indicativo in -t (Herrity 1981: 51).
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A riprova della forte influenza del vernacolo nella lingua di Orfelin, 
Herrity (1981: 52) riporta un passo del Podrumar contenente le istruzioni 
pratiche per fare velocemente un buona bevanda a base di miele e vari aromi, 
lo šerbet.34 In questo passo di circa dieci righe, malgrado la grande vicinanza 
al parlato, troviamo comunque forme come la terza persona del presente indi-
cativo cfdhbn+, l’avverbio njulf, il futuro primo d¨ltn+, l’aggettivo bphtlzb35. 
Queste forme vengono sostituite nell’edizione del 1885 con i corrispettivi 
moderni, rispettivamente uzvri, tada, biće, veoma dobar. Sostituiti con le 
forme moderne risultano anche i termini indicanti unità di misura e gli infi-
niti (resi ora con la forma perifrastica da e il presente indicativo). Evidente-
mente, neanche le istruzioni concrete per l’esecuzione di una comune e diffusa 
pratica domestica presentano una lingua popolare pura.

Nei passi che Čurčić cita come testimonianza dell’esperienza diretta e 
del carattere (almeno parzialmente) originale della composizione, la situazi-
one non è diversa. In una nota36 in cui lo scrittore afferma di aver provato 
personalmente la ricetta appena presentata (“Jhatkïz+ j,jt ghj,bhf∑, b bp+ 
bcr¨ccndf jdlä gjcnfdï∑”, “Orfelin ha provato entrambi e [li] ha posti qui per 
esperienza”) troviamo ad esempio la forma popolare del perfetto in -o, ma 
senza ausiliare come nell’uso russo, o ancora l’accusativo plurale maschile 
udbhwjdt (un germanismo che significa “spezie, aromi”), ma il genitivo plurale 
dello stesso termine a desinenza zero; o ancora, il futuro I ,¨ltn+. Ma perché 
la destinazione del Podrumar, che è un’opera di cultura materiale, un manuale 
destinato ai cantinieri e dedicato in massima parte ad attività legate alla pro-
duzione e conservazione di bevande alcoliche e non, richiedeva una lingua 
„mista“? Davvero Orfelin non era in grado di riprodurre fedelmente la lingua 
del popolo (Herrity 1981: 52)? O semplicemente cercava di riprodurre la lingua 
parlata dalle classi colte della Vojvodina del tempo, che tendevano ad inserire 
slavoecclesiasticismi nella loro lingua parlata (ibid.)?

Già Jagić (Jagić [1864] 1963: 100) osservava che la lingua del Podrumar era 
popolare solo nella misura in cui la materia trattata era estranea alla lettera-
tura religiosa slava ecclesiastica. Anche senza affrontare la questione del grado 
di istruzione di cantinieri, fattori o vinai, la risposta a questa domanda è, più 
che nella destinazione dell’opera o nella materia, nella concezione orfeliniana 
della lingua letteraria. 

34 Si tratta del paragrafo 15, cap. XXVI (Orfelin 1783a: 470). In Orfelin 1808: 470 il passo 
risulta sostanzialmente uguale, mentre nell’edizione del 1885 (cap. XXVI, § 13, p. 243), tro-
viamo sostituiti gli elementi antiquati o russi con elementi serbi. Per il termine šerbet, di 
orgine araba, v. Škaljić 1965, s.v.

35 Il termine slavo ecclesiastico bphålmzm (straordinario, ottimo) compare nella forma bpht-
lmzm nella vita di San Simeone di Stefan Nemanjić come pure nel tipikon di San Sava (cfr. 
 Daničić 1863, s.v.). Nella forma izrjadan, con l’esito russo della nasale anteriore, è registrato 
in B jelaković, Cvetković Teofilović, Milanović 2017, s.v. Nel Podrumar Orfelin ha nuova-
mente serbizzato l’esito della nasale.

36  È la Nota (Ghbväxfzït) al paragrafo 98 del capitolo 10 (Orfelin 1783a: 195-196). Čurčić 
[1986] 2002: 334. In Orfelin 1808: 195-196 la nota è sostanzialmente identica; nell’edizione 
del 1885: 103 è omesso il riferimento all’esperienza personale di Orfelin. 
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Le idee espresse in proposito nell’introduzione allo Slavenosrpski maga-
zin37 (1768), formulate un quindicennio prima del Život i priključenija e del 
Pismo Haralampije (1783), appaiono straordinariamente simili a quelle di 
Obradović. Eppure, la pratica linguistica dei due scrittori appare diversa e 
diverso il loro ruolo nella storia della lingua letteraria serba.

Negli anni Settanta Mirjana Boškov (1974), una dei più acuti studiosi 
dell’opera di Orfelin in relazione con il patrimonio culturale russo del tempo, 
osservava come nella sua lingua letteraria si realizzi tutto lo spettro di possi-
bilità linguistiche all’epoca presenti nella cultura scrittoria russa, in partico-
lare nella sua realizzazione teorica e pratica rappresentata dall’opera di Feofan 
Prokopovič (Boškov 1974: 39 e passim). Lo spettro andava dallo slavo eccle-
siastico russo, attraverso il russo letterario, al vernacolo. Sulla base di opere 
composite come il Magazin e il Věčni kalendar, la studiosa osserva che Orfelin 
rispetta la lingua slava ecclesiastica delle fonti russe, mentre tratta con mag-
giore libertà il russo letterario dei testi di carattere laico, adattando al serbo gli 
elementi locali russi che riteneva incomprensibili per i lettori.

Utilizzando la lingua popolare serba, quindi, Orfelin non faceva che adat-
tare il modello russo alla sua area linguistica. Seguendo quest’uso scrittorio 
articolato, che andava dal pieno rispetto della norma slava ecclesiastica nei 
generi più elevati al ricorso crescente all’elemento popolare locale nei generi 
più bassi e nelle opere miranti a volgarizzare la cultura, secondo Boškov (1974: 
57) Orfelin mostrerebbe non tanto lo sviluppo della sensibilità linguistica nella 
direzione della lingua popolare, quanto una sempre maggiore attenzione alle 
caratteristiche stilistiche dei vari generi letterari e alla sensibilità linguistica 
del suo pubblico. 

Presso i serbi il solo modello linguistico letterario esistente al tempo di 
Orfelin è quello slavo ecclesiastico nella sua variante russa settecentesca, arti-
colato in livelli linguistici e sempre più orientato verso il parlato nei nuovi 
generi letterari lontani dall’uso ecclesiastico. Per Orfelin, la convenzione 
scrittoria che chiamiamo ‘sistema slavo ecclesiastico’ era ancora pienamente 
valida, in tutti i suoi livelli espressivi che proprio in quest’epoca si ampliano, 
sulla scorta del modello russo, ad esprimere nuove esigenze culturali con la 
produzione di testi appartenenti a generi nuovi e con un sensibile amplia-
mento della sfera dei destinatari. 

Insieme ai libri ecclesiastici in slavo ecclesiastico sinodale, i serbi accol-
gono l’intero modello scrittorio russo, che veicolava in sé anche il principio 
della variabilità linguistica in relazione ai diversi livelli espressivi (stilistici). 
Nel sistema scrittorio slavo ecclesiastico, l’autorevolezza della lingua della 
sfera ecclesiastica e la sua funzione modellante avevano permesso per secoli 
la circolazione del patrimonio spirituale e culturale in un’area molto vasta 
in assenza di grammatiche e altre opere normative. Fatta salva l’osservanza 

37 Nel 1970 Mladenović analizza anche quest’opera con il metodo statistico, su una più ampia 
base di tratti linguistici, reilevando che nella maggior parte del Magazin predominano i 
tratti slavi ecclesiastici russi (o russi) e i tratti misti, rispetto a quelli popolari serbi che 
pure in alcuni testi della rivista compaiono in maniera relativamente cospicua (Mladenović 
1970: 118). 
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della norma tradizionale ai livelli espressivi più alti, per i livelli più bassi era 
ammessa l’interazione con le realtà linguistiche locali in dipendenza della 
materia trattata e della destinazione del testo. 

Presso i russi, già nella prima metà del Settecento si pone l’esigenza di 
elevare il livello culturale del popolo (Boškov 1974). Presso i serbi, le riforme 
teresiane e la stessa atmosfera culturale dominante in area germanica, ani-
mata da dibattiti sulla lingua letteraria, stimolano l’apertura di nuove pro-
spettive culturali. 

Sostenitore della politica scolastica teresiana,38 cui contribuisce attiva-
mente con la stesura di manuali di varie discipline, Orfelin è il primo serbo a 
recepire e adattare al contesto di appartenenza le istanze di elevazione cultu-
rale del popolo diffuse in Europa e in Russia. Accogliendo il modello scrittorio 
russo, Orfelin ne distingue i diversi livelli stilistici (funzionali): parte delle 
sue opere sono scritte nella lingua dotta serba del tempo, lo slavo ecclesiastico 
di tipo russo e il russo letterario, entrambi adeguati ai livelli alti del sistema 
scrittorio e sentiti entrambi come parti integranti dello slavenski (slavo eccle-
siastico); ai livelli bassi, in nome della più ampia comprensibilità, non esita 
ad avvicinare la sua lingua al vernacolo. In conseguenza di ciò, utilizzando 
fonti russe, egli provvede a sostituire programmaticamente gli elementi russi 
‘bassi’ con elementi serbi altrettanto ‘bassi’. In questo senso va interpretata la 
celebre affermazione nell’introduzione del Magazin, in cui dice che cercherà 
di adattare alla maniera serba (“по сербски управляти”)39 i testi russi che 
contenessero espressioni incomprensibili per i serbi. 

Lo slavenosrpski di Orfelin appare quindi come un modo di scrivere (un 
livello espressivo o meglio un insieme di livelli espressivi) basato sullo slavo 
ecclesiastico e aperto alla commistione con il vernacolo a tutti i livelli lingui-
stici, un modo di scrivere che, pur segnando l’inizio dell’evoluzione del sistema 
verso la formazione di una lingua letteraria moderna, rimane ancorato alla 
tradizione. Tale modo di scrivere richiama alla mente gli studi compiuti dagli 
anni Ottanta del secolo scorso da V.M. Živov40 sulle “varianti ibride” del tardo 
slavo ecclesiastico (XVII e XVIII secolo), varianti che si sviluppano dall’inte-
razione con le lingue locali nelle ultime fasi di vita del sistema sovranazionale 
slavo ecclesiastico prima dell’affermazione delle lingue letterarie moderne, 
nazionali e polivalenti. Allo stesso modo, le parole evidentemente slave eccle-
siastiche o russe presenti nel Podrumar41 anche nei passi più vicini alla lingua 

38 Si veda la celebre Prestavka (Petizione) a Maria Teresa del 1778-1780 (Kostić 1971-1972, 
Kostić 1973).

39 Orfelin 1768: 15, in alfabeto civile. Anche più esplicito è Orfelin in una nota nel Bukvar del 
1767 (a p. 34, in alfabeto civile, cit. in Morabito 2001: 228) in cui definisce il serbo uno слогъ 
(stile) e distingue da un lato il significato (знаменованїе) Славенское (slavo ecclesiastico) 
della parola садъ (il sostantivo “giardino”, con lo stesso significato anche in russo) dal signi-
ficato Сербское простое (serbo semplice), che è l’avverbio sad (“adesso”), il quale a sua volta 
corrispondente al significato Россїйское di “теперъ”. Si delinea così un sistema in cui lo “stile 
serbo semplice” e lo “(stile) russo (semplice)” sono livelli funzionali dello slavo slavenski. 

40 Si veda ad esempio Živov 1985, 1888, 1990. Morabito 2001: 216-208.
41 La perdurante autorevolezza del sistema slavo ecclesiastico e la sua funzione modellante è 

comprovata anche dal confronto tra la prima e la seconda edizione del Podrumar, del 1808.
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locale serba svolgono la funzione di quelli che Živov chiamava “priznaki 
knižnosti”, ossia tratti di letterarietà che mantengono la lingua nell’ambito 
“letterario”, in sé necessariamente differente dal vernacolo.

Con Dositej Obradović il sistema si sfalda definitivamente, ma anche per 
lui la lingua della tradizione mantiene la sua autorevolezza e la conseguente 
funzione modellante ed egli stesso continuerà ad inserire nella lingua dei suoi 
testi tratti di letterarietà di matrice slava ecclesiastica (Morabito 2009, 2013). 
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hflb ghjükfölf.obü+ gbnïåü+, b ghbnjv+ hfpkbxzt ü¨ljötcndtzzt hfrït, 
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Rosanna Morabito
ZAHARIJA ORFELIN AND ISKUSNI PODRUMAR

Summary
Orfelin's Iskusni podrumar (1783) is the first Serbian book about wine culture and techniques 

of beverages production and preservation. First great laic intellectual of Serbian 1700s, Orfelin 
first declared the necessity to write in the spoken language, in order to contribute to people cul-
tural elevation; nevertheless, in his works, various linguistic elements (“Languages“ or “Styles“) 
are evidenced: Russian Church Slavonic, Slavonicised Literary Russian, Serbian vernacular. Due 
to the mixture of various elements in several of his works, he is oen considered the creator of 
the so-called Slavenosrpski, a sort of hybrid language evaluated in different ways by scholars. 
Also in Podrumar, contrary to the indication on the frontispiece that it was written in Serbian, 
it proved to be mostly a mixed language, close to Russian Church Slavonic on the one hand and 
very close to vernacular, on the other. Furtehrmore, in those parts aimed at providing practical 
instructions, in which vernacular prevails as well, there are Russian Church Slavonicisms and 
Russian elements. However, this mixture of linguistic elements must not be attributed to the 
author's inability to write in pure vernacular. In fact, the only existing linguistic literary model 
in the Serbian culture of the time was Church Slavonic in its XVIII-century Russian form, artic-
ulated in linguistic levels and increasingly oriented towards a spoken language in new literary 
genres far from ecclesiastical use. So, Orfelin's Slavenosrpski appears as a set of stylistic levels 
based on Church Slavonic and open to commissions with vernacular at every linguistic level, a 
way of writing that, even if it marks the beginning of system evolution towards the creation of a 
modern literary language, still remains anchored to tradition.

Keywords: History of Church Slavonic, Russian Church Slavonic, Slavenosrpski, History 
of Serbian Literary Language
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Снежана Ј. Милојевић1

Прокупље

МУЧЕНИЧКА СМРТ СВЕТОГ КНЕЗА ЛАЗАРА 
 МЕДИЕВИСТИЧКО ГЛЕДИШТЕ

У вези са текстовима српске средњовековне књижевности, 
који за циљ имају истицање значаја и величине мученичке смрти 
кнеза Лазара, у раду је указано на истовремену сродност, али и 
различитост у ауторској инвенцији током писања о овој великој 
теми. Указано је да средњовековни израз о Светом има ауторитет 
над књижевношћу насталом у оквирима народног стваралаштва 
и то кроз три поетичке категорије. Уз осврт на неодвојивост хри-
шћанског учења од писаног израза, метаисторијски концепт фак-
тографског и сакралност речи (Речи) – упоређена је наративна 
рационализација кључног мотивационог елемената у поменута 
два оквира – опредељење светог кнеза за Небеско царство. Иако 
мартириолошки сиже догађања у Косовском боју иницира наста-
нак бројних текстова, различито жанровски дефинисаних, учи-
њен је посебан осврт на Слово о Светом кнезу Лазару Андонија 
Рафаила Епактита. Градећи лик свога Слова, Андоније Рафаил 
је исказао вишеструку особеност у изразу, од чега је у овом раду 
фокус на интертекстуалном повезивању и то на начин и кроз 
симболику која се разликује од oне присутне код осталих аутора 
епохе у вези са датом темом.

Кључне речи: кнез Лазар, Андоније Рафаил Епактит, муче-
ничка смрт, поетика

Увод
На самом почетку треба указати на неке од карактеристика писа-

ног израза у средњем веку које представљају окосницу методолошког 
приступа текстовима који говоре о мученичкој смрти кнеза Лазара. 
Као прво, то је хришћански карактер целокупног стваралаштва – за 
тумачење средњовековног текста важно је познавати филологију, али и 
теологију. Друго – метаисторијски концепт наративне фактографије – 
историјском се прилази са сотириолошког аспекта, те је релевантно само 
оно што утире пут ка спасењу. Треће, подједнако значајно, јесте мета-
физички карактер речи, који произлази из првопоменуте одлике – да је 
темељ епохе вера у Свету Тројицу и, у складу с тим, поимање Логоса као 
Речи: „У почетку бјеше ријеч, а ријеч бјеше у Бога, а бог бјеше ријеч” (Jn 
1: 13).2 У вези с последње наведеним, Аверинцев закључује: „Само име 

1 milojevic.snezana@yahoo.com
2 Овај навод из Јевађеља по Јовану цитат је из старог превода Новог Завета (1960) 

по Вуку Стефановићу Караџићу. Новија издања садрже превод који узима у обзир 
наведени, али уз извесне допуне Светог архијерејског синода и из превода Светог 

mailto:milojevic.snezana@yahoo.com
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’Логоса’ или ’Речи’, врло природно се асоцира с појмом ’речи’, као текста 
с појмом књиге” (Averincev 1982: 224). 

Иако је у интертекстуалном3 смислу јеванђелска нит доминантна, 
подједнако су релевантне старозаветне приче које евоцирају и указују 
на подражавање, на исти начин као и приче из Новог завета.4 На који 
се начин у овим оквирима може говорити о евокацији? Искључиво на 
плану вечности – у било ком историјском тренутку верујући појединац 
сећа се искустава првих светих. Када се описује комуникација житиј-
ног јунака и са људима и са Богом (молитвеним путем), истовремено 
се истиче да је оно што је описано као догађање, иако само по себи не-
обично и равно чуду, тек континуитет већ реченог (написаног) у оквиру 
хришћанске литературе.5 

Такође се истиче да су способности мимо света и догађаји мимо сва-
кодневице заправо реалност у хришћанском контексту и слика непре-
кидне Божије бриге над створеним – тј. Његове промислитељске функ-
ције. Зато хагиограф често прави паралелу на нивоу евокације – присећа 
се – у детаљима донекле различитог, али суштински истог догађаја опи-
саног у списима светих отаца или у самом Светом писму. Осим тога, 
евокација се подједнако може односити и на житијене податке описане 
у тексту који је посвећен одређеном српском владару или црквеном 
поглавару из ранијег периода. 

Житијни јунаци, због сличности са познатим (и већ устаљеним 
облицима који представљају стварносну манифестацију блискости поје-
динца са Богом), постају различити. У вези с оним што се у овом сегменту 
рада назива евокацијом, Вентурини истиче: „Изједначавање прошлог и 
садашњег може да буде изазвано тежњом хагиографа да увери читаоца 
у то да ’његов’ светац има врлине древних светаца” (Venturini 2000: 280). 
Сродни својим узорима, самим тим другачији од већине, ретки, драго-
цени, вредни дивљења и поштовања, у односу на остатак света који је 
себе везао за земљу и њене законе, житијни јунаци постају достојни про-
слављања кроз писану реч. 

Евокација је увод у оно што је у књижевнотеоријском смислу све-
дено на категорију подражавања, о чему се у медиевистичким оквирима 
може говорити и у стварносном и у наративном смилу. У стварносном 
контексту узима форму такозваног уподобљавања (делом, мишљу, 
речима, тј. угледањем на свети Узор), док у писаном изразу разнолики 

Владике Николаја. Та верзија гласи: „У почетку беше Логос (Реч), и Логос беше у Бога 
и Логос беше Бог” (Jn 1: 13). 

3 Види: Milojević 2019: 157–161.
4 Наводи из Светог писма преузети су на следећи начин: Стари завет – Sveto pismo 

1950; Нови завет – Sveto pismo 2008.
5 У вези с наведеним треба и додати значај сачуваног искуства светих отаца. Важан 

је и теоријски аспект онога што је резултат промишљања усмереног ка Христу. 
Међутим, пре свега су они сами „стварни артефакт” хришћанских истина; доказ да 
је и њихово деловање било подстакнуто Светим Духом, да они искуствено потврђују 
како је духовни живот, усмерен ка Богу, могућ на начин као што је то било могуће и 
самим Христовим апостолима. 
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примери компарирања садашњег са прошлим имају један једини циљ – 
да укажу како је Бог увек исти, као и то да су они узрасли у духовном 
подвигу сродни самом Савршенству. На плану житијног карактера, на 
тај начин аутентизује се чињеница да данашњи светац може исто оно 
што је могао светац вековима раније – у крајњем исходу – све оно што 
је могао и сам Исус Христос: да оживљава мртве, лечи болесне, кажњава 
зло и господари над природним појавама; да буде подједнако битан уче-
сник догађаја и током живота и после благословене смрти. 

У складу с наведеним може се закључити да српска књижевност 
средњег века није удаљена од историјског, да на известан начин прати 
историју, али кроз метаисторијски оквир. Које су основне компоненте 
метаисторијског у житијном тексту? Првенствено, то је присуство мета-
физичког, чиме се објашњава смисао и значај земаљских дешавања, а 
затим и чињеница да историчари и филолози, ма колико били у сагла-
сју, не одабирају исте податке као кључне када говоре о истим историј-
ским личностима и истом историјском периоду. Осим тога, на различит 
начин рационализују оно што је есенцијално – историчар прати земаљ-
ску хронологију, док хагиограф све елементе земаљског тумачи кроз 
хришћанско учење. 

Зато, када је реч о књижевности која се тиче Косовског боја, као еле-
ментаран историјски податак наводи се опредељење Лазара Хребељано-
вића за Царство небеско. Оваква одлука и жртвовање таквим контек-
стом мотивисано за последицу има наратив мартириолошког карактера, 
када се писани израз епохе у тренутку свог врхунца (прецизније, почетка 
опадања), враћа изворним житијним мотивима. О генези најпрогресив-
нијег жанра епохе, Богдановић наводи: 

У словенском преводу то је, заправо, жанр ’мученија’: кратки, најнужнији 
подаци о пореклу мученика или неким околностима његовог живота 
пре мучеништва брзо уступају место сажетој причи о његовом хватању, 
мучењу, понудама да се одрекне своје вере и храбром држању, којим се све-
дочи трајна вредност хришћанског убеђења у победу Христа над смрћу и 
сваким болом. (Bogdanović 1980: 70–71)

Народна књижевност – стара српска књижевност
У вези са опредељењем за смрт ради вечног живота, Ђорђе Три-

фуновић истиче симболику мученичког венца која се помиње у свим 
текстовима овог круга. Трифуновић наводи да се са косовским списима 
отвара до тада непознати круг симболике венаца: „Сада су венци први 
пут добили мартироске песничке вредности. Готово сви писци су овен-
чали кнеза Лазара и његове ратнике.” (Trifunović 1968: 369)

Профани асоцијативни низ, када се светост кнеза Лазара доводи у 
везу са писаним изразом о Косовском боју, може иницирати претпо-
ставку да усмено стваралаштво на ову тему представља примарни израз, 
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а средњовековни текст секундарни. Осим медиевистичких6, и истражи-
вања аутора који се предоминантно баве фолклором указују на нефунк-
ционалност такве идеје. Говорећи с аспекта стручњака за народну књи-
жевност, Соња Петровић истиче да је црквени култ кнеза Лазара умно-
гоме одредио развој усмене традиције о Косовском боју. 

Она указује и на то да је светост описана у епској поезији овог 
циклуса произашла из светости Лазаревих моштију коју су све време 
сукоба са Османлијама добро чуване.7 Као најзначајније песме наводи 
Зидање Раванице и Обретеније главе кнеза Лазара. За сакралну ком-
поненту епског лика кнеза Лазара најзначајним сматра два момента – 
зидање Раванице (по чему се угледа на Немањиће) и процес канониза-
ције – „пут који је Лазар морао да прође од усековања до посвећења, од 
Косова до Раванице” (Petrović 2011: 151–152).

Што се тиче литературе која претходи њеним истраживањима,8 
Петровић закључује да је већину научника (овакве провинијенције) 
занимала тема проналажења главе Светог кнеза Лазара и њено спајање 
с телом, у вези с чим неминовно запажа паралелу између њега и Светог 
Јована претече, пророка и крститеља. Будући да основу светитељског 
лика кнеза Лазара представља његово опредељење за Царство небеско, 
значајном сматра и народна песма Пропаст царства српскога.9

У својој докторској дисертацији објављеној 1968. године, Ђорђе 
Трифуновић, као текстове посвећене великомученику Лазару Хребе-
љановићу, наводи: Пролошко житије Непознатог писца, Слово о кнезу 
Лазару Патријарха Данила III, Житије кнеза Лазара Непознатог писца, 
Слово о кнезу Лазару Напознатог писца, Јефимијину Похвалу кнезу 
Лазару, Житије и начелство кнеза Лазара Непознатог писца, Службу 
кнезу Лазару Непознатог писца, Похвално слово Кнезу Лазару Непозна-
тог писца; Натпис на мраморном стубу на Косову Непознатог писца и 
Врше мислни кнезу Лазару Андонија Рафаила.10 

У предговору књиге Житије кнеза Лазара из 2010. године Јелка 
Ређеп наводи: 

Сачувано је и нама данас познато десет косовских списа, која су дела девет 
писаца, три непозната Раваничанина и Данила Млађег из XIV века и пет 
писаца из XV века (Служба и Житије Раваничанина I, Пролошко житије 
кнеза Лазара Раваничанина II, Слово о св. Кнезу Лазару Данила Млађег 
између 1392. и 1393, Слово о св. Кнезу Лазару Раваничанина II између 1392. 
и 1398; Похвала кнезу Лазару монахиње Јефимије из 1402, Давидов Пећки 

6 О опредељењу за царство небеско види: Trifunović 1968, 1975, 1985, 1989; Atanasije 
Jeić, 1989, 1993; Kašić 1978, 1989; Samardžić 1990; Radovanović 1991, Mihaljčić 2001.

7 „Упркос турским пустошењима и интензивним померањима српског народа, Рава-
ница је задржала статус светог места и после Велике сеобе 1690, када су раванички 
монаси, заједно са Патријархом Арсенијем III Чарнојевићем и седамдесет хиљада 
избеглица, прешли преко Саве и Дунава носећи Лазарево тело све до Сент Андреје и 
Врдника.” (Trifunović 1990)

8 Види: Petrović 2011: 151–152. 
9 „Земаљско је за малена царство, / а небеско увек и довека.” (Karadžić 1969: 186)
10 Види: Trifunović1968. 
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летопис, 1402, Похвала кнегиње Милице или непознатог аутора из 1403, 
Натпис на мраморном стубу на Косову из 1404. деспота Стефана Лазаре-
вића и Похвала кнезу Лазару из 1419/20. од Андонија Рафаила Епактита. 
(Ređep 2010: 9)

Из претходна два примера види се да су неименовани аутори код 
Трифуновића током даљих научних истраживања преименовани у 
непознате Раваничане, као и то да је ауторство Натписa на мраморном 
стубу на Косову приписано деспоту Стефану Лазаревићу. С наведеним је 
усклађена и Хрестоматија Томислава Јовановића (2000), из које су пре-
узети цитати у вези са наводима о страдању и смрти Светог кнеза Лазара, 
као што су и прихваћена његова именовања ауторства поменутих тек-
стова. Методолошки оквири већ су истакнута у уводу, а истраживачки 
корпус представљају текстови прозног карактера. Наведени записи о 
кнезу Лазару различитог су жанровског одређења – пролошко житије11, 
слово12, похвала13, похвално слово14. Без обзира на форму уобличења, реч 
је о приповедању хагиографске онтологије – циљ је свакога од наведених 
аутора да искаже поштовање светачком делу личности српског кнеза.15

У случају кнеза Лазара, описивање смрти спада у ред примарних мар-
тириолошких форми16 – описује се страдање Христа ради, у вези с чим 

11 „У петовековном развоју старе српске књижевности књижевници су писали две 
врсте житија. Прву представљају такозвана пролошка или синаксарска житија. Кра-
ћег су обима и читају се на богослужењу када се слави спомен светога. У оквиру поја-
ног канона светитељу, после шесте песме, иза кондака и икоса, чита се синаксарско 
житије.” (Trifunović 1974: 61)

12 „Слово је у српској средњовековној књижевности обично дело краћег обима и ретко 
када изразито приповедачки грађено [...] Слово би, према томе, било дело без епског 
развијања, у коме се тема разрађује свим средствима реторике и поезије. Тако, слово 
у српској средњовековној књижевности може постојати као нека врста жанра” 
(Trifunović 1974: 301). Трифуновић наводи неусклађеност између наслова и жанра, 
тако нпр. „Андоније Рафаил Епактит, иако у наслову стоји врше мислни (храна 
духовна, хлеб духовни), кроз читав текст своје дело означава ’словом’. Највећи број 
слова сабран је у Панегирицима или Хомилијарима.” (Trifunović 1974: 302) Томислав 
Јовановић овај текст Андонија Рафаила насловљава Слово о светом кнезу Лазару. 

13 „Жанр похвале добро познају готово сви српски средњовековни прозни писци. 
Животописци у житију уграђују каткада, и дуже похвале, које могу постојати и као 
засебне целине […] Јефимијин вез златном живом на покрову за мошти кнеза Лазара 
није означен насловом, али својом композицијом и обликом представља похвалу. У 
краћој Похвали кнезу Лазару Јефимија удружује песничко хваљење са молитвеним 
зазивом светога кнеза.” (Trifunović 1974: 256)

14 „Годину или две дана касније неки непознати писац, можда из манастира Раванице, 
саставио је Похвално слово кнезу Лазару […] Писац је непосредно везан за празник.” 
(Trifunović 1974: 257)

15 „Књижевност, дакле, ни у класичним реторским жанровима – словима, похвалама, 
омилијама, ни у условно речено лирским, ни у наративним врстама, није схваћена 
као фикција. Она не представља један други свет, у који читаоци урањају уживља-
вајући се, него је сама уроњена у свет стварности, која увек садржи и овостраност и 
оностраност.” (Plaović 2017: 236)

16 „Пролошко житије кнеза Лазара улази у круг мартироских житија. Није наш непо-
знати писац одабрао овај облик житија, па у његове оквире стављао своје дело. 
Пошао је од концепције ове житијне врсте. Уз то, мученички лик Лазарев и чин 
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постоји јасна свест аутора епохе. Због тога своју Похвалу Јефимија запо-
чиње речима: „У красотама овога света васпитао се јеси од младости своје, 
о нови мучениче кнеже Лазаре” (Jefimija 2000: 92) . Венац од трња који је 
Исус Христос носио на путу ка Голготи („и оплетавши венац од трња, мет-
нуше му на главу” (Мт 27: 29; Мk 15: 17)) симболизује невину жртву светог 
кнеза Истине ради. Мученички венац и у случају кнеза Лазара духовно 
материјализује његову одлуку да крене уским путем ка Богу. 

Одлука кнеза Лазара да пружи отпор Османлијама описана је као 
сукоб сила добра и сила зла, а Османско царство описано је као неча-
стиви. Зато Јефимија, хвалећи лик доброг владара, који се упушта у 
неправедну борбу са бројнијим Османлијама, наводи: „И змију убио јеси 
и мучења венац примио јеси од Бога” (Jefimija 2000: 92). Змија17 – хри-
шћански симбол пројављивања нечастивог кога може савладати само 
богонадахнути божији ратник, као што је то био Свети Георгије18 (чији је 
пандан кнез Лазар) – заправо је султан Мурат.

На сличан начин о херојском подвигу говори и Стефан Лазаревић: 
„И саму змију згазивши, убише звер дивљу и великог противника и ада 
незаситог, то јест Мурата и сина његовог, аспидин и гујин пород, штене 
лавово и ваисилсково, али са њиме и не мало других” (Lazarević 2000: 
106). У наводу Стефана Лазаревића, осим очито негативне симболике, 
сусрећемо се и са зоосимболом који у епоси средњег века, за разлику од 
савременог тренутка, има негативну конотацију. Реч је о лаву, у вези с 
чим Донка Петканова истиче да лав у средњовековној симболици може 
имати образ зла, смрти и самог ђавола (Petkanova 2000: 103).19 

Сотириолошки карактер пута кнеза Лазара Данило III истиче 
пишући о Лазару и његовим војницима као о колективу, заједници која 
дели исте вредности и иста схватања живота и смрти. Из тог разлога 
– што је бој са представницима триклете јереси (бој са звери, змијом, 
аспидом и сл.), борба против демонских снага у стварносном контек-
сту, сматра се светом дужношћу сваког појединца. Самом чину, у којем 
долази до изражаја и вештина ратовања, претходи духовна припрема. 
За такав епохални сукоб Лазареви војници и он сам, постају спремни 
кроз покајање и причест:20 „И тако се сви заједно причестише светим 

страдања водили су га природно матрироском облику. Садржај успоставља облик.” 
(Trifunović 1968: 24)

17 „Често се јавља као зла сила. Мотиви убијања змија прелази из народне књижевно-
сти у хришћанску житијну литературу. Са овим мотивом се срећемо у житију св. 
Георгија.” (Petkanova 2000: 97)

18 У овом случају то је кнез Лазар. Иако историјски извори наводе да је османског вла-
дара Мурата убио млади Милош Обилић, кнез Лазар, као вођа народа који је кренуо 
у одбрану хришћанства – као отац народа, као инспиратор таквог поимања ствар-
ности сматра се убицом змије – убицом оца народа који носи зло са собом и својим 
освајањем га шири по свету. 

19 И овом наводу узор се може пронаћи у Светом Писму: „Будите трезвени и бдите, јер 
супарник ваш, ђаво, као лав ричући ходи и тражи кога да прогута” (1Petr 5: 8).

20 „Према средњовековном начину рачунања времена календарска година се завр-
шавала 31. августа. Косовски бој био је 15 (28) јуна 1389. године. Први и најстарији 
српски записи о Косовском боју настали су још исте године, у распону од два и по 
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и божаственим пречистим тајнама” (Danilo III 2000: 79). Они се заједно 
предају Божијој вољи: „Боже, говораху, у руке твоје душе наше преда-
јемо!” (Danilo III 2000: 79).

Данила III са колективног прелази на индивидуални план, на цен-
тралну личност свог Слова и говори о кнежевој интимној комуникацији 
са Богом кроз сузе. Свој плач и ридање, своје осећање недостојности и 
грешности, кнез Лазар Богу предаје као молитвену жртву пред Косов-
ски бој.21 Овакав увод у стварно страдање и смрт резултира хроничар-
ским записом о смрти Светог: „А у победи прослављени и ревнитељ 
љубави Божије, нови мученик, кнез Лазар, по вилици мачем би посечен, 
блажено окончање примивши” (Danilo III 2000: 82).

Код наведених аутора посебно је значајна компарација Светог кнеза 
са Мојсијем и то из два разлога: Мојсија као вође народа и Мојсија као 
боговидца:

Кнез Лазар води свој народ у Обећану земљу, али обећану земљу изван 
овога света – он води свој народ кроз жртву зарад очувања Христове вере 
у просторе вечности. Он јесте Боговидац, јер је он Свети кнез Лазар – нови 
мученик који са Богом у лице беседи. (Milojević 2022)

Смрт кнеза Лазара у Слову Андонија Рафаила Епактита; 
снага Речи

Реторички најраскошнији текст о Косовском боју јесте Слово о све-
том кнезу Лазару Андонија Рафаила и представља „врхунац плетенија 
словес у старој српској књижевности” (Jovanović 2000: 106). Андоније 
Рафаил говори о Косовском боју са дистанце, како у свом аутопоети-
чком пасажу наводи – дистанца чини видљивијим предмет описивања, 
јер „и живописци са одстојања бољу слику насликају” (Andonije Rafail 
2000: 107). Веома особен начин описа мученичке смрти кнеза Лазара, 
без хроничарских детаља које помињу други аутори, присутан је у овом 
Слову. Андоније Рафаил благословену смрт светог кнеза описује на сле-
дећи начин:

А потом, дакле, у једном часу времена, о вољени […] тада одмах великому-
ченик Лазар остави високопрестолну изванредну висину синовима својим 
и у друго пресељење горњег сједињења нови Нестор крвљу постаде, који 

месеца после битке, дакле, до 31. августа 1389. године. Ускоро је мученички лик кнеза 
Лазара узрастао до књижевног јунака и светитеља, што ће, три четири године после 
боја, подстицати српске писце да саставе права уметничка дела о светом кнезу и 
косовском страдању.” (Trifunović 1985: 22)

21 „У свих писаца косовских списа осећа се тежња ка заједничком ридању и плачу. Поне-
кад и сами писци непосредно туже. Тужбаличка интонација може се ослушнути у сва-
ком косовском спису. Ово тужбаличко осећање добија целовитост облика у Надгроб-
ном ридању […] Сада плач постаје засебан и самосталан жанр […] Патријарх Данило 
III и непознати писац Слова о кнезу Лазару, независно један од другог пишу Миличин 
плач. Пошто су били сувременици и очевици догађаја, њихови текстови Миличиног 
плача добијају вредност изворног сведочанства.” (Trifunović 1968: 382–383)
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као звезда веселовидна са земље за кратко зађе и у Христу радосно засија 
мученичком смрћу, затворивши телесностењући агаренским рукама, и 
тиме се високопогледног места звездолики светилник, саздан за зајед-
нички живот цркве, у последњем роду устроји посечењем главе, чиме 
царства Христовог обећање весело достигавиши. (Andonije Rafail 2000: 113)

Различитост (онеобичавање у односу на очекивани приповедни 
ток) у изразу Андонија Рафаила огледа се у томе што смртно страдање 
Лазарево упоређује са мученичком смрћу Светог Нестора, савременика 
цара Диоклецијана и духовног ученика Светог Димитрија.22 Онеобича-
вање не представља довођење у корелацију описа смрти српског кнеза 
са хагиографским подацима о светом великомученику – јер и сам кнез 
Лазар то јесте, већ се ауторска инвенција огледа у међутекстовном пове-
зивању ова два свеца. Директног подражавања нема, а евокација има 
дубљу семантичку носивост. 

Примарно сагласје које треба истаћи јесте храброст слабијег да се 
супростави јачем, јер то јаче представља зло (самог нечастивог) и из тог 
разлога се против њега треба борити. Паралела није директна, већ оквир 
који ове две сцене чини „истима у својој различитости” јесте бинарна 
опозиција великог и малог – велико (бројна војска Муратова или 
физички импозантан Диоклецијанов војник) насупрот малом (војска 
кнеза Лазара и Свети Нестор). Велико (или бројно) у световним катего-
ријама речено, на духовном плану има дијаметрално супротан карак-
тер, будући да величина означава тек квантитет, али не и целовитост 
– велико није истовремено испуњено врлином, већ је слика одсуства 
вредносних критеријума. 

Попут кнеза Лазара, који свесно одлази у подвиг борбе против 
Османлија – еманције зла с намером да заузме (обузме) читав свет, 
млади Нестор супротставља се појединцу – симболу распусне и сурове 
Диоклецијанове власти – ратнику Лију, предимензиониране спољашњо-
сти. Диоклецијанова љубав према Лију објашњена је разлозима демоно-
лошког порекла: „Пошто сам цар бејаше ненасит крволок, он и љубљаше 
таквога човека који сву своју телесну снагу управи на проливање крви 
људске” (Justin Popović 2016).

Суочавање оваплоћења зла у великом и снажном телу, са снагом 
добра – духовно узраслом телу Несторовом, завршава се победом добра. 
Оваквом расплету претходи Несторова молитва Богу, као и захтев да се 
његов духовни учитељ, вечно живи Свети Димитрије, укључи у моли-
твени низ ради његовог спасења. Богом надахнута снага Несторова 
надвладава ону која од Бога не долази, што чини и интертекстуалну везу 
са старозаветном причом о Давиду и Голијату (1 Sam 17). 

Несторова победа уз духовну подршку Светог Димитрија има епи-
лог који у овосветовним категоријама може имати негативну конотацију, 
јер „цар нареди те светог Димитрија копљем избодоше, а светог Нестора 

22 О светом мученику Нестору више у Житијима светих за месец октобар (27. октобар) 
– Јустин Поповић 2016. 
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мачем посекоше” (Justin Popović 2016). У хришћанском поимању ствар-
носних дешавања, реч је о сасвим другачијем приступу фактографском 
– тумачено са духовног аспекта: „И сада они обојица примају од Подвиго-
стројитеља Христа венце победе у Царству небеском” (Justin Popović 2016). 

Код осталих аутора који су писали о Светом кнезу Лазару и поред 
различитости у детаљима које се могу приписати ауторској инвенцији, 
предоминантан је један мотив – мотив свесног (слободном вољом) ода-
браног царства небеског, уместо пролазних земаљских разлога и повода. 
Лекови којима се кнез Лазар лечи, пре него се препусти праведном Божи-
јем суду, јесу исповест, покајање, пост, сузна молитва. У савршенству 
једноставности – исправности у мислима, радњама и поступцима, овај 
хагиографски карактер старе српске књижевности пандан је невиној 
жртви у хришћанству, првим великомученицима и самом Исусу Христу. 

Уколико се и даље посматра однос фактографског и написаног, 
треба рећи да се Бог, као створитељ свега, човеку открива и кроз оно 
што човек ствара (пише у овом контексту) – уколико је написано Светим 
Духом надахнуто. Култ књиге у хришћанској космогонији произлази из 
светости Библије коју, осим што хришћани поимају као ризницу важних 
информација божанског порекла, у оквиру мистичног, литургијског 
чина, симболизује самог Сина Божијег. У овом су контексту аутор и 
житијни јунак у сагласју: не само да је житијни јунак достојан описи-
вања у тексту сакралне природе, већ је и хагиограф од Бога одабран. Да 
би написао текст достојан свеца о коме пише, он мора бити богонадах-
нут, а да би до тога дошло, нужно је да и сам буде усмерен ка есхатону. 
Када до такве хармоније дође, дешава се нешто што Данило II описује на 
следећи начин: „Јер отворићу уста моја и напуниће се од Духа од трисве-
тлога Божанства” (Danilo II 1988: 45).23

Медиевистичка литература посвећена опису смрти кнеза Лазара 
слика је подражавања суштински важне категорије у верујућем поје-
динцу – спремности на жртву ради Христове вере. Такође треба истаћи 
да је реч о богонадахнутој Речи – а таква је јер носи Истину и носећи 
Свети Дух у себи, представља извор за наратив без краја и временских 
ограничења на тему увек истог, а опет различитог појединца (или народа 
– сва српска властела учествује у сукобу са Османлијама у Косовском 
боју) који су по вољи Божијој. У случају описа смрти кнеза Лазара (меди-
евистичкој литератури) сусрећемо се са евокацијом која житијни карак-
тер поверује са мучеништвом самог Сина Божијег и првих хришћанских 
великомученика, али и подражавањем (у оба смисла и стварносном и 
наративном) са Узором коме се тежи. 

23 О богонадахнућу и средњовековним оквирима (кроз паралелу са платонизмом) 
види: Milojević 2020: 122–126 .
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Закључак
Мученичка смрт Светог кнеза Лазара описана је и у народној и сред-

њовековној књижевности, а као кључни мотив истиче се опредељење 
Светог за Царство небеско. Страдање српске властеле на Косову, у епској 
поезији, условљено начином размишљања човека из народа – узроко-
вано је Божијом љутњом због грехова почињених. Текстови старе српске 
књижевности, који описују овај догађај, као узрок страдања на Косову 
виде завист нечастивог због лепог живота у Христу, који је био засту-
пљен у српским земљама. Док народни певач осим кључног – пута ка 
спасењу, истиче мотив трагања за одсеченом главом Лазаревом, у књи-
жевности средњег века то није кључна тема, а наративне стратегије хаги-
ографа раскошније су, референтне хришћанском светом предању. 

Посебно је истакнуто Слово посвећено кнезу Лазару Андонија Рафа-
ила Епактита, о чему је у српској медиевистици мало писано. Његова 
особеност није исцрпљена барокним изразом, већ се огледа и у вишој 
разини међутекстовог повезивања. Интертекстуални кôд није дирек-
тан, већ је остварен кроз категорије великог и малог и спремности оног 
малог (слабијег) да се супротстави већем и моћнијем. И не само то – већ 
и да се на тај начин, из позиције физичке недовољности, извојује победа 
у есхатолошким размерама. 

Победа на личном и на колективном плану о којој је у писаном 
изразу епохе реч, није од овога света – представља дубљи смисао и значај 
свесне жртве – како би се остварио идеал човека средњег века (верујућег 
човека) – Царство небесеко. У земаљским категоријама речено – истиче 
се различитост у вредновању материјалног и метафизичког световног 
и духовног карактера, при чему се примат даје оном вечном, а не про-
лазном. Из тог се разлога Реч као Истина приписује писаном изразу 
средњег века, који као такав, Светим Духом надахнут, бива мотивација 
народног приповедања о мученичкој смрти Светог кнеза Лазара. 
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Snežana J. Milojević
MARTYRLY DEATH OF SAINT PRINCE LAZAR 

– THE MEDIEVIL STANDPOINT
Summary

is paper emphasizes the authority of the medieval text over the expression developed as 
a form of folk creation. Taking certain elements of medieval poetics into account – insepara-
bility of Christianity from the written text, the meta historical concept of factography and the 
sacredness of the word (Word) – this paper compares the narrative rationalization of the key 
motivational elements in the two frameworks – Saint Prince Lazar’s choice of the Kingdom in 
Heavens. Although the martyrly summary of the events of the Battle of Kosovo initiates the 
creation of numerous texts belonging to different genres, a special review of the text on Saint 
Prince Andonija Rafail Epaktit is undertaken. By building the narrative character of his text, 
Andonije Rafail intervenes as the author in multiple ways. e emphasis is on the specific-
ity of the intertextual connection during the description of the martyrly death, in a way and 
through symbols different from those used by other authors of the age who wrote about Prince 
Lazar and the Battle of Kosovo. 

Keywords: Prince Lazar, Andonije Rafail Epiktit, martyrly death, poetics

Примљен: 9. јануар 2022. године
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Вукашин Д. Милићевић1

Универзитета у Београду
Православни богословски факултет

ГОРГОНИЈА

Григорије Богослов спада у ред најзначајнијих хришћанских 
аутора касноантичке епохе, како када је реч о доктрини тако и када 
је реч о стилу. У овом раду бавим се анализом једног одељка из 
његове Беседе 8, посмртног слова изговореног у част његове сестре 
Горгоније, за који налазим како је у највећем делу релевантне лите-
ратуре погрешно превођен и интерпретиран. Та традиционално 
погрешна интерпретација текста довела је до конфузије у погледу 
разумевања ауторових теолошких ставова (у смислу покушаја да се 
у текст учитају доктрине из каснијих епоха), али и његове каракте-
ристичне теолошко-философске поетике у целости, у коју се, нала-
зим, таква интерпретација никако не може уклопити. 

 Кључне речи: Григорије Богослов, Горгонија, евхаристијски 
елементи, харизма, сакраменталност 

1. Kонтекст 
У време када је, још увек актуелна, пандемија Ковида 19 ескалирала, 

у нашој се јавности појавило више текстова који су се тицали начина на 
који новонастала ситуација погађа различите аспекте црквеног живота. 
У фокусу ове својеврсне јавне расправе нашло се питање уобичајеног 
начина причешћивања у Православној цркви (кашичицом или светом 
ложицом2), што је, с обзиром на контекст, било разумљиво и очекивано, 
али се у неким текстовима ово питање, једнако разумљиво и очекивано, 
повезивало и са питањем смисла и природе самога чина. Током расправе 
на неколико места3 поменут је и један мотив из патристичке књижев-
ности, и то са циљем да се илуструје екстремни приступ евхаристији. 
У недостатку прецизнијег термина, рећи ћу да је реч о ставу који у 

1 milicevic.vukasin@gmail.com
2 Технички литургијски термин за овај предмет јесте λαβίς (хватаљка, клешта, 

машице), а не уобичајено кашичица (κοχλιάριον), и то због снажне библијско-риту-
алне симболике коју са собом носи, уп. Ис 6, 6–7: „А један од серафима долете к мени 
држећи у руци жив угљен, који узе са олтара клештима, и дотаче се уста мојих и 
рече: ево, ово се дотаче уста твојих, и безакоње твоје узе се, и грех твој очисти се”, као 
и Ta 1996: 221. 

3 Реч је о текстовима објављеним на више медијских портала. Конкретно, епизода 
се интерпретира у текстовима Владимира Латиновића Од хране до лека: ефекти 
причешћа на телесно здравље (<https://teologija.net/od-hrane-do-leka-efekti-pricesca-
na-telesno-zdravlje/>, 25. 8. 2022) и Зорана Ђуровића Оболети од причешћа (<https://
vidovdan.org/aktuelno/zoran-djurovic-oboleti-od-pricesca/>, 25. 8. 2022), али и у мно-
гим коментарима и расправама на различитим интернет форумима. 

mailto:milicevic.vukasin@gmail.com
https://teologija.net/od-hrane-do-leka-efekti-pricesca-
https://
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евхаристијским елементима види магијско средство исцељења од здрав-
ствених поремећаја.

Сматрам како је патристички мотив о којем је реч, један одељак из 
Беседе 8 Св. Григорија Богослова, сасвим криво схваћен, и то не само у 
нашој јавној расправи већ и у добром делу референтне литературе која 
се бави делом овог значајног касноантичког писца. Ово криво схватање 
спречава да се и у овом тексту препозна суптилна и ангажована теоло-
шко-философска поетика карактеристична за аутора који заузима сами 
врх међу ствараоцима епохе. Не мање важно, текст о којем је реч сведочи 
и о томе како у конкретном књижевном делу алегорија не функционише 
као слободна интерпретација изолованог мотива независно или чак 
насупрот контексту, већ као једини начин да се изрази и опише чврста 
асоцијативна метаструктура текста.

2. Актери приче
Григоријева Беседа 8 посмртно је слово изговорено у част његове 

сестре Горгоније, а мотив о којем је реч једна је епизода из њенога живота4. 
Пре него што пређем на сами текст, упутно је дати неколико пода-

така о писцу, контексту и главној јунакињи.
Св. Григорије Богослов (329/330–390), познат и као Назијанзин 

(према месту порекла) или као Григорије Цариградски (с обзиром на 
то је да је у периоду 379–381. био на позицији архиепископа никејске 
фракције у Цариграду), један је од најзначајнијих византијских цркве-
них отаца. О томе, између осталог, сведочи и епитет богослов који, поред 
њега, византијска црквена традиција уз име ставља још само апостолу и 
еванђелисту Јовану и Симеону Новом Богослову5. Поред тога, Григорије 
се у Православној цркви поштује и као један од свете тројице јерараха 
(са Св. Василијем Великим и Св. Јованом Златоустим), док је у Римокато-
личкој цркви он један од учитеља цркве (doctor ecclesiae). 

Григорије је рођен је у аристократској хришћанској породици из 
кападокијског града Назијанза6. Његов отац, Григорије Старији, био је 
веома угледни грађанин који се у хришћанство обратио у зрелим годи-
нама, под утицајем супруге Ноне, да би убрзо затим постао и локални 
епископ. Заједно са земљаком и пријатељем Василијем7, млади Гри-
горије стекао је врхунско образовање – школовао се у Кесарији Капа-
докијској, Александрији и Атини, код чувеног Проересија, најбољег 
ретора епохе. У Атини је са Григоријем и Василијем студирао и Јулијан, 
потоњи цар (Апостата, 361–363). Био је кратко епископ кападокијског 
4 Цитираћу према француском критичком издању, објављеном у едицији Source Chré-

tienne (SC) под бројем 405: Grégoire de Nazianze: Discours 6–12, Paris: Les éditions du 
cerf, 1995. 

5 Премда је у његовом случају реч о иницијално погрдном надимку, в. Alfejev 2001: 438.
6 Најсвеобухватнији приказ његовог живота и рада јесте дело John McGuckin, Saint 

Gregory of Nazianzus: An Intellectual Biography, New York: St Vladimir’s Seminary Press, 
2001. 

7 Св. Василије Велики, архиепископ кесаријски (330–379).
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градића Сасиме, потом је помагао оцу у Назијанзу, да би на врхунцу 
црквене каријере служио као архиепископ присталица никејске теоло-
гије у престоници. На Другом васељенском сабору 381, којим је испрва 
председавао, подноси оставку, разочаран у црквено-политичко сплетка-
рење сабраће епископа, и повлачи се у своје родно место. У Назијанзу се 
најпре старао око организације локалне цркве, да би се потом посветио 
књижевном раду, што се знатним делом састојало и од редактуре њего-
вог до тада већ обимног дела. 

Григорије је извесно најбољи стилиста византијске патристике који 
у погледу језика стоји раме уз раме са најбољим класичним ауторима. 
Његова дела, беседе, писма и интроспективна поезија, остала су, поред 
списа класичних ретора, узори за потоње византијске писце.

Све што знамо о Григоријевој сестри Горгонији заснива се на сведо-
чанствима која је о њој оставио он сам, при чему је надгробна беседа сва-
како најзначајнији извор (уп. Kalve-Sebasti 1995: 57; Mekgakin 2001: 4–5; 
26–30). Горгонија је извесно била старија од Григорија; њену смрт истра-
живачи смештају у 369. или 370. годину, с тим да преовладава мишљење 
како Григорије није беседио приликом сахране, већ на неком од помена, 
вероватно о годишњици, у присуству својих тада већ веома старих роди-
теља8. Присуство оца који је умро 374. указује на то да је беседа свакако 
изговорена пре те године. Како је Григорије у тренутку када говори имао 
четрдесет или нешто више година, закључујемо да је Горгонија, за коју 
у беседи каже да је доживела да види унуке9, могла најраније умрети у 
својим четрдесетим, али је сасвим могуће и да је била знатно старија10. 
Живела је у Иконији, са супругом Алипијем (уп. Mekgakin 2001: 4/н.12), 
који је умро нешто мало пре ње. Изродили су петоро деце, од којих су 
нам Евгенија, Нона и Алипијана познате по имену (о сину ове последње, 
који се звао као и отац Никовул, Григорије се нарочито старао; Никовул 
је био његов ученик и коначни уређивач његових дела (Исто 6). Према 
схолиасту Илији Критском, двојица синова Алипија и Горгоније касније 
су постали епископи (Kalve-Sebasti 1995: 59). 

Григорије снажно настоји на томе да сестру представи као пара-
дигму аскезе, што је на први поглед необично, будући да је Горгонија 
живела породичним животом. Како бисмо ваљано разумели његову 
позицију, неопходно је да узмемо у обзир то да је ово период у којем 
промовисање аскетског идеала има много шире значење од из данашње 

8 Мосе, без нарочитог објашњења, каже како је беседа изговорена око 380, нешто мало 
након догађаја о којима се у њој приповеда, то јест мало након Горгонијине смрти (в. 
Mose 1975: 114). 

9 Григорије каже како је Горгонија „плод тела, децу велим и децу деце, учинила пло-
дом Духа”, Or. 8.8; SC 405, 260). 

10 Овој бих могућности дао предност и с обзиром на оно што Григорије каже у својој 
беседи. Исто, између осталог, допушта и поодмакла старост родитеља – отац је, убрзо 
након Горгоније, умро у 95. години. Мекгакин у својој хронолошкој таблици наводи 
326. као годину њеног рођења, a 369/370. као годину смрти (Mekgakin 2001: vii; ix). 
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перспективе очекиваног, како када је у питању њен садржај на личном 
плану тако и када је реч о њеној релевантности на социјалном плану11.

Наиме, у општој кризи ауторитета, што је ситуација у којој се хри-
шћанска црква нашла након константиновског обрта, све очигледнија 
немогућност да се ситуација разреши помоћу постојећих црквено-ин-
ституционалних оквира, који су се са невероватном брзином, са свим 
предностима и нарочито манама које је то носило, уклопили у римски 
политичко-административни апарат, произвела је потребу за алтерна-
тивним или корективним критеријумима ауторитета. У епохи када више 
није било тако добрих прилика за практиковање хришћанског хероизма 
кроз мучеништво, када је доба ране харизматске цркве било већ далека 
прошлост, аскеза се, сасвим на трагу доктрина које су већ били дефи-
нисали и промовисали александријски црквени учитељи Климент и 
Ориген, појављује као неопходан и поуздан знак личне посвећености у 
хришћанску мистерију и, следствено томе, ауторитета. 

О овоме имамо и литерарних сведочанстава, а вероватно најзначај-
није јесте прва хришћанска хагиографија, Живот Св. Антонија Вели-
ког, коју је написао александријски архиепископ Атанасије, Григоријев, 
могло би се рећи, теолошки узор12. Атанасијев хагиографски спис, поред 
тога што је искрени омаж великом египатском подвижнику, представља 
и програмски документ. У њему Антоније, представљен као Атанасијев 
учитељ и подржавалац, постаје гарант исправности његових теолошких 
позиција, нарочито у очима својих коптских сународника који су чинили 
апсолутну већину становника у руралном Египту и међу припадницима 
монашког покрета који у ово време буја. Атанасије у свом спису говори о 

11 Горгонијина главна врлина јесте σωφροσύνη, односно промишљеност или (архаич-
није) целомудреност. Овај термин не означава апсолутну апстиненцију од сексуал-
ног живота, већ разуман однос према свим природним импулсима, њихову разумну 
употребу, оно што су стоици означавали као у складу са природом (κατὰ φύσιν) 
или у складу са разумом (κατὰ λόγον). Следствено томе, примарни циљ аскезе није 
чистота, већ, поново блиско стоичком поимању, карактеристично схваћена слобода 
која се у коначном поистовећује са врлином. Григоријев приказ сестриног живота 
у том смислу представља сведочанство првога реда о овом изворном хришћанском 
концепту целомудрености: „Целомудреношћу се толико истицала и толико је све 
превазишла... Јер ум је оно што нетремице бди и над браком, и над девственошћу, 
и што их као какав материјал обликује у рукама уметника Логоса саздајући врлину. 
Тако и Горгонија, будући са телом свезана, није зато и од Духа била одвојена, нити 
је зато што је мужа за главу имала ону прву главу пренебрегла; већ је, пошто је мало 
послужила свету и природи, онолико колико то закон тела заповеда – или пре онај 
који је закон телу дао, Богу целу себе посветила. А најлепше је и најузвишеније то 
што је и мужа навела да је следи, па је у њему, уместо неприличног владара, стекла 
доброга сатрудника.” (Or. 8.8; SC 405, 258–260) О утицају стоичке етике на хришћан-
ско схватање сексуалности видети Ven 2012: 20-22 et passim.

12 Атанасију је посвећена Григоријева Беседа 21 (In laudem Athanasii, PG 35.1082–1128) 
у којој, између осталог, он каже како је Атанасије, пишући Живот Антонијев, „у 
облику приповести, дао закон усамљеничког живота” (Or. 21, PG 35.1088А). Када је 
реч о тексту Vita Antonii, в. српско издање, које садржи увод, изворни текст, превод и 
коментаре Данијела Дојчиновића: Атанасије Александријски, Живот Св. Антонија, 
Бања Лука: Филолошки факултет, 2014. 
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аскези као о мучеништву савести13, са очигледном намером да у погледу 
симболичког ауторитета између мученика и њему савремених аскета 
стави знак једнакости. 

Слично Атанасију чини и Григорије који ће, након његове смрти 
(373), уз Василија Кесаријског, постати вођа теолошких никејаца. Управо 
њему треба приписати највише заслуга и за коначну победу ове партије, 
нарочито када је реч о идејном плану. 

Но, идејни план свакако није био једино поље борбе. Градећи, кроз 
неколико беседа (уп. Mekgakin 2001: 168)14, култ своје породице, Григо-
рије тиме заправо прибавља додатну и важну легитимацију својих тео-
лошких позиција. И не само теолошких; наиме, након немилог искуства 
у вези са његовом оставком и уопште црквеном политиком15, Григорије 
је имао потребу да одбрани и своје моралне позиције. О овоме највише 
сведочи његова поезија, али је исто настојање свакако оставило трага и 
на коначној редакцији раније насталих списа, па тако и ове беседе.

3, Текст
Вратимо се сада спорном одељку Григоријеве беседе. 
Реч је, заправо, о седамнаестом и осамнаестом параграфу, делу тек-

ста у којем је описана Горгонијина тешка болест и чудесно исцељење16. 
Према уобичајеној интерпретацији нашег одељка, Горгонија је, у 

тренутку очајања изазваног тешком болешћу, током ноћи дошла у ико-
нијску саборну цркву тражећи исцељења. Њена молитва достигла је 
кулминацију у једном, без задршке се може рећи, бизарнoм чину. Она 
се, наиме, од главе до пете намазала евхаристијским даровима, и то нага. 

Када сам се по први пут сусрео са овом чудном причом, на ум су 
ми најпре пала наизглед банална питања техничке природе. Наиме, да 
би оно што сугерише већина преводилаца и тумача овог текста било 

13 ...μαρτυρῶν τῇ συνειδήσει, в. Vita Antonii 47, 2014: 157–158. Овде ваља обратити пажњу 
и на то да V. Burus (2006: 155–156 et passim) у својој анализи Григоријеве беседе о 
Горгонији полази од аналогије између мартирологија и женских хагиографија, твр-
дећи како је једини начин да се истакне херојство жене у перспективи вере то да се 
она прикаже као симболичка мученица. Из истог периода и сличне природе јесте 
још један кодни назив за практиковање аскезе – апостолски живот. Овако се нази-
вају чак и најекстремнији видови аскетизма који, извесно је, са апостолима немају 
никакве везе, чак ни посредне. Уколико је, како нам показује Нови Завет, парадигма 
апостолског живота самопрегорно сведочење и проповедање Еванђеља, оправдано 
је запитати се шта се то у 4. веку догодило па да се апостолски живот поистовети са 
радикалним антисоцијалним аскетизмом, какав срећемо у Житију Афуа из Пемдје, 
то јест Оксиринха (Florovski 1975: 110–111). 

14 Реч је о беседама у част брата Кесарија (7), Горгоније (8) и Григорија Старијег (18). 
15 Ово друго пратило га је безмало од почетка његове црквене каријере, а у периоду 

када је говорио погребне беседе нарочито је актуелна била афера у вези са његовим 
избором за епископа у Сасими 372, (уп. Mekgakin 2001: 191 ff). 

16 Прича о болести и исцељењу представља врхунац читаве повести, што постаје још 
очигледније уколико је упоредимо са сличним мотивом који налазимо у Григори-
јевој Беседи 18, изговореној приликом погреба Григорија Старијег. Но, овоме ћу се 
вратити нешто касније.
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уопште могуће, потребно је да су у иконијској цркви, усред ноћи, на 
олтару (=часној трпези), стајали евхаристијски дарови, и то, по могућ-
ству, у форми на коју смо данас навикли, дакле, помешани хлеб и вино у 
евхаристијској чаши. Но, то из више разлога напросто није могуће.

Најпре, сви древни обреди, баш као и савремена литургијска пракса, 
подразумевају да се све што остане од евхаристије никако не оставља на 
олтару, већ да се одмах након чина до краја употреби, и то не на олтар-
ском столу (часној трпези), већ у нарочитој просторији или месту. Поред 
тога, мешање евхаристијских елемената хлеба и вина ради причешћа 
верника уз помоћ кашичице постало је пракса много касније од времена 
у којем су живели Григорије и Горгонија, а исто важи и за чин њиховог 
употребљавања након евхаристије који су вршили клирици, при чему су 
им често, када је реч о евхаристијском хлебу – уколико га је било много, 
помагала и деца (уп. Ta 1996a: 224)17. 

Неки аутори, руководећи се вероватно савременом праксом, говоре 
како је могуће да је реч о евхаристији која се чувала ради причешћа боле-
сних (Mekgakin 2001: 29/н. 113)18. Заиста, данас се углавном, управо на 
часној трпези, у нарочитој посуди – дарохранилници, чувају исушени 
комадићи евхаристијског хлеба, претходно често накапани евхари-
стијским вином, који се тек непосредно пред употребу поново натапају 
вином. На сличан начин, али само у току Великог поста, чува се и евха-
ристија за такозвану Литургију раније освећених дарова, чин причешћа 
који се врши заједнички у цркви, у великопосне дане када се иначе не 
служи литургија. 

Но, и један и други обичај у овом облику настали су много након 
времена у којем је живео Григорије Богослов. Најпре, како је већ речено, 
први сигурни помен причешћа болесних помешаним евхаристијским 
елементима из седмог је века, а исто важи и за први помен Литургије 
пређеосвећених дарова (Fristoun 1917: 84). Такође, неколико извора који 
су понекад интерпретирани тако да указују на стално присуство освеће-
них евхаристијских елемената у цркви, на њихово ритуално чување, из 
периода од 4. до 6. века, углавном су метафоре које се односе на вршење 
евхаристије19. У Григоријево време јесте постојао обичај да се, у дане када 
нема евхаристије, верници, често сами, причешћују сачуваном евхари-
стијом од последње литургије, али је такво причешћивање, као и при-
чешћивање болесних којима би причешће било донесено, увек вршено у 

17 Први сигурни помен мешања евхаристијских елемената, у конкретном случају при-
ликом причешћа болесника, долази из 7. века, Исто. 

18 Да би избегао контрадикцију, јер с правом тврди како Горгонија није била крштена 
у време догађаја у иконијској цркви, Мекгакин каже како су евхаристијски елементи 
чувани у цркви. Чак иако занемаримо текстуалне разлоге због којих је јасно да о 
овоме не може бити речи, ово је готово немогуће и из историјских разлога, о чему 
више у тексту изнад. 

19 Као, примера ради, код Оптата Милевијског, место где обитава тело Христово 
(De Schis. 6.1, PL 11.1066A). Детаљну анализу свих извора даје Fristoun 1917: 106–119. 
Фристоун закључује да, иако се може претпоставити да је евхаристија на неки начин 
чувана, нема основа да се закључи како је то било у цркви. 
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приватним просторијама, домовима или монашким келијама20. Такође, 
у свим је овим случајевима извесно реч била о освећеном хлебу (Fristoun 
197: 118–119). 

Поред свега, да се тако нешто десило у Горгонијином случају21, изве-
сно је да би Григорије то и поменуо, али у томе не би било ничега не-
обичног – а његова је беседа управо фокусирана на оно необично, одно-
сно чудесно у вези са сестром и њеним исцељењем.

Дакле, тешко је замислити да је, усред ноћи, на часној трпези ико-
нијске цркве Горгонија могла наћи евхаристијске елементе, то јест осве-
ћени хлеб и вино, па да се њима помазала. 

Но, најснажнији аргумент против бизарног тумачења одељка из 
Григоријеве беседе о Горгонији јесте сам текст. Већ сам рекао и то да 
налазим како је, на општем плану, бизарно тумачење спорно зато што 
спречава да се у тексту виде и разумеју различити теолошко-философ-
ски, херменеутички, па чак и ангажовани нивои значења које он садржи. 
Григорије јесте био генијални хришћански ексцентрик, интелектуални 
мистик, али ове његове црте према било каквом промовисању баналног 
сујеверја – што би ова прича, овако схваћена, свакако морала бити – 
стоје у односу међусобне супротности и искључивости. 

Како бих показао у чему је ствар када је реч о самом тексту дајем 
најпре што је могуће дословнији превод спорног одељка22, праћен извор-
ним текстом у напомени, након чега ћу понудити и своје тумачење. 

А шта је учинила ова велика и онога највећег достојна душа, какав је то лек 
своме страдању нашла? Овде већ ступамо у оно забрањено. Одуставши од 
свега другог, она прибегава свеопштем лекару, и то у невреме, током ноћи, 
када је болест мало попустила, са вером припада жртвенику и ономе који 

20 Француски и енглески превод чак директно сугеришу како је Горгонија понела 
евхаристију са собом: „Puis, comme sa main avait sans doute mis en réserve un peu 
des antitypes du précieux corps et du précieux sang...” (SC 405, 287); „...having privately 
stored away some of the sacraments of the precious body and blood [of Christ], and she now 
mingled them with her tears” (Nazianzus 2006: 72–73). С обзиром на проблем у вези са 
чувањем евхаристије о којем је било речи у тексту – то јест чињеницу да у периоду 
о којем је реч извесно није било мешања евхаристијских елемената, француски 
коментатор изражава чуђење у вези са тим што Григорије овде помиње предобрасце 
у множини (дакле, хлеб и вино), али не преиспитује превод, већ решење тражи у 
томе да Григорију практично припише средњовековно учење о конкомитанцији (SC 
405, 286–287/н. 2). 

21 Што би било незамисливо и с обзиром на чињеницу да она у време ових догађаја није 
била крштена, о чему ће бити речи даље у тексту. 

22 Седамнаести одељак, који садржи опис Горгонијине болести, није релевантан за 
даљу расправу, са изузетком констатације да се чинило како зло које је спопало 
Горгонију није било људско (οὔκ ἀνθρώπινον ἐνομίζετο, 284), што би могло бити у 
функцији појачавања паралеле са новозаветним личностима, женама које је исцелио 
Исус, попут кћери жене Хананејке која је боловала јер ју је „много мучио ђаво” (Мт 
15, 22–28) или жене која је боловала од течења крви, коју Григорије експлицитно и 
помиње. На жену Хананејку с правом упућује и Terston 1910: 279, и то управо због 
евхаристијских мрвица (о чему ће бити речи даље у тексту), имајући у виду њене 
речи упућене Исусу да и пси једу од мрвa што падају са трпезе господара њихових 
(Мт. 15, 27). 
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се на њему слави вапије силним гласом, сетивши се свакога зазива и сваке 
пројаве његове силе (а била је вична и старом и новом [завету]). Коначно, 
она се благочестивом неком и красном бестидношћу обесрамљује и подра-
жава ону која је крајевима одеће Христове исушила течење крви. И шта 
чини? На жртвеник полаже своју главу, све једнако вапијући, и обилним 
га сузама облива, попут оне што је тако исто некад са Христовим ногама 
учинила, решена да не оде пре него што оздрављење задобије. И потом, 
овим леком који је из ње [то јест, својим сузама] све тело помазује23; а ако 
шта од предобразаца часнога тела и крви рука њена уризничи, и то се [у 
њој] натопило сузама; и (о, каквога ли чуда!) отиде, осетивши одмах изба-
вљење и лакоћу у телу, души и уму, и примивши очекивану плату за своје 
надање; ето како je чврстином душе и ону телесну стекла. Велике су ово 
ствари, велике и нелажне! Верујте у ово сви, и болесни, и здрави; једни да 
у здрављу останете, други да оздрављење добијете. А да ова прича није 
хвалисање, јасно је и по томе што сам док је била жива ћутао, а сада вам 
откривам; знајте добро да ни сада ово не бих објавио да ме није обузео 
страх од тога да овакво чудо остане сакривено и верујућим, и неверујућим, 
и овим садашњим, и оним будућим.24 

Ово је, дакле, текст, преведен што је могуће буквалније. А сада ћу 
покушати да даље образложим алтернативе његовој уобичајеној интер-
претацији, и то како с обзиром на сами текст тако и с обзиром на нешто 
шири контекст.

Када је у питању текст, изгледа да се овде суочавамо са ситуацијом 
која одговара оној пословичној, наиме, да се од дрвећа не види шума. Јер 
у Григоријевом фокусу овде су заправо две ситуације описане у Новом 
Завету25; он жели да повуче што је могуће директнију паралелу између 

23 Ово никако не подразумева нагост, што је јасно и из описа Исусовог помазања у 
Витанији на које текст реферише (в. напомену 28). Помазање је егзегетско-поетска 
слика која нас директно везује за новозаветни текст, али и указује на Горгонијино 
емотивно стање. 

24 „Τί οὖν ἡ μεγάλη καὶ τῶν μεγίστων ἀξία ψυχὴ, καὶ τίς ἡ ἰατρεία τοῦ πάθους; Ἐνταῦθα γὰρ 
ἤδη καὶ τὸ ἀπόῤῥητον. Πάντων ἀπογνοῦσα τῶν ἄλλων, ἐπὶ τὸν πάντων ἰατρὸν καταφεύγει, 
καὶ νυκτὸς ἀωρίαν τηρήσασα, μικρὸν ἐνδούσης αὐτῇ τῆς νόσου, τῷ θυσιαστηρίῳ προσπί-
πτει μετὰ τῆς πίστεως, καὶ τὸν ἐπ’ αὐτῷ τιμώμενον ἀνακαλουμένη μεγάλῃ τῇ βοῇ, καὶ 
πάσαις ταῖς κλήσεσι, καὶ πασῶν αὐτὸν τῶν πώποτε δυνάμεων ὑπομνήσασα (σοφὴ γὰρ 
ἐκείνη καὶ τὰ παλαιὰ καὶ τὰ νέα), τέλος εὐσεβῆ τινα καὶ καλὴν ἀναισχυντίαν ἀναισχυντεῖ· 
μιμεῖται τὴν τοῖς κρασπέδοις Χριστοῦ ξηράνασαν πηγὴν αἵματος. Καὶ τί ποιεῖ; τῷ θυσια-
στηρίῳ τὴν κεφαλὴν ἑαυτῆς προςθεῖσα μετὰ τῆς ἴσης βοῆς, καὶ δάκρυσι τοῦτο πλουσίοις, 
ὥσπερ τις πάλαι τοὺς πόδας Χριστοῦ καταβρέχουσα, καὶ μὴ πρότερον ἀνήσειν ἢ τῆς ὑγι-
είας τυχεῖν ἀπειλοῦσα· εἶτα τῷ παρ’ ἑαυτῆς φαρμάκῳ τούτῳ τὸ σῶμα πᾶν ἐπαλείφουσα, 
καὶ εἴ πού τι τῶν ἀντιτύπων τοῦ τιμίου σώματος ἢ τοῦ αἵματος ἡ χεὶρ ἐθησαύρισεν, τοῦτο 
καταμιγνῦσα τοῖς δάκρυσιν, (ὢ τοῦ θαύματος!) ἀπῆλθεν εὐθὺς αἰσθομένη τῆς σωτηρίας, 
κούφη καὶ σῶμα, καὶ ψυχὴν, καὶ διάνοιαν, μισθὸν ἐλπίδος λαβοῦσα τὸ ἐλπιζόμενον, καὶ 
τῇ τῆς ψυχῆς εὐρωστίᾳ κομισαμένη τὴν τοῦ σώματος. Ταῦτα μεγάλα μὲν, οὐ ψευδῆ δέ. 
Τούτοις πιστεύετε ἅπαντες, καὶ νοσοῦντες, καὶ ὑγιαίνοντες· ἵν’ οἱ μὲν ἔχητε τὴν ὑγίειαν, οἱ 
δὲ ἀπολάβητε. Καὶ ὅτι μὴ κόμπος τὸ διήγημα, δῆλον ἐξ ὧν ζώσης κατασιγήσας, νῦν ἐξεκά-
λυψα· καὶ οὐδ’ ἂν νῦν ἐδημοσίευσα, εὖ ἴστε, εἰ μή τις ἔσχε με φόβος θαῦμα τοσοῦτον κατα-
κρύψαι καὶ πιστοῖς καὶ ἀπίστοις, καὶ τοῖς νῦν καὶ τοῖς ὕστερον” (Or. 8.18, SC 405, 284–286).

25 Исцељење жене која је боловала од течења крви (Мт. 9, 20-22; Мк. 5, 25–34; Лк. 8, 
43–48 и Лк. 7, 36–50), као и повест о Исусовом помазању у Витанији (Мт. 26, 6–13; 
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онога што је Горгонија учинила са ова два догађаја и представи их као 
потпуно аналогне. Оно што их у том смислу повезује јесу мотиви додира, 
помазања и суза, као и оно што је уследило као чудесна последица Горго-
нијиног поступка. Тако, Горгонија главу полаже на жртвеник, она га се 
дотиче попут крвоточиве жене која се на исти бестидан начин, с леђа, 
дотакла Исуса. Потом се сва облива или помазује сузама, обливајући тако 
свакако и жртвеник на који је положила главу као на Христове ноге, попут 
жене из Витаније. У самом тексту нема никакве референце на наготу 
(нити је новозаветни обрасци подразумевају), осим ако тако не протума-
чимо бестидност, што је поприлично натегнуто, јер већ имамо примарни 
фокус бестидности, то јест полагање главе на жртвеник, а што је управо 
у складу са новозаветним обрасцима. Но, чак и да је тако, поента се не 
мења, али треба рећи да насупрот било каквој интерпретацији у правцу 
наготе одлучно стоји и оно што сам Григорије каже у петнаестом одељку 
исте беседе: Горгонија је из благочестивог стида одбијала да се обнажи чак 
и у сврху лечења изранављеног тела након што је настрадала приликом 
инцидента са побеснелим мазгама (Or. 8.15; SC 405, 280). 

Даље, начин на који Григорије уводи у своје казивање предобрасце 
или антитипове тела и крви Христове такав је да се не може ни на који 
начин одржати мишљење како су они главна тема овога одељка. Он 
заправо успоставља дистанцу, говорећи као да ни сам није у потпуности 
сигуран да ли је ту ичега од евхаристијских дарова уопште и било (καὶ εἴ 
πού...). Такође, он не говори о евхаристијским даровима, већ о нечему од 
њих (τι τῶν ἀντιτύπων)26, што значи да су по свој прилици, уколико их 
је било, у питању остаци од евхаристије чијег присуства, мислим, Гор-
гонија сама вероватно није била свесна када је своју главу положила на 
жртвеник (попут мрвица у антиминсу или капљица које се нехотично 
по њему понекад излију, с обзиром на данашњу праксу27; ако узмемо у 
обзир да је у оно време дарова у смислу количине било више, отуда расте 
и могућност присуства остатака на жртвенику)28. 

Мк. 14, 3–9; Јн. 12, 1–8). В. и напомену 25. у вези са референцом на повест о жени 
Хананејки. 

26 Ове кондиционале увиђа, чини се, само немачки преводилац (Gregor von Nazianz 
1928: 246). Међутим, чини се да ни он, као ни руски преводилац, не увиђа да су пред-
обрасци (τὰ αντίτυπα) технички термин за евхаристијске дарове, па зато прибегавају 
епегзегези у преводу: “...von dem verheißenen Geheimnis...” (Исто); овде буквално, уво-
дећи нови калк: „...что могла рука собрать вместообразных честного Тела и Крови...” 
(Bogoslov 1 2007: 158). Када је реч о значењу антитипова, важно је напоменути да код 
писаца епохе којој припада Григорије, овај појам, како рекох, по правилу указује на 
освећене евхаристијске елементе који се примају као залог и предобрасци есхатоло-
шке пуноће (типично, код Кирила Јерусалимског: „заповеђено нам је да окусимо не 
од хлеба и вина, већ од предобрасца часнога тела његовог и крви”, Catech. 23.20, PG 
33.1124BC), док код писаца каснијих векова (од 6. века) предобрасци по правилу озна-
чавају евхаристијски хлеб и вино пре освећења (в. Lemp 1961: s.v. ἀντίτυπος/ἀντίτυπον) 
За помоћ при анализи немачког превода захваљујем се колеги Марку Вилотићу. 

27 Данас се евхаристија, према византијској традицији, по правилу служи на нарочи-
том платну – антиминсу. 

28 Оваква интерпретација потпуно је у складу са Терстоновим луцидним увидима 
(Terston 1910: 278), који међу тумачима овога одељка представља скоро па усамљен 
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Дакле, помињањем могућег присуства трагова евхаристијских еле-
мената Григорије на првом месту појачава недвосмислено јасну ана-
логију између Горгоније и новозаветних личности и чудесни карактер 
читавог догађаја, што је у управо у фокусу његовог излагања (жртвеник 
означава онога који се на њему слави, а могуће невидљиво присуство 
антитипова тела и крви то значење само појачава).

Даље, могући „контакт” Горгонијине руке са остацима евхаристије 
Григорије описује глаголским обликом ἐθησαύρισεν, чиме се отписује 
свака могућност расипања, поготово са било каквом бласфемичном 
конотацијом (што би свакако било некакво мазање евхаристијским еле-
ментима). Ризничење (у питању је аорист глагола θησαυρίζω29) о којем 
је овде реч отуда, сматрам, може значити две ствари. Најпре, могуће је 
да се Горгонија несвесно причестила остацима евхаристије. То што је 
субјекат у делу реченице који се тиче дарова њена рука (дакле, ἡ χεὶρ у 
номинативу, па још са чланом), може да указује на то како је овај чин, 
уколико је до њега дошло, био мистично искуство у којем је, сагласно 
свему претходном, Горгонија била руковођена свише. Такође, могуће 
је, мада мање вероватно, да је Горгонија, одлазећи из цркве, понела са 
собом невидљиве остатке евхаристије (онда би се ризничење могло разу-
мети тако да упућује на некакав залог за будућност). 

Коначно, како год да разумемо ризничење, суштина је у томе што 
могућност да су се у Горгонијиној руци невидљиви остаци евхаристије 
натопили сузама (пошто је она сва била њима обливена) само појачава 
основно егзегетско усмерење читаве приче и аналогију са новозаветним 
личностима.

Да бисмо разумели зашто о свему овоме Григорије говори на овакав 
начин, потребно је да узмемо у обзир нешто шири контекст. Горгонија, 
у време када су се збили чудесни догађаји о којима Григорије говори, 
по свој прилици још увек није била крштена30. Међутим, говорећи о 

случај. 
29 Terston (1910: 278) скреће пажњу на то да употреба аориста указује на моменат неоче-

киваног, то јест на то да било какав план или намеру овде треба отписати – Горгонија 
није дошла у цркву са намером која је на било који начин укључивала евхаристијске 
елементе. Поред тога, мислим и да то што је субјекат у делу реченице који описује 
догађај њена рука (ἡ χεὶρ) иде директно у прилог ономе што сам већ рекао – да Горго-
нијa, наиме, могућег присуства евхаристије уопшште није била свесна. 

30  Интерпретатори се не слажу у вези са оквирним датовањем Горгонијиног крштења. 
Француски превод и коментари који прате критичко издање текста сугеришу да је 
Горгонија била крштена пре догађаја који су описани у 20–21. параграфу беседе, те 
да је инсистирала само на томе да се пре њене смрти обави крштење њенога мужа (в. 
Or. 8.20; SC 405, 290–291/н.5). Оно што наводи оваквом читању, чини се, јесте то што 
у четрнаестом параграфу, славећи Горгонијине врлине, Григорије, између осталог, 
кличе: „О, какве ли чистоте након купељи…” [῎Ω τῆς μετὰ λουτρὸν ἁγνειάς...], (Or. 8.14; 
SC 405, 276–277. Купељ или бања, односно λουτρόν, уистину јесте технички термин 
за крштење. Дакле, следи да, пре него што ће проговорити о кључним епизодама 
из живота своје сестре, Григорије већ помиње њено крштење – но, ово никако не 
мора да значи како он хоће да каже да је крштење претходило ономе што у тексту 
следи. Управо супротно, Григоријев усклик може се разумети и тако да најављује 
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њеном крштењу у двадесетом одељку беседе, он веома директно и смело 
каже како је тај чин заправо био само печат, а не харизма јер је она већ 
раније задобила поновно рођење од самога Духа пошто је сав њен живот 
био двострука тајна очишћења и усавршења (πᾶς ὁ βίος κάθαρσις ἦν αὐτῇ 
καὶ τελείωσις). Очишћење и усавршење практично су технички сакрамен-
тални термини; они означавају свете тајне крштења и потврде (миропо-
мазања), а Григорије хоће да каже да је у Духу Горгонија и пре свога фор-
малног крштења већ била крштена и усавршена, на шта директно указује 
и чудесни догађај у иконијској цркви. Јер поред централног фокуса на 
новозаветне догађаје, у опису овог догађаја присутни су и светојинске 
слике и концепти, и то: обливање сузама и технички термин помазање, 
што указује на крштење и потврду, као и мистично и невидљиво прису-
ство нечега од евхаристије. У том смислу, када би у тексту и било спо-
мена о наготи, и тај би се моменат лако могао разумети с обзиром на 
оновремену обредну дисциплину у погледу крштења. Но, већ сам навео 
разлоге због којих мислим да је увођење наготе у причу епегзегеза про-
изведена иницијалним неразумевањем текста. А о томе да читав догађај 
у иконијској цркви Григорије жели да представи и као сакраментални 
чин говори и уводна Григоријева опаска да се овом причом ступа у домен 
забрањеног за који треба да важи disciplina arcani.

4. Закључак
О чему је онда заправо реч?
Погрешно би било схватити Григоријеву причу о сестри Горгонији 

као биографску приповест. Она то није, како с обзиром на захтеве жанра 
оно што следи. Како год, француски преводилац (и енглески, и немачки, в. Nazianzus 
2006: 73; Gregor Von Nazianz 1928: 246) фразу којом почиње двадесети параграф: 
„Αὐτῇ μὲν οὖν ὑπόγυιον τὸ τῆς καθάρσεως καὶ τελειώσεως ἦν ἀγαθόν” преводи тако да 
указује на то како је Горгонија недавно (али свакако пре онога што следи, то јест пре 
крштења њеног мужа) примила крштење: „Elle possédait assurément depuis peu elle-
même le bienfait de la purification et de la perfection”. Међутим, истраживачи који су 
се бавили Григоријевом поетиком у овој беседи (Mossay 1971: 115; Burus 2006: 164–
165) с правом наглашавају (иако се не баве питањем тачног превода текста) како је 
тема читавог одељка који говори о Горгонијиној смрти (параграфи 20 и 21) заправо 
узрочно-последична веза између тајне крштења и блажене смрти. Такође, премда 
је ὑπόγυιον заиста исправно превести и као недавно, чини се да текст има много 
више смисла (нарочито с обзиром на оно што следи, о чему ћу више рећи у тексту 
изнад) уколико би се ὑπόγυιον превело као близу, при руци, на шта, по свему судећи, 
сугерише и руски преводилац из деветнаестог века када каже да је „для нее готова 
была благодать очищения и освящения” (Bogoslov 1 2007: 158). Стога бих закључио 
да је смисао Григоријеве уводне фразе двадесетог параграфа у томе да каже: 1) 
како је Горгонија својим животом већ стекла харизму крштења и конфирмације/
миропомазања; 2) како је пред смрт (формално) примљена тајна за њу била само печат; 
3) како је зажелела да свему томе придода и усавршење мужа (τοῖς πᾶσι προστεθῆναι 
ζητοῦσα τὴν τοῦ ἀνδρὸς τελείωσιν), за кога је ова тајна била и харизма и печат. Фраза 
из четрнаестог параграфа, о, какве ли чистоте након купељи, тако се директно може 
односити управо на њену смрт којом је она Богу представила савршено очишћену 
душу. Наиме, душу Григорије помиње у истој реченици у четрнаестом параграфу: „Ὢ 
τῆς μετὰ λουτρὸν ἁγνείας, καὶ τῆς νύμφης Χριστοῦ ψυχῆς ἐν καθαρῷ νυμφῶνι τῷ σώματι”. 
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тако нарочито с обзиром на личност њеног аутора. Целокупно Григори-
јево стваралаштво носи веома лични печат; приповедајући о другима, 
Григорије нам много више говори о себи, генијалном хришћанском 
ексцентрику и интелектуалном мистику. Његов поглед на свет у потпу-
ности је обликован аутентичним религијским искуством, оним што би 
се у хришћанском контексту могло назвати личним доживљајем сусрета 
са живим Богом, попут онога што се десило Павлу док је путовао за 
Дамаск (Дап. 9, 3–8), и он то и такво искуство настоји да препозна и у 
животима својих хероја. У перспективи вере овоме се искуству ништа не 
може претпоставити, а вера лишена перспективе таквог искуства веома 
лако може се изметнути у сујеверје. 

Са друге стране, сетимо се неколико опаски из текста, такво аутен-
тично религијско искуство има фундаментално значење у изградњи 
црквене заједнице. У основи, ово је павловски концепт; још апостол 
Павле говори о различитим личним харизмама које изграђују црквену 
заједницу, Тело Христово (1Кор. 12–14). Ово не само да није негација 
сакраменталног карактера човековог односа са Богом, који за традицио-
нално хришћанство има кључни значај, већ је, управо супротно, његова 
афирмација која у мистеријску реалност погружава целокупно људ-
ско биће повезујући сакраменталност и црквеност са самом људском 
природом31. У покушају да теолошки прецизно одредимо о чему је реч, 
можемо рећи како црква схваћена као мистично Тело Христово почива 
на суштинском јединству мистичних искустава сусрета са Богом, а ово 
јединство узрокује Дух Свети који таквa искуствa чини могућим. 

Стога је и повест о Горгонији још један Григоријев манифест који 
показује како се присуство божанске благодати у човековом животу 
очитује само на пољу личног искуства и подвига, што је једини рам у 
који се да сместити хришћанска визија постојања као еклисијалне или 
сакраменталне реалности. 

31 Разуме се, овде је реч о теолошком концепту људске природе. Када је реч о таквом 
свеобухватном схватању сакраменталности, скрећем пажњу на већ помињану 
епизоду из живота Григорија Старијег, за коју налазим да је сасвим аналогна причи 
којом се бавимо. Григорије Старији који је, као и Горгонија, био тешко болестан, 
усред ноћи је, уочи Васкрса, слабашним гласом позвао слугу који је бринуо о њему 
да му помогне да устане. Ту је, као и у повести о чудесном исцељењу Горгоније, и 
библијска референца; Григорије каже како је отац био попут Мојсија који се руком 
помоћника служио као старозаветни патријарх штапом (уп. Изл. 17, 5–7; 8–16). Када 
се тако придигао, Григорије Старији је „онемоћале руке подигао на молитву и тако 
савршио [συντελεῖ], или боље рећи предизтвршио [προτελεῖ] свете тајне за народ, 
изговоривши мало речи – колико је имао снаге, али је у мислима, чини ми се, био 
савршен. О, каквога ли чуда! Без олтара, а у олтару; жртвује, а нема жртвеника; 
свештеник који савршава тајну, а далеко је од дарова [τῶν τελουμένων]! А ово му се 
збило од Духа Светога, њему је било знано, иако присутнима невидљиво. Пошто је 
потом изговорио и речи благодарења, тако је, како је обичај, још и народ благословио, 
па се поново вратио у постељу и узео мало хране...” (Or. 18.29; PG 35.1020C-1021A). 
Уследио је дуго жељени сан и потпуно исцељење, па је Григорије Старији већ идуће 
недеље био у цркви са својим народом. 
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GORGONIA 

Summary
Gregory of Nazianzus is considered to be one of the most important Christian authors 

of the late antiquity, both in terms of his role in developing Christian doctrine as well as lan-
guage and literary style. In this paper I analyze one segment of his Oration 8, an encomium 
to his deceased sister Gorgonia, for which I find that is mistakenly translated and interpreted 
in the majority of relevant publications. is traditionally wrong interpretation led to confu-
sion regarding the understanding of certain theological positions of the author (his attitudes 
towards the meaning of the sacrament of Eucharist, so that medieval beliefs are oen ascribed 
to him), as well as his peculiar theological-philosophical poetics as a whole, where, I believe, 
such an interpretation cannot fit in. 

Keywords: Gregory of Nazianzus, Gorgonia, eucharistic elements, charism, sacramentality
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ПРЕФИКС МЕТА У ТЕОРИЈАМА УМЕТНОСТИ

Од педесетих година XX века присутан је нагли пораст упо-
требе префикса мета (гр. мετά, означава промену места, реда, 
стања, природе) у књижевним теоријама и теоријама визуелних 
уметности. Овај рад преиспитује термине који садрже овај пре-
фикс у теоријама уметности: метатекст, метафикција, метаслика, 
метамедији и метафилм. Овај рад тежи да изолује основне посту-
лате ових теорија у циљу ближег одређивања префикса мета 
у визуелним уметностима. Полазиште проблематизације јесте 
дефиниција метатекста Жерара Женета, будући да она има нај-
ширу примену и присутно је, у већој или мањој мери, у дефиници-
јама њему сродних термина. Сви ови термини начелно се користе 
да означе она уметничка дела у којима је дошло до својеврсне про-
мене стања или места, дела која заузимају критички став према 
другим делима, или у којима је присутна нарочита самосвест или 
самореферентност. Проблематизовање узима у обзир критичка 
промишљања референтних теоретичара и конкретне примере 
уметничких дела која се могу сматрати егземпларима дефиниција. 
Испитивање ових појмова показује да, упркос њиховим разли-
читим интерпретацијама, она увек стоје да означе она дела која 
карактерише стварање другог представљачког нивоа, који не мора 
бити садржан у самом делу већ може бити спољни свет, чиме она 
свесно померају границу између уметничког дела и реалности.

Кључне речи: метатекстуалност, метафикција, метаслика, 
метамедији, метафилм, самореферентност, ауторефлексивност

1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА
Од педесетих година XX века присутан је нагли пораст употребе 

префикса мета у различитим уметничким теоријама. Њега налазимо у 
теорији књижевности, у терминима метајезик, метатекстуалност, мета-
комуникација, метафикција, налазимо га и у области визуелних уметно-
сти у виду метаслика, метамедија, метатеатра и метафилма. Савремене 
употребе префикса мета (гр. мετά) означавају промену места, реда, 
стања, природе; као и за, иза, после, по. Аронсон (Jeff Aronson) пружа 
темељан осврт на овај термин (вид. 2002: 1022). Он разликује неколико 
оригиналних, класичних значења грчког префикса мета, у зависности 
од тога да ли је управљао акузативом, генитивом или дативом. По њему 

1 jovanarpikulic@gmail.com

mailto:jovanarpikulic@gmail.com
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је префикс са акузативом значио улазак у или међу, у потрази за или 
након (места или времена); са генитивом усред, између или заједничко 
са; док је са дативом имао значење у друштву или више, а користио се 
и као префикс за изражавање појмова као што су дељење, усред, сукце-
сија, потрага, преокрет, док се најчешће користио да изрази промену 
(примери ове промене су речи: метаболизам, метаморфоза и метапла-
зија, итд.). Исти аутор примећује да у научном енглеском његове упо-
требе укључују „последично после”, „иза”, оно што „долази касније” 
или „мењање”. Аутор даље објашњава да је везивање префикса мета за 
филозофију дошло након позноантичке рецензије Аристотелових списа, 
насловљених Метафизика, јер се њиховој рецензији приступило након 
рецензије Аристотелове Физике. Због чињенице да се дело бавило осно-
вама филозофије, термин је погрешно протумачен као наука која прева-
зилази материјално, па је последично коришћен у том контексту, у ком 
га налазимо до данашњих дана. 

Различите теорије усмерене на уметничко стваралаштво примењују 
овај термин веома разнолико, а неслагања око његове примене налазимо 
и у оквиру исте дисциплине. Проблематизовање у овом раду ограничено 
је на дефиниције појмова које налазимо у теоријама визуелних уметно-
сти: метатекст, метафикција, метаслика, метамедији и метафилм. Oви би 
појмови могли да се подведу под кровни термин метауметност, који 
се односи на дела која „ текст умјетника или умјетнички чин показују, 
приказују или говоре о природи умјетности, умјетничком раду, свијету 
умјетности и култури”, чија је сврха „разумевање и разјашњавање при-
роде, концепта и језика умјетности” (в. Šuvaković 2005: 371). Циљ је да се 
изолују основни постулати појединачних теорија, да би се њиховим укр-
штањем и упоређивањем утврдиле сличности и разлике тумачења горе-
наведених појмова који су формирани префиксом мета. Упоређивањем 
би се добио одговор на питање да ли у овим различитим теоријама визу-
елних уметности постоје подударна становишта и тумачења префикса 
мета, тј. да ли се могу одредити основне, нужне карактеристике једног 
уметничког дела на основу којих дело може бити означено као мета-
дело. Проблематизовање обухвата теоријска промишљања референтних 
аутора и конкретне примере уметничких дела која су сами творци тео-
рија окарактерисали као оличење својих дефиниција, као и друге при-
мере на која се оне могу применити. Полазиште ових разматрања јесте 
теорија Жерара Женета о метатекстуалности, која је једнако присутна 
и у теорији текста, као и теорији визуелних уметности и која је претхо-
дила терминима метаслика, метамедији и метафилм. 

2. МЕТАТЕКСТ
Метатекстуалност је термин Жерара Женета (Gérard Genette), 

настао на основама теорије интертекстуалности Јулије Кристеве 
(Юлия Кръстева), према којој сваки књижевни текст у себе апсор-
бује раније тако да он чини један мозаик различитих цитата и клишеа 
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(Bužinjska, Markovski 2009: 363). Женет теорију Кристеве проширује 
дефинисањем конкретних веза између два текста, текста предлошка – 
хипотекста и његових другостепених деривата, од којих је метатекст 
само један дериват који је најчешће означен као „коментар” (Ženet 1997: 
4). Однос два текста може бити експлицитан или имплицитан, који 
подразумева да метатекст често не цитира, нити се позива или именује 
предложак. Оно што Женет истиче као основни критеријум метатекста 
јесте његов критички однос према предлошку, док критичке студије које 
се баве метатекстуалним односом два текста означава као мета-метатек-
стове. Хипертекст и метатекст јесу деривати постојећег предлошка који 
им хронолошки претходи, али Женет прави јасну дистинкцију између 
ова два термина. Оно што је нама видљиво зависи од стратегије писца 
и структура текста који су пресудни чиниоци који утичу на то шта ће 
читаоцу бити видљиво од предлошка који просијава кроз другостепени 
текст (Juvan 2013: 158). Док је метатекст „текст који говори о другом тек-
сту”, другостепени дериват интелектуалне или описне природе, хипер-
текст настаје трансформацијом предлошка и сматра се „правилно књи-
жевним” делом јер је изведен од дела фикције (белетристике) и остаје у 
пољу фикције и литературе. Mетатекст је, по Женету, у својој суштини 
нефикционалан (Juvan 2013: 397).

Из горенаведеног се закључује да је Женетово тумачење метатексту-
алности ограничено на нефиктивне текстовe које карактерише критичко 
постављање деривата према предлошку. Метатекстуалност, упркос томе 
што је термин који се развио у оквирима критике текста, није остао огра-
ничен на ту област и налазимо га и у теоријама визуелних уметности, а 
посебно у теорији филма, где сусрећемо и сродан термин метафикција, 
који означава оне нарације које карактерише самореферентност и изра-
зита самосвест аутора. 

3. МЕТАФИКЦИЈА
Метафикција је појам дат оним фикцијама које самосвесно и 

систематски скрећу пажњу на свој статус артефакта како би поста-
вљала питања о односу фикције и стварности (Vou 2001: 2). Термин је 
1970. године сковао амерички критичар и романописац Вилиам Х. Гас 
(William H. Gass) (in Gass 1970) (Eadem: 2–3). Примери метафикција јесу 
дела која пародирају или коментаришу друга дела, као и дела која су 
ауторефлексивна и откривају нешто о себи или сопственом настанку. 
Данас су многа дела означена као метафиктивна због једног или више 
својих елемената, а неке од њих јесу класична дела светске књижевно-
сти: Побеснели Орландо Лудовика Ариоста (Ludovico Ariosto), Дон Кихот 
Мигела де Сервантеса (Miguel de Cervantes), Уликс и Финеганово бдење 
Џејмса Џојса (James Joys), Сто година самоће Габријела Гарсије Маркеса 
(Gabriel García Márquez), Име руже Умберта Ека (Umberto Ecco), Неподно-
шљива лакоћа постојања Милана Кундере (Milan Kundera), итд. 
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Метафикција подразумева испитивање границе између унутра-
шњег света текста и спољашњег света читаоца, попут пробијања четврте 
димензије и подсећања читаоца да ужива у лектури дела фикције. Ово 
је постигнуто различитим наративним техникама попут ауторовог 
обраћања читаоцу или освртања на сам процес писања текста који се 
пише (као нпр. „сада док ово пишем”) и сл. Примере метафикције нала-
зимо још у античкој књижевности, у делу Апулеја из Мадауре (Apuleus 
Маdaurensis) Метаморфозе (Asinus Aureus/Metamorphoses), које доказује 
да метафикција није инвенција савремене књижевности, иако се првен-
ствено тумачи у контексту постмодернистичког развоја самосвести 
наратора (Vou 2001: 14). Апулеју, упркос чињеници да га од постмодерне 
књижевности деле векови, не мањка самосвести и врло се често у тексту 
директно обраћа читаоцу веома непосредно и интимно. 

Занимљиво је да је у средњем веку метафикција коришћена као 
средство постизања емпатијског уживљавања и катарзичког прочи-
шћења. Пример једног средњовековног метакњижевног дела јесте Хри-
стов живот (Vita Christi) Лудолфа Саксонског (Ludolph von Sachsen) у 
ком аутор детаљно описује етапе Христове Пасије, зауставља читаоца на 
посебно сликовитим и мучним описима и позива га да интензивно пати 
са Христом не би ли и сам доживео искупљење – „Quid ergo tu faceres si 
haec videres?” (pars II, cap 60). Ово је дело препознато као једно од нај-
утицајнијих из жанра средњовековних медитација које су процват 
доживеле након „Медитација о Христовом животу” (Meditationes Vitae 
Christi) Псеудо Бонавентуре (Pseudo Bonaventura) и која често пробијају 
четврти зид, будући да имају за циљ да читалац ментално проживи слике 
Страдања које су у њима описане. Њихови писци често описују шта они 
сами осећају и проживљавају док пред читаоца предочавају сцене Хри-
стовог Страдања. Ова дела одговарају свим параметрима дефиниције 
метафикција јер, поред обраћања читаоцу, мешају новозаветне описе 
Христових мука, који су схватани као „света историја” са фиктивним – 
фолклорним и апокрифним описима ових догађаја. Ови примери пока-
зују да метафиктивна дела дословно померају границу између уметно-
сти и живота, што су свакако осетили сви средњовековни верници док 
су читали живописне описе књижевних Пасија. Пример Луција Апулеја 
показује да је метафикција наративна техника стара колико и сам роман 
као књижевни жанр, док је ново само њено именовање као такве. 

4. МЕТАСЛИКА
В. Џ. Т. Мичел (W. J. T. Mitchell) своје поглавље о метасликама отвара 

одбацивањем било каквог паралелизма свог термина са термином мета-
текстуалност. Аутор тврди да се отварањем питања „метајезика”, дис-
курса другог нивоа који покушавају да разјасне дискурс првог нивоа 
ушло у чворнату филозофску литературу о самореференцијалности, 
циркуларности и парадоксу (Mičel 1994: 37). Свој есеј аутор представља 
као рад о „сликама о сликама”, а не „речима о речима”. 
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Мичелов (1994: 57) појам метаслика у његовом најосновнијем облику 
подразумева „било које сликe које се користе за промишљање о природи 
слика”. По њему је метаслика у строгом и формалном смислу саморефе-
рентна слика – слика која представља саму себе, која реферише на соп-
ствено настајање, има репрезентацију првог и другог реда од ког зависи 
метасликовна структура (Idem: 42) и која, приказујући себе, ствара рефе-
рентни круг односно mise en аbîme. Пример би била слика која приказује 
уметника који слика себе док је слика (чиме се заправо ствара бескона-
чан низ нивоа слике). Мичел даје један другачији пример – цртеж Сол 
Стајнберг (Saul Steinberg) „Спирала” (e Spyral)2 из 1964. који приказује 
човека који црта спиралу. У првом плану налази се пејзаж, али је цртач 
од њега прешао на цртање спиралне линије која се полако сужава, те он 
губи свој простор на папиру. Метасликовност овог цртежа почива на 
два нивоа репрезентације, на чињеници да цртеж указује на сопствено 
настајање, али и да пропитује саму природу цртања и илуструје разлику 
између референтне и нереферентне уметности. Други тип метаслике 
јесте „генерички самореферентна слика” која не реферише на себе саму, 
већ на друге слике које се генерално сматрају другачијом врстом од ње. 
Пример генерички самореферентне слике јесте цртеж карикатуристе 
Данијел Алана (Daniel Аlain) „Eгипатска школа цртања” (Egyptian life 
class)3 која је изашла у часопису Њујоркер (New Yorker)1955. године. Она 
приказује школу цртања у старом Египату, у којој женски модел који 
позира студентима цртања стоји у пози која подражава перспективу људ-
ских фигура староегипатске уметности – глава и удови приказани су јој 
бочно, док је торзо приказан фронтално. Студенти, приказани у шенти 
надбедерницима који су били карактеристични за староегипадску моду, 
за премеравање њених пропорција користе савремене методе премера 
оловком, карактеристичне за уметничке академије. Под трећу врсту пот-
падају „дискурзивне или конктекстуалне самореферентне слике”, које 
наводе на промишљање о природи визуелне репрезентације. Пример су 
„дијалектичке слике”, које су двосмислене и поседују мултистабилност, 
тј. илуструју постојање супротних или друкчијих интерпретација у јед-
ној слици, попут слике Патка-зец из уџбеника когнитивне психологије. 

Крешимир Пургар Мичелов појам метаслике поистовећује са пој-
мом метареферентне слике (Purgar 2017: 219). Пургар (2017: 220) истиче 
парадокс чињенице да Мичел као једну од одлика метаслика, упркос 
самореференцијалности, види интертекстуалност, иако су врхунац 
самореферентих слика дела апстрактне уметности. Он тврди да обе 
врсте, апстрактне самореферентне и илузионистичке метареферентне 
слике, откривају свој положај другости у поређењу са ван-сликовном 
стварношћу, али на другачији начин. Прва то чини наглашавањем 
разлика између слике и света, а друга радикалном деконструкци-
јом начина на који је културолошки произведена. Клемент Гринберг 

2 Репродуковано у Mičel 1994: 39.
3 Репродуковано у Mičel 1994: 43.
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(Clement Greenberg) (1989: 136–137) видео је апстрактну слику као енти-
тет који припада истом реду ствари као и наша тела, насупрот илузио-
нистичкој слици која је средство замишљеног ентитета тог реда, будући 
да је апстракцијом ликовни простор изгубио своју унутрашњост и сав 
постао спољашњост.

Пургарова је опаска значајна јер указује на чињеницу да Мичело-
вова дефиниција метаслике подразумева сиже. Упркос томе што Мичел 
одбацује паралелизме између сопствене теорије метаслика и теорије тек-
ста, његова теорија почива на Јакобсоновој (Роман Осипович Якобсон) 
идеји метајезика који је „знак знака”, језик којим говоримо о самом вер-
балном коду (Jakobson 1985: 117). Мичеловова теорија метаслике пред-
ставља управо као својеврсни ликовни језик који говори о самом ликов-
ном коду. Уколико метаслику схватимо као „знак знака”, можемо рећи 
да метасликовност апстрактне слике почива на самореферентности, те 
је она знак себе саме.

Ова самоферентност, коју истиче Пургар, у сликарству је посебно 
занимљива и разноврсна појава. Мичеловова теорија метаслике могла би 
бити проширена разматрањем метафиктивних слика које поседују изра-
зиту самосвест посредством које постају слике које говоре о сликама или 
сликању, а самим тим и метаслике. Пример су аутопортрети Стевана Алек-
сића на којим уметник себе приказује док се весели у кафани, са персони-
фикацијом Смрти која му свира виолину, док уметник пробија четврти 
зид и осмехује се посматрачу. Алексићеви аутопортрети откривају више 
о самом уметнику него било који други аутопортрет у српској уметности. 
Они указују на његов животни стил, на његов карактер, образовање, теме 
његове уметности, као и лично виђење живота. Они су метафиктивна дела 
јер мешају стварност са фантазијом и обраћају се посматрачу из првог 
лица, стварајући тиме једну интимну везу која премошћава временски и 
стварносни јаз који дели Алексића и његовог посматрача. 

5. МEТАМЕДИЈИ
Метамедији је тремин Лева Манoвича (Lev Manovich). По њему, 

нови медији и рачунарске технологије довели су до Нове авангарде, 
која се више не бави посматрањем и презентовањем света на нов начин, 
већ новим начинима прикупљања и коришћења претходно акумулира-
них медија. Нови медији јесу постмедији или метамедији пошто кори-
сте старе медије као свој основни материјал (Manovič 2001: 74). Пургар 
примећује да Манович концептом „мета – медија” истиче чињеницу да 
савремени медији користе друге медије као уметничко оруђе (Purgar 
2018: 45). Маневич савремено метамедијско друштво види као друштво 
које више не изискује нове облике репрезентовања света, будући да је 
довољно заокупљено претходно акумулираним садржајима (Мanovič 
2001: 77). Његово виђење метамедијског друштва, као друштва посвеће-
ног рециклирању садржаја, представља одјеке мисли теоретичара пост-
модерне Фредерика Џејмсона (Frederick Jameson), на кога се Маневич 
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често позива. Оно што је заједничко за теорије метамедија и метатек-
стуалности јесу управо два нивоа представљања као и једна врста само-
референтности самог посредника информације – медија, будући да нов 
медиј у себи садржи стари, тј. садржи информацију у информацији. 
Нови медији, по овом тумачењу, јесу „медији који причају о медијима”. 
Међу новим медијима повлашћено место свакако има интернет, због 
саме своје природе која се заснива на умрежавању и комуникацији 
између различитих светских медија и рачунарских мрежа.

Крешимир Пургар у свом есеју посвећеном уметничкој инсталацији 
Владимира Фрелиха (Vladimir Frelih) „Black Raw Memory”, апстрактном, 
нереферентном објекту сачињеном од разних предмета из свакодневног 
живота (монитора, усисивача, картонских кутија итд...) који су прекри-
вени црним пластичним кесама, видео је дело између две крајности 
одредница појмова мета-медија и мета-слике. Оно је метасликовно због 
социјалне условљености значења, док је метамедијско због његове кон-
струкције (Purgar 2018: 67). Уколико метамедије посматрамо на начин на 
који их је посматрао Пургар и саму дефиницију изместимо из области 
нових медија и рачунарских технологија, можемо рећи да су поједини 
колажи, поједина позоришна дела, скулптуре и филмови метамедијска 
дела. Они су метамедији јер њихов настанак потразумева имплицитно 
или експлицитно цитирање и обједињавање старијих медија. Метаме-
дијски карактер посебно је очигледан у филмовима носталгије и доку-
ментарним филмовима који експлицитно цитирају медијске материјале 
неких претходних историјских времена.

Метамедијска уметност данас је постала једна од водећих умет-
ничких грана и замаглила границе између уметности и технологије. 
Уколико за остале метатеорије уметности можемо да приметимо да су 
настале са циљем да „уметност укључе у живот”, што је прокламовала 
уметност авангарде, за метамедијску можемо да приметимо да она тај 
живот посматра у његовом садашњем, постмодерном облику. Да бисмо 
демонстрирали на који начин метамедијска уметност постаје „Нова 
авангарда”, што је термин самог Мановича, довољно је да се осврнемо 
на победника претходно реализованог Бијенала у Венецији (Biennale di 
Venezia) 2019. године. Видео рад Артура Џафе (Arthur Jafa) „e White 
Album” (дигитални видео, 40 мин.) настао је монтажом слика са интер-
нета, историјских фотографија, музичких спотова, мемова и вести. Оно 
што је заједничко овим сликама јесте да се све односе на исту тему – све 
наглашавају апсурдност и неопходност слика у поимању расе и расних 
стереотипа. Чињеница да је овом раду додељен Златни лав непосредно 
пре него што је САД и свет погодила серија протеста поводом убиства 
афроамериканца Џорџа Лојда (George Lloyd), не представља никакав 
синхроницитет, већ само потврђује да су слике које је Џафа уткао у 
свој рад рефлексија стварности. Многи филозофи приметили су да је та 
стварност, наша постмодерна свакодневница, обликована медијима – 
Ги Дебор (Guy Debord), Жан Бодријар (Jean Baudrillard), Даглас Келнер 
(Douglas Kellner). Џафин видео, који је резултат савремене новомедијске 
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монтаже, са модерном авангардом уједињује идеја да се путем уметни-
чког дела раскринкава стварност, коју уметник тумачи управо као што је 
тумаче поменути аутори – као медијски обликовану. 

6. МЕТАФИЛМ
Као што је већ речено, филм је сам по себи једна врста метамедија, 

будући да у потпуности одговара Мановичевој дефиницији медија који 
обједињује друге медије. Као такав, он у себе може укључивати различите 
врсте метатекстуалности, метафикције, метаслика, па не изненађује што 
смо, залажењем у тему метафилмова, зашли у област која је најнезахвал-
нија за класификацију. Капитална студија Роберта Стама (Robert Stam) 
Reflexivity in Film and Literature: From Don Quixote to Jean-Luc Godard из 
1992. године остаје једина обимна публикација која је посвећена искљу-
чиво овој теми. Будући да је проблем изузетно комплексан због разли-
читих приступа и техника стварања метафилма, ни овај допринос није 
неприкосновен. Проблематичне су чак и поједине ауторове тврдње 
попут закључка да „иако филмови често садрже одређене рефлексивне 
методе, они не сецирају ’метајезички’ сопствену праксу нити укључују 
критички дискурс у сам текст” (Stam према Kolon Semenca 143). Грег 
Колон Семенца (Greg Colón Semenza) у свом научном доприносу пошао 
је управо од овог „упрошћивања” да би, на конкретним примерима, опо-
вргао Стама у његовој тврдњи. Имајући у виду разноврсност филмских 
наратива заиста је чудно што је једно капитално дело на дату тему пот-
пуно оспорило (не само превидело) „метајезичке” карактеристике поје-
диних филмских остварења. 

Најједноставнија дефиниција метафилма почива на Јакобсоновој 
теорији „знака о знаку” по којој је метафилм „филм о филму”, ауторе-
флексивни филм који прича о другим филмовима и филмским ства-
раоцима. Као први метафилм у кинематографској историји наводи се 
„Човек са филмском камером” (Человек с кино-аппаратом) Дзига Вер-
това (Дзига Вертов) из 1929. године. Вертов није само творац првог мета-
филма већ читаве филмске теорије која се темељи на модернистичким 
идејама „укључења уметности у живот”. По његовој визији, филм треба 
да има револуционарну улогу и прикаже људима стварност у којој живе, 
док је његов филм изјава те стварности (Rubi 1977: 7). 

Данас су бројна филмска остварења препозната као метафилмови али, 
као што је речено, њихова класификација и утврђивање основних карак-
теристика метафилма остаје нејасна. Вилијам Сиска (William C. Siska) 
пружа једну типологију метафилмова. Он тврди да се ауторефлексивност 
метафилмова постиже на два начина: 1) освртањем на сопствени медиј 
или израз, 2) ауторовим освртом на самог себе тј. уписаном аутопоети-
ком. Он назива ова два типа ауторефлексивности формалном и личном. 
Примери су „Певајмо на киши” (Singing in the rain) Џина Келија и Стен-
лија Донена (Gene Kelly & Stanley Donen) и „Осам и по” (Otto e mezzo/8½) 
Федерика Фелинија (Federico Fellini). У првом је остварењу фокус радње 
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питање како направити филм, док је у другом проблем шта значи напра-
вити филм (”What does it mean to make a movie?”). Сиска (1979: 285–287) 
везује други тип за модернистички развој самосвести аутора. 

Уколико упоредимо Сискину типологију са Мичеловом типоло-
гијом метаслике, видећемо да су оне веома сличне. Мичелове прве две 
категорије – самореферентне слике и генерички самореферентне слике 
донекле су подударне са Сискином поделом метафилмова на личне и 
формалне. Оно што их разликује јесте чињеница да Мичелова дефини-
ција самореферентне слике почива на самом делу које приказује самог 
себе, док Сискина лична ауторефлексивност подразумева ауторефлек-
сивног аутора филма. Имајући ово у виду, Сискине личне метафилмове 
можемо још назвати и филмским метафикцијама или аутофикцијама. 
Занимљиво је што овој Сискиној подели можемо слободно додати трећу 
Мичелову категорију – „дискурзивне или конктекстуалне саморефе-
рентне слике”, које наводе на промишљање о природи визуелне репре-
зентације. Мичел их назива „дијалектичким сликама”, јер поседују 
мултистабилност, тј. илуструју постојање супротних или друкчијих 
интерпретација у једној слици. У свету филма постоје бројни примери 
мултиперспективне нарације. Један чувен пример јесте „Рашомон” 
(Rashōmon) Акирa Куросаве (黒澤明) који кроз причу о мртвом самурају, 
испричану из угла различитих сведока, илуструје постојање супрот-
них интерпретација у самом филму. Овај филм јесте дијалектички 
метафилм јер, посредством различитих наратора, поставља питања о 
природи самог филма као резултата ауторовог приступа и интерпрета-
ције. Уколико прихватимо Сискину (1979: 286) опсервацију да први тип 
метафилма – филма који открива како се снимање одвија иза кулиса, 
нема за циљ да нас изолује од приче, већ да нас упути у то како филмска 
индустрија заиста ради, онда дијалектички метафилм упућује на то како 
ради сам филмски стваралац. Оно са чиме смо ми као гледаоци суочени 
јесте резултат нечијег избора и интерпретације, што је јасно показано у 
још једном примеру, филму „Трчи, Лола, трчи” (Lola rennt) Tома Тиквера 
(Tom Tykwer), у ком аутор није изабрао једно разрешење приче већ екра-
низовао три могућа. Мичел своје мултиперспективне слике дефинише 
на темељима гешталт психологије и истиче перцепцију самог посма-
трача у стварању слике. Оно што чине мултиперспективни филмови 
јесте истицање перцепције самог аутора у стварању његовог филмског 
остварења, док истовремено испитују његову улогу посредника између 
филмског текста и самог посматрача. 

Класификација метафилмова знатно је компликованија од самих 
метаслика, утолико што је сликарство само један кадар, једна статична 
слика. Једно филмско остварење може постизати метафилмску нарацију 
истовременим коришћењем различитих техника. Један од примера, који 
је Семенца изнео да би побио Стамов став да филмови не сецирају „метаје-
зички” сопствену праксу, јесте филм „Девојка на лошем гласу” (Easy A) који 
представља једну иновирану адаптацију романа „Скерлетно слово” (e 
Scarlet letter) Натанјела Хоторна (Nathaniel Hawthorne). Семенцин осврт 
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на „метајезичко сецирање” овог филма огледа се у чињеници да протаго-
ниста филма пробија четврти зид и објашњава гледаоцу сам роман, пре-
поручујући његову екранизацију из 1934. (Robert G. Vignolas, e Scarlet 
letter,1934). Сам роман препричан је секвенцама из Вињоласове адапта-
ције, док нараторка одбацује Жофеову (Roland Joffe) адаптацију из 1995 
речима: „To say that that one was freely adapted is a bit of an understatement”. 
У овом филму имамо пробијање четвртог зида и експлицитно цитирање 
другог филма тј. „филм у филму”. Поред овога, Семенца (2013: 148) при-
мећује да филм пародира нарације претходних тинејџ – coming of age фил-
мова, тачније сцене у којима наставник репује. Филм имплицитно цитира 
сцене реповања, које налазимо у филмовима „Откачена плавуша” (Cluless), 
„10 ствари које мрзим код тебе” (Ten things I hate about you) и „O” (O), али 
се у овом филму наставник зауставља, уз коментар да је то рађено у сва-
ком лошем филму. Ово је једна критичка оцена цитираних филмова, иако 
они нису експлицитно именовани, а самим тим и сопственог жанра. Овај 
филм у себи има други филм, пробија четврти зид, експлицитном цитат-
ношћу даје критичку оцену конкретних, именованих филмова, импли-
цитном цитатношћу даје оцену једног жанра. 

Jедан потпуно другачији пример, који другачијим техникама гради 
своју позицију метафилма, јесте кинематографски класик „Булевар 
сумрака” (Sunset Boulevard) из 1950. године. Филм прати причу сцена-
ристе који дуго није продао сценарио, па се упушта у везу са старијом 
звездом немих филмова у нади да ће му она пружити нове пословне 
прилике. Прича рефлектује стварност глумаца Глорије Свансон (Gloria 
Swanson), Вилијама Холдена (William Holden) и Ериха вон Штрохајма 
(Erich von Stroheim). Глорија Свансон била је глумица немих филмова, 
заборављена од стране филмске индустрије, која глуми Норму Дезмонд 
(Norma Desmond), управо звезду немих филмова заборављену од стране 
филмске индустрије. Занимљива је и сама подударност филмске приче 
и живота. Попут младог сценаристе из филма, који је хтео да се окори-
сти везом са Нормом, сама Свансон на неки је начин искоришћена од 
стране нове филмске индустрије и стављена у улогу протагонисте због 
своје животне приче. Осврти њеног лика на сопствену каријеру предо-
чени су сценама њених стварних прошлих улога које је режирао Ерик 
вон Штрохајм, који у овом филму глуми њеног батлера и супруга. Она 
прича сопствену причу, своја сећања на еру немих филмова која више не 
постоји. У филму се појављују бројне стварне личности које су стварале 
Холивудску индустрију немог филма, попут Сесила Б. Демила (Cecil B. 
DeMille). Филм се завршава љубоморним крвопролићем и Норминим 
убиством љубавника кога игра Холден. Последњи кадар завршава се 
њеним окретањем ка новинским камерама које су дошле да известе са 
места злочина. Директним обраћањем камери она изговара чувено: „All 
right, Mr. DeMille, I’m ready for my close-up”. Филм представља једно од 
најчувенијих метафилмских остварења, које је, парадоксално, васкрсло 
каријере заборављених уметника. Филм је документ једног доба које је 
прошло, препричан од стране стварних сведока тог доба. Теза Оскара 



335

Префикс мета у теоријама уметности

N
asl

e|
e 5

3 • 2022 • 325–339

Вајлда (Oscar Wilde) да уметност имитира живот више него живот умет-
ност, показала се у овом случају тачном, јер је Глорија Свансон из тог 
последњег филмског кадра ушетала у антологије филма. 

Сиска примећује да рефлексивне технике у модернистичком нара-
тиву нападају нашу емпатију, подривајући „стварност” ликова и радњи 
у филму. Oн тврди (1979: 286): „Формална рефлексивност у модернисти-
чком филму служи као метода ’разоткривања’ холивудске илузије која 
нам омогућава да се поистоветимо са измишљеним ликовима као да је 
њихова судбина везана за нашу; негира право наше ’приватне везе’ са 
оним што се дешава на екрану и приморава нас да се суочимо са субјек-
тивношћу филма”. Он више пута у свом раду користи термин „разот-
кривање” (unmasking) да би објаснио ово указивање филма на сопствену 
артифицијелност. Ова техника можда јесте настала са циљем да испи-
тује границе између уметничког дела и стварности, као и да коначно 
одбаци идеју да уметност треба да почива на мимезису (опет се враћамо 
на Брехта и његово идеалистичко становиште да уметност треба да 
активно мења стварност), али тешко да могу да се сложим са станови-
штем да она увек умањује емпатију посматрача. Као изузетке од тог пра-
вила издвојила бих филмске метафикције. Уколико размотримо „Ени 
Хол” (Annie Hall) Вуди Алена (Woody Allen), видимо да је управо његов 
метафиктивни карактер, његово пробијање четвртог зида и интимност 
која се ствара између аутора и гледалаца темељ на ком почива сама хари-
зма протагонисте. Иако је протагониста од самог почетка филма, увода 
у ком се он представља публици, приказан као скептичан, неуротичан, 
нетолерантан, неортодоксног порекла и васпитања у поређењу са про-
сечним америчким грађанином (белим протестантом средње класе), док 
истовремено физички одудара од савремених стандарда мушке „лепоте”, 
ми се саосећамо са њим јер је његова прича упућена баш нама. Уколико 
замислимо исти филм без његових метафилмских елемената, тешко да 
бисмо осећали исту емпатију. „Приватна веза” посматрача и уметничког 
дела овде је постигнута управо рефлексивном техником.

Подједнако занимљив пример, у контексту постизања емпатије 
метафилмским техникама, јесте цртани филм „Луда патка” (Duck Amuck, 
Chuck Jones, 1953). У овом остварењу цртач мучи сопствену креацију, 
Патка Дачу (Daffy Duck). Дача безуспешно покушава да оживи неку од 
својих фантазија, да буде мускетар, фармер, морепловац и сл., али цртач 
упорно осујећује Дачине фантазије, облачи га у различите луцкасте 
костиме и ставља га у смешне ситуације. Ово Дачу доводи до беса и он 
жели да се чак и физички обрачуна са цртачем који му управља судби-
ном. Психолошки ефекат који овај цртани филм има на младог посма-
трача на неки начин поставља ово дело као средство за учење емпатије, 
иако ово вероватно није била ауторова намера. Оно што је чињеница 
јесте да овај анимирани филм недвосмислено испитује компликован 
однос стваралаца и њихових дела, али и саме уметности и стварности. 

Однос уметности и стварности још је комплекснији у оним 
делима која су означена као историографски метафилмови. Термин 
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историографске метафикције (historiographic metafiction) сковала је 
Линда Хaчион (Linda Hutcheon). По њеној дефиницији, оне имају ком-
пликоване интертекстуалне везе између историје и стварности, писци 
стварају сопствену верзију њиховог историјског, стварног света (Hačion 
1988: 106). Стела Сетка (Stella Setka) (2015: 143) користи ову теорију да 
би доказала да је Тарантинов (Quentin Tarantino) филм „Проклетници” 
(Inglourious Basterds) историографски метафилм који ову позицију гради 
имплицитном цитатношћу холивудских вестерна. Циљ је, како ауторка 
каже, испитивање филма као оруђа друштвеног сећања усмеравањем 
пажње на кинематографске стратегије којима се представља Холокауст. 
Уметник преиспитује американизацију самог Холокауста, као и одго-
ворност ове нације у сопственим злочинима према индогеном станов-
ништву Северне Америке и црним робовима. Метафилмски карактер 
постигнут је кадрирањем и то у оним сценама у којима гледалац филм-
ску сцену посматра из перспективе, очима, главног антагонисте, наци-
сте Ханса Ланде (Hans Landa).

Посебна врста видео уметности, која другачијим средствима 
постиже свој „мета” карактер проширени је биоскоп. Термин је дефини-
сао Џин Јангблад (Gene Youngblood) у истоименом, капиталном делу из 
1970. године, у ком „проширени биоскоп” означава појаве које померају, 
растапају однос између публике и екрана. Горе у тексту приметили смо да 
наративни филмови који пробијају четврти зид, иако често тумачени као 
разоткривање филмске илузије, могу заправо имати супротан ефекат и 
укључити посматрача ангажујући његову емпатију. Уколико наративни 
филмови растапају дистанцу између гледаоца и дела наративним техни-
кама, ненаративни проширени биоскоп растапа ову границу дословно. 
Појам се односи на мноштво различитих појава у којима филмско дело 
превазилази пројекцију и укључује различите пројекте који различитим 
техникама активирају посматрача, укључују посматрача у дело, његов 
настанак и естетска и едукативна својства. 

Јангблад је предвидео све већу улогу коју камера има у савременом 
свету и видео ју је као инструмент креативног живљења. Он је приме-
тио да биоскоп, „као продужетак нашег нервног система, функционише 
као суперего који нам омогућава да посматрамо и мењамо своје пона-
шање посматрајући нашу ’софтверску’ слику” (Jangblad 1970: 132). Оно 
што разликује проширени биоскоп од неуметничке медијске слике, нпр. 
телевизије и реклама, јесте то што идеја проширеног биоскопа истиче 
корективну улогу слике која почива на њеним естетским квалитетима. 
Јангблад тврди да стварањем нове реалности у биоскопу ми стварамо 
нове реалности у нашим животима. Будући да су медијски садржаји 
одавно прожети са свим аспектима живота, док телевизија и биоскоп 
функционишу као нервни систем човечанства, проширени биоскоп 
заправо је проширена свест, „човеков стални историјски нагон да мани-
фестује своју свест ван свог ума, пред његовим очима” (Jangblad 1970: 41). 
То је креативно коришћење уметности и технологије, у циљу креативни-
јег живљења јер, како је уметност „замаглила разлику између уметности 
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и живота; сада ће живот замаглити разлику између живота и уметно-
сти” (Jangblad 1970: 48). 

7. ЗАЈЕДНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕОРИЈА
Када посматрамо основне постулате разматраних теорија увиђамо 

да су њихове заједничке карактеристике то да се све оне односе на умет-
ничка дела која имају два нивоа представљања и поседују изразит сте-
пен самосвести. 

Уколико посматрамо самосвест горенаведених уметничких дела, 
можемо рећи да је она кључна одлика која дефинише дело одређено 
префиксом мета. У овом контексту треба посматрати и самореферент-
ност, која је једна од кључних премиса ових теорија. Да бих разликовала 
врсте самореферентности које налазимо у овим теоријама, позваћу се на 
Мичеловову класификацију и издвојити самореферентност у строгом и 
формалном смислу, коју налазимо у делима метафикције од генеричке 
самореферентности, коју налазимо нпр. код метатекста или метамедија. 
Самореферентност у строгом смислу подразумева да аутор или умет-
ничко дело јасно указују на себе, на пример директним обраћањем дела 
посматрачу и пробијањем четвртог зида. Генеричка самореферентност 
огледа се у чињеници да једно дело у себи садржи друго које се може 
сматрати различитим од њега, али које припада истој уметности. Мета-
текстуалност је критички текст о тексту, док су метамедији медији који 
причају о старијим медијима. Самосвест се може постићи разним техни-
кама које не морају бити цитатне, али она почива на самореферентности 
уметничког дела која позива посматрача/читаоца да о њему промишља. 
Метауметничка дела увек се обраћају посматрачу и желе да нешто кажу 
или да буду виђена и интерпретирана, док и сама пропитују сопствену 
природу, функцију и место у друштву. Чувена сцена из Вуди Аленовог 
филма „Ени Хол” у којој се Ален упушта у дебату са неистомишљени-
ком о раду Маршала Маклуана (Herbert Marshall McLuhan), једна је од 
многих Аленових мета – сцена. Ален, након што је у кадар извео самог 
Маклуана који говори неистомишљенику да ништа није разумео о њего-
вој фантазији, затвара сцену закључком да би било сјајно да је живот као 
филм (If life were only like this). 

Ни мало не чуди да је управо метафилм отишао најдаље у про-
мишљањима на ову тему јер, попут самог живота, представља слике у 
покрету, симбиозу приказивања и нарације. Oпсервација Вудиија Алена 
„само када би живот био овакав”, повлачи питање „а шта је сам живот?”. 
Метауметничка дела не ограничавају се само на критичко коментари-
сање предложака, или стварање додатне интерпретације интеракцијом 
са публиком. Основна филозофска дилема која се назире у овим проми-
шљањима јесте да ли је сама уметност свет за себе, чиме се опет враћамо 
на Пургарово истицање апстракције као метаслике. Одговор Маршала 
Маклуана професору који га је погрешно схватио у филму „Ени Хол” 
јесте: „You mean my whole fallacy is wrong” (Ви мислите да је моја цела 
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заблуда погрешна) можемо поставити као парадигматску реченицу која 
показује како теорије метафикције, метаслика, метамедија и метафилма, 
испитују само поимање света јер уметничка дела, преиспитујући соп-
ствену природу, преиспитују заблуде и ограничења саме перцепције. 
Мета дела карактерише тежња за укључењем уметности у живот и за 
брисањем критичког зида који их од њега дели ауторефлексивним про-
мишљањима о себи самој и смелим искорачењима у димензију стварно-
сти, која им је често оспоравана. 
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Jovana R. Pikulić
ТHE PREFIX META IN THEORIES OF ART

Summary
Since the 1950s, we have seen a steady increase in the usage of the prefix meta (gr. mετά - 

change of place, order, state, nature) in literary and theories of visual art. is paper revisits 
the terms containing this prefix in the theories of arts: metatext, metafiction, metapicture, 
metamedia, and metafilm. e paper also seeks to isolate the basic premises of these theo-
ries in order to more closely determine the prefix meta in the field of visual arts. e point of 
departure of this examination is Gerard Genet’s definition of metatext, since it is most widely 
applied and, to a greater or lesser extent, included in the definitions of related terms. All these 
terms are generally used to denote those works where some kind of change of state or place 
has occurred, works that take a critical attitude towards other works, or which bear a distinct 
self-awareness or self-reference. e paper takes into account referential theorists and exam-
ples of artwork that can be considered exemplary of the definitions. e examination of these 
terms shows that, despite their different interpretations, they always serve to denote the works 
characterized by the creation of another level of representation, which does not have to be 
included in the work itself, but can be the reality itself, thus consciously shiing the boundary 
between the artwork and reality.

Keywords: metatextuality, metafiction, metaimage, metamedia, metafilm, аutoreferenti-
ality, selfreflexivity
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ИНТЕГРАЛНОСТИЛИСТИЧКА РЕЦЕПЦИЈА 
СРПСКЕ БЕЛЕТРИСТИКЕ: НОВА ИСТРАЖИВАЊА 

У КОНТЕКСТУ ПРЕТХОДНИХ 
(Милош Ковачевић, Стилистиком кроз белетристику, 

Београд: Друштво за српски језик и књижевност 
Србије, 2022, 193 стр.)

Почетак 2022. године у србистици обележава појављивање књиге 
Стилистиком кроз белетристику Милоша Ковачевића, која је обја-
вљена у Друштву за српски језик и књижевност Србије (Београд). Ово је 
тридесет седма Ковачевићева књига, затим, петнаеста његова књига која 
је или у целини или једним делом посвећена стилистици књижевности, 
а још уже, седма књига посвећена идиолектима српских књижевника. 

Ковачевићево остварење Стилистиком кроз белетристику садржи: 
уводни текст (стр. 7‒9), девет стилистичких радова распоређених у три 
поглавља (стр. 13‒184), библиографске податке о радовима објављеним у 
овој књизи (стр. 185‒186), регистар имена (стр. 187‒189), податке о аутору 
(стр. 191‒193). У књигу су уврштени следећи радови:

(а) у поглављу „Стилистика прозе”: (1) Романи Драгослава Михаило-
вића између књижевног и језика књижевности (стр. 13‒29); (2) О струк-
тури и стилистици реченице у Ситничарници „Код срећне руке” Горана 
Петровића (стр. 31‒51); (3) Асиндетске реченице као језичко-стилска 
доминанта приповиједака Јована Радуловића (стр. 53‒74); (4) О карак-
теристичним микро и макростилистичким особинама прича Григорија 
Божовића (стр. 75‒92); (5) Стилско-језичке доминанте збирке прича 
Циганско гробље Живојина Павловића (стр. 93‒109); 

(б) у поглављу „Стилистика поезије”: (1) (Пра)песник и песма (О 
песми Тако је певао Орфеј Ивана В. Лалића) (стр. 113‒131); (2) Улог у пје-
сми Ђорђа Сладоја (стр. 119‒131); (3) Језичке школске игре Душка Трифу-
новића (стр. 133‒147); 

(в) у поглављу „Стилистика драме”: Доминантне стилско-језичке 
особине драма Душка Ковачевића (стр. 151‒184).

Избором студија у овој публикацији одражава се репрезентативни 
пресек интегралностилистичких подобласти којима се аутор бави. 
У питању су три тематске целине, а оне се односе на језичко-стилске 

1 milka.nikolic@filum.kg.ac.rs
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одлике ‒ прозе, поезије и драме. Радови су обједињени тематски, дисци-
плинарно и методолошки.

Као што смо напоменули, Ковачевић је претходно објавио 14 књига 
које су или у целини или једним делом (најмање једним радом) посве-
ћене различитим питањима стилистике књижевног текста. Истражи-
вачки проблеми у том обимном опусу могу се оквирно разврстати у сле-
деће тематске области: (1) стилске фигуре; (2) стилематични поступци 
које античка реторика није идентификовала као стилске фигуре; (3) 
идиолекти српских књижевника; (4) српски стилистичари. Наводимо 
податке о поменутим публикацијама: 

Стилистика и граматика стилских фигура, четврто издање (Београд: 
Јасен, 2015); Стилске фигуре и књижевни текст (Београд: Требник, 1998); 
Граматичке и стилистичке теме (Бања Лука: Књижевна задруга, 2003); 
Списи о стилу и језику (Бања Лука: Књижевна задруга, 2006); Србистичке 
теме (Крагујевац: ФИЛУМ, 2007); Стилска значења и зрачења (Ниш: 
Филозофски факултет, 2011); Лингвостилистика књижевног текста (Бео-
град: Српска књижевна задруга, 2012); Лингвистика као србистика (Пале: 
Филозофски факултет, 2013); Српски писци у озрачју стилистике (Београд: 
„Филип Вишњић”, 2013); Стил и језик српских писаца (Београд: Завод за 
уџбенике, 2015); Стилске доминанте српских прозних писаца (Андрић-
град: Андрићев институт, 2019); Поезија у стилистичком кључу (Андрић-
град: Андрићев институт, 2020); Србистички огледи (Источно Ново Сара-
јево: Завод за уџбенике и наставна средства, 2021); Српски стилистичари 
(Београд: Српска књижевна задруга, 2021).

Књига о којој говоримо ‒ Стилистиком кроз белетристику ‒ при-
пада тематској области која се односи на идиолекте српских књижев-
ника. Како бисмо пружили прегледнији увид у истраживачку проблема-
тику те области Ковачевићевог стилистичког опуса, навешћемо наслове 
његових радова (чланака, огледа, студија) посвећених српској беле-
тристици у свих 15 књига. Студије ћемо разврстати на поезију, прозу 
и драму. У истраживања прозе укључујемо и анализу стилематских 
карактеристика научног дискурса географа Јевта Дедијера јер та анализа 
показује „да критеријуми лингвостилистике превазилазе критеријуме 
стилематичности” (Стилска значења и зрачења, стр. 272). Преглед дајемо 
у наставку ‒ радови су распоређени према хронологији објављивања 
књига (у којима се налазе) и према редоследу у књигама. 

Поезија је истраживана у следећим огледима: 
Фигуративна анализа једне пјесме Саве Мркаља (Стилистика и грама-
тика стилских фигура, стр. 349‒358); Синтаксичке фигуре у поезији Саве 
Мркаља (Стилске фигуре и књижевни текст, стр. 27‒48); Антитетичке 
фигуре у поезији Матије Бећковића (Стилске фигуре и књижевни текст, 
стр. 51‒60); Ентимеми и епифонеми у Његошевом Горском вијенцу (Стил-
ске фигуре и књижевни текст, стр. 63‒72); Хипотипозе у малим пјесмама 
Његошевим (Стилске фигуре и књижевни текст, стр. 75‒89); Фигуратив-
ност слике жене у Горском вијенцу (Стилске фигуре и књижевни текст, 
стр. 93‒108); Антиптозе у поезији Николе I Петровића Његоша (Стилске 
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фигуре и књижевни текст, стр. 111‒124); Палиндромне вратоломије 
Недељка Бабића (Списи о стилу и језику, стр. 83‒95); Инвокација и апо-
строфа у Шантићевој поезији (Списи о стилу и језику, стр. 96‒125); Струк-
турно суштаство поезије Сретена Вукосављевића (Стилска значења и 
зрачења, стр. 73‒83); Мимолошки језичко-стилски поступци у Вуковој 
азбуци Душана Радовића (Стилска значења и зрачења, стр. 117‒136); 
Анализа Шантићеве пјесме Вече на шкољу и развојни путеви лингвости-
листике код Срба (Лингвостилистика књижевног текста, стр. 5‒34); О 
поетизмима Лазе Костића (Лингвостилистика књижевног текста, стр. 
35‒60); Графостилематичност Ногове поезије (Лингвостилистика књи-
жевног текста, стр. 61‒86); Пролептичка фигуративност у Ракитићевој 
поезији (Лингвостилистика књижевног текста, стр. 87‒117); Крњеви-
ћева Пјесан о жалној судби у лингвостилистичком кључу (Лингвости-
листика књижевног текста, стр. 118‒131); Стилско-језичке особености 
Језикрвља Зорана Костића (Лингвостилистика књижевног текста, стр. 
132‒152); Поетска одбрана језика српскога (из пера Момира Војводића и 
Милице Бакрач) (Лингвостилистика књижевног текста, стр. 153‒170); 
О језику и стилу Петра Пајића [проза и поезија] (Лингвостилистика 
књижевног текста, стр. 173‒209); Типови еквивалентности у поезији 
Слободана Ракитића (Српски писци у озрачју стилистике, стр. 287−321); 
Фигуративно-кохезиони паралелизми у Његошевој пјесми Мисао (Стил 
и језик српских писаца, стр. 13‒37); Миљковићева Критика метафоре у 
огледалу теорија метафоре (Стил и језик српских писаца, 38‒63); Дискурс 
једне пјесме Алека Вукадиновића у дискурсној анализи (Стил и језик 
српских писаца, стр. 64‒84); Лингвостилистичка анализа једине Принци-
пове пјесме (Стил и језик српских писаца, стр. 85‒96); Поетско и исти-
нито у пјесми Принцип Ђорђа Сладоја (Стил и језик српских писаца, стр. 
97‒118); Реченични исказ као поетска текстостилема Петра Пајића (Пое-
зија у стилистичком кључу, стр. 11–34); Стилистика атрибута у поезији 
Милосава Тешића (Поезија у стилистичком кључу, стр. 35–81); Декано-
низовани сонети Рајка Петрова Нога (Поезија у стилистичком кључу, 
стр. 83–98); Пјесме акростиха, поноса и љубави Милице Бакрач (Поезија 
у стилистичком кључу, стр. 99–116); О стилско-језичким доминантама 
Посланица с Проклетија Даринке Јеврић (Поезија у стилистичком кључу, 
стр. 117–132); Слика у пјесми и пјесма у слици Предрага Баја Луковића 
(Поезија у стилистичком кључу, стр. 133–144); Пјесма Милована Витезо-
вића о Принципу и Настасијевићу (Поезија у стилистичком кључу, стр. 
145–163); Стилска анализа пјесме „И видех књигу” Предрага Богдано-
вића Ција (Поезија у стилистичком кључу, стр. 165–186); Пјеснички утук 
Момира Војводића на поцрногорчавање српског идентитета Црне Горе 
(Поезија у стилистичком кључу, стр. 187–224); Свесрпска пјесма Благоја 
Баковића, или: како врабац пјева отаџбину (Поезија у стилистичком 
кључу, стр. 225–239); Стилско-језичке доминанте у Зову тетреба Љуби-
воја Ршумовића (Поезија у стилистичком кључу, стр. 241–270); О фони-
чкој поезији – на примјерима из поезије Мирољуба Тодоровића (Пое-
зија у стилистичком кључу, стр. 271–294); Рима као стилска доминанта 
поезије Боре Ђорђевића (Поезија у стилистичком кључу, стр. 295–323); 
Басновита поема за дјецу Милице Бакрач (Србистички огледи, стр. 237–
251); (Пра)песник и песма (О песми Тако је певао Орфеј Ивана В. Лалића) 
(Стилистиком кроз белетристику, стр. 113‒118); Улог у пјесми Ђорђа 
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Сладоја (Стилистиком кроз белетристику, стр. 119‒131); Језичке школ-
ске игре Душка Трифуновића (Стилистиком кроз белетристику, стр. 
133‒147).

Проза је истраживана у следећим огледима: 
Фонолошке фигуре у приповијеткама Стевана Сремца (Стилске фигуре 
и књижевни текст, стр. 11‒23); Значај елемената „граматике друштвеног 
статуса” у Андрићевом обликовању Зимоњићевог и Омерпашиног лика 
(Граматичке и стилистичке теме, стр. 267‒282); О стилу у језику Радо-
сава Братића (Списи о стилу и језику, стр. 9‒52); Стилске доминанте у 
Божовићевој причи Први пут у Новом Пазару (Списи о стилу и језику, стр. 
53‒82); Међуоднос типова говора у причама Милисава Савића (Стилска 
значења и зрачења, стр. 33‒71); Стилско-језичке карактеристике Родослова 
Мирољуба Стојановић (Стилска значења и зрачења, стр. 85‒114); О стилу у 
језику Јевта Дедијера (Стилска значења и зрачења, стр. 137‒169); Испрепле-
теност књижевноумјетничког и научног стила у Дучићевој књизи о грофу 
Сави Владиславићу (Стилска значења и зрачења, стр. 171‒193); О језику 
и стилу Петра Пајића [проза и поезија] (Лингвостилистика књижевног 
текста, стр. 173‒209); Стилске доминанте у збиркама проповиједака Видо-
сава Стевановића (Лингвостилистика књижевног текста, стр. 210‒253); 
Стилско-језичке карактеристике бајки Долина јоргована Тиодора Росића 
(Лингвостилистика књижевног текста, стр. 254‒273); Језичка слика рата 
у роману Топ је био врео Владимира Кецмановића (Лингвостилистика 
књижевног текста, стр. 274‒296); Стилистика онимских назива у роману 
Јопет суданија Тихомира Левајца (Лингвостилистика књижевног тек-
ста, стр. 297‒309); О типовима туђег говора у роману Сара Петра Сарића 
(Лингвостилистика књижевног текста, стр. 310‒329); Синтаксичко-сти-
листичке особине слободног неуправног говора у романима Меше Сели-
мовића и Скендера Куленовића (Лингвостилистика књижевног текста, 
стр. 330‒359); Графостилемске вриједности у роману Сила Бранка Брђа-
нина Бајовића (Лингвистика као србистика, стр. 155–185); Типови говора у 
Причањима Вука Дојчевића Стефана Митрова Љубише (Лингвистика као 
србистика, стр. 187‒201); Андрићев језик и стил ‒ врхунац Вуковог стила 
и језика (Српски писци у озрачју стилистике, стр. 11–35); О језичко-стил-
ским особинама приповиједака Мирослава Тохоља (Српски писци у озрачју 
стилистике, стр. 37–80); Стилско-језичке особитости прозе Мироја Вуко-
вића (Српски писци у озрачју стилистике, стр. 81−128); Алузивно-анегдот-
ска доминанта прича Драги наши Мома Капора (Српски писци у озрачју 
стилистике, стр. 129−153); Графостилемске вриједности у роману Сила 
Бранка Брђанина Бајовића (Српски писци у озрачју стилистике, стр. 155–
200); Синтакса и стилистика упитних исказа у роману Господска улица 
Ранка Рисојевића (Српски писци у озрачју стилистике, стр. 201–240); Сти-
лематична лексика у роману Адресар изгубљених душа Анђелка Анушића 
(Српски писци у озрачју стилистике, стр. 241–268); Стилематичност рече-
нице Радована Белог Марковића у збирци прича Живчана јапија (Стил и 
језик српских писаца, стр. 121‒182); Доживљеност у приповједачкој прози 
Вељка Петровића (Стил и језик српских писаца, стр. 183‒205); О три припо-
вједачке стилско-језичке карактеристике Ранка Павловића (Стил и језик 
српских писаца, стр. 206‒230); Двозначност (не)оглашавања демократије 
у роману Горана Петровића Испод таванице која се љуспа (Стил и језик 
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српских писаца, стр. 231‒251); О Досеткама и наивностима из дечјег света 
Јована Јовановића Змаја (Стил и језик српских писаца, стр. 252‒282); Мје-
сто Црњанскових Сеоба у језичкостилској типологији модерног српског 
романа (Стилске доминанте српских прозних писаца, стр. 43–73); Специ-
фичности Ненадићевог Доротеја у језичкој типологији модерног српског 
романа (Стилске доминанте српских прозних писаца, стр. 75–102); Типови 
туђег експресивног говора у Коренима Добрице Ћосића (Стилске доми-
нанте српских прозних писаца, стр. 103–134); Стилистика прича о ријечима 
Мира Вуксановића (Стилске доминанте српских прозних писаца, стр. 
135–161); Поступци стилске пререгистрације у Тохољевим приповијеткама 
(Стилске доминанте српских прозних писаца, стр. 163–190); Специфични 
поступци пререгистрације у роману Кукавичја пилад Лабуда Драгића 
(Стилске доминанте српских прозних писаца, стр. 191–215); Братићеве 
приче са басновитом алегоријом као доминантом (Стилске доминанте 
српских прозних писаца, стр. 217–238); Доминантни стилски поступци у 
роману Осмех Тихомира Левајца (Стилске доминанте српских прозних 
писаца, стр. 239–272); Језичко-стилске особине исказивања етничко-вјер-
ских контраста у Ћопићевим причама (Стилске доминанте српских про-
зних писаца, стр. 273–293); Глаголски облици с претериталним значењем у 
приповијеци Уклетва Григорија Божовића (Стилске доминанте српских 
прозних писаца, стр. 295–310); О језику и стилу јед(и)не збирке прича о 
дјеци у грађанском рату у Босни и Херцеговини (Србистички огледи, стр. 
253–265); Романи Драгослава Михаиловића између књижевног и језика 
књижевности (Стилистиком кроз белетристику, стр. 13‒29); О структури 
и стилистици реченице у Ситничарници код срећне руке Горана Петро-
вића (Стилистиком кроз белетристику, стр. 31‒51); Асиндетске реченице 
као језичко-стилска доминанта приповиједака Јована Радуловића (Сти-
листиком кроз белетристику, стр. 53‒74); О карактеристичним микро и 
макростилистичким особинама прича Григорија Божовића (Стилисти-
ком кроз белетристику, стр. 75‒92); Стилско-језичке доминанте збирке 
прича Циганско гробље Живојина Павловића (Стилистиком кроз беле-
тристику, стр. 93‒109).

Драма је истраживана у следећим огледима:
Језик и стил Радовићевих драмских текстова за дјецу (Српски писци у 
озрачју стилистике, стр. 313–352); Доминантне стилско-језичке особине 
драма Душка Ковачевића (Стилистиком кроз белетристику, стр. 151‒184).

У импровизованом регистру наводимо имена аутора чија су дела 
обухваћена Ковачевићевим интегралностилистичким истраживањима, 
при чему смо „регистар” имена поделили у три „подрегистра” (поезија, 
проза, дарама):

Поезија обухвата 31 аутора:
Бабић, Недељко; Баковић, Благоје; Бакрач, Милица; Бећковић, Матија; 
Богдановић, Предраг Ци; Витезовић, Милован; Војводић, Момир; Вука-
диновић, Алек; Вукосављевић, Сретен; Ђорђевић, Бора; Јеврић, Даринка; 
Костић, Зоран; Костић, Лаза; Крњевић, Вук; Лалић, Иван В.; Луковић, 
Предраг Бајо; Миљковић, Бранко; Мркаљ, Сава; Пајић, Петар; Петровић 
Његош, Никола I; Петровић Његош, Петар II; Петров Ного, Рајко; Принцип, 
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Гаврило; Радовић, Душан; Ракитић, Слободан; Ршумовић, Љубивоје; Сла-
доје, Ђорђе; Тешић, Милосав; Тодоровић, Мирољуб; Трифуновић, Душко; 
Шантић, Алекса.

Проза обухвата 38 аутора:
Андрић, Иво; Анушић, Анђелко; Бајовић, Бранко Брђанин; Божовић, Гри-
горије; Братић, Радосав; Вуковић, Мироје; Вуксановић, Миро; Дедијер, 
Јевто; Драгић, Лабуд; Дучић, Јован; Јовановић, Јован Змај; Капор, Момо; 
Караџић, Вук; Кецмановић, Владимир; Куленовић, Скендер; Левајац, 
Тихомир; Марковић, Радован Бели; Митров Љубиша, Стефан; Михаило-
вић, Драгослав; Ненадић, Добрило; Павловић, Живојин; Павловић, Ранко; 
Пајић, Петар; Петровић, Вељко; Петровић, Горан; Радуловић, Јован; Рисо-
јевић, Ранко; Росић, Тиодор; Савић, Милисав; Сарић, Петар; Селимовић, 
Меша; Сремац, Стеван; Стевановић, Видосав; Стојановић, Мирољуб; 
Тохољ, Мирослав; Ћопић, Бранко; Ћосић, Добрица; Црњански, Милош.

Драма обухвата 2 аутора:
Радовић, Душан; Ковачевић, Душан.

У приказаном регистру има 69 аутора (Петар Пајић је заступљен 
и са поезијом и са прозом, Душан Радовић и са поезијом и са драмом). 
Међутим, знатно је више истражених књижевних текстова јер су ствара-
оци били различито корпусно заступљени ‒ поједини са једним текстом, 
а поједини са више текстова. Запажа се да су у сва три подрегистра укљу-
чени писци дечје књижевности: (1) поезија ‒ Душан Радовић, Душко 
Трифуновић, Милица Бакрач; (2) проза ‒ Јован Јовановић Змај, Тиодор 
Росић, Жељко Пржуљ; (3) драма ‒ Душан Радовић.

Теоријско-методолошки концепт према коме су спроведена истра-
живања у овој, као и претходним Ковачевићевим стилистичким оства-
рењима, припада интегралној стилистици. О стилематичко-стилогеном 
типу стилистичке анализе Ковачевић је говорио у уводним и завршним 
коментарима својих књига, као и у појединим радовима, посебно у увод-
ном поглављу књиге Стилске доминанте српских прозних писаца (стр. 
7‒41), односно у завршном поглављу књиге Српски стилистичари (стр. 
283‒317). Наводимо кључне поставке интегралностилистичког приступа 
књижевном тексту:

(1) „Ако је књижевност вербална умјетност ‒ а јесте ‒ онда анализа сва-
ког књижевног дјела мора ‒ првенствено на основу језичких критеријума 
‒ покушати дати одговор на питање који то аспекти употребе језика књи-
жевном дјелу дају статус умјетничког. Друкчије речено, у анализи књижев-
ног дјела увијек је присутно и питање шта је то differentia specifica језика 
књижевног дјела која омогућава да га схватимо и прихватимо као умјет-
ничко.” (Стил и језик српских писаца, стр. 7)

(2) „Језичке јединице посматране са стилематично-стилогеног аспекта 
могу бити троврсне: а) само стилематичне (када је јединица формално 
онеобичајена, али та формална онеобичајеност не производи умјетнички 
ефекат, б) само стилогене (када је у питању општеупотребна језичка 
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јединица, јединица уобичајене језичке структуре, али умјетнички врло 
валентна, [...]) и в) и стилематичне и стилогене (када језичка јединица има 
и онеобичајену форму и умјетничку вриједност).” (Стил и језик српских 
писаца, стр. 7‒8)

(3) „Укључивање у стилематично-стилогену анализу и поетских и прозних 
и драмских текстова показује у чему се дати текстови језичко-стилски поду-
дарају, а у чему разилазе, који се критеријуми анализе показују општестили-
стичким, а који су специфичност само поезије, само прозе или само драме. 
На тај начин показују се како стилистичке универзалности тако и стили-
стичке особености поетске функције реализоване у тим трима врстама књи-
жевноумјетничких дјела.” (Стилистиком кроз белетристику, стр. 8)

Као и претходне Ковачевићеве стилистичке публикације, књига 
Стилистиком кроз белетристику има и теоријски и теоријско-емпириј-
ски значај. У наставку ћемо представити огледе који су у њеном саставу.

На почетку књиге и уједно поглавља посвећеног прози налази се 
студија која говори о (међу)односу језика књижевности и стандардног 
језика на основу језика романескног опуса Драгослава Михаиловића. Од 
времена Вука Караџића до шездесетих година двадесетог века прозни 
писци доследно су у ауторском говору употребљавали стандардни језик, 
а у говору ликова могао се наћи нестандардни идиом (најчешће дијале-
кат). Михаиловићеви романи напуштају такву традицију, а њихова пре-
кретничка улога огледа се у томе што сваки од шест романа успоставља 
другачији однос са стандардним језиком. Први део ове студије показује 
како се на том плану испољавају сличности и разлике између анализи-
раних шест романа. Међуоднос стандардног језика и језика Михаило-
вићевих романа у другом делу студије осветљен је кроз једну синтак-
сичку конструкцију која је карактеристична за сва његова романескна 
остварења. У питању је зависносложена реченица с везником колико, 
„која својим актуелним стандарднојезичким статусом на најбољи начин 
’осликава’ Михаиловићев ’прагматички поглед’ на књижевни језик и 
језик књижевности” (стр. 23). Закључује се следеће: (1) да су „преврат-
ничку улогу” у лингвистичкој типологији српског романа „на различите 
начине одиграла прва три [Михаиловићева] романа: Кад су цветале 
тикве, Петријин венац и Чизмаши”; (2) касније је писац извршио „вла-
стити језички обрт ‒ употребљавајући књижевни језик као језик књи-
жевности у три своја посљедња романа: Гори Морава, Злотвори и Треће 
пролеће” (стр. 27).

Оглед о структури и стилистици реченице у роману Ситничарница 
„Код срећне руке” Горана Петровића доноси сазнања о одликама на којим 
се заснива стилско савршенство Петровићевог језичког израза. Струк-
турно-стилистичке доминанте на којима се заснива реченица у овом 
роману јесу амплификација и еквивалентност. Стилематична структура 
Петровићевих амплификативних реченица може се описати према сле-
дећим критеријумима: „а) критеријум (не)хомофункционалности наго-
миланих јединица, б) критеријум типа нагомиланих језичких јединица, 
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в) критеријум типа нагомилавања језичких јединица, г) критеријум 
начина творбе текста или дискурса” (стр. 33). У реченицама и (микро)
дискурсима Петровићевог романа остварују се различити типови екви-
валентности: „а) анафорска еквивалентност (понавља се иста језичка 
јединица на почетку више клауза или реченица), б) полиптотонска екви-
валентност (понавља се иста језичка јединица или њен дио у различитим 
морфолошким формама унутар сваке од клауза или реченица), в) прсте-
наста еквивалентност (понавља се иста или дјелимично модификована 
јединица у почетној и завршној клаузи или реченици), г) реитерацијска 
’пилонска’ еквивалентност (понавља се најмање двапут структурно ’чво-
ришна’, ’пилонска’ компонента преко које се даље усложњава структура 
сложене реченице или микротекста), и д) амплификацијска еквивалент-
ност (сложена реченица или микротекст развија се понављањем ампли-
фикацијских конектора унутар микродискурса)” (стр. 40). Ковачевић 
закључује „да језик Горана Петровића припада Вук-Андрићевој линији 
књижевног језика у функцији језика књижевности”: његов израз ускла-
ђен је са стандардним језиком (стр. 48).

 Следећи оглед доноси резултате анализе асиндетских реченица као 
стилске доминанте у приповеткама Јована Радуловића. Аутор полази 
од чињенице да асиндетизам (уз координацију) представља најкарак-
теристичнију особину конкретних стилова, а то су разговорни и књи-
жевноуметнички. „Ако се за стилску доминанту Радуловићеве припо-
вједачке прозе одреде управо структуре са асиндетским реченицама, 
међу којима су најбројније оне које чине асиндетску координацију, 
отвара се питање по којим се то битним карактеристикама Радулови-
ћева асиндетска реченица разликује од асиндетске реченице не само у 
књижевноумјетничком стилу (што ће рећи код других писаца) него и у 
језику уопште, што ће рећи у (пре)осталим функционалним стиловима, 
разговорном посебно” (стр. 53). Невезничка реченица у прози овог књи-
жевника има статус доминанте због језичко-стилске самосвојности и/
или иновативности, дакле, висока фреквенција није довољан основ за 
издвајање доминанте. Резултати овог Ковачевићевог истраживања омо-
гућавају да се унапреди виђење синтаксичко-семантичког и стилистич-
ког статуса јукстапонираних реченица у језику и књижевноуметничком 
стилу. Радуловић остварује пет иновативних структурно-семантичких 
типова асиндетских реченица: „1) у чијим се клаузама комбинује при-
повједачки и управни као говор лика, 2) у чијим се клаузама комбинује 
приповједачки и слободни неуправни говор, 3) чије клаузе репрезен-
тују реченице различитог функционалног циља или сврхе, 4) у којим се 
комбинују клаузе изражене предикатским и неглаголским исказима, и 
5) чије асиндетске клаузе омогућавају позиционо ’уметање’ у структуру 
друге асиндетске клаузе” (стр. 71). Издвојени типови сведоче да се асин-
детске реченице приоритетно структурирају према принципима текста, 
а не према принципима сложене реченице. „Анализа је такође показала 
да Јован Радуловић често у структуру поликлаузалних асиндетских 
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реченица из семантичких и/или стилских разлога укључује у мезофо-
ричку или епифоричку позицију једну синдетску клаузу, творећи тако 
асиндетско-синдетске реченице, које и представљају поредбену основу 
за проглашење асиндетских реченица стилском фигуром” (стр. 72). 

Студија посвећена прози Григорија Божовића доприноси да се 
његово стваралаштво осветли са лингвостилистичког аспеката, са којег 
је најмање проучавано. У Божовићевим причама (на корпусу збирке Мој 
дивни Колашин) анализирају се две групе језичко-стилских поступака ‒ 
микростилистички и макростилистички поступци. Микростилистички 
поступци односе се на: (1) унутарлексемски састав, тј. на фонолошке или 
творбено-морфолошке поступке јер „лексеми статус стилематичне (тј. 
структурно онеобичајене у односу на њен стандардни облик) по пра-
вилу задаје граматичка морфема или њен фонемски дио” (стр. 90); (2) 
употребу лексеме у синтаксичкој конструкцији јер најмања јединица у 
којој се постиже стилски ефекат (тј. у којој се може идентификовати сти-
логеност) јесте реченица, а може бити и синтагма. Макростилистички 
поступци односе се на надреченични и текстовни план ‒ то су поступци 
остваривања стилематичности (специфичне форме) минималног текста, 
која резултира стилогеношћу (уметничком вредношћу) датог текста. 
„Минималним текстом у раду је сматран текст састављен од најмање 
двије смисаоно обједињене интерјунктурне јединице ‒ два исказа или 
реченице” (стр. 91). Анализирани су следећи типови микростилистич-
ких поступака, издвојени на основу варијантног облика лексеме: (1) при-
деви одређеног и неодређеног вида; (2) пуни и контрахирани заменички 
облици; (3) прилошки, предлошки и придевско-заменички облици са 
и без покретног вокала; (4) ијекавски облици речи. Од макростили-
стичких поступака анализирани су: (1) употреба слободног неуправног 
говора; (2) поступак парцелације реченице. „Оба поступка представљају 
чисто стилистичке поступке, ослобођене свих елемената граматикали-
зације” (стр. 91).

Поглавље о прози затвара анализа стилско-језичких доминанти у 
збирци прича Циганско гробље Живојина Павловића, при чему су обу-
хваћене доминанте на нивоу збирке у целини и на нивоу појединачних 
прича. У овом Павловићевом делу постоји једна микростилистичка 
доминанта ‒ честа употреба амплификације као стилске фигуре. Остале 
доминанте остварене на нивоу збирке јесу макродискурсног типа, а могу 
се најопштије разврстати на (1) ономастичке, (2) композиционе, (3) нара-
толошке и (4) репрезентолошке. Најуочљивију доминанту која повезује 
све приче чине топоним Врановац и микротопоним Циганско гробље. „То 
су својеврсни кохеренцијски елементи свих прича ове збирке, с тим да 
Циганско гробље има и статус симбола” (стр. 108). Прстенаста компози-
ција представља другу доминанту која функционише као интегративна 
карактеристика збирке (повезане су прва и завршна прича), као и поје-
диних прича. „Павловић је половину прича [...] обликовао прстенастом 
композицијом, при чему се у стварању прстенасте композиције користио 
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различитим синтаксичко-стилистичким поступцима” (стр. 108). У свих 
десет прича остварује се хомодијегетичко приповедање, при чему се у 
девет прича јавља ЈА-форма, а у једној МИ-форма. „Језичко-стилске осо-
бине, с обзиром на саоднос ауторског и туђег говора, у девет Павлови-
ћевих прича са ЈА-формом приповиједања зависе прије свега од тога да 
ли је хомодијегетички приповиједач означен као представник обичног 
народа, или пак наратор није означен као припадник народних сељачких 
и радничких слојева друштва” (стр. 108). У погледу типа језика књижев-
ности приче се могу разврстати у три групе: (1) приче с нараторским као 
ауторским говором написане стандардним језиком; (2) приче у којима је 
нараторски (ауторски) говор реализован стандардним језиком, а говор 
ликова нестандардним идиомом (у форми управног говора); (3) приче 
с нараторским говором који није истовремено и ауторски, написане 
нестандардним идиомом.

Поглавље „Стилистика поезије” почиње лингвостилистичком анали-
зом песме Тако је певао Орфеј Ивана В. Лалића, једне од најзначајнијих 
аутопоетичких песама овог ствараоца. Песма је изострофична и изоси-
лабична ‒ састоји се од четири квинте, са једанаестерачким стиховима, 
који су у свакој строфи истоврсно римовани по обрасцу abaab. Анализа 
показује следеће: (1) еквивалентност представља „основно структурно 
начело како различитих делова песме тако и песме у целини ‒ потврђују 
је и изострофичност, и изосилабичност, и строфична хоморимност” (стр. 
114); (2) еквивалентност је „темељна карактеристика међуодноса лексич-
ких и синтаксичких јединица у структури делова песме и њене целине” 
(стр. 114); (3) „паралелизам као еквивалентност [јесте] основно структурно 
начело Лалићеве песме Тако је певао Орфеј” ‒ захваљујући томе, ово поет-
ско дело представља „више него добар репрезентант ’засићене’ поетске 
функције језика” (стр. 114); (4) рима и полисиндетон спадају у најизрази-
тије (формалне) лексичко-синтаксичке паралелизме базиране на еквива-
лентности; (5) заступљен је уобичајени (препозитивни) распоред атрибута 
у супстантивној синтагми, међутим, чешћи је неуобичајени (постпоно-
вани) положај атрибута (стилска фигура анастрофа); (6) „анастрофичне 
синтагме ’разасуте’ су по целој песми Тако је певао Орфеј и безизузетно су 
не само стилематичне (структурно онеобичајене) него и стилогене (естет-
ски валидне)” (стр. 115); (7) „примери анастрофе показују да кохезивне 
(синтаксичке) везе прерастају у кохеренцијске (семантичке, смисаоне) 
везе” (стр. 116). Ковачевић запажа да за „савршену” песму није довољно 
„структурно ’савршенство’ песме” јер „мрежа паралелизама” на којој 
почива „строга кохезивна структура песме” на својеврстан начин „захтева 
еквивалентну кохеренцијску структуру песме” (стр. 116).

Посебно инспиративан оглед, као што је инспиративан и поетски 
текст који се разматра, јесте оглед о песми Зимска молитва за Улог и за 
свих седамнаест његових становника Ђорђа Сладоја, састављеној од 74 
стиха (збирка Манастирски баштован, 2009). Улог је град са знамени-
том историјом, који је након дугог демографског, административног, 
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стратешког и просветног напредовања дошао до краја развојног пута, 
када је остао без свих стечених привилегија, али и без житеља. Овај 
Ковачевићев чланак осваја читаочеву пажњу не само издвајањем умет-
ничких вредности Сладојевог поетског остварења него и предочавањем 
снажног завичајног осећања и својеврсног културног завештања, по 
чему песма Зимска молитва за Улог и за свих седамнаест његових ста-
новника остаје у мислима и осећањима читаоца ‒ ако он „може” или 
„уме” да доживи све нијансе богатог света који песма сугерише. Песник 
је слику Улога дао из садашње перспективе, што потврђује презентски 
облик свих глагола у песми, док само један глагол има императивни 
облик (у последњем стиху: [Боже] помози да се Улог из снега искобеља). 
„Пјесма је сва у елегичном тону, у упечатљивим фигуративним сликама, 
прављена по моделу амплификацијски структурисаног страмбота и/
или октаве, са врло наглашеним осјећањем поштовања и љубави према 
Улогу, коме су историјске околности и бијела куга донијели статус града 
у нестајању” (стр. 130). Сладојев језички израз одликује се наглашеном 
експресивношћу и богатом фигуративношћу. Заступљене су фигуре: 
анафора, инвокација, анастрофа, синхиза, паралелизам, хијазам, епитет, 
персонификација, метафора, хипотипоза. Јавља се и један оксиморон (За 
наше ничије куће и похарана села).

За многе читаоце биће интересантан рад о дечјој поезији Душка 
Трифуновића јер, поред тога што доноси нова научна сазнања о језич-
ко-стилским одликама књижевности за децу на корпусу једног ства-
раоца, овај чланак отвара и теоријска питања о уметничкој вредности 
„примењене музичке поезије”. Наиме, Трифуновић је написао бројне 
текстове који су постали општепознати у интерпретацији популарних 
музичких група, а да се не зна да је он аутор тих текстова. Вероватно 
из тог разлога научна истраживања нису обухватила његово (веома 
обимно) поетско стваралаштво за децу. Ковачевић исправља тај про-
пуст досадашње научне рецепције Трифуновићевих остварења намење-
них деци тако што анализира језичко-стилске одлике репрезентатив-
ног узорка његових песама са школским темама и то оних песама чију 
структурно-семантичку доминанту чине језичке игре. Анализа је пока-
зала да се језичке игре заснивају на следећим језичко-семантичко-стил-
ским категоријама: (1) хомонимија; (2) полисемија; (3) антиметабола; (4) 
парадокс; (5) неологизми; (6) идиоматизација и/или фразеологизација; 
(7) жаргонизација. Стилематичко-стилогене одлике дечје поезије Душка 
Трифуновића доприносе да Трифуновићев поетски говор „истовремено 
казује и више и мање од нормалног, стандардног изражавања”, првен-
ствено помоћу „скривања и удаљеног асоцирања, алузије и мимикрије, 
необичног поређења и досјетке [Стеван Тонтић]” (стр. 145).

Књигу затвара студија која има и теоријски и емпиријски значај, а 
која говори о доминантним језичко-стилским одликама драмских тек-
стова Душана Ковачевића. На теоријском плану даје се допринос сти-
листици драмског текста, која је остала „занемарена” у досадашњим и 
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лингвистичким и књижевнотеоријским истраживањима. Објашњавају 
се узроци таквог стања: (1) специфичан функционалностилски ста-
тус ‒ драма може да буде и подстил у оквиру књижевноуметничког 
стила, као и жанр у оквиру прозног и поетског подстила; (2) специ-
фичан књижевногенолошки статус ‒ драма је, за разлику од других 
књижевних родова, намењена за сценско извођење, али истовремено 
представља и књижевни текст; (3) специфичан однос драмског дија-
лога према разговорном функционалном стилу ‒ драмски „дијалог у 
акцији” сличан је „природном” дијалогу, али се не може изједначити 
са њим; (4) драма је својеврсни „двотекст” ‒ драма осим конверзацио-
ног сегмента садржи и дидаскалије. Узевши све специфичности драме 
у обзир, аутор је теоријски поставио категорије на којима се темељи 
лингвостилистичка анализа драмског књижевног „двотекста”, што је 
применио у емпиријском истраживању. Корпус чини седам драмских 
текстова Душана Ковачевића, а доминантне језичко-стилске одлике 
разврстане су на следеће категорије: (1) специфичност деиксе; (2) однос 
дијалога и типова туђег говора; (3) улога дијалога у говорној каракте-
ризацији ликова; (4) реитерација и апосиопеза у дијалогу; (5) досетке 
у дијалогу. Индивидуалност и препознатљивост драмског језика овог 
ствараоца огледа се у специфичној реализацији наведених нужних 
(општих) језичких драмских карактеристика.

Да закључимо. Књига Стилистиком кроз белетристику Милоша 
Ковачевића, која је почетком 2022. године објављена у Друштву за срп-
ски језик и књижевност Србије (Београд), осветљава идиолекте српских 
књижевника чија су дела остварена у различитим књижевним родо-
вима/врстама, односно различитим подстиловима/жанровима књижев-
ноуметничког стила.

Ово интегралностилистичко остварење надовезује се ‒ и теориј-
ско-методолошки и корпусно ‒ на претходних шест Ковачевићевих 
књига о језику и стилу српских писаца: (1) Стилска значења и зрачења 
(2011); (2) Лингвостилистика књижевног текста (2012); (3) Српски писци 
у озрачју стилистике (2013); (4) Стил и језик српских писаца (2015); (5) 
Стилске доминанте српских прозних писаца (2019); (6) Поезија у стили-
стичком кључу (2020).

Сва разматрања уврштена у публикацију Стилистиком кроз беле-
тристику карактерише јединство теорије и емпирије. У свих девет 
студија доносе се описи и објашњења стилских доминанти на којима се 
темељи литерарност конкретног текста/опуса, као и уметничка индиви-
дуалност конкретног писца. 

Ковачевић је овом, као и својим претходним стилистичким књи-
гама, показао да анализа употребе језика у књижевном тексту, за разлику 
од свих других употреба, захтева да се испита и стилематичност и сти-
логеност, при чему се (1) структурне специфичности језичких јединица 
посматрају у нераздвојној вези са (2) њиховом уметничком вредношћу. 
Интегралностилистичка анализа прозних, поетских и драмских дела 
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показује у којим се стилематично-стилогеним параметрима (1) подуда-
рају и (2) у којим се разликују та три типа књижевног текста. Другим 
речима, долази се до језичко-стилских критеријума: (1) који у анализи 
функционишу као општестилистички; (2) који су везани само за прозу, 
поезију, драму. Ковачевић је на тај начин читаоцу пружио увид и у (1) 
„стилистичке универзалности” и у (2) „стилистичке особености” реали-
зације поетске функције језика у прози, поезији и/или драми.

Ковачевићева стилистичка истраживања ‒ спроведена на корпусу 
уметничких, неуметничких и функционалностилски интерферирају-
ћих текстова ‒ доводе до сазнања: (1) да се подручје лингвостилистике 
проширује на све типове текстова, тако да се ова научна дисциплина 
тематски готово подудара са лингвистиком текста/дискурса; (2) да кри-
теријуми лингвостилистике превазилазе критеријуме стилематичности 
и да их треба комбиновати не само са критеријумима стилогености него 
и са функционалностилистичким критеријумима, као и са свим кри-
теријумима литерарне лингвистике. Наведена запажања Ковачевић је 
изнео пре десетак година поводом једне од својих публикација (в. Стил-
ска значења и зрачења, стр. 272). 

Ако се узме у обзир да стилистичка анализа представља неизоставни 
део тумачења књижевног текста, онда ће ова, као и досадашња Коваче-
вићева интегралностилистичка тумачења српске белетристике, бити од 
велике помоћи наставницима у основним и средњим школама при мето-
долошком и методичком конципирању часова књижевности. Осим тога, 
ако се узме у обзир вишеструка корелација критеријума ‒ лингвости-
листичких, других лингвистичких, затим, функционалностилистичких, 
књижевностилистичких и литерарнолингвистичких ‒ онда ће публика-
ција Стилистиком кроз белетристику бити научни ослонац свим про-
учаваоцима стила у књижевноуметничком тексту, али и у језику уопште 
(у свим његовим регистрима и жанровима).

Примљен: 22. фебруар 2022. године
Прихваћен: 1. новембар 2022. године
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ГРАМАТИКА ШПАЊОЛСКОГ ЈЕЗИКА 
Marko Kapović, Gramatika španjolskog jezika, Zagreb: Matica 

Hrvatska, Biblioteka Posebna izdanja, 2022, 1083 str.

Текуће 2022. године изашла је из штампе Граматика шпањолског 
језика у издању Матице Хрватске, аутора Марка Каповића. Како сам аутор 
наводи у предговору, прошло је готово шест деценија од објављивања 
прве граматике шпањолског језика на простору Хрватске – Граматике 
шпањолскога језика с основама шпањолско-француско-талијанског успо-
ређења (1963) романисте и академика Војмира Виње. Вињина граматика, 
сходно времену у ком је написана, садржи компаративне елементе неко-
лико романских језика – шпанског, француског и италијанског језика, као 
и учесталa освртања на дијахронијску раван и развитак шпанског језика. 
Насупрот њој, нова граматика више је практичног и педагошко-контра-
стивног карактера и тежи да буде приручник свим говорницима хрват-
ског језика који желе да науче шпански као страни језик, било да су апсо-
лутни почетници у овладавању шпанским језиком или већ узнапредовали 
говорници са специфичним лингвистичким недоумицама.

Будући да је шпански језик географски и друштвено веома рас-
прострањен језик, као основни критеријум за одабир варијетета шпан-
ског језика Каповић наводи практичну применљивост, те у предговору 
истиче да се у Граматици претежно описује шпански језик са подручја 
Шпаније јер је та варијанта „geografski i kulturno najbliža” циљној групи 
корисника, а и сам аутор, као и сарадници на изради Граматике, кори-
сти поменути варијетет. То, наравно, не спречава аутора да се осврне на 
особености говора Хиспанске Америке на местима где сматра неопход-
ним и сврсисходним. Аутор граматике истиче да је управо педагошки 
и контрастивно-језички приступ материји утицао на то да се шпански 
језик у Граматици опише и представи помоћу најучесталијих и опште-
прихваћених облика, израза и структура унутар „европске” варијанте 
шпанског језика. Педагошка усмереност допринела је и томе да сви 
примери употребе шпанског језика у Граматици буду преведени на 
хрватски језик. Њих има у значајном броју јер се настоје илустровати 
сви језички феномени како би се теоријска информација употпунила 
и лакше савладала. Већ смо поменули да је граматика намењена свим 
хрватским говорницима који желе да науче шпански језик и управо је 
1 goranazkrneta@gmail.com
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то усмерење одредило начин на који је граматика написана, како аутор 
наводи – „bez pretjeranog korištenja široj publici nepoznate lingvističke 
terminologije i bez bavljenja lingvističkom teorijom kada ona nema direktne 
veze s praktičnom uporabom jezika”. 

Значајно је поменути да је Каповићева граматика дескриптивног 
карактера, те је као таква имала за узор два капитална дела шпанског 
језика, две граматике – Gramática descriptiva de la lengua española (1999), 
која се дугује координаторском раду Игнасија Боскеа и Виолете Демонте, 
као и Nueva gramática de la lengua española (2009–2011), која се дугује 
Шпанској краљевској академији (RAE) и Удружењу академија шпанског 
језика (ASALE). Поред тога, Каповић као дела без којих не би било могуће 
написати граматику шпанског језика наводи и Diccionario panhispánico 
de dudas (2005) Шпанске краљевске академије (RAE) и Удружења акаде-
мија шпанског језика (ASALE), као и A New Reference Grammar od Modern 
Spansih (2011), Џона Бата и Кармен Бенџамин (Butte and Benjamin). У 
предговору Граматике, између осталог, истакнуте су неке од студија 
које се баве засебним деловима шпанске лингвистике а које су допри-
неле квалитетнијој обради појединих тема у новој граматици а њихове 
библиографске референце доследно су наведене у коначној библиогра-
фији на крају ове граматике.

Ако се осврнемо на структуру, овај приручник обима од преко 
хиљаду страна подељен је на три веће целине. У првом делу обрађују 
се теме из фонетике и фонологије шпанског језика, други део обухвата 
морфологију, а трећи део обухвата теме из синтаксе и анализира упо-
требну вредност различитих језичких јединица.

У првом делу, који обухвата Фонетику и фонологију шпанског језика, 
обрађене су све сугласничке фонеме груписане према начину творбе 
– засебно су представљени звучни и безвучни оклузиви, африкате, 
фрикативи, назали, вибранти, латерали и, на последњем месту, апрок-
симанти. Вокалске фонеме, поред информације о основним фонетским 
обележјима, представљене су у комбинаторици са другим вокалима, те 
их налазимо у следовима различитог типа – дифтонзима, трифтонзима 
и хијатима. Каповић се осврће и на проблем графичког бележења поје-
диних фонема у шпанском језику, па кроз различите примере још једном 
потврђује практичну усмереност своје граматике. Абецеда је, очекивано, 
нашла своје место у првом делу књиге и обрађена је кроз фонолошку 
призму, те су слова „b” и „v” дата у истом потпоглављу, будући да се 
односе на исту фонему. У посебном поглављу аутор представља струк-
туру слога (приступ-језгро-кода), растављањем речи на слогове на нивоу 
речи и на нивоу фоничког низа, као и феноменом синерезе као директне 
последице уланчавања речи. Тонском и графичком акценту, исто тако, 
посвећен је значајан део у овом делу граматике, те се систематично пре-
дочавају дистинктивна обележја тонског и графичког акцента и његов 
положај у речима, анализира се бележење графичког акцента у вокал-
ским спојевима, а затим се објашњавају наглашене и ненаглашене речи у 
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шпанском језику, као и речи са двоструким тонским акцентом. Каповић 
се осврће и на промене у норми при бележењу графичког акцента које су 
уследиле издањем новог Правописа шпанског језика (Nueva ortografía de 
la lengua española RAE & ASELE 2010). 

Поред фонема, графема и акцента, у оквиру првог дела граматике 
Каповић се осврће и на основну употребу интерпункцијских знакова у 
шпанском језику, на растављање речи на крају реда, као и на множину 
скраћеница. Граматика шпањолског језика, дакле, веома исцрпно ана-
лизира све релевантне појаве које задиру у план фонетике и фонологије, 
спаја проблематику фонетског и фонолошког са графичким планом, 
износећи на видело проблеме при бележењу одређених гласова, бележење 
графичког акцента, као и кореспонденцију знака и означеног. Мало чуди 
што један од одељака целине Фонетика и фонологија укључује множину 
скраћеница, будући да је скраћивање један од творбених поступака, али 
ако се сагледа структура скраћеница донекле може да се схвати множина 
скраћеница као удвајање слова или својеврстан фонемски след.

У другом делу Граматике, који обухвата морфологију шпанског 
језика, Каповић представља редом све врсте речи – именице, придеве, 
заменице, члан, глаголе, прилоге, предлоге, везнике и узвике. У том 
низу обрађени су и бројеви као засебна врста речи, мада бројеви могу 
да се нађу у детерминаторској, односно придевској функцији или пак 
у улози заменице. 

Код именица Каповић прегледно даје различите флективне наставке 
за род и број у шпанском језику, затим се осврће на различите врсте 
именица према исказивању поменуте две категорије. Флективне мор-
феме за број анализира у зависности од тога да ли именица завршава 
самогласником или сугласником, а онда се осврће на именице које имају 
само значење једнине или само значење множине, као и на формирање 
облика множине код властитих именица. С друге стране, Каповић пред-
ставља проблематику флективних наставака за род тако што разликује 
род „живих” и „неживих” именица (именице које се употребљавају у оба 
рода са различитим наставцима, именице истог облика у оба рода – са 
чим у вези испитује питање метонимије, затим анализира хетерониме, 
епицене, генерички род и род скраћеница). У овом делу граматике Капо-
вић код питања генеричког рода наводи и тенденцију ка већој видљиво-
сти жена у језику и наводи нове творбене облике за исказивање женског 
рода у шпанском језику. 

У поглављу који се односи на морфологију придева аутор се бави 
свим обележјима придева – формирањем множине, разликовањем рода, 
апокопираним облицима придева, као и компаративним и суперлатив-
ним облицима, аналитичким и синтетичким. Положај придева такође се 
анализира у последњем одељку о придевима. 

У оквиру поглавља о заменицама представљене су личне заменице, 
кроз наглашене и ненаглашене облике, затим положај заменица у односу 
на глагол, правила употребе ненаглашених и наглашених облика уз 
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личне и неличне глаголске облике, као и у комбинацији са предлозима. 
Поред личних заменица, предочене су и присвојне, показне, односне 
упитне и узвичне заменице, као и неодређене, са свим својим облицима, 
уз информацију о положају, флексији – уколико је има – и осталим спе-
цифичностима. У одељку који се тиче члана у шпанском језику аутор се 
осврће на употребу аломорфа „el” испред именица женског рода у јед-
нини, а затим илуструје контраховане облике предлога „а” и „de” испред 
члана мушког рода у једнини. На крају, наводе се примери поименича-
вања различитих врста речи уз помоћ одређеног члана, као и особено-
сти члана средњег рода „lo”.

Бројеви се у посебном поглављу сагледавају кроз поделу на главне, 
партитивне и редне бројеве, анализирају се њихови наставци за род и 
број, а затим се представљају облици за изражавање вишеструкости, 
као и облици за изражавање сати, датума, година, рачунских опера-
ција и постотака.

Поглавље о глаголима отпочиње прегледом морфолошких особено-
сти глагола, па се онда прелази на конјугације правилних глагола кроз 
сва глаголска времена индикатива (садашња, прошла, будућа и кондици-
онална времена), конјунктива (конјунктив презента, имперфекта, пер-
фекта и плусквамперфекта) и императива (афирмативни и негативни 
облици императива уз примере употребе ненаглашених заменичких 
облика). У посебном одељку анализирају се нелични глаголски облици 
– инфинитив, герунд и партицип, а онда се све поменуте парадигме гла-
голских времена у сва три глаголска начина излажу табеларно. У овом 
поглављу наглашавају се промене правописне норме које су уследиле 
издањем новог правописа шпанског језика2010. године, а онда се Капо-
вић окреће дијалекатским и социолингвистичким темама и објашњава 
употребу архаичног облика заменице „vos”, која се задржала у неким 
хиспаноамеричким варијететима. Каповић помиње и два глаголска вре-
мена чија је употреба већ усахла – предперфект и конјунктив футура. 
У оквиру одељка који се бави конјугацијом неправилних глаголских 
времена аутор врло прегледно и систематично излаже неправилности 
у презенту, аористу и имперфекту конјунктива, као и неправилности 
футура и кондиционала. Додатно, истиче неправилности императива, 
партиципа, као и дефектне глаголе и вишеструко неправилне глаголе.

Што се прилога тиче, поред основних морфолошких карактеристика 
и уобичајених творбених облика са наставком „mente”, даје се семантичка 
класификација, те су прилози подељени на прилоге места, прилоге за 
време и аспектуалне прилоге, прилоге начина, количине, истицања, при-
логе афирмације и негације, прилоге сумње и вероватноће. На крају овог 
одељка наводе се прилошки изрази, а онда се контрастирају придеви и 
прилози истог облика и дају се објашњења у вези са њиховом употребом.

У поглављу посвећеном предлозима редом су побројани сви пред-
лози у шпанском језику засебно (de, a, en, por, para, con, sin, sobre, desde, 
hasta, hacia, entre, según, durante, mediante, contra, bajo, ante, tras, vía), а 
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предлошки изрази дати су обједињено у једном пододељку. Педагошку 
намену граматике, још једном, јасно показује одељак у коме се контра-
стира употреба предлога „por” и „para”, двају предлога чија употреба 
представља проблем већини ученика шпанског као страног језика. 

Везници су подељени на основу значењских односа између напо-
редних, независних реченица (саставни, супротни, раставни, искључни, 
закључни и последични везници), као и на основу значења у оквиру 
зависних реченица (временски, узрочни, намерни, последични, компа-
ративни, погодбени и допусни везници). Само је један тип везника дат 
на основу формалног критеријума, а то су везници који уводе зависне 
именске реченице. Напоменућемо да су везници зависних односних 
реченица представљени у оквиру дела о односним заменицама. Иако 
односне речи укључују и прилоге и детерминаторе поред заменица, 
јасна је логика груписања за које се Каповић определио.

Следећи постојеће класификације, Каповић у поглављу о узвицима 
дели узвике на праве и неправе, односно на примарне и секундарне, где 
су ови други настали граматикализацијом именица, глагола, придева и 
прилога. У последњим пододељцима представљају се „формулаични” 
узвици, као и вулгарни и колоквијални узвици.

На крају целине која обрађује морфолошке теме, Каповић се осврће 
на речи умањеног или увећаног значења – деминутиве, аугментативе, 
деспективе и хипокористике, као и на творбени поступак скраћивања. 
Код облика за деминутив анализирају се творбене варијанте, потом род 
и значење деминутива.

Последње поглавље морфолошког дела преиспитује употребу „que” 
и „de” као другог елемента аналитичке компаративне конструкције.

У трећем делу граматике, разрађеном на око петсто страна, обра-
ђене су синтаксичке теме које се тичу структуре просте реченице, али и 
структуре сложене реченице. Прегледно, систематично и методолошки 
усмерено на ученика шпанског као страног језика из визуре изворног 
говорника хрватског језика, у овој целини осветљава се функционална 
страна шпанског језика. 

Прва три одељка овог дела граматике обухватају употребу глагол-
ских времена. Употреба презента објашњена је кроз његове три вредно-
сти – радња у садашњем времену, историјски презент и презент за иска-
зивање будуће радње. Сагледавање употребе прошлих времена обухвата 
представљање употребе перфекта, аориста, имперфекта и плусквампер-
фекта, с тим што се посебно објашњава контраст у употреби аориста и 
перфекта, као и контраст између имперфекта, с једне стране, и перфекта 
и аориста с друге стране. Употреба футура и кондиционала приказана је 
кроз основну употребу простих и сложених облика. Поред тога, Капо-
вић објашњава и хипотетичку вредност коју футур и кондиционал могу 
да имају у садашњем или прошлом времену. 

Након тога, Каповић прелази на употребу индикатива и конјунк-
тива у простој реченици где, у ствари, укључује прагматичку раван 
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језика јер сагледава употребу глаголског начина у различитим врстама 
исказа према ставу говорника – десидеративној и дубитативној рече-
ници. Након тога, осврће се на различите врсте израза који потражују 
употребу конјунктива, као и на случајеве у којима је могуће заменити 
глаголска времена индикатива временима конјунктива, што често под-
разумева промену домена употребе језика.

Преглед употребе глаголског начина у сложеној реченици органи-
зован је према врстама зависних реченица: зависне именске, односне и 
адвербијалне реченице. Код зависних именских реченица представљени 
су различити чиниоци који потражују употребу индикатива или кон-
јунктива, те су глаголи који уводе зависне именске реченице семантички 
разврстани (глаголи утицаја, емоционалних реакција, констатације, 
вредновања, говора, мишљења, импликације и др.), а затим су дати 
и други фактори који могу да утичу на употребу глаголског начина у 
именским реченицама, на пример негација, изјавни или упитни статус, 
итд. У овом делу Каповић се осврће и на зависне именске реченице које 
чине део неуправног говора (упитне и узвичне), као и на вишезначне 
глаголе (decir, sentir, parecer, ver, hacer, concluir, temer, esperar, suponer, итд.), 
који могу да изискују употребу различитог глаголског начина у зависној 
реченици у складу са прагматиком исказа. 

У анализи употребе глаголског начина у односним реченицама укљу-
чене су различите перспективе: одређеност и негација управне именице, 
рестриктивни и нерестриктивни тип односне реченице, стилска употреба 
конјунктива, као и могућност употребе футура и кондиционала. Зани-
мљиво је да се у овом одељку представљају компаративне структуре као 
структуре које су формално веома блиске односним реченицама. Додатно, 
анализира се употреба инфинитива у односним реченицама.

Занимљиво је приметити да Каповић провлачи неке елементе кроз 
синтаксичке делове (на пример употреба детерминатора у односним 
реченицама, неуправни говор у именским реченицама, инфинитив у 
зависним реченицама), који се на крају дела о синтакси засебно трети-
рају. Вероватно је наглашена педагошка црта граматике утицала на такав 
одабир организације ове нимало једноставне материје и на понављање, 
односно на вишеструко истицање неких њених делова. 

Од правих адвербијалних реченица, Каповић у засебном подо-
дељку истиче само употребу глаголског начина у временским речени-
цама, док месне и начинске адвербијалне реченице остају по страни. 
Анализирају се прилошки везници који диктирају употребу глагол-
ских начина у зависној реченици. Такође, сагледава се употреба инфи-
нитива у овим конструкцијама.

Од неправих адвербијалних реченица представљене су узрочне, 
намерне, последичне, погодбене и допусне реченице. У анализи сваке 
врсте зависних неправих адвербијалних реченица, Каповић полази 
од везника који је главни фактор одабира употребе глаголског начина, 
индикатива или конјунктива, затим наводи подврсте уколико их има, 
а онда објашњава и употребу инфинитива у датим реченицама. Тамо 
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где је могуће применити исте критеријуме класификације, Каповић 
их доследно примењује, те тако погодбене и допусне зависне реченице 
представља кроз поделу на реалне, потенцијалне и иреалне. На крају 
одељка о зависним реченицама даје преглед вишезначних везника који 
могу да уведу различите зависне реченице.

Поглавље о управном и неуправном говору укршта прагматичке и 
граматичке перспективе и предочава промене у неуправном говору про-
узроковане перспективом говорника које могу да доведу и до одступања 
од канонског слагања времена у зависној реченици.

Употребу неличних глаголских облика – инфинитива, герунда и 
партиципа – Каповић проматра из више различитих углова, те тако 
износи различита значења која се могу постићи поменутим глагол-
ским облицима у оквиру просте реченице (инфинитив као императив 
и инфинитив у простим реченицама), као и у оквиру сложене реченице 
(апсолутне конструкције герунда и партиципа, ванреченични герунд, 
и друго). Истичу се морфолошке рекатегоризације неличних облика, 
на пример поименичавање инфинитива, затим герунд и партицип као 
придеви. Додатно, испитује се комбинаторика предлога и поменутих 
неличних облика. Синтаксички посматрано, за сваки од три инфинитна 
облика наводе се начини на које је могуће остварити везу са субјектом, 
будући да се ради о неличним глаголским облицима. У оквиру овог 
поглавља дата је информација и о лексикализованим изразима герунда.

Анализи употребе глагола „ser” и „estar” у шпанском језику Капoвић 
приступа контрастивно, успостављајући еквиваленцију између хрват-
ског глагола „бити”, са једне стране, и шпанских глагола „ser” и „estar”, 
са друге стране. Тема се разрађује на више начина како би се учиниле 
видљивијим разлике у употреби глагола које су један од основних камена 
спотицања код ученика шпанског као страног језика. Каповић отпочиње 
тему наводећи значења која се приписују еквивалентном глаголу „бити” 
у хрватском језику и у складу са датим значењем представља се могућ-
ност одабира глагола „ser” и(ли) „estar”. Па тако, „бити” у значењу „посто-
јати”, „збити се”, „догодити се”, „одржати се” изискује употребу глагола 
„ser”; „бити” у значењу „налазити се” изискује употребу глагола „estar”, а 
„бити” у смислу изражавања локације може да варира. Додатно, у овом 
поглављу анализира се употреба глагола „ser” и „estar” уз именице, где 
се углавном користи глагол „ser”, као и њихова употреба уз придеве, 
где могу да се употребе оба глагола у зависности од значења придева, 
глаголског времена у ком глагол стоји, и др. И овде се помињу типичне 
конструкције и глаголске перифразе за које је типична употреба једног 
или другог глагола. Поред свега горе наведеног дата је и семантичка 
класификација употребе глагола „ser” и „estar” (изражавање времена, 
температуре, цене, количине и поретка, затим порекла, поседовања и 
материјала, као и изражавање брачног статуса и телесних недостатака.). 
На крају овог поглавља описује се употреба „ser” и „estar” у пасивним 
конструкцијама навођењем основне употребе – пасивна конструкција 
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са глаголом „estar” као резултат пасивне конструкције са глаголом „ser”, 
али се дају информације и о ограничењима употребе двају глагола, као и 
алтернативни начин изражавања пасива са глаголом „ser”.

Глаголи промене представљени су у посебном поглављу, наводе се 
сви уз превод – ponerse, quedar(se), volverse, hacerse, convertirse en, llegar a 
ser – и даје се информација о томе да ли се користе заједно са именицом, 
придевом или партиципом.

Поглавље у коме су представљене глаголске перифразе организо-
вано је кроз поделу на перифразе са инфинитивом, герундом и парти-
ципом, па онда у оквиру сваког од тих пододељака дају се семантичке 
поделе. Перифразе са инфинитивом груписане су према значењу на 
модалне, временско-аспектуалне, инкоативе и терминативне перифразе 
и свака од њих пропраћена је одговарајућим преводом на хрватски језик 
и одговарајућим примерима. Перифразе са герундом и партиципом 
објашњене су углавном с освртом на опште значење које се постиже упо-
требом перифразе, на пример tener + партицип означава коначни резул-
тат, llevar + герунд означава период трајања, и слично.

Употреба члана у шпанском језику објашњена је у десетом поглављу 
дела о синтакси. Прво су изложени општи принципи употребе члана 
у превербалном субјекту и индиректном објекту, као и изостављање 
члана у вокативу. Неодређени и одређени члан објашњени су кроз зна-
чења која се остварују њиховом употребом – прво спомињање и вред-
новање у случају неодређеног члана, а идентификација, присвојност и 
генерализација у случају одређеног члана. Један пододељак посвећен је 
и контрастирању употребе неодређеног члана, неодређене заменице и 
броја један. Нулти члан анализира се кроз синтаксичку призму, то јест 
уз синтаксичке функције које у већини случајева јесу индетерминисане 
(именски предикат, предикатив, као и ванреченични елемент вокатив). 
Нулти члан разматра се и у случајевима директног објеката и поствер-
балног субјекта, као и уз поједине предлоге. У овом поглављу, Каповић 
представља и члан средњег рода „lo”, a потом се осврће на употребу 
члана уз властите именице, као и на једину употреба члана уз глаголе, а 
то је члан у временским конструкцијама.

Претпоследње поглавље обухвата употребу предлога „а” с правим 
објектом, што се логично надовезује на питање детерминисаности, јер је 
категорија одређености и аниматности пресудна код употребе предлога 
са правим објектом. Каповић у овом поглављу улази и у анализу природе 
глагола и објашњава тзв. предлошке објекте у шпанском језику, који везу 
са глаголом увек остварују путем тачно утврђеног предлога. Поред тога, 
наводе се и примери глагола који имају двојаку реакцију, те потражују 
директни објекат са предлогом „а” као и индиректни објекат, па се, с тим 
у вези, дају препоруке како избећи двосмисленост у тим примерима.

У последњем, дванаестом поглављу синтаксичког дела Каповић се 
осврће на основне принципе слагања субјекта и предиката са освртом 
на случајеве у којима долази до одударања од устаљеног обрасца слагања 



363

Граматика шпањолског језика

N
asl

e|
e 5

3 • 2022 • 355–363

субјекта и предиката у лицу и броју (субјекат изражен збирном имени-
цом и партитивном конструкцијом, затим одступања у слагању субјекта 
и именског предиката у копулативним конструкцијама, као и слагање 
предиката са денотатом управне субјекатске именице). Додатно, Капо-
вић излаже правила слагања придева и именица у координираним 
структурама.

Напоменућемо још да је након доследно наведених библиографских 
референци дата и релевантна биографија аутора Граматике шпањолског 
језика Марка Каповића.

Након свега изнесеног, можемо закључити да Граматика шпањол-
ског језика аутора Марка Каповића у издању Матице Хрватске предста-
вља један темељан, систематичан и значајан лингвистички подухват 
који чека да се потврди кроз искуство нових корисника. Преко хиљаду 
страна ове граматике не имплицирају висок степен теоретисања већ 
настојање да граматика обухвати различите равни шпанског језика 
и из различитих перспектива представи граматичке теме шпанског 
језика. Педагошки и контрастивно-језички концепт ове дескриптивне 
граматике јесте њена велика предност, те се тако спајају и теоријска и 
практична намена овог приручника – овладавање шпанским као стра-
ним језиком, и кроз објашњења и кроз примере, те се тако спајају аспект 
учења и аспект усвајања језика. Каповић на веома јасан, концизан и при-
годан начин пролази кроз лингвистичке нивое – од фонетике и фоно-
логије, преко морфологије, па до синтаксе просте и сложене реченице, 
укључујући када је то потребно и прагматичке и социолингвистичке 
елементе познавања шпанског језика. Лепо одмеривши однос теорије 
и примера који осветљавају дати језички феномен, Каповић је успео да 
својој граматици удахне карактер „педагошке” граматике. Визура уче-
ника шпанског као страног језика чији је матерњи језик хрватски огледа 
се не само у структури Граматике, у којој су на различите начине обја-
шњени „проблематични” делови шпанске граматике, него и у преводима 
свих датих примера на хрватски језик. Ова граматика представља зна-
чајну одредницу не само за изворне говорнике хрватског језика него и за 
све говорнике словенских језика са простора бивше Југославије који се 
баве шпанским језиком. Њена велика предност јесте то што је написана 
разумљивим језиком, који и апсолутни почетници у овладавању шпан-
ског језика могу да разумеју и испрате. Будући да граматика тежи да 
ученицима и корисницима шпанског језика приближи материју, која је 
сама по себи обимна и сложена, можда не би било лоше избећи у неким 
наредним издањима употребу дублета типа предлог-препозиције, допу-
сна-концесивна, и слично, како се корисници приручника не би додатно 
оптеретили различитим стручним терминима. У свему осталом, Капо-
вићева граматика може само да сачека повратне информације од задо-
вољних корисника, као што је и ауторка овог приказа.

Примљен: 20. мај 2022. године 
Прихваћен: 1. новембар 2022. године
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Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет

Докторске академске студије Српски језик и књижевност

 ПОТРАГА ЗА ЧИТАОЦЕМ НА ПЛАНУ 
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКЕ ДИЈАХРОНИЈЕ 

(Мирјана Бојанић Ћирковић, Читалац у науци о 
књижевности: од антике до савремених теорија читања, 

Ниш: Филозофски факултет у Нишу 2020, 390 стр.)

Вишегодишње истраживање на пољу теорија читања спроведено у 
оквиру Центра за наратолошка истраживања Универзитета у Нишу дало 
је као резултат научну монографију Читалац у науци о књижевности 
ауторке Мирјане Бојанић Ћирковић. Монографија је објављена 2020. 
године у издаваштву Филозофског факултета у Нишу. Како је нагове-
штено поднасловом – од антике до савремених теорија читања, пред-
мет ауторкиног научног истраживања јесте статус читаоца од најстари-
јих сачуваних књижевнотеоријских текстова, а затим и модификације 
тог статуса кроз историју све до данас. 

Структурно монографија се заснива на осам поглавља: 1. Концепт 
читаоца у књижевнотеоријској дијахронији (13–27); 2. Аспекти рецеп-
ције и статус читаоца у античким поетичким списима (27–45); 3. Про-
цес читања и концепти читалаца од феноменологије до теорије рецеп-
ције (45–113); 4. Ка теоријама читања као методолошкој оријентацији 
(113–177); 5. Критика читалачког одговора (177–219); 6. Посткласичне 
теорије читања (219–289); 7. Синтезе (289–293) и 8. Апликативност 
посткласичних концепата читалаца (293–367). На крају монографије 
налазе се још и Регистар појмова (367–375), Литература (375–393) и 
белешка О аутору (393). Свако од наведених поглавља подељено је на 
већи број потпоглавља, чиме је постигнута прегледност и јасност рада. 

У поглављу којим се монографија отвара и које има функцију увода 
– Концепт читаоца у књижевнотеоријској дијахронији – ауторка наводи 
кључна питања којима ће се у раду бавити: шта читалац чини са тек-
стом у току читања и како текст утиче на читаоца, да ли је читање акти-
ван или пасиван процес, колики је домет читаочеве слободе у процесу 
читања и најважније – ко је читалац? Поменути су и неки од теоретичара 
на чије ће се ставове ауторка ослањати у даљем раду (Волфганг Изер, 
Питер Рабинович, Џејмс Фелан, Џералд Принс), а затим су дати обја-
шњени термини као што су: типологија читалаца, видљиви читалац, 

1 milica.mojsilovic995@gmail.com
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имплицитни читалац, идеална ауторска публика, виртуелни читалац. 
Циљ монографије јесте тежња да се допуне недостаци у систематизацији 
концепата читалаца који су примећени током детаљног истраживања 
и анализирања теорија читања. Стога, посебна пажња биће посвећена 
формалистичким методама у проучавању књижевности, концепту 
читаоца као суштинском обележју наративне комуникације и граници 
између класичних и савремених теорија читања. 

Другим поглављем отпочиње сагледавање теорија читања на дија-
хронијском плану – од зачетака ове дисциплине у антици. На приме-
рима из Платонових, Аристотелових, Хорацијевих и Псеудо-Лонги-
нових дела ауторка испитује статус и типологију оновремених реци-
пијената (слушаоца, гледаоца или читаоца). Користећи компаративну 
методу, Бојанић Ћирковић успева да предочи све разлике у поетичким 
тумачењима поменутих античких теоретичара. Полазну тачку предста-
вља Платоново разумевање процеса рецепције у коме је аутору поверена 
најважнија улога, а текст ниже вреднован у односу на изговорену реч. 
Међутим, ауторка истиче да се већ у Аристотеловим делима О песнич-
кој уметности и Реторика уочава виши ниво интересовања за читаоца, 
његов удео у књижевној комуникацији, али и сазнајни аспект. У Хораци-
јевој Посланици Пизонима наглашена је важност књижевног контекста 
како би дело било схваћено на прави начин. Псеудо-Лонгинова расправа 
О узвишеном разматра однос аутор-читалац и наводи услове које обе 
стране морају испунити: потребно је да аутор влада техником и стилом, 
а улога реципијента огледа се како у способности за велике замисли и 
дубоко надахнуто осећање тако и за критички приступ. 

Треће поглавље монографије тематизује заснивање и јачање кон-
цепта активног читаоца. Осмишљено је и композиционо организовано 
као кратак преглед најважнијих двадесетовековних теорија читања. 
Ауторка на почетку проговара о феноменолошком учењу Романа Ингар-
дена, истичући појмове сазнања, селекције, синтетишућег објективи-
сања и конкретизације, значајне за његово схватање читаоца као енти-
тета који се одједном нашао у средишту пажње, уместо аутора текста. 
Као што је и наговестила у првом поглављу, ауторка је начинила осврт 
на руски формализам и методе које су у том периоду коришћене како 
би се фокус преусмерио на језичке поступке, а затим и на информисаног 
читаоца, који је нужно упознат са књижевноисторијским периодима 
пре приступања одређеном тексту. Наредна потпоглавља посвећена су 
теоретичарима који су настављачи мисли о читаоцу којем се дело у пот-
пуности отвара приликом процеса читања, дозвољавајући му да трага 
за свим његовим потенцијалним значењима. Дакле, осим интересовања 
за читаоца као реципијента и тумача књижевног дела, подстакнуто је 
и интересовање за начине остваривања повезаности између читаоца и 
текста. Бојанић Ћирковић (2020: 68) наводи да је међу структуралистима 
највећи допринос теоријама читања дао Џонатан Калер, преусмеривши 
структурализам са науке на књижевност и са дела затвореног у себе – ка 
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читаоцу и процесу читања. Надаље су представљени и анализирани 
концепт, типологија и функција енкодираног читаоца (наратера), који 
заузима важно место у теорији читања Џералда Принса. Објашњен је 
појам фиктивног читаоца Волфа Шмида. Педесетих година двадесетог 
века професори Роналд С. Крејн и Вејн Бут афирмишу реторичку теорију 
читања, која читаоца сматра кључним у процесу стварања значења тек-
ста, али не занемарује ни улогу аутора. Два најзначајнија циља истражи-
вања ових теоретичара била су: 1) преиспитивање Аристотеловог метода 
интерпретације примењеног у драми, а који се односи на анализу ефекта 
катарзе и 2) процес наративне комуникације виђен као реверзибилна 
активност у којој се непрестано врши трансакција од аутора, преко тек-
ста, до читаоца и од читаоца, кроз текст, ка имплицитном аутору. Бли-
ске овом становишту јесу и рецепционистичке теорије о читаоцу Ханса 
Роберта Јауса. Наиме, Јаус је сматрао да рецепција књижевног текста има 
дијалошки карактер, осветљен кроз питање уведено путем текста и кроз 
одговор који треба да пронађе читалац. Ауторка закључује да је Јаусов 
концепт рецепије установљен на читаочевом активном разумевању дела. 
Када је реч о теорији читања Карлхајнца Штирлеа, ауторка истиче његово 
виђење процеса читања као играња улога. У вези са овим теоретичарем, 
ауторка ближе указује на појам наивног читања, као основног облика 
рецепције фикцијских текстова. Последња два потпоглавља посвећена 
су теоретичарима Манфреду Науману и Харалду Вајнриху, чије је инте-
ресовање било највећим делом усмерено ка читаоцу, као оном ко својим 
учешћем у конституисању значења текста довршава процес књижевне 
комуникације. Ауторка наглашава да Вајнрихова типологија читалаца 
разликује осам типова и да је отворена за нове предлоге.

Четврто поглавље под насловом Ка теоријама читања као методо-
лошкој оријентацији ауторка започиње сажетком претходно обрађених 
тема у монографији и закључака до којих се доспело аналитичко-синте-
тичким приступом. Како она наводи, постоји проблем у вези са успоста-
вљањем границе између класичних и савремених теорија читања. Ипак, 
на основу свега реченог у претходна три поглавља, Бојанић Ћирковић 
је успела да пронађе одговоре на питања постављена у уводу, па тако 
закључује да је теорија читања трајно актуелна дисциплина, од антике до 
посткласичних наратолошких истраживања. Потпоглавља су посвећена 
процвату ере читаоца у теорији књижевности, чему су највећи допри-
нос дали текстови Ролана Барта Смрт аутора (1968) и Задовољство у 
тексту (1973). Према Барту, од читаочевог интереса зависиће рецепција 
текста. Читаочева улога огледа се у повезивању делова текста, из чега 
проистиче значење. Барт је разликовао два типа читања – линеарно, у 
ком се читалац не зауставља над празним местима у тексту и оно које 
наводи читаоца да „тражи чар у језику, а не у причи” (Бојанић Ћирковић 
2020: 129). Како истиче ауторка, овај други тип читања одговара поетици 
постмодернистичких отворених текстова. Стога је тема петог поглавља, 
насловљеног Критика читалачког одговора, процес трансформације 
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читаоца у коаутора текста у постмодернизму. Бојанић Ћирковић нагла-
шава да се од читаоца, који приступа постмодернистичком делу, очекује 
да уђе у интеракцију са текстом, да открива његова скривена значења и 
да од текстуалних фрагмената ствара ново дело. Ауторка истиче како је 
корак даље у тумачењу отишао Норман Холанд, изневши став да чита-
лац не само што креира значење текста сходно свом емоционалном и 
интелектуалном потенцијалу већ истовремено открива и сопствени 
идентитет. Шесто поглавље бави се радом треће генерације чикашких 
реторичких теоретичара, чији су главни представници Џејмс Фелан и 
Питер Рабинович. Ауторка указује на то да је поље њиховог интересо-
вања обухватало процес креирања значења, као и читаочеве активности 
у интеракцији са текстом. Након тога представљени су појмови уроње-
ног читаоца, натприродног читаоца и нечитаоца. 

Седмо поглавље, Синтезе, представља један од највећих доприноса 
монографије Читалац у науци о књижевности. Ауторка је осмислила 
табелу свих најважнијих концепата читалаца у методологији науке о 
књижевности, а који су у раду поменути; на тај начин, истакла је пред-
ности и допунила недостатке ранијих систематизација, усредсредивши 
се на читаочеве активности приликом креирања значења текста, при 
чему су обухваћене и класичне и савремене теорије читања. Табела је 
структурисана помоћу умрежавања основних параметара – теоријског 
приступа и теоретичара који је тај приступ примењивао – са допунским 
као што су: 1. читалац у тексту, 2. значење у тексту, 3. читалац у интер-
акцији са текстом и слеђење ауторских упутстава, 4. значење „између” 
дела и читаоца, 5. читалац-коаутор, 6. вантекстовни (стварни) читалац и 
7. значење у читаоцу. Плусом или минусом означено је присуство, одно-
сно одсуство наведених допунских параметара у различитим теоријама 
читања, а њиховим комбиновањем добија се велики број типова чита-
лаца. Дакле, оваквим детаљним табеларним приказом ауторка је успела 
да обједини резултате свог истраживања о теоријама читања. Како је на 
уводним страницама монографије наглашено да су теорије читања спе-
цифична дисперзивна дисциплина, која се опире смештању у методо-
лошке оквире, може се сматрати да је поглављем Синтезе ауторка омо-
гућила успостављање једног таквог оквира. Прегледно представивши 
најзначајније теоретичаре читања и њихове приступе, ауторка је устано-
вила и који су то чиниоци који утичу на формирање различитих конце-
пата и типова читалаца. Имајући у виду то да је монографија Читалац 
у науци о књижевности понудила овакав језгровит преглед и пружила 
корисне смернице, може се закључити да су створени погодни услови за 
будућа истраживања у области теорија читања. 

Осмо поглавље, Апликативност посткласичних концепата чита-
лаца, тематски и садржајно повезује монографију и ауторкину докторску 
дисертацију под насловом Типологија читалаца у романима Милорада 
Павића у контексту савремених теорија читања (2018). У последњем 
поглављу, подељеном на пет потпоглавља, Бојанић Ћирковић приказује 
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на које се начине савремене теорије читања могу применити на романе 
Милорада Павића (Унутрашња страна ветра, Друго тело, Вештачки 
младеж). Ауторкино трагање за различитим концептима читалаца унутар 
наведених романа омогућило јој је на крају и конфигурисање типологије.

Монографија Читалац у науци о књижевности обухвата све најва-
жније теорије читања и хронолошки излаже њихов развој. Иако је иста-
кла како се не ради о кохерентној дисциплини и како је тешко одредити 
методолошки оквир теоријама читања, Мирјана Бојанић Ћирковић 
успела је да својим делом створи јединство и целовитост. Прецизним и 
детаљним образлагањем теорија читања на дијахронијском плану омо-
гућено је праћење померања фокуса са аутора на читаоца и текст кроз 
историју. Предочене су развојне фазе, односно прекретнице које су тео-
рије читања доживеле: феноменолошка теорија читања, теорија рецеп-
ције, реторичка теорија и критика читалачког одговора. Пронађени су 
одговори на питања постављена у уводу рада, па тако ауторка закључује 
да су теорије читања засноване у антици, а врхунац развоја доживеле 
70-их година двадесетог века, као и то да су кључна питања, која су у 
домену њиховог интересовања, од антике до данас иста. 

Примљен: 24. март 2022. године
Прихваћен: 1. новембар 2022. године
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Рођена 1972. године у Бору. Ради као ванредни професор на Катедри 
за романистику Филолошког факултета Универзитета у Београду где 
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мастер и докторским студијама. Објавила је две књиге: Аутобиографска 
фикција и детињство: Маргерит Јурсенар, Натали Сарот, Маргерит 
Дирас (2006) и Комуникативно-акциони модел наставе француског као 
страног језика (2021).
jelena.brajovic@fil.bg.ac.rs

Видосављевић Милена М.
Рођена је 1988. године у Призрену. Основне академске студије завршила 
је на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу 2011. године, сту-
дијска група – Шпански језик и хиспанске књижевности. Мастер академ-
ске студије завршила је на истом факултету 2014. године, одбранивши 
мастер рад под називом „Развој интеркултурне комуникативне компе-
тенције у настави шпанског језика”. У септембру 2021. године одбранила 
је докторску дисертацију „Улога наставника у примени и развоју мул-
тимодалног учења у настави страних језика” на Филолошком факултету 
Универзитета у Београду. Током студирања провела је један семестар на 
Универзитету у Саламанки, у Шпанији, у оквиру програма мобилности 
Еразмус+. Такође, континуирано се усавршавала на семинарима, конфе-
ренцијама и научним скуповима како у Србији тако и у иностранству. У 
два наврата била је учесница летње школе сефардике у Немачкој, док се 
у земљи усавршавала у области превођења, методике наставе страних 
језика, као и на семинарима у вези са методологијом научног истражи-
вања и рецензирањем за истраживаче. Области њеног научноистражи-
вачког рада јесу: примењена лингвистика, социолингвистика, анализа 
дискурса, педагогија, психологија, методика наставе страних језика и 
сефардика. Члан је Удружења професора шпанског језика Србије, Дру-
штва хиспаниста, Друштва младих лингвиста, Друштва педагога из Бео-
града као и члан-сарадник Матице српске у Новом Саду. Од 2021. године 
запослена је на Институту за српску културу – Приштина / Лепосавић 
као истраживач. Током претходних година стекла је вишегодишње 
радно искуство као професорка и преводилац шпанског и енглеског 
језика у институцијама у приватном сектору.
mika_vido_88@yahoo.com

Вујчић Никола Д.
Доцент за немачки језик на Катедри за германистику Филолошко-умет-
ничког Факултета Универзитета у Крагујевцу и сарадник на Универзи-
тету Åbo Akademi (Турку, Финска) на којима држи наставу из лингви-
стичких предмета у области германистике. Основне студије Немачког 
језика и књижевности завршио је на Филолошко-уметничком факултету 
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у Крагујевцу, док је магистарске студије завршио на Институту за герма-
нистику Филозофског Факултета Универзитета у Ростоку (СР Немачка) 
где је и докторирао 2018. године из области лингвистичке анализе дис-
курса. Области његовог интересовања јесу: (лингвистичка) анализа дис-
курса, фразеологија и формулаични језик, лексичка семантика и праг-
матика, те контрастивна и примењена лингвистика (у ширем смислу).
nikola.vujcic@outlook.com

Вукотић Александра Ч.
Рођена је 1984. године у Београду. Дипломирала је и докторирала на 
Филолошком факултету Универзитета у Београду, одбранивши тезу 
„Историја и фикција у романима Дона ДеЛила”. Ради као доцент на Кате-
дри за англистику Филолошког факултета Универзитета у Београду, где 
је досад држала предавања из савремене америчке и ирске прозе, као 
и асистентске вежбе из енглеске и америчке књижевности. Објавила 
је монографију Дон ДеЛило и поетика историје (Нови Сад: Академска 
књига, 2018). Области њеног интересовања обухватају савремену англо-
фону књижевност, књижевну теорију, студије књижевности, филма и 
нових технологија.
anjamaric@gmail.com, aleksandra.vukotic@fil.bg.ac.rs

Ђорђев Ивана Ђ.
Рођена је 1980. године у Вршцу. Доктор је филолошких наука и профе-
сор струковних студија на Високој школи струковних студија за васпи-
таче ,,Михаило Палов” у Вршцу. Области интересовања и истраживања: 
методика наставе српскога језика, савремени српски језик; ортографија, 
(когнитивна) лингвистика. Добитница је награде ЗУОВ-а (2012), више 
захвалница Друштва за српски језик и књижевност Србије, Вукове заду-
жбине и Министарства просвете РС (2004–2013); 2019. године уврштена 
је у 1000 стваралаца РС (,,Лексикон стваралаца у предуниверзитетском 
образовању”, Београд: Klett). До сада је у (ко)ауторству објавила више од 
шездесет научних и стручних радова, запажене приказе књига и више 
публикација, од којих се издвајају: Ђорђев 2016: И. Ђорђев, Методички 
приступи лингвистичкој грађи о глаголским прилозима, Вршац: Висока 
школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов” (у даљем тек-
сту: ВШСС); Ђорђев 2017: И. Ђорђев, Тематика школских писмених зада-
така из предмета Српски језик и књижевност, Вршац: ВШСС; Ђорђев, 
Келемен Милојевић, Ђорђевић 32017: И. Ђорђев, Љ. Келемен Милојевић, 
М. Ђорђевић, Практикум за српски језик, Вршац: ВШСС; Ђорђев 2018: 
И. Ђорђев, Лепа реч, Вршац: ВШСС; Келемен Милојевић, Ђорђев 2019: 
Љ. Келемен Милојевић, И. Ђорђев, Кад би Сунце проговорило – језичке 
и драмске игре, Вршац: ВШСС; Вељковић Станковић, Ђорђев 2021: Д. 
Вељковић Станковић, И. Ђорђев, Метафоре и аналогије у настави срп-
ског језика – когнитивни приступ, Београд: Јасен. Активно учествује на 
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пројектима, стручним и научним скуповима и конференцијама, прете-
жно међународног карактера. (Ко)аутор је више програма сталног струч-
ног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. Све реле-
вантне информације у вези са научним радом и публикацијама доступне 
су на адреси: http://www.uskolavrsac.edu.rs/profesori/dr-djordjev-ivana/.
ivanacurcin@yahoo.com

Ђукић Јелена Б.
Докторанд је на студијском програму Језик, књижевност, култура; 
модул: Српска књижевност, на Филолошком факултету Универзитета 
у Београду. Учествује на научним скуповима у земљи и иностранству. 
Објављује научне радове у часописима категорисаним од стране надле-
жног министарства и зборницима са научних скупова. Област инте-
ресовања и научног истраживања: српска књижевност XIX и XX века 
(компаративни контекст), са посебним интересовањем за епоху модерне, 
поетику града, имагологију и популарну културу. 
helenadjukic@yahoo.com

Живковић Ана С. 
Рођена је 1985. године у Ћуприји. Завршила је све нивое студија (основне, 
докторат) на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагу-
јевцу. На истом факултету запослена је као доцент за ужу научну област 
Српска књижевност. Изводи наставу из предмета Српска књижевност 
романтизма, Српска књижевност реализма, Библија, књижевност, кул-
тура, Српска драма и позориште, Политички аспекти књижевности. 
Објавила је до сада једну монографију под насловом Слика у српском 
реализму: историјскопоетичка студија (2019) и више научних радова у 
часописима и зборницима. Члан је Редакције Универзитетског научног 
часописа за књижевност, језик, уметност и културу Липар. 
ana.zivkovic@filum.kg.ac.rs

Зечевић Снежана М.
Рођена је 1985. године у Новом Пазару. Докторске академске студије на 
Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу завр-
шила је одбранивши дисертацију Израда пројеката у настави енгле-
ског језика на терцијарном степену образовања. Ради на Филозофском 
и Природно-математичком факултету у Косовској Митровици, у звању 
доцента, где изводи наставу у оквиру предмета: Савремени енглески 
језик 1, Специјални курс из језика 2, Методика наставе енглеског језика 
1, Методика наставе енглеског језика 2 и Енглески језик 1, 2, 3, 4 на нема-
тичним катедрама. Основна подручја интересовања јесу примењена 
лингвистика и методика наставе енглеског језика.
snezana.zecevic@pr.ac.rs
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Зечевић Крнета Горана Г.
Рођена је 1978. године у Сарајеву. Запослена је као доцент за ужу научну 
област Шпански језик и лингвистика на Филолошко-уметничком факул-
тету Универзитета у Крагујевцу, где је ангажована и као руководилац 
студијског програма Шпански језик и хиспанске књижевности. Од 
2019. године наставу шпанског језика држи и на Географском факултету 
Универзитету у Београду, на смеру Туризмологија. Кореализатор је два 
семинара за усавршавање наставника страног језика, а од 2019. године 
члан је Стручне комисије за експертизу рукописа уџбеника и уџбени-
чких комплета за предмет Шпански језик у Националном просветном 
савету Републике Србије. Научна интересовања обухватају фонетику, 
морфологију и синтаксу шпанског језика, примењену и контрастивну 
лингвистику, као и методику наставе шпанског као страног језика, што 
потврђује и објављеним научним радовима у земљи и иностранству, у 
домаћим и међународним часописима, монографијама и зборницима 
радова. У својству сталног или повременог члана рецензентског одбора, 
сарађује са десетак часописа и институција у региону. Активно уче-
ствује на међународним и националним научним скуповима, као и на 
плану обезбеђивања научног подмлатка. Учествовала је на међународ-
ном пројекту у организацији Универзитета у Бордоу (Француска), а као 
гостујући професор држала је предавања из области шпанског језика и 
лингвистике на више факултета у региону.
goranazkrneta@gmail.com

Јаневска Тамара Н.
Рођена је 1994. године у Ћуприји. Основне и мастер академске сту-
дије, на смеру Енглески језик и књижевност, завршила је на Филоло-
шко-уметничком факултету у Крагујевцу. Тренутно је студент треће 
године докторских академских студија из филологије, модул језик, 
на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Запослена је као 
истраживач-сарадник у Центру за научноистраживачки којим руководи 
Филолошко-уметнички факултет. Ангажована је на пројекту Дина-
мика структура савременог српског језика број (178014). Као уже научне 
области интересовања наводи когнитивну лингвистику и примењену 
лингвистику.
tamara.janevska@filum.kg.ac.rs 

Каличанин Милена К.
Рођена је 1970. године. Ванредни је професор на Департману за англи-
стику Филозофског факултета у Нишу. Аутор је монографија e Faustian 
Motif in the Tragedies by Christopher Marlowe (2013), Political vs. Personal in 
Shakespeare’s History Plays (2017), Uncovering Caledonia: An Introduction to 
Scottish Studies (2018) и коаутор уџбеника English Renaissance Literature 
Textbook (2020) са др. Сањом Игњатовић. Заједно са др. Соном Снирцовом 
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приредила је публикације Growing Up a Woman: e Public/Private Divide 
in the Narratives of Female Development (2015) и Representations of the Local 
in the Postmillennial Novel: New Voices from the Margins (2022). Аутор је 
бројних радова из области Енглеске ренесансне књижевности, Студија 
канадске и британске (нарочито шкотске) културе и књижевности. 
Недавно је започела истраживање у оквиру Дигиталне хуманистике са 
фокусом на дигиталне форме књижевности.
milena.kalicanin@filfak.ni.ac.rs

Кукић Тијана Н.
Рођена је 1980. године у Београду. Дипломирала је на Филолошком 
факултету у Београду Италијански језик и књижевност 2004. године. 
Завршила је мастер студије на Филолошком факултету у Београду 2008. 
године, а докторске студије завршила је 2018. године одбранивши дисер-
тацију на тему „Семантичко-прагматичка анализа италијанског члана 
и његови српски еквиваленти из перспективе референцијалности” 
(ментор: др Саша Модерц) при Филолошком факултету Универзитета у 
Београду. Почевши од 2004. године, активно се бави предавањем ита-
лијанског језика у сарадњи са Италијанским институтом за културу у 
Београду. Од 2009. до 2011. године држала је факултативну наставу ита-
лијанског језика на ФИЛУМ-у, у сарадњи са Италијанским институтом 
за културу. Запослена је на Филолошко-уметничком факултету Универ-
зитета у Крагујевцу од 2014. године. Њена научна истраживања усме-
рена су превасходно на семантику и прагматику италијанског члана, на 
контрастивну анализу италијанског и српског језика, као и на морфо-
синтаксу италијанског језика. Аутор је уџбеника под називом Gli articoli 
italiani, за престижну издавачку кућу Alma Edizioni из Фиренце (уџбе-
ник је објављен марта 2022. године).
tijana.kukic@filum.kg.ac.rs

Марковић Бојан М.
Рођен је 1985. у Ужицу. Дипломирао је, мастерирао и докторирао на 
Филолошком факултету у Београду. Доцент је на Учитељском факултету 
у Београду, на предмету Методика наставе српског језика и књижевно-
сти. Пише поезију, есеје, књижевну критику и научне радове. Аутор је 
књиге песама Риба која је прогутала свет, 2013. и коаутор хрестоматије 
књижевно-образовних текстова Пикник за Ирму, 2017.
bojan.markovic@uf.bg.ac.rs

Милићевић Вукашин Д.
Рођен је 1982. године у Београду. Доцент Групе за систематско бого-
словље Православног богословског факултета Универзитета у Бео-
граду. Основне студије завршио на ПБФ 2005, мастер на Филозофском 
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факултету (Историја Византије, 2010), докторирао на ПБФ 2018. године 
(тема: Аспекти проблема времена код Св. Максима Исповедника). Сфере 
интересовања: историјски развој хришћанске доктрине, византијска 
политичка теологија, православна традиција и модерне политичке идеје.
milicevic.vukasin@gmail.com

Милојевић Снежана Ј.
Доктор филолошких наука – српска и компаративна књижевност са 
теоријом књижевности. У складу с тим, резултате својих истраживања 
објавила је у референтним научним часописима и зборницима са ску-
пова међународног карактера и има звање научног сарадника. Објавила 
је монографије: Медитативна проза Иве Андрића (2008), Од премудрих 
чула – студије о старој српској књижевности (2017) и Закон земље – нара-
тив о жени у прози Иве Андрића (2020). Књизи Од премудрих чула, која 
садржи студије из старе српске књижевности (области њене докторске 
дисертације), на Сјаму књига у Нишу 2018. године додељена је пре-
стижна награда Иницијал. Ова монографија доживела је и своје друго 
издање (2020). Бави се писањем прича и путописа, а своје радове обја-
вљује у значајним часописима за књижевност у Србији, али и земљама 
бивше Југославије. Објавила је књигу прича Градић Смејтон (2011) и 
књигу путописне прозе Оријентални Мефисто и други путописи (2015).
milojevic.snezana@yahoo.com

Мојсиловић Милица Б.
Рођена је 1995. у Крагујевцу. Дипломирала је српски језик и књижев-
ност 2019. године на Филолошко-уметничкoм факултету Универзитета 
у Крагујевцу, након чега уписује мастер академске студије на истом 
факултету. Била је стипендиста Фонда за младе таленте. Одбранила је 
мастер рад са темом Компаративно проучавање романа Џејн Ејр Шар-
лоте Бронте и Широко Саргашко море Џин Рис. Докторске академске 
студије Српског језика и књижевности започела је 2021. године на Фило-
лошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу. Запослена је 
као истраживач-приправник у оквиру Центра за научноистраживачки 
рад. Области интересовања: компаративна књижевност, савремене књи-
жевне теорије и студије културе.
milica.mojsilovic995@gmail.com

Морабито Росана (Rosanna Morabito)
Рођена је 1963. године у Риму. Докторирала је из области историје 
црквенословенског језика код Срба у XVIII веку. Предавала је Славен-
ску филологију у Касину (Cassino), а сада предаје српски и хрватски 
језик и књижевности на Универзитету у Напуљу „L’Orientale” (Università 
degli studi di Napoli „L’Orientale”). Бавила се црквенословенском 
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књижевношћу, сада се бави културном историјом књижевног језика, 
књижевношћу XVIII века, те хрватским и српским писцима и тексто-
вима старије и савремене књижевности. Објавила је низ чланака и 
следеће књиге: Tradizione e innovazione linguistica nella cultura serba del 
XVIII secolo, Cassino: ed. Laboratorio di comparatistica, Dipartimento di 
Linguistica e Letterature comparate, Università di Cassino, 2001; Просвети-
тељство ума и срца. Културни пројекта Емануила Јанковића, уредник 
Душан Иванић, Београд: Задужбина Доситеј Обрадовић, 2018; L’ultima 
meta: L’isola (Ostrvo) di Meša Selimović, Alessandria: Edizioni dell’Orso, 
2020. превела (заједно са С. Главаш) и уредила: Marino Darsa Raguseo, 
L’Avaro, traduzione di Suzana Glavaš e Rosanna Morabito, introduzione e 
cura di Rosanna Morabito, Lecce: Argo, 2009; уредила: Studi in onore di 
Riccardo Picchio offerti per il suo ottantesimo compleanno, a cura di Rosanna 
Morabito, Napoli: M. D’auria Editore 2003.
rmorabito@unior.it

Николић Милка В.
Рођена је у Ужицу 1975. године. Завршила је Филолошки факултет Уни-
верзитета у Београду (студијска група Српски језик и књижевност), а 
магистрирала и докторирала на Филозофском факултету Универзи-
тета у Источном Сарајеву (смер Лингвистика). Запослена је на Филоло-
шко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу (на Катедри за 
српски језик) као наставник стилистичке и методичке групе предмета, 
у звању ванредни професор. Бави се стилистиком и методиком наставе 
српског језика. Учествовала је на више домаћих и међународних науч-
них конференција. Објавила је више научних чланака, приказа, један 
приручник из методике наставе (практикум за студенте), као и четири 
научне монографије: (1) Практикум из методике наставе српског језика 
и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, 2016; (2) 
Поредбено-начинске конструкције у српском језику, Филолошко-умет-
нички факултет, Крагујевац, 2017; (3) Настава српског језика у контек-
сту савремених лингвистичких истраживања, Филолошко-уметнички 
факултет, Крагујевац, 2018 (коаутор Јелена Петковић); (4) Поетизми 
и прозаизми, Андрићев институт, Андрићград (Вишеград), 2022; (5) 
Научно стваралаштво Милоша Ковачевића, Филолошко-уметнички 
факултет, Крагујевац, 2022.
milka.nikolic@filum.kg.ac.rs

Нинковић Лена З.
Рођена је у Београду 1995. године. Дипломирала је и мастерирала на Кате-
дри на англистику Филолошког факултета у Београду. За потребе изво-
ђења наставе у летњем семестру 2019. године ангажована је на Факултету 
организационих наука на предметима Стручни енглески језик 1 и 2. У 
октобру 2020. предавала је енглески језик у ОШ Милан Ђ. Милићевић у 
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Београду. Од септембра 2021. запослена је на Ваздухопловној академији 
где предаје општи и стручни енглески језик. Као посебне области инте-
ресовања наводи когнитивну и контрастивну лингвистику, прагматику 
и семантику, чиме се и тренутно бави као докторанд на Филолошком 
факултету у Београду.
lena.z.ninkovic@gmail.com

Пикулић Јована Р.
Дипломирала је на Катедри за историју уметности на Филозофском 
факултету у Београду. Магистрирала је у Италији, на одсеку Културе и 
традиције средњег века и ренесансе, здруженом програму Филолошког 
факултета Универзитета у Болоњи и Филолошког факултета Универ-
зитета у Ферари. Тренутно похађа докторски курс Теорије уметности 
и медија Универзитета уметности у Београду и праксу United Nations 
Developement Program-а у Сектору за Комуникацију и координацију 
Националне академије за јавну управу. Од 2012. до 2015. године ради као 
музејски водич у Националном археолошком музеју Фераре у Италији, 
где се бавила и дигитализацијом археолошког фонда Елза Силвестри 
(Elsa Silvestri) Музеја у Будрију (Болоња). Од септембра 2015. до јуна 2019. 
била је ангажована у Кући Легата у Београду, где ради као водич у Легату 
Петра Лубарде и на дигитализацији архиве Легата Петра Добровића. 
Звање кустоса стекла је 2018. године. Као менаџер комуникације уче-
ствовала је у пројекту реализације поставке Српског Павиљона у Вене-
цији 2019. године. Кao асистент директора Фондације Саша Марчета 
учествовала је у реализацији више изложби у простору Биоскопа Балкан 
у Београду, у периоду од јануара 2020. до јула 2021. и написала више тек-
стова за блог ове фондације на тему књижевности и визуелне уметности.
jovanarpikulic@gmail.com

Русимовић Тања З.
Рођена је 1973. године у Врању. Дипломирала је на Филозофском факул-
тету у Нишу на Студијској групи Српскохрватски језик и југословенске 
књижевности априла 1998. године.  На Филолошко-уметничком факул-
тету у Крагујевцу докторирала је октобра 2014. године одбранивши 
тезу Релативне реченице са форичким супстантивним антецедентом 
у савременом српском језику. Године 2020. изабрана је за научног сарад-
ника Одељења за језик и књижевност при Институту за информационе 
технологије Универзитета у Крагујевцу. Ради у Гимназији „Бора Станко-
вић” у Врању. Учествовала са рефератима на 25 научних скупова од којих 
20 имају категорију међународних. Објавила је 30 оригиналних рецензи-
раних научних радова. Област лингвистичког интересовања јесте савре-
мени српски језик: синтакса, семантика и стилистика.
tanjarusimovic@yahoo.co.uk
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Спасић Јелена Љ.
Рођена је 1981. године у Крагујевцу. Доктор филолошких наука и доцент 
за ужу научну област Српски језик са методиком на Факултету педа-
гошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. Аутор је преко 40 
радова публикованих у домаћим и страним научним часописима и 
тематским зборницима из области стилистике српског језика, новинске 
стилистике, лингвостилистике, функционалне стилистике и методике 
развоја говора. Учесник је великог броја националних и међународних 
научних скупова.
jelenaspasic2410@gmail.com

Фреи Георгина В.
Рођена је 1988. године у Уцнаху (Швајцарска). Радила је као преводи-
лац, наставница и лекторка за немачки језик у земљи и као сарадница 
у науци у Швајцарској. Тренутно је запослена на Филолошко-уметни-
чком факултету Универзитета у Крагујевцу као доценткиња за методику 
немачког језика и књижевности. Докторирала 2019. године на Универзи-
тету у Фрибуру (Швајцарска) из области глотодидактике. Своју дисерта-
цију објавила је под ранијим презименом Драговић на сајту факултета 
под насловом: Fremdsprachenunterricht (ent-)dramatisieren. Eine empirische 
Untersuchung zur Effizienz des dramapädagogischen Ansatzes im schulischen 
DaF-Unterricht mit speziellem Fokus auf Grammatik. Поред наставе бави се 
и превођењем и организацијом обука за наставнике/це. Области интере-
совања јесу: перформативни приступи учењу страног језика, дигитална 
настава, учење граматике.
georgina.dragovic@filum.kg.ac.rs
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УПУТСТВО АУТОРИМА 
ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ 

1. Радови треба да буду достављени електронски, у прилогу (Word, 
пожељно у формату .rtf, могуће и у формату .doc и, ако користите Word 
2010 или новији (не 2007) у формату .docx), заједно са потписаном Изја-
вом аутора (у PDF формату) на електронску адресу редакције Наслеђа 
(nasledje@kg.ac.rs). 

2. Изјава аутора је гаранција поштовања обавезе према научним и 
етичким принципима: 
- Радови достављени уредништву ради објављивања у часопису Наслеђе 

морају представљати резултат сопствених истраживања и не смеју 
кршити ауторска права или права било које треће стране. 

- У радовима се морају поштовати сва правила и позитивне праксе 
цитирања и референцирања извора и секундарне литературе (не сме 
бити плагијаризма у било ком облику). 

- Радови не смеју бити претходно објављени у било којој другој 
публикацији под било којим другим насловом, нити у сличном нити 
у мало измењеном облику, те не смеју бити претходно објављени на 
неком другом језику. 

- Ако је чланак био изложен на скупу у виду усменог саопштења, 
податак о томе треба да буде наведен у посебној напомени, при дну 
прве стране чланка.

- Радови не смеју бити предати ради објављивања било којој другој 
публикацији у земљи или иностранству док уредништво часописа 
Наслеђе не извести аутора/е о крајњој одлуци o публиковању рада.

3. Дужина рукописа: дужина рада је између 10 и 13 страница (4500–
6000 речи).

4. Формат: фонт: Times New Roman; величина фонта: 12; размак 
између редова: Before: 0; Aer: 0; Line spacing: Single.

5. Параграфи: формат: Normal; први ред: увучен First Line: 0,5 (1,27).
6. Име аутора: Наводе се име(на) аутора, средње слово и презиме(на). 

Радови не смеју имати више од једног аутора. Име и презиме домаћих 
аутора увек се исписује у оригиналном облику (ако се пише латиницом – 
са српским дијакритичким знаковима), независно од језика рада. Функ-
ција и звање аутора се не наводе. 

7. Назив установе аутора (афилијација): Непосредно испод имена 
и презимена наводи се званични назив и седиште установе у којој је аутор 
запослен, а евентуално и назив установе у којој је аутор обавио истражи-
вање. У сложеним организацијама наводи се укупна хијерархија (од пуног 
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регистрованог назива до унутрашње организационе јединице – универзитет, 
факултет, центар / одсек / катедра). Ако је аутора више, мора се, назначити из 
које установе потиче сваки од аутора. 

8. Контакт подаци: Електронску адресу / адресе аутор(и) ставља(ју) 
у напомену при дну прве странице чланка. 

9. Језик рада и писмо: Језик рада може бити енглески, српски, руски, 
немачки, француски или неки други европски, светски или словенски 
језик, раширене употребе у међународној филолошкој комуникацији. 
Радови из англофоне филологије морају бити на енглеском језику. 
Писмо на којем се штампају радови на српском језику је ћирилица.

10. Наслов: Наслов треба поставити центрирано и написати вели-
ким словима. 

11. Апстракт: Апстракт треба да садржи циљ истраживања, методе, 
резултате и закључак. Треба да има од 100 до 250 речи и да стоји између 
заглавља (имена аутора, афилијација, наслов) и кључних речи, након 
којих следи текст чланка. Апстракт је на српском или на језику чланка. 

[Техничке пропозиције за уређење: формат – фонт: Times New 
Roman, Normal; величина фонта: 10; размак између редова – Before: 
0; Aer: 0; Line spacing: Single; први ред – увучен First line: 0,5 (1,27)]

12. Кључне речи: Број кључних речи не може бити већи од 10, и оне 
се дају непосредно након апстракта. 

[Техничке пропозиције за уређење: формат – фонт: Times New 
Roman, Normal; величина фонта: 10; први ред – увучен аутоматски 
(Col 1).]

13. Навођење (цитирање) у тексту: Начин позивања на изворе 
у оквиру чланка мора бити консеквентан од почетка до краја текста. 
Захтева се следећи систем цитирања:

... (Ivić 2001: 56–63)..., / (в. Ivić 2001: 56–63)..., / (уп. Ivić 2001: 56–63)... / 
М. Ивић (2001:56–63) сматра да...[наводнике и полунаводнике обе-
лежавати на следећи начин: „” / ’’ ] 

14. Напомене (фусноте): Напомене могу садржати мање важне 
детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима итд., али 
не могу бити замена за листу референци (види под 16), нити могу заме-
нити горе захтевани начин навођења (цитирања) у тексту (види под 13). 

15. Листа референци (Литература): Цитирана литература обу-
хвата по правилу библиографске изворе (чланке, монографије и сл.) и 
даје се искључиво у засебном одељку чланка, у виду листе референци. 
Литература се наводи на крају рада, пре резимеа. Референце се наводе 
латиницом и исписују на доследан начин, абецедним редоследом. Рефе-
ренце изворно публиковане ћирилицом или неким другим писмом 
могу се (иако то није неопходно и није препоручљиво) након обавезног 
латиничног облика (у који се такве референце морају транслитеровати), 
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према у даљем тексту наведеним примерима, са назнаком [orig.], навести 
у свом оригиналном облику. 

Ако се више библиографских јединица односе на истог аутора, оне се 
наводе хронолошки. Референце се не преводе на језик рада. Саставни 
делови референци (ауторска имена, наслов рада, извор итд.) наводе се на 
следећи начин:

[за књигу]
Јаkоbsоn 1978: R. Јаkоbsоn, Оglеdi iz pоеtikе, Bеоgrаd: Prоsvеtа. [orig.] 
Јакобсон 1978: Р. Јакобсон, Огледи из поетике, Београд: Просвета. 

[за чланак]
Rаdоvić 2007: B. Rаdоvić, Putеvi оpеrе dаnаs, Krаguјеvаc: Nаslеđе, 
7, Krаguјеvаc, 9–21. [orig.] Радовић 2007: Б. Радовић, Путеви опере 
данас, Крагујевац: Наслеђе, 7, Крагујевац, 9–21.

[за прилог у зборнику]
Rаdоvić-Теšić 2009: М. Rаdоvić-Теšić, Kоrpus srpskоg јеzikа u kоntе-
kstu sаvrеmеnih јеzičkih rаzdvајаnjа, u: М. Kоvаčеvić (rеd.), Srpski јеzik, 
knjižеvnоst, umеtnоst, knj. I, Srpski јеzik u upоtrеbi, Krаguјеvаc: Filоlо-
škо-umеtnički fаkultеt, 277–288. [orig.] Радовић-Тешић 2009: М. Радо-
вић-Тешић, Корпус српског језика у контексту савремених језичких 
раздвајања, у: М. Ковачевић (ред.), Српски језик, књижевност, умет-
ност, књ. I, Српски језик у употреби, Крагујевац: Филолошко-умет-
нички факултет, 277–288.

[за радове штампане латиницом]
Biti 1997: V. Biti, Pojmovnik suvremene književne teorije, Zagreb: Matica 
hrvatska. 

[за радове на страном језику – латиницом]
Lajons 1970: J. Lyons, Semantics I/II, Cambridge: Cambridge University 
Press. 

[за радове на страном језику – ћирилицом]
Plоtnjikоvа 2000: А. А. Плотникова, Словари и народная культура, 
Москва: Институт славяноведения РАН. 

Радове истог аутора објављене исте године диференцирати додајући 
a, b, c или а, б, в, нпр.: 2007a, 2007b или 2009a, 2009б.
Ако има два аутора, навести оба презимена, нпр.: Simić, Оstојić; ако 
их има више: после првог презимена (а пре године) додати et al или 
и др.
Ако није прво издање, ставити суперскрипт испред године, нпр.: 
Lič ²1981: G. Leech, Semantics, Harmondsworth etc.: Pinguin Books.

Поступак цитирања докумената преузетих са Интернета: 

[монографска публикација доступна on-line]
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Презиме, име аутора. Наслов књиге. ‹адреса са интернета›. Датум 
преузимања.

Veltman, K. H. Augmented Books, knowledge and culture. ‹http://www.
isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d.›. 02.02.2002.

[прилог у серијској публикацији доступан on-line]
Презиме, име аутора. Наслов текста. Наслов периодичне публика-
ције, датум периодичне публикације. Име базе података. Датум 
преузимања.

Du Toit, A. Teaching Info-preneurship: student’s perspective. ASLIB 
Proceedings, February 2000. Proquest. 21.02.2000.

[прилог у енциклопедији доступан on-line]
Име одреднице. Наслов енциклопедије. ‹адреса са интернета›. Датум 
преузимања.
Tesla, Nikola. Encyclopedia Britannica. ‹http://www.britannica.com/
EBchecked/topic/588597/Nikola-Tesla ›. 29. 3. 2010.

[Техничке пропозиције за уређење: формат – фонт: Times New 
Roman, Normal; величина фонта: 11; размак између редова – Before: 
0; Aer: 0; Line spacing: Single; први ред: куцати од почетка, а остале 
увући аутоматски (Col 1: опција Hanging, са менија Format)]

16. Резиме: Резиме рада јесте у ствари апстракт или проширени 
апстракт на енглеском језику (искључиво на енглеском). Ако је језик 
рада енглески, онда је резиме обавезно на српском или неком од словен-
ских или светских језика (осим енглеског). Резиме стоји на крају чланка, 
након одељка Листа референци (Литература). Превод кључних речи на 
језик резимеа долази после резимеа.

[Техничке пропозиције за уређење: формат – фонт: Times New 
Roman, Normal; величина фонта: 11; размак између редова – Before: 
0; Aer: 0; Line spacing: Single; први ред – увучен аутоматски (Col 1).]

17. Биографија: У биографији, коју треба слати као засебан фајл 
(Word, формати .doc или .docx), која не треба да прелази 250 речи, наве-
сти основне податке о аутору текста (година и место рођења, области 
интересовања, референце публикованих књига).
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