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159.923.5 ; 159.964.2
DOI:10.5937/ZRFFP47-12555

МИЛОРАД Р. ТОДОРОВИЋ1

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА СХВАЋЕНА 
НА ДИНАМСКИ НАЧИН

САЖЕТАК. Процесу социјализације у психологији неретко се приписује значај
који она нема, као и оно што је везано за друге процесе. Овде се соција-
лизацији оставља само то да је субјектово ступање у друштвено-симбо-
лички поредак, где стиче свој идентитет. То ступање у поредак који раз-
дваја – ставља на једну страну добро, а на другу лоше – у суштини је
процес којим се свет снажно означава тако што човекова нагонска при-
рода добија друштвене обрисе путем наметнутих норми. Сваки облик
асоцијалног понашања, као и великог психичког одступања говори о
недостатку одговарајуће интеграције у симболичко. Психологија, као
општа теорија о психичком и посебно социјална психологија указују
на друштвене и културне услове који имају утицај на изградњу психич-
ког. Без динамске психологије која психички живот приказује кроз
менталну динамику, запоставила би се психолошка етиологија облика
понашања који немају социјалну верификацију. Полазећи од друштве-
них и културних услова који граде психичко, она указује на то како се
граде мотиви за сузбијање свих нагонских стремљења, агресије и либи-
да. Овладавање нагонима подразумева градњу моралне инстанце (су-
перега) која прави разлику и која постоји као стална претња за его, а он
опет покушава да прошверцује одређена нагонска стремљења. Када се,
још од Фројда, зна да са гледишта ограничавања нагона и моралности
у човеку постоји нагонски део – ид који је потпуно неморалан, его који

1 misotodorovic@yahoo.com

Ра9 је резулOаO исOраживања у оквиру научноисOраживачко: @ројекOа ИИИ 47023, Косово и Ме-
�охија између национално3 и�ен�и�е�а и евроин�е3рација, који финансира МинисOарсOво @росве-
Oе, науке и Oехнолошко: развоја Ре@уLлике СрLије.

Ра9 је @римљен 29. новемLра 2016, а @рихваћен за оLјављивање на сасOанку Ре9акције ЗLорника
о9ржаном 1. марOа 2017.
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се мучи да буде моралан и суперего који може да буде хиперморалан и
да тако постане окрутан (Freud, 2006а, стр. 120), може се видети како је
социјализација укључена и у добро и у лоше у човеку. Успех у одбрани
човека од ероса и танатоса, с једне стране, и у одбрани једних нагона од
других, с друге стране, одредиће облике понашања којима доминирају
агресија, насиље, криминал, инцест и многи други облици перверзије и
неурозе. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: социјализација, обуздавање нагона, интеграција у симболичко, наста-
нак субјекта, динамска психологија, Име Оца. 

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗМЕЂУ РЕДУНДАНТНОСТИ
И НЕАДЕКВАТНОСТИ

Појмом социјализације неке о9 социјалних 9исци@лина (социоло-
:ија, социјална @сихоло:ија, анOро@оло:ија) хOеле су 9а укажу на
чињеницу 9а је човек социјално Lиће и 9а је он 9оминанOно на-
сOао у о9ређеним социјалним условима који су :а оLликовали @о
својим мерилима. То је већ о@шOе месOо и ње:ово исOицање није
@оказаOељ Oеоријски засновано: разумевања 4сихичко3 које Oе-
шко 9а @осOоји уколико не и9е @реко @сихичко: а@араOа и ње:о-
вих механизама. Ка9 :о9 се :овори о човеку, за@раво се :овори о
зLиру ње:ових кулOурних искусOава, како је :оворио Донал9 Ви-
никоO (Winnicott, 1999, сOр. 119),2 или о начину на који се о9вијала
инOе:рација, о9носно сOрукOурација. По9влачећи Oу нес@орну
чињеницу, @ро:лашавањем @роцеса социјализације механизмом
насOанка личносOи ушло се за@раво у саму из:ра9њу сOрукOуре,
шOо је немо:уће изје9начиOи с @роцесом социјализације ниOи је
@ак @роцес социјализације оLјашњава или из:рађује. За @сихоло-
:ију Lи OреLало 9а @осOоји само о9ређено ја у нас�ајању, које се
Oрансформише у зависносOи о9 Oо:а шOа се 9ешава на различи-
Oим развојним линијама.

О9 само: @ојма социјалан/�руш�вен, кул�уран, цивилизован – ко-
јим се желело акценOоваOи све оно шOо има везе са инOеракцијом
више осоLа у којој се осOварује уOицај је9но: човека на 9ру:о: –

2 Тешко је :овориOи о @сихоло:ији као науци о 4сихичком уколико она не Oу-
мачи менOалне феномене као резулOаO ин�еракције @римиOивних физич-
ких @оOреLа – које имају корен у Lиолошкој сOрукOури човека насOалој
Oоком ње:ове исOорије – и уOицаја сре9ине на Oе @оOреLе (Todorović, 2014,
сOр. 109). 
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@решло се на крајње уо@шOено о9ређење социјализације као @ро-
цеса којим се с�иче о3роман фон� знања, навика и веш�ина, развијају
чес�о веома сложене осо7ине и с4осо7нос�и и с�ичу сви квали�е�и
којима се суш�ински разликује о� свих �ру3их живих 7ића (Rot, 1994,
сOр. 66). О9 овакво: @омало не@рецизно: о9ређења Oешко је @ри-
хваOиOи и ње:ову са9ржинску сOрану. Наиме, у Oом „сOицању“
све:а и сваче:а, шOо наво9но @ре9узима свако 9рушOво, налази се
и Oеоријски с@оран сOав Николе РоOа 9а се социјализацијом форми-
ра љу�ска је�инка (Rot, 1994, сOр. 67), о9носно целовиOа или OоOал-
на личносO.3 Изје9начиOи социјализацију са „сOицањем“ лично-
сOи, о9носно @роцесом сOрукOурације, Oеоријски је с@орно. Те-
шко је и замислиOи како 9а разумемо намеру 9рушOва у
формирању о9ређених оLлика @онашања као шOо су о�ређена зна-
ња и веш�ине, 3овор и језик, с�авови и мишљења, вре�нос�и и о�ређене
форме афек�ивно3 4онашања, о�ређени начини морално3 4онашања
(Rot, 1994, сOр. 66), ка9а се Oи ас@екOи @оказују као минус функци-
је или минус с@осоLносOи. У оваквом не@рецизном сOаву Oешко
је схваOиOи 9а ли је социјализација механизам (из:ра9ње лич-
носOи), инс�румен� (којим се формирају @оје9ине осоLине), @о-
Oом (инOер@ерсонални) о�нос (9еловање 9ру:их осоLа и инсOиOу-
ција у којима се усвајају о9ређени оLлици @онашања) или кон-
�екс� сOицања искусOва (у којем се о9вија Oакозвано социјално
учење). Да ли су @сихички Lолесни љу9и чије је окружење Lило
„@росечно 9оLро“ @роизво9 социјализације? Да ли се за Бројеро-
ву (Breuer) и Фрој9ову @ацијенOкињу БерOу Па@енхајм (Bertha
Pappenheim), чувену Ану О. (са озLиљним сим@Oомима као шOо су
халуцинације, језичке и моOоричке смеOње, @о9војена личносO),
која је, зLо: сво: 9рушOвено: 9еловања, @осOала славна фи:ура у
исOорији женско: @окреOа, може рећи 9а је несоцијализована
осоLа? Или, рецимо, 9а ли је нешOо шOо не @раOи велика социјал-
на сOи:ма, као шOо је не@реки9но Oражење нових љуLавних оLје-
каOа ко9 о9расло: суLјекOа, а шOо није у скла9у са су4ере3ом, ре-
зулOаO социјализације? Да ли се у Oим случајевима који немају
@озиOивну социјализацијску верификацију ра9и о социјализова-
ном или о несоцијализованом @онашању?

3 Тешко је разумеOи о@се9нуOосO мно:их @сихоло:а, у:лавном оних за које не
@осOоји несвесно @сихичко, и9ејом �о�алне личнос�и, о9носно оLје9ињава-
јуће целине која може LиOи само чисO @риви9. ИскусOво свако: човека :ово-
ри како је живоO нешOо шOо се креће и мења, шOо @онишOава сваку и9еју о
целини. ЗLо: Oо:а је Лакан и9еју оLје9ињавајуће целине ви9ео као скан9ало-
зну лаж (Lacan, 1988, сOр. 223; 1983, сOр. 183).
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О9ређење социјализације у О7ухва�ном речнику 4сихолошких и
4сихоанали�ичких 4ојмова (Horace & Ave English, 1972, сOр. 504), као
@роцеса којим се с�иче осе�љивос� на социјалну с�имулацију (на-
рочи�о 4ри�иске и о7авезе 3ру4но3 живо�а) чиме се на:лашава ас-
@екO 4ос�ајања социјално3 7ића, социјално3 о7риса у личнос�и, 9алеко
је @рихваOљивије о9ређење ово: више социолошко: конце@Oа о9
оно: који се јавља у социјалној @сихоло:ији, или у о@шOој Oео-
рији @сихичко: живоOа @римењеној на услове социјалне сре9и-
не. Бу9ући 9а је увођење Lиолошко: ор:анизма, како се љу9ска
је9инка јавља искључиво на @очеOку живоOа, у социјални или
кулOурни @росOор, о9 че:а заси:урно зависи о@сOанак и @оје9ин-
ца и 9рушOва, у @сихоло:ији @о9ве9ено @о9 Oермине су7лимација
и неу�рализација, а у анOро@оло:ији @о9 Oермин акул�урализаци-
ја, чини се 9а је у@оOреLа Oермина социјализација у @сихоло:ији
ре9ун9анOна. Зна се 9а је Фрој9 корисOио реч су7лимација 9а ука-
же на @уO 9о месOа :9е је кулOурно искусOво @унозначно, али мо-
ж9а није, како каже ВиникоO, оOишао 9овољно 9алеко 9а нам оO-
крије :9е је Oачно кулOурно искусOво у 9уху (Winnicott, 1999,
сOр. 115).

Осе�љивос� на социјалне с�имулусе и @онашање у скла9у
с њима – које у@ућује човека на усклађивање сво: @онашања с @о-
нашањем 9ру:их осоLа у :ру@и – већ је укључено у @ојам (социјал-
но3) карак�ера. Разви�ак 7иолошке је�инке у личнос�, шOо социјал-
ни @сихолози смаOрају је9ним о9 9ва ефек�а социјализације, Oо-
лико је ком@ликован @роцес, као целоку@на @сихоло:ија, 9а
овако изречен @ре9сOавља више 9еклараOиван или и9еолошки
сOав који мало значи, Lу9ући 9а не :овори о механизмима из-
:ра9ње, јер је и сам схваћен као механизам. У @роцесу социјали-
зације, најчешће ре9укованом на 9ирекOне инOеракције љу9и
или социјалне инOеракције, најчешће се мисли на @озиOивне
ефекOе који из Oо:а @роизилазе; иако је јасно 9а се не формирају
само 9рушOвено-релеванOни оLлици @онашања, већ и целоку@на
ле@еза @аOоло:ије, шOо није Lлиско @ојмовима 7и�и социјализо-
ван, 7и�и 4рила3ођен норми, �о4риноси�и �а функционисање �руш�ва
не 7у�е 4ро7лема�ично. Лако је @ро:ласиOи високореализованом
социјализацијом мно:а „9оLра“ која се Oраже за живоO у 9ру-
шOву, као шOо су 9ужносO, @ожрOвовање, Oру9 за 9оLро 9ру:их.
МеђуOим, ни о9Lацивање закона и @равила 9оLро: вла9ања не
мора LиOи с оне сOране 9рушOвено:, о9носно не мора се смаOраOи
несоцијализацијским ефекOом. АнOи:она која о9Lацује КреонOо-
ву заLрану 9а јој се LраO Полиник сахрани, шOо је @роOивљење
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норми и није sensu stricto из ре:исOра „9оLро:“, чини високомора-
лан чин којим је ризиковала своју 9рушOвену е:зисOенцију, @р-
косећи 9рушOвено-симLоличкој моћи (вла9ара). У @сихоOера@иј-
ском ра9у чесOо се срећу случајеви чија жу9ња не Oражи онолико
колико се Oражи о9 АнOи:оне, шOо може 9овесOи у @иOање вре9-
носни ас@екO социјализованосOи.

ОД БИОЛОШКОГ ДО КУЛТУРНОГ: УСПЕШНОСТ 
И НЕУСПЕШНОСТ ПРЕЛАЗА

Из:ра9ња личносOи увек је узајамно 9ејсOво Lиолошких факOора
за које се у @сихоло:ији корисOи израз сазревања и, факOора сре-
9ине, којима је @римерен израз развоја. Процес социјализације о
Oом са�ејс�ву не само 9а мало шOа може рећи, већ и Oо ’@сихоло-
шко’ ви9и као ’анOиOезу’ Lиолошко:, шOо само @о сеLи искључује
о7јек� социјализовања. Који се 9ео човекове 4риро�е уво9и у кул-
�урно, шOа OреLа 9а @осOане цивилизовано, шOа Lи OреLало @о9-
разумеваOи @о9 @ојмом социјализације – Oешко је сресOи све Oо у
ономе шOо се @о9разумева @о9 социјализацијом. А у@раво Lи
@сихоло:ија, као о@шOа Oеорија @сихичко: живоOа, @олазећи о9
Oо:а 9а је љу9ско Lиће ор3анизам-у-кул�ури, морала имаOи у ви9у
9а је човек ор:анизам који @осOаје суLјекO. Није Oешко схваOиOи
9а сушOинско @иOање :ласи – Како се Oо о9вија?

Својим не@рецизним о9ређењем и не9иференцираношћу Oер-
мин социјализација @реOен9ује 9а оLјасни све шOо се 9ешава у лич-
носOи, 9а укаже какав је и колики осOаOак @риро9но: (ор:анизма)
који није хOео или није мо:ао из с@ецифичних разло:а ући у нор-
му, али не и како ње:ова Lиолошка сOрукOура @осOаје (@сихоло-
шки) суLјекO који више или мање ус@ешно функционише у ’соци-
јалном’. Није с@орно 9а је све у човеку, @очев о9 власOиOо: имена,
на9имка, навика и језика на неки начин @овезано са 9ру:им, са
инOеракцијом, али @роLлем се јавља у разумевању како Oо ’с@о-
љашње’ @осOаје ’унуOрашње’. Све 9о Oо: моменOа мо:ли Lисмо
рећи 9а се социјална @сихоло:ија, за@раво, @ре@лиће са социоло-
:ијом, не Lежећи о9 Oо:а 9а корисOи њен @ојмовни инсOруменOа-
риј. ШOа о9 с@ољашње: свеOа у унуOрашњем @росOору (свеOу)
сOвара оно шOо се назива @ерверзијом или како је наше Oело које
се @ре9сOавља као ро9но и сексуално @рожеOо @ожу9ом 9ру:о:?
Имамо ли у ви9у 9а су 9ру:и им@ланOирани у нас, @очевши о9



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (1)/2017

8 МИЛОРАД Р. ТОДОРОВИЋ

ране 9ечје симLиозе с мајком, он9а @сихоло:ија мора @очињаOи
о9 @римарносOи заво9љиво: 9ру:о:. Уколико не 9ос@евамо 9о
9ру:их као 9ру:их Oо је заOо шOо за@очињемо о9 9ру:их, каже фи-
лозоф Бернхар9 Вал9енфелс (Waldenfels, 2010, сOр. 95), на начин
9инамске @сихоло:ије.

Клиничко Oера@ијско искусOво и Oеорија развојне @сихо@аOо-
ло:ије указују на Oо 9а су @рви о9носи кључни за о9ржавање Lио-
лошке равноOеже и, самим Oим, Oи @рви о9носи 9еOеOа @рема
оLјекOу (мајци) о9 основно: су значаја за @сихоло:ију, Lу9ући 9а
Oу @очиње сOрукOурација, Lез оLзира на Oо шOо је о9нос 9еOеOа и
мајке, о9носно Lри:а за 9ецу, @ре9оминанOно Lиолошки @роцес.
Свако ’@сихичко’ @роисOекло је из Lиолошко: и Lез Lиолошко:
нема @сихичко:. Развој ’@сихичко:’ из Lиолошко: @о9разумева
@овећану независносO о9 околине, Oако шOо се реакције које су се
@рвоLиOно 9о:ађале у о9носу са вањским свеOом све више @реме-
шOају у унуOрашњосO ор:анизма, како су Oо @оказали @осле Фрој-
9а и Жак Лакан, Мелани Клајн, Хајнц ХарOман, Донал9 ВиникоO и
Хајнц КохуO. И Oу, у унуOрашњем свеOу, @очиње 9а се о9вија нова
9инамика @о9 уOицајем моћне на:онске сOрукOуре која OреLа 9а
9оLије кулOурне о9ре9нице. Динамска @сихоло:ија насOоји схва-
OиOи како @ориви, Lу9ући 9а нема @ре@реке сOимулусима за уну-
Oрашње узLуђење, лако ремеOе Lиолошке функције ор:анизма и
нека9а лако уво9е, 9о Oа9а @рила:ођено @онашање, у неци-
вилизовано или @аOолошко. Донекле је, на @рви @о:ле9, @ара9ок-
сално шOо Lлизак о9нос унуOрашње: свеOа и @орива омо:ућава
Lољу с@осоLносO човека 9а се а9а@Oира, Lу9ући 9а ње:ово виђење
оLјекOивне сOварносOи не мора зависиOи о9 @роменљиве сна:е
@орива. ШOо је ор:анизам независнији, расOе и ње:ова незави-
сносO о9 уOицаја не@осре9не околине. А9а@OиLилна с@осоLносO
човека @овећана је мо:ућношћу 9а се @овуче из вањско: свеOа, 9а
размисли и 9а се у ње:а враOи још с@осоLнији. МеђузависносO ор-
:анизма и сре9ине @римарно је о9ређена о9носом мајке и 9еOе-
Oа, и Oо независно о9 @рила:ођавања. Социјализација Lи се, у су-
шOини, морала @окла@аOи с конце@цијом узајамно3 усклађивања
(@о9ешавања) и размаOрања о9ржавања равноOеже кроз разли-
чиOе @осOу@ке усклађивања. Дакако, Oом @рила:ођавању мора
служиOи нека инсOанца (е3о) која се из:рађује, а сама а9а@Oација
мора служиOи узајамном усклађивању (@о9ешавању). Процеси
усклађивања о9вијају се у различиOим @равцима и Oичу се ра-
зличиOих моменаOа. Хајнц ХарOман (Heinz Hartmann, 1958,
сOр. 34) @омиње чеOири @роцеса усклађивања:
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1) равноOежу између @оје9инца и околине;

2) равноOежу на:онских @орива; 

3) сOрукOуралну равноOежу 9ушевних инсOанци;

4) саму синOеOичку функцију, као а@араO равноOеже.

Чак и ка9а Lи @олазио о9 сва чеOири моменOа, @роцес соција-
лизације који социјална @сихоло:ија 9еле:ира као Lазични
@ринци@ развоја личносOи не Lи Lио с@реман 9а о9:овори о ко-
јим се механизмима – као о ценOралним месOима функционисања
и из:ра9ње @сихичко: – ра9и у оквиру свако: @оје9иначно. Наи-
ме, Oермин социјализација насOоји 9а у своја кола у@ре:не мно:о
шири конце@O о9носа ро9иOељ–9еOе, о7јек�не релације. Ка9а се у
социјалној @сихоло:ији :овори о фак�орима социјализације, не
@рави се никаква разлика између начела реалнос�и, нарочиOо у
вези са фазама развоја изван којих нема :овора о начелима која
су заувек о9ре9ила квалиOеO сOрукOурације, а Oај квалиOеO, о@еO,
:овори о квалиOеOу @римања и уношења с@ољашње реалносOи.

Сле9ећи филозофију социјализације, с оLзиром на ’социјал-
носO’ љу9ско: Lића који се ви9и као исхо9 @роцеса социјализаци-
је, Oакав уOицај 9ру:их може LиOи само је9носмеран. И у Oом @р-
вом за@очињању „сOрасOвене везаносOи“, а он9а и у о9вајању,
:уLиOком и искључивањем важно: 9ру:о: нужно се им@лициOно
о9носимо @рема сеLи самима, шOо је @ознаOо као :ра9ња селфа.
Колико је Oо сложена и:ра и какве су све њене @осле9ице на @ро-
цес сOрукOурирања Oешко је разумеOи изван ошOећења, @релома
и на@рснућа, о којима је Фрој9 :оворио као о најLољем @уOу за
с@ознају ’@сихичко:’ (Freud, 2006L, сOр. 369). Само @реко @аOоло-
шких из9ања селфа може се ви9еOи како наше социјално Oело
више или мање @ри@а9а, @реко наизменичне Lлизине и 9аљине
у о9носу на 9ру:е, слично као шOо наше @риро9но Oело @роOиче
кроз конOинуирану скалу Lлизине и 9аљине. МеђуOелесносO ка-
зује 9а су власOиOо и сOрано @ре@леOени је9но у 9ру:ом, 9а се сва-
ко о9 нас у@ушOа у @ре@лиOање 9рушOвених о9носа (Waldenfels,
2010, сOр. 96). Психоло:ија се, 9акако, на Oаквој формулацији не
може за9ржаOи; она увек мора LиOи на @озицијама социјално3 син-
кре�изма, у@ућујући на механизме ње:ово: о9вијања. Нема :оOо-
вих ин9иви9уа, @осOоји само @роцес ин9иви9уирања који, @ре
све:а, нашој Oелесној моOивацији намеће о:раничења @осOизања
@уно: за9овољсOва. Оно шOо о@ажамо, осећамо, чинимо или ка-
жемо, како каже Вал9енфелс, @ре@леOено је са оним шOо 9ру:и
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о@ажају, осећају, чине или кажу (Waldenfels, 2010, сOр. 96) и @рои-
зилази, како је Oо Лакан исOакао, из @римарно: о:раничења која
језик @осOавља свим Lићима која :оворе (Lacan, 1983, сOр. 106,
301). То сOвара расце@ суLјекOа на симLолички и9енOиOеO и Oело
(фрој9овски на:он) које :а о9ржава, о9акле @роизлази Лаканов
„@рекрижени“ суLјекO. Није реч о о :ра9њи неауOенOичносOи,
шOо Lи се мож9а мо:ло ви9еOи као не:аOив „социјализованосOи“,
већ о о@шOој @оза9ини за оно шOо ми чинимо и за оно шOо 9о-
@ушOамо у власOиOо име. Процесом социјализације суLјекO је
оOуђен самим улажењем у језик. То шOо @рисOу@ у симLоличко
сOвара у суLјекOу расце@ :овори 9а оOуђење @ре9сOавља сOрукOу-
рални услов суLјекOивносOи per se. Значај Oо:а мож9а се најLоље
може ви9еOи из чињенице 9а расце@ суLјекOивносOи сOвара @ол-
ну @о9елу и у9ељује симLолички ро9.

СОЦИЈАЛИЗОВАНОСТ И ОТУЂЕЊЕ „ГОВОРБИЋА“4

ПосOулирајући 9инамику заокреOа о9 Lиоло:ије-као-су9Lине ка
сOварању суLјекOа-у-језику, @сихоло:ија 9ово9и у @иOање мо9ел
консOрукције @о којем 9рушOвено је9носOрано 9елује на @риро9-
но и уOискује му своје @арамеOре и значења. Иако @осOоје сиOуа-
ције 9ирекOно: у@лива 9рушOвено: у @сихичко, с @оO@уно је9но-
смерним уOицајем, немо:уће је свесOи ’@риро9но’ на нешOо чему
не9осOаје оLележје 9рушOвено: како Lи нешOо означавало, Lило
сазнаOо или како Lи сOекло вре9носO. Није 9овољно Oвр9иOи,
каже Џу9иO БаOлер (Judith Butler), 9а су љу9ски суLјекOи консOру-
исани; консOруисање човека је, наиме, 9иференцијална о@ераци-
ја која @роизво9и више или мање „љу9ско“, нељу9ско, љу9ски
незамисливо (Butler, 2001, сOр. 17).

У разумевању :ра9ње сOрукOуре @сихоло:ија нема мо:ућносOи
9а крене 9ру:им @уOем, већ с је9не сOране исOицањем значаја
оно:а шOо @ружа сре9ина и, с 9ру:е сOране, исOицањем чињени-
це 9а @риро9а има исOорију и Oо не само 9рушOвену. Психоло:ија
не исOиче значај уOицајâ сре9ине само, како ВиникоO каже, зара9
насOојања @оLољшања Oих сре9инских услова у љу9ским о9ре9-
ницама и у о9ре9ницама љу9ско: расOења (Winnicott, 1999,
сOр. 85), већ и зара9 њихово: 9овођења у везу са условима насOан-

4 ОзначиOељ „:оворLиће“ Лакан је сковао 9а укаже на основни расце@ у суLјекOу /(Lacan, 1988,
сOр. 242). ГоворLиће увек указује на нешOо 9ру:о, а не оно шOо хоће 9а каже.
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ка суLјекOа. Свакако је значајно 9а се, @ознајући еOиоло:ију, ре-
цимо, меланхолија која лежи у маOеринском на@ушOању или за-
немаривању може ре9уковаOи указивањем на с@речавање на@у-
шOања, занемаривања или @оказивањем мајчинске @аOње.
МеђуOим, значајније је сазнање 9а ли Oаква сре�ина у ви9у мајке
која о9Lацује и оно: шOо она чини 9еOеOу, чак и ка9а не @осOоји
разликовање између селфа и 9ру:о: (мајке), звали Oо или не
социјализацијом, с@а9а у @роцес сOрукOурације која је више или
мање ус@ела социјализација? У сусреOу са Oаквом мајком (и свим
њеним социјализујућим насOојањима) 9еOе сOвара Oрајно насOо-
јање 9а ком@ензује Oај :уLиOак који @реOи 9а захваOи :уLиOак
(њихово:) Lића – Lића као Oакво:, како Lи рекла Јулија КрисOева
(Kristeva, 1994, сOр. 11). На Oај начин меланхоличне и све 9ру:е
неуроOске осоLе као 9а „@о@рављају“ мањкавосOи, неа9екваOне
„сре9инске функције“ и сре9инске @рилике, за@раво, мајчину
лошосO. Можемо ли 9инамику меланхолије, заOвореносOи у @о-
OишOеносO и не@ресOане изложеносOи им@лозивном рас@оложе-
њу, која се заOвара и @осOе@ено уLија кроз не@реки9ну озлоје-
ђеносO и на@а9е Oу:е, зваOи социјализацијом? Меланхолични
сим@Oом, као и Lило који сим@Oом, насOоји решиOи @осOојећи не-
решив @роLлем који изазива неусклађеносO @риро9е и закона.
Болесници који се 9рже меланхолије, као и хисOерије, изLе:авају
@аOријархални симLолички @оре9ак, о9носно шOиOе се о9 ње:а,
чак и Oако шOо „лошу мајку“ асимилују у сеLе.

Свако @озиционирање социјализације изван 9инамске Oеорије
резулOираће немо:ућношћу разумевања начина на који су 9ру-
шOвено-кулOурни моменOи @рисуOни у еOиоло:ији @аOоло:ије.
Није с@орно 9а су и неLрижна и 9е@ресивна мајка, као и мајка
која злоу@оOреLљава укључене у социјализацијску @раксу. ЗLо:
Oо:а, Oакође, не може LиOи с@орно 9а исхо9ишну @аOоло:ију Oре-
Lа уврсOиOи у социјализацијску @раксу. То шOо, @реко механиза-
ма у конце@Oу социјализације, нису 9ове9ени у везу сви @равци
9рушOвено: и @сихичко: онемо:ућава 9а се ви9и @овезаносO @си-
хичко: з9равља и LолесOи и 9а се @аOоло:ија схваOи изван 9аOе
кулOуре. ’ДрушOвено’ @роизво9и Lе9у @сихичко: само у наиз:ле9
је9носмерном @роцесу @о Oи@у: лош у�ицај – лош 4роизво�. Оно
шOо лишава ’@сихичко’ ње:ових нормаOивних механизама и на-
:она није „чисOо“ 9рушOвено не:о ње:ова унуOрашња, фанOаз-
маOска оLра9а која не може арOикулисаOи жељу суLјекOа кроз ис-
кусOво :ранице. То, 9акако, не умањује значај ’9рушOвено:’ у
:ра9њи ’@сихичко:’. Не може се замислиOи @сихичко, какво: :о9
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9а је квалиOеOа, у које није унеOо 9рушOвено и које није резулOаO
закона и ре@ресије коју с@рово9и. Психоло:ију која @осеLно ак-
ценOуализира социјализацијске ефекOе морају 9а инOересују
9рушOвени и кулOурни конOексOи у којима се, уз 9оLре социјали-
зацијске ефекOе „развијају“ меланхолија, хисOерија и @ерверзија.
Ако се неко @онаша у скла9у са акулOурацијом, условно речено
нормално, не значи 9а је изLе:ао @аOолошку основу @онашања.

Да Lи се о Oоме во9ило рачуна OреLало Lи 9а исOорија ин9иви-
9уалне LеLе Lу9е @исана у о9ре9ницама сре9инских услова који
или излазе у сусреO @оOреLама зависносOи или @ро@ушOају 9а им
се о9азову (Winnicott, 1999, сOр. 89). То значи 9а је Oешко разумеOи
@сихоло:ију ин9иви9уе и 9инамику @роцеса развоја и о9LрамLе-
не ор:анизације Lез укључења им@улса и на:она који су 9ове9е-
ни у везу са факOорима сре9ине у @ојмове ин9иви9уе. УосOалом,
@ојам социјализованосOи не указује ни на шOа више 9о на разли-
ку између @риро9но: човека и цивилизовано: човека. Тај ’@ри-
ро9ни човек’ који је @рижељкивао мајку и сесOре, уве9ен је у @о-
ро9ични и 9рушOвени ре9 @реко, како је Oо исOакао Кло9 Ле-
ви-СOрос (Claude Lévi-Stross), ро9оскврнућа, инцесOа (OаLуа
инцесOа). Тиме је за@раво насOао @релаз из сOања @риро9е (сло-
Lо9е на:она) у сOање кулOуре (свесне 9исци@лине и ре@ресије на-
:онско: живоOа). То је је9ини @уO којим је 9ивљак мо:ао @осOаOи
члан 9рушOва. Док у @риро9ном сOању нема @равила за @арење, у
сOању кулOуре @арење је @о9ложно сOро:им @равилима која :о-
воре 9а оно није 9озвољено у уском @оро9ичном кру:у. Таква за-
Lрана, @о Леви-СOросу, 9овела је 9о Oо:а 9а се LраOу заLрањена се-
сOра мо:ла ну9иOи некоме изван @оро9ично: кру:а, чиме је OаLу
инцесOа @осOао @равило ексо:амије (Oо јесO, искључивање жене
из уже: @оро9ично: кру:а), шOо сOвара мрежу сOрукOуралних/
@оро9ичних о9носа (Lévi-Stross, 1977, сOр. 57–63).

Како је 9о сOварања @оро9ичних о9носа, месOа :9е се о9вија со-
цијализација 9ошло OаLуом инцесOа, није Oешко схваOиOи 9а је
Е9и@ов ком@лекс5 означио о9ређену врсOу з:лоLне @рекреOнице
у арOикулацији Oих о9носа, али и начина „уOицаја“ у смислу уво-
ђења у социјални живоO. Фрој9 (Freud, 2006L, сOр. 247) је @оказао
како је оLликовање су4ере3а или моралне свесOи @оLе9а на9 Е9и-
@ом, о9носно ње:ова 9есексуализација. Дакако 9а је Oо @озиOи-

5 (Софоклов) Е9и@ омо:ућио је Фрој9у (2006b, сOр. 247) 9а укаже на Oо 9а је
@римарни за9аOак очинске фи:уре заLрана инцесOуозно: с@оја са мајком.
У Oој фи:ури на@рављен је с@ој жеље која је заLрањена и оно:а ко, као закон,
заLрањује инцесO олакшавајући @роцес о9вајања сина о9 ње:ово: извора. 
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ван исхо9 увођења у кулOурни живоO који @оказује а9екваOну
9рушOвену условљеносO. МеђуOим, у@раво у Oој Oачки насOаје мо-
:ућносO @реокреOа у са9изам, Oо јесO на9моћ су4ере3а који се @ре-
ма е3у @онаша са9исOички. Лако Lи Lило, на @ример, @ро:ласиOи
неус@ех социјализације ко9 свих мазохисOичких оLлика @онаша-
ња који су @осле9ица реакOивације Е9и@а, о9носно „ресексуали-
зација“ моралне свесOи. Мно:о је Oеже разумеOи о9акле за@раво
@очиње @сихолошко Oумачење и како социјализованосO @релази
у несоцијализованосO, шOо се чесOо 9ешава у свако9невном жи-
воOу.

Изван9инамско @риказивање социјализације има @роLлем 9а
@окаже како @релазак из „@риро9е“ у „кулOуру“ није 9ирекOан и
како се не може оLјасниOи унуOар конOинуиране еволуцијске ли-
није. НешOо мора @осре9оваOи између Oо:а 9во:а. Психоло:ија Lи
OреLало 9а Oо „између“ са:ле9а у @ерио9у који @реOхо9и језику и
који је везан за @очеOне кораке развоја, јер Oи @ерио9и имају нај-
значајније месOо у целоку@ној из:ра9њи личносOи. Социјализа-
ција Lи морала рећи које мајчинске Lри:е у разним Oи@овима
кулOуре у раном 9оLу о9ређују о9LрамLене оLрасце и 9ају назна-
ке за @оOоњу суLлимацију. То су високо9иференцирани @роцеси
који 9елују у о9носу на ову мајку и на ово 9еOе. ОLразац мајке која
9ржи своју LеLу у наручју заси:урно више уOиче на развој лично-
сOи не:о мно:и каснији уOицаји ис@ољени са намером 9а @о-
сOи:ну ефекOе. Психолошка Oеорија @рила:ођавања, која :овори
о ус@ешносOи увођења @риро9но: Lића у кулOурно @о9ручје,
мора кренуOи о9 @иOања колико мајка @ружа 9еOеOу мо:ућносO
9а осеOи 9а је 9ојка само 9еOе или, @ак, 9а се већ Oу сOвори јаз из-
међу ор:анизма и суLјекOа. Дојка је увек симLол 7ивања или, како
Oо ВиникоO @рецизно каже: мајка или има 9ојку која јесOе, Oако 9а
LеLа може 9а Lу9е он9а ка9а LеLа и мајка још нису раз9војене у
LеLином ру9имеOарном уму или је, @ак, мајка немоћна 9а учини
овај 9о@ринос и Oа9а се LеLа развија Lез с@осоLносOи 9а Lу9е или
с оLо:аљеном с@осоLношћу 9а Lу9е (Winnicott, 1999, сOр. 101). Осе-
ћај 4ос�ојања формиран је Oу као је9но унуOра које може 9а Lу9е
са9ржилац, 9а се сOекне с@осоLносO служења механизмима @ро-
јекције и инOројекције и 9а се о9носи @рема свеOу у о9ре9ницама
инOројекције и @ројекције.

Осећај Lазично: @оверења који се Oу формира омо:ућава �исци-
4линовање које сузLија човекову @риро9ну не@окорносO. СузLија-
њем на:онско: за9овољења @уOем @оOчињавања законима чове-
чансOва 9еца се наво9е на сусреO са со@сOвеним о:раничењем,
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као @ре9условом за о9мицање о9 сOе:а @риро9них на:она. Ово
@реузимање со@сOвене жеље, које се заснива на сOраху о9 касOра-
ције, о9вија се захваљујући изје9начавању оца и закона, о9носно
симLоличком оLављању очинсOва. Социјализација је мо:ућа
само ка9а су и син и оOац искусили исOу заLрану и о:раничење
кроз касOрацију којом је @осOављена :раница инцесOуозном ужи-
вању у мајци. И је9ан и 9ру:и су, захваљујући жељи као љу9ској
сушOини, Lили @рекршиоци и искусили заLрану @реOњом ка-
сOрације. ЗаоLилажењем закона, кршењем нормаOивних захOева
Е9и@ово: ком@лекса, улазило се у @росOор @ерверзне сексуално-
сOи или неурозе. Тај улазак учинила је норма, а не @риро9а.6

Мало слоLо9није мо:ло Lи се рећи 9а је социјализација @роцес
којим се, @релазећи о9 сOраха о9 касOрације, 9олази 9о сOраха о9
савесOи у коме он Oраје и 9аље. Из:рађен е:о и9еал о9 које: зави-
си морално @онашање није нико 9ру:и 9о више Lиће које је нека9
@реOило касOрацијом.

РазмаOраOи морални и 9рушOвено условљен живоO у о9ре9ни-
цама 4онашања и у о9ре9ницама условних рефлекса и условљавања,
како Oо ра9и Lихевиорална @сихоло:ија зLо: своје @овршносOи и
сужавања, јако је заморно. Је9носOавносO, за:аранOована кроз Oај
је9носмерни уOицај, за:аранOована је с оне сOране OајновиOосOи
и сложеносOи 9уше. БихевиорисOи који размишљају у о9ре9ни-
цама с@ољашње реалносOи :уLе из ви9а „унуOрашњи“ живоO у
којем је све шOо 9олази из с@ољно: свеOа на9о:рађено фанOа-
змаOским о9ре9ицама, које му нереOко 9ају слику која са ор:ина-
лом има мало Oо:а заје9ничко:. С 9ру:е сOране, чини се 9а ни
@сихоанализа није исOакла уOицај кулOуре на најLољи начин, јер
је Фрој9ов сOав @рема кулOури, мо:ло Lи се рећи сле9ећи Винико-
Oа, Lио амLиваленOан (Winnicott, 1999, сOр. 127). ДоLра сOрана
@сихоаналиOичко: :ле9ишOа рефлекOује се у Oоме шOо је с@оља-
шњу реалносO и конOакO @оје9инца са с@ољашњом реалношћу
ви9ела у о9ре9ницама о7јек�но3 о�носа. У@раво су оLјекOни о9но-
си исOакли 9а је и с@ољашња реалносO, као и на:онска сOрана која
@ружа залеђину за оLјекOни о9нос фиксирани ко9 @оје9инца. Ва-
ријације се о9вијају у скла9у са фазом развоја и слоLо9ом 9а се
служи на:онима. СOу@ањ зреле инOе:рације 9осOи:нуO је уколи-

6 За Oера@еуOа ово је само Oеоријска чињеница која му омо:ућава 9а разоO-
крије значај норме, ни као 9оLре ни као лоше, у суLјекOовој исOорији. Нека9а
је она заоLиђена, нека9а @рихваћена уз велику цену, а нека9 9оLро инOе:ри-
сана у сOрукOуру. Сваки исхо9 манифесOује се у с@ецифичном @онашању
или сим@Oому.
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ко се ус@осOави кохезивни селф у којем се @о9разумева је9но ’уну-
Oра’ и је9но ’с@оља’, као и :ранична мемLрана. ФакOори о9 којих
Oо зависи, које ВиникоO ви9и као оно шOо је фиксирано су: насле-
ђе, ор:анизација личносOи, инOројекOивни факOори сре9ине и
@ројекOивни лични факOори (Winnicott, 1999, сOр. 128).

Процес социјализације, насу@роO Oоме, не во9и рачуна ни о фа-
зама развоја, ни о о9носу :енезе и сOрукOуре, ни о сазревању
(Lиолошкој 9аOосOи) ниOи о @роцесу @рила:ођавања. Да социјал-
на @сихоло:ија не 9аје Oакво значење @роцесу социјализације,
како Oо ви9имо ко9 Џејмса Ван9ер Зан9ена (James Vander Zanden,
1987, сOр. 106), Николе РоOа (1987, сOр. 66) или Мла9ена Звонаре-
вића (1985, сOр. 78), мож9а Oо не Lи Lило ни нужно. У Oом случају,
морала Lи свесOи своју уло:у на у@ућивање суLјекOа на основни
@ринци@ 9рушOвено: живоOа – укључење у хијерархијске о9носе
којима се :ра9и 9рушOвена условљеносO. Хијерархијски о9носи
који вла9ају међу љу9има @осOоје зара9 Oо:а шOо је 9рушOво,
иако @осле9ња Lрана, и@ак само крхка Lаријера @ре9 силама
@риро9е.7 БиOи @роOив њих, као и @роOив LирокраOије или Oра:а-
ња за сексуалним слоLо9ама, @риLлижава човека са9омазохизму
или слоLо9и која је човеку не@о9ношљива. У:роженосO слоLо9ом
и жу9ња за слоLо9ом увек су само исхо9 @роцеса у који су Lили
у@леOени OраумаOични резови „@оOискивања“ и LорLа за моћ.

Говор о социјализацији увек @олази о9 Oо:а 9а у @очеOку Lеше
@риро9а о9 које се човек морао и мора LраниOи. ПошOо је (љу9-
ска) @риро9а о@асносO, 9рушOво је као вешOачка Oворевина мора-
ло насOаOи зара9 о9Lране о9 ње. То шOо Lи човек Lез 9рушOва Lио,
како каже Камилe Паља (Cammille Paglia), @лен Lуре на варвар-
ском мору @риро9е (2002, сOр. 1), :овори о великом уOицају 9ру-
шOвене сре9ине на човека.8 Фрој9 (2006L, сOр. 392, 418; 1970,
сOр. 307) је Oвр9ио 9а @осOојање цивилизације 9у:ујемо @роцесу
суLлимације9 која сирове на:оне @реOвара у 9рушOвено о9оLрене
акOивносOи: умеOничко сOварање, на @ример. О9 само: @очеOка
9рушOво се мора ви9еOи као сила која о7уз�ава @риро9у (и ероO-
ску и а:ресивну) кроз консOрукцију 9рушOвено @рихваOљивих
форми. А:ресија која @оOиче из @риро9е, а у човеку је увек може-
мо ви9еOи у Ничеовој вољи за моћи, заје9но са сексом који јес�е

7 Пе9офилија, инцесO као и 9ру:и оLлици реализације на:она смрOи Oо најLо-
ље :оворе.

8 Психоло:ија ника9а не Lи смела у@асOи у замку о@ре9ељивања између 9ру-
шOвено: и @сихичко: зара9 9авања @ре9носOи Lило 9рушOвеном, Lило @си-
хичком.
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моћ, ника9а неће олакшаOи сOварање социјализовано: суLјекOа.
Колико је @риро9а захOеван :ос@о9ар којем се Oешко су@роOсOа-
виOи, :овори нам и @о9аOак колико се Oо:а у кулOури 9ешава @ро-
Oивно нашим најLољим намерама или законским заLранама.
А:ресија, насиље, криминал, инцесO, @ерверзије – као не:аOивна
сOрана социјализације – нису @осле9ица социјално: ускраћива-
ња (сиромашно окружење, лош о9:ој или слично), већ саме @ри-
ро9е коју 9рушOво и 9рушOвена конOрола није мо:ла оLуз9аOи.
ИсOо као шOо су, рецимо, умеOничка 9ела – ус@ешна и високо це-
њена сOрана социјализације – @окушај 9а се @оново у@ише из:у-
Lљени оLјекаO.

ИМЕ ОЦА ИЛИ БАЗИЧНА ЗАБРАНА КОЈА УВОДИ 
ПРИРОДУ У КУЛТУРУ 

„Из:уLљени оLјекаO“ у 9рушOвеној условљеносOи и у неусловље-
носOи @рисуOан је на сличан начин, али разликују се механизми
LорLе @роOив ње:а. У Oој LорLи увек је @рисуOна @риро9а која,
ово:а @уOа у случају исхо9ишне неусловљеносOи из несвесно:,
:уLи LорLу све више оLраћајући @ажњу на @риро9у. Да Lи се мо-
:ло разумеOи Oо враћање @риро9и или чежња за њом, нужно Lи
Lило знаOи како ор:анизам @осOаје суLјекO. Најкраћи о9:овор мо-
:ао Lи LиOи: о:раничењем о@се:а 9осOу@них оLлика уживања.
Није Oешко @реO@осOавиOи 9а заLрану не намеће нико 9ру:и 9о,
оно шOо Лакан @реузима о9 Фрој9а, и9еја Оца (са великим О, заOо
шOо је Oа фи:ура сOрукOурна @озиција, а не конкреOни оOац који
се Lави својом 9ецом). Име Оца налази се насу@роO нео:раничено:
о@се:а свих оLлика уживања10 (Lacan, 1983, сOр. 60, 61, 292, 304).
Деца, како су Oо @оказали и Фрој9 и Лакан, хоће све (укључујући
и своје мајке) шOо је с оне сOране Lило које слоLо9е. ОOац, о9носно

9 СуLлимација се, наво9и Жижек, оLично изје9начава с 9есексуализацијом,
Oо јесO са измешOањем лиLи9не каOексе с „@росOо:“ оLјекOа на „уз9и:нуOу“,
„кулOивирану“ форму за9овољсOва, OоLоже како Lи се за9овољио неки еле-
менOарни на:он (Žižek, 2013, сOр. 174). ЗаOо се у @сихоло:ији сексуалносO и
ероOика увек морају @осмаOраOи као веома сложено @ре@лиOање @риро9е и
кулOуре. И, још значајније, сам на:он не OреLа @осмаOраOи као чисOо Lиоло-
шку 9имензију, већ као @сихичко: @ре9сOавника инсOинкOа.

10 Је9ан о9 најOежих усу9а за сина је @асиван оOац (и а:ресивна мајка) који не-
ће @осOавиOи заLране ње:овој жу9њи и неће разLиOи асоцијално симLиоO-
ско (9ија9но) је9инсOво мајке и 9еOеOа.



СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА СХВАЋЕНА НА ДИНАМСКИ НАЧИН

МИЛОРАД Р. ТОДОРОВИЋ 17

и9еја оца, Име Оца је 9рушOвени чинилац којем 9еца морају нау-
чиOи 9а се @окоравају. ОOац својим „не“ о9:овара на већину жу9-
њи 9еце и, нарочиOо, на жу9њу за мајком. До9уше, улазак у си-
сOем @равила који @очињу Oим „не“ увек захOева жрOву. Чини се
9а сва о:раничења @олазе о9 је9но:, @осOављено: свим Lићима
која :оворе о9 сOране језика, уOолико шOо се на:ону ускраћује
@уно за9овољсOво. Ако @осOоји нешOо као крајњи ефекаO соција-
лизације, о9носно 9еловања заLрана, норми и о9рицања, он9а је
Oо Лаканов расце@љени суLјекO који оLележава о9нос 9елања
@рема жељи која :а насOањује (Lacan, 1992).

То је је9ини @уO којим се инOернализује кулOура, у@исана у
означиOељске @раксе које нас окружују о9 OренуOка ка9 9ођемо
на свеO. Или, 9ру:ачије речено, Oо је @уO којим се @реOварамо у су-
7јек�е Oоком @роцеса учења језика, шOо значи 9а @осOајемо с@осоL-
ни 9а означавамо, чиме је оLезLеђена велика 9оLиO за човека. Је-
зик оLезLеђује човеку 9а Oражи, умесOо 9а Lес@омоћно :есOику-
лира или @лаче, шOо :а чини најзначајнијим сре9сOвом
консOрукције суLјекOа. О9 9ру:их љу9и учимо 9а инOернализује-
мо 9ру:осO означиOеља, зLо: че:а је језик који све Oо омо:ућава
не@о@рављиво Дру:и.11 Док Oражимо оно шOо желимо, нужно @о-
зајмљујемо Oермине о9 Дру:о:. НарочиOо је важно имаOи Oо у
ви9у ко9 схваOања @олне разлике, као 9рушOвене консOрукције
@ола. СимLолички закон који ре:улише љу9ску @олносO @реO@о-
сOавља Oемељно о9рицање: везаносOи за исOи @ол. Ту се @ојављу-
је, као најзначајнији услов социјализацијско: учинка, сим7оличка
кас�рација.12 СOрукOурална функција симLоличке заLране, коју
има „сOварни“ оOац, Oера нас 9а изLе:немо Oо схваOање као изва-
на намеOнуOу „инOернализацију“ 9рушOвених норми. С@оља-
шња моћ није на@росOо инOернализирана не:о се :уLи и несOаје
сOварајући услове 9а се Oај :уLиOак инOернализира у ви9у „:ласа
савесOи“, шOо је 9ефиниOивни „9оказ“ 9рушOвене условљеносOи,
као шOо је на@ре9 и исOакнуOо.

Тим „унуOрашњим :ласом“ унуOрашњи закон 9елује ка9а се
вањски закон не @ојави, ни зLо: че:а 9ру:о: не:о 9а Lи на9окна-
9ио ње:ову о9суOносO. Само ка9а ослоLађање о9 с@ољашње: @ри-

11 Дру:и са великим Д не означава 9ру:и (оLјекO), већ месOо о9акле оно :овори
чиме се указује на Oо 9а суLјекO не @осOоји из сеLе.

12 Оно шOо Лакан назива сим7оличком кас�рацијом јесOе лишавање, :есO
о9узимања (:уLиOка крајње: и а@солуOно: – инцес�уозно3 – оLјекOа
жеље) које је @о сеLи 9авање, @ро9укOивно, :енеришуће, које оOвара
и @о9ржава @росOор жеље и смисла.
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Oиска норми, оOелоOворено: у 9рушOвеној условљеносOи, 9ове9е
9о @оOчињавања Lезусловном унуOрашњем зову савесOи, соција-
лизованосO се може смаOраOи извршеном. СушOина @рича о со-
цијализацији је :енеза о9носа између „с@ољашњих“ 9рушOвених
норми и унуOрашње: морално: закона. Мож9а је нишOа не о@ису-
је Oолико 9оLро као случај хисOерије, :9е ви9имо @реокреO немо-
:ућносOи за9овољења жеље у жељу 9а се сама за9ржи неза9ово-
љеном. ХисOерични суLјекO не@реки9но @ро@иOује своју соција-
лизацијску @озицију: ШOа сам ја за Дру:о:? ЗашOо сам ја оно шOо
Дру:и каже 9а јесам? Ко9 @ерверзно: суLјекOа социјализацијски
ефекOи реализовали су се на су@роOан начин. ПерверOиOи @рак-
Oицирају оно шOо хисOерици @оOајно сањају.

Психоло:ија која је усмерена на феноменолошко @оље Oешко
може схваOиOи како у исOој Oачки „верификације социјализова-
носOи“ налазе и „9оLри“ и „лоши“ ас@екOи суLјекOа. У@раво заOо
шOо 9рушOвене о9ре9Lе мо:у имаOи о@рав9ање у оLјекOивним
@оOреLама 9рушOвене кое:зисOенције, мо:ућа је мирна кое:зи-
сOенција са унуOрашњим моралним законом. И@ак, сиOуација је
сасвим 9ру:ачија са моралним законом који је Lезуслован и су-
@роOсOавља се Lило каквом о@рав9ању или из:овору. Нису реOки
случајеви који се, 9о9уше, мо:у ре:исOроваOи у:лавном у кли-
ничким условима, ка9а неки суLјекO изналази с@ољашње 9ру-
шOвене норме 9а Lи изLе:ао не@о9ношљиви @риOисак морално:
закона. То шOо из:рађена сOрукOура @о9разумева вла9ање @о за-
хOевима морално: закона, не значи 9а ће се @оOра:а за с@оља-
шњим :ос@о9арем @ро:ласиOи мањком социјализацијских ефе-
каOа. На@еOосO коју чесOо срећемо између с@ољашњих норми и
унуOрашње: закона који изазива суLверзивне учинке, неће се
@ро:ласиOи мањком социјализованосOи. Морални мазохисO оку-
@ирани су мислима о@Oуживања о9 сOране осоLа за које су 9уLо-
ко везани, а које 9оносе немало за9овољсOво. Њихово за9овољ-
сOво @олази о9 замишљања Lу9уће: @ризора у којем ће Oај воље-
ни 9ру:и који :а је не знајући @овре9ио, 9уLоко зажалиOи зLо:
своје нео@рав9ане о@OужLе. Иако није лако оOкриOи на којој је ра-
звојној Oачки насOала основа за овакво реа:овање, није Oешко
схваOиOи 9а је у @иOању излажење на крај са суLјекOовом жељом
са нормом.
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СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА КАО ПРОИЗВОДЊА 
РАСЦЕПЉЕНОГ СУБЈЕКТА

Увек се мора имаOи у ви9у 9а су норме кулOурно @роизве9ене и,
у мери у којој захOевају 9исци@лину, 9акако @ре9сOављају о9ре-
ђен оLлик Oлачења. Величање ин9иви9уализма и слоLо9е је, уз
@оOцрOавање значаја социјализације, конOра9икOорносO у сеLи.
Како је 9рушOвени @оре9ак @о 9ефиницији ре@ресија, Oо је ре@ре-
сија човекова су9Lина. Она се сасOоји у нужносOи @оOискивања и
о9рицања (искључивања) мно:их својих са9ржаја. Немо:уће је,
колики :о9 9а је „:уLиOак“ и о9рицање, @оO@уно се о9рећи @ри-
ро9е, као шOо је немо:уће @оO@уно је реализоваOи. Не @осOоји
нулOи сOу@ањ за9овољсOва, колико :о9 9а је суLлимација ус@е-
шна извршена. У и:ри @оOискивања коју изво9и суLјекO и искљу-
чивања, на чему @очива конзисOенOносO суLјекOово: и9енOиOеOа,
човек се @реOвара у оно о9 че:а је Lио @ринуђен 9а о9усOане. Пол-
на разлика која @очива на искључивању сOрасOвене везаносOи уз
Ис�ос� (уз ро9иOеља исOо:а @ола), најLољи је @ример значаја Oих
механизама. ХеOеросексуални и9енOиOеO мо:ућ је Oек након @ре-
вла9авања Oо: :уLиOка механизмом који је Фрој9 оOкрио ко9 ме-
ланхолије: и9енOификација са из:уLљеним оLјекOом (у овом слу-
чају – са оLјекOом исOо: @ола) (Freud, 1996, сOр. 131). О9Lијање 9а
се @омири са Oим :уLиOком, зLо: че:а се и 9аље 9ржи из:уLљено:
оLјекOа, во9и хомосексуалном исхо9у.

ГуLиOак је најранија и Oрајна реалносO која се мора искусиOи
зара9 уласка у кулOуру. То шOо на @очеOку живоOа не @осOоји
свесO о разлици између свеOа (9ру:их) и сеLе (селфа) не значи 9а
инфанO није „жрOва норми“ у 9исци@линовању. Мла9 љу9ски
ор:анизам Lива на различиOе начине @о9вр:нуO норми, о9војен
о9 околине и оLавезан 9а своје захOеве формулише у Oерминима
разлике већ @рисуOне у језику, колико :о9 Oо оOуђујуће Lило. Ту
се неизLежно :уLе жеље које се не укла@ају сасвим у означиOеље,
који Lи OреLало 9а их 9ефинишу. То из:уLљено Лакан (1988L,
сOр. 66) је назвао реалним које није реалносO, за коју нам кулOура
каже 9а сOварно јесOе, а као Oакво има о:роман уOицај на исхо9е
социјализације. Како је Oо реално – Lиће изван означавања, које се
не може знаOи, јер за ње:а нема означиOеља у свеOу имена које
суLјекO насељава, уOицај му је најзначајнији у озLиљним @аOоло-
:ијама.
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То реално, као оно шOо није симLолизовано, шOо је искључено
из симLоличко:, на неки начин ра9икална је реализација норме.
Ра9и се о @риOиску који @о9разумева значајно о9рицање, Lу9ући
9а свако ко @оказује или :овори некоме како нешOо OреLа ра9иOи
9емонсOрира моћ на9 њим. Није Oо @иOање ни жеље, ни намере,
не:о нужносOи само: 9рушOвено: живоOа. Свако @реношење зна-
ња укључује @о9учавање, шOо ће рећи 9а учење увек @о9разумева
@окоравање које у човеку сOвара оно несвесно, шOо :а чини суL-
јекOом. Чак и ка9 увођење у кулOурне норме из:ле9а и9еално, ни-
ка9а не може LиOи @оO@уно, у@раво зLо: @осOојања несвесно: ума
који @ре9сOавља измену коју врши кулOура, намеOање цивилиза-
ције на:ону. То @о9ручје несвесно: ума, Лаканово реално, @оOи-
снуOо које нема начина 9а сеLе учини @ре@ознаOљивим у нашој
свесOи, враћа се 9а узнемирава и @реки9а наше Lављење сOварно-
шћу за коју замишљамо 9а нам је @ознаOа. Социјализован човек
не може изLећи унуOрашњи немир и неза9овољсOво зLо: сOвари
какве јесу. Нес@осоLно 9а се корисOи @осOојећим језиком, из:у-
Lљено реално @роизво9и ефекOе који се осећају у разним оLлици-
ма @сихичко:, @осеLно у озLиљним LолесOима. НужносO соција-
лизованосOи више је не:о Lило шOа 9ру:о о9:оворна за човекову
@аOњу и сим@Oоме. Бу9ући 9а је о@шOи ефекаO из:уLљено: (реал-
но3) неза9овољсOво које се не може с@ецификоваOи, неизLежан је
јаз између ор:анизма и суLјекOа у којем се сOвара жу9ња и која
није, како је Oо рекао Лакан, ни за чим шOо се може именоваOи,
Lу9ући 9а је несвесна, није 9ео свесносOи коју омо:ућава језик.
И@ак, Oа жу9ња сOрукOурна је @осле9ица јаза који означава :уLи-
Oак (реално) и самим Oим је сOање које се не@реки9но оLнавља.

Нужно се ов9е @рисеOиOи Фрој9ових речи 9а, Lаш заOо шOо се
неурозе у сушOини не у9аљују о9 норме њихово @роучавање оLе-
ћава @ружање 9ра:оцених @рило:а за Lоље у@ознавање Oих нор-
ми. При Oоме ће се мож9а оOкриOи и „слаLе Oачке“ је9не нормал-
не ор:анизације (Freud, 2006L, сOр. 488). И Oо у@раво оне која је 9о-
Lро социјализована. Чак и ка9а је социјализацијом из:рађено
оруђе – морални закон – које омо:ућава суLјекOу 9а ре:улише
своју жељу и осOвари хармоничну 9рушOвену кое:зисOенцију, он
може насOавиOи 9а жели @уOем е:о-сим@Oома. Ти сим@Oоми ско-
ро су неизLежни у случају закона, у 9имензији су4ере3а као „ира-
ционално:“ @риOиска, силе која кажњава у:лавном несразмерно
акOуелној о9:оворносOи. Бу9ући 9а су4ере3о оличава немо:ућ им-
@ераOив уживања, суLјекO се у ње:овим очима увек осећа кри-
вим. ЗнаOно Lољу сиOуацију имамо ко9 9ру:о: оLлика закона,
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симLоличко: е:о-и9еала који насOу@а у својој @омириOељској
функцији и који је :аранO 9рушOвено: савеза. Зауз9авајући е:о-
исOичку @озицију суLјекOа, е:о-и9еал омо:ућава хармоничну
9рушOвену кое:зисOенцију.
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SUMMARY SOCIALIZATION UNDERSTOOD IN A DYNAMIC WAY

In psychology, the process of socialization often gets the meaning
it does not actually have and it also gets attached to things that are
related to other processes. Here, socialization is understood only as
the entering of a subject into a socio-symbolic order where he
acquires his own identity. This entering into a separating order plac-
es the good on one side, and the bad on the other, and it is essentially
a process that strongly designates the world by giving a man's
instinctive nature the social contours obtained through imposed
standards. Every form of anti-social behaviour, as well as every great
psychological deviation, shows the lack of proper integration into
the symbolic. Psychology, as a general theory of the psyche, and
social psychology especially, indicates the social and cultural condi-
tions that influence the mental construction. Without the dynamics
of psychology, which depicts the psychological life through mental
dynamics, psychological etiologies especially of those forms of
behaviour that have no social verification would be neglected. Start-
ing from the social and cultural conditions that build the
'psychological', it explains how the motives for suppression of all
impulsive tendencies, aggression and libido are built. Mastering the
impulses involves the construction of a moral instance (super-ego)
that differentiates and exists as a constant threat to the ego who tries
to smuggle certain instinctive tendencies. Given that it is known,
ever since Freud, that – from the standpoint of limiting the impulses,
from the standpoint of morality – a man has a completely immoral
part (instinctive, id); a part that is struggling to be moral (ego); and a
super-ego that can be hyper-moral, and then become utterly cruel
(Freud 2006a: 120), it can be observed that socialization is involved in
the good part and in the bad part of a man. Success in a man's
defense from Eros and Thanatos, on the one hand, and in his defense
from the impulses of one and the other, on the other hand, will
determine the forms of behaviour dominated by aggression,
violence, crime, incest, and many other forms of perversion and
neurosis.
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Данашња OериOорија Херце:овине у @ре9римском @ерио9у ула-
зила је у оквире нека9ашње Илирске краљевине. Покоравање
Илирије окончано је у Oоку БаOоново: усOанка (6–9. :о9ине), а ње-
но а9минисOраOивно @ри@ајање Римском царсOву 9оLија свој ко-
начни оLлик оLразовањем @ровинције Далмације чији је јужни
9ио оLухваOао у@раво @о9ручје 9анашње Херце:овине. Осваја-
њем OериOорије Илирика и ус@осOављањем власOи на9 њом,
Римљани 9омаћем сOановнишOву осOављају извјесну ауOономи-
ју коју ће @раOиOи @роцес урLанизације и романизације о9 I 9о IV
вијека (Polyb. II 8–12; III 16; V 108; XVIII 47; XXXII 24; Liv. XXIII 19,
24–25, 30–32, 35, 37; XXIV 18, 44; XXV 3, 6, 16–17; XXVI 2; XXVI 24;
XXVII 30; XXIX 12, 37; XXXI 28, 1–3; XXXVIII 36; XL 42; XLII 26; XLIII
18–20; XLV 43; App. Ill. 10, 11; 14, 16–19, 21, 22, 27, 28; Strab. IV 6, 10;
VII 5, 3; VII 5, 5; VII 5, 17; Vell. II XCII 1–5; II C 1; II CIII 3; II CIV 3–4; II
CIX 1–5; II CX 1–6; II CXI 1–4; II CXII 1–7; II CXIII 1–2; II CXIV 4–5; II CXV
1–5; II CXVII 1; II CXXI 3; II CXXIX 3–4; Plin. HN III 141–144; III 147–149;
VII 147; Ptol. II 14, 4; II 16, 5; Svet. Aug. 24; 25; 65; Svet. Tib. 7; 9; 14; 15;
16; 18–19; 20; Flor. II 25; Dio XLVII 21, 6; XLIX 34, 1–3, 35, 2–4; 36; 37, 6;
38, 3–4; LII 28–30; LIV 20, 2; 21, 2–8; 24, 3; 34, 2–4;  LV 2, 4; 25, 5–6; 28,
4–7; 29, 1–30; 30, 1–6; 31, 1–4; 32, 2–4; 33, 1–2; 34, 1–7; LVI 1, 1–2; 10, 3;
12, 2–5; 13, 2–14; 15, 1–16; 16, 1–3; 28, 3–4; Tac. Ann. I 20; I 72; I 78; II 46;
III 18; III 33; IV 5; IV 22; VI 43; XII 31; Ljubić, 1852, сOр. 1–68; Mommsen,
1873, сOр. 271–279, 291, 300–304; Ljubić, 1875, сOр. 1–68; Zippel, 1877,
сOр. 3, 130, 137, 148, 162, 180–190, 194–197, 208, 224–235, 303; Bauer,
1894, сOр. 135–148; Marquardt / Mommsen, 1894, сOр. 171; Jelić, 1898,
сOр. 227–245; 531–599; Patsch, 1922, сOр. 58, 85; Riterling, 1924,
сOр. 1236; Rau, 1925, сOр. 342–344; Вулић, 1926, сOр. 54–72; Вулић,
1933, сOр. 13–24; Betz, 1938, сOр. 5–60; Pašalić, 1953, сOр. 479–483; Pa-
šalić, 1953, сOр. 205–209; Pavan, 1958, сOр. 381, 406; Reidinger, 1956,
сOр. 32–66; Jagenteufel, 1958, сOр. 9–75; Alföldy, 1962, сOр. 259–296;
Alföldy, 1965, сOр. 25–26, 34–38, 46, 57–59, 66, 78, 80–84, 111, 137, 140,
142, 159, 168, 171–173, 177, 179, 199; Novak, 1965, сOр. 97–101; Mócsy,
1962, сOр. 515–776; Zaninović, 1966, сOр. 27–92; Zaninović, 1967,
сOр. 5–101; Wilkes, 1969, сOр. 1–77, 93, 155–177, 197, 244, 253, 266, 271,
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Mesihović, 2011, сOр. 33–421; Mesihović, 2014, сOр. 44–55; Самарџић,
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2015, сOр. 143–170, 279–280). Ове @роцесе, али и осOале се:менOе
анOичко: 9рушOва 9онекле освјеOљавају е@и:рафски с@оменици
и разноврсни археолошки налази, указујући исOовремено на чи-
њеницу 9а у овом 9ијелу Илирика @роцес романизације @очиње
у исOо вријеме ка9а и на оLали Ја9рана. Међу овим налазима зна-
чајно мјесOо заузима и римски новац нађен на локалиOеOима 9а-
нашње исOочне Херце:овине, чиме се 9јелимичо на9омјешћује
не9осOаOак @исаних исOоријских извора о он9ашњим економ-
ским @риликама (Kraljević, 1976, сOр. 165–167; Kraljević, 1978,
сOр. 155–160; Самарџић и СOаменковић, 2013, сOр. 515–526).

СOановнишOво ово: @о9ручја о9ржавало је Oр:овачку размјену
с 9ру:им наро9има још о9 @ре9римско: 9оLа, а 9а је у Oој Oр:ови-
ни новац Lио @лаOежно сре9сOво свје9оче налази новца о9 @ре-
9римско: 9о савремено: 9оLа (Kraljević, 1978, сOр. 155–160). Рим-
ско освајање и вла9авина Илириком 9о@ринијело је 9а се на @ро-
сOору 9анашње исOочне Херце:овине @ронађу знаOне количине
римско: новца (Petrović, 1956, сOр. 97–107; Jagenteufel, 1958, сOр. 9;
Papazoglu, 1967, сOр. 123–144; Wilkes, 1969, сOр. 15, 46–77, 156, 165,
172, 174, 176; Pašalić, 1975a, сOр. 21–26; Pašalić, 1975L, сOр. 27–34;
Kraljević, 1976, сOр. 165–167; Kraljević, 1978, сOр. 155–160). НарочиOо
је значајан римски царски новац @ронађен на овом @о9ручју који
се чува у нумизмаOичкој зLирци Земаљско: музеја у Сарајеву
(Kraljević, 1978, сOр. 155–160).

РЕД. БР. И ВЛАДАР НОМИНАЛ НАЛАЗИШТЕ КОВНИЦА И ГОДИНА 
ЕМИТОВАЊА

РЕФЕРЕНЦА ИНВЕН-
ТАРСКИ 
БР. У 
ЗЕМ. 
МУЗЕЈУ

1. TIBERIUS 
А- TI CAESAR DIVI AVG F 
AVGVSTVS
Р- POITIF MAXIM

DENARIUS ФОЈНИЦА ROMA

16–21. Г.
BMC 34 3317

2.TIBERIUS    A-TI CAESAR DIVI 

AVG F AVGVSTVS  Р- PONTIF . . .

AS ОРАХОВИЦЕ ROMA

15–16. Г.
BMC 65 11618

3.PTOLOMAEUS

A-REX PTOLOMAEUS Р- R.A.I 
DENARIUS АРСЛАНАГИЋА 

МОСТ

MAURETANIA 
23–40. Г.

(CF. HEAD, 
STR. 889)

5718

ТАБЕЛА 1: РИМСКИ НОВАЦ СА ЛОКАЛИТЕТА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ КОЈИ СЕ ЧУВА У НУМИЗМАТИЧКОЈ 
ЗБИРЦИ ЗЕМАЉСКОГ МУЗЕЈА У САРАЈЕВУ.
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4. VESPASIANUS

A-VESPASIANUS AVE PM         Р-. 
. . AVGVSTI SC

SESTERTIUS КАЗАНЦИ ? 69–79. Г. НЕИДЕНТИ-
ФИКОВАН

2322

5.DOMITIANUS A-IMP CAES 
DOMITIANVS AVG PM Р-TRP 
COS VII DES VIII PP

DENARIUS КАЗАНЦИ ROMA

81. Г.
BMC 20 2323

6.DOMITIANUS   A- IMP CAES 

DOMIT AVG GERM PMTRP XI Р-IMP 
XXI COS XVI PPP

DENARIUS БИЈЕЉАНИ ROMA

92. Г.
BMC 187 1113 

7. TRAIANUS 
A-IMP CAES 
NERVAETRAIANOAVGGERDACP
MTRP COS V PP
Р-SPQR OPTIMO PRINC

SESTERTIUS ГАЦКО ROMA

104–111. Г.
BMC 873 4076

8. HADRIANUS 
A-TRAIANI HADRIANVS AVG PM
Р- (НИЈЕ ЧИТЉИВО)

SESTERTIUS МОСКО ROMA

117–138. Г.
НЕИДЕНТИ-
ФИКОВАН

3290

9. ANTONINUS PIUS 
A-ANTONINVS AVG PIVS PP TRP 
XIX
Р-COS IIII

DENARIUS БИЈЕЉАНИ ROMA 156. Г. BMC 840 1114

10. M. AURELIUS 
A-AVRELIVS CAESAR AVG PII F 
COS II
Р-SC

AS БИЛИН ROMA 145–160. Г. BMC 1799 125

11. M. AURELIUS 
A-IMP CAES M AVREL 
ANTONINVS AVG PM
Р-SALVTI AVGVSTOR TRP XVII 
COS III SC

DUPONDIUS ФОЈНИЦА ROMA 162–163. Г. BMC 1044 3318

12. CARACALLA 
A-M AVR ANTON CAES PONTIF 
Р-IMPERII FELICITAS 

DENARIUS ОРАХОВИЦЕ ROMA 
197–198. Г.

BMC 197 11622

13. TREBONIANUS GALLUS

A-IMP CC VIB TREB GALLVS PF 
AVG
Р-VICTORIA AVG

ANTONINIANU

S

КАЗАНЦИ ANTIOCHIA 
251–253. Г.

RIC 93 2325

ТАБЕЛА 1: РИМСКИ НОВАЦ СА ЛОКАЛИТЕТА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ КОЈИ СЕ ЧУВА У НУМИЗМАТИЧКОЈ 
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Цареви су у вријеме римске вла9авине Илириком велики значај
@ри9авали економији и монеOарним реформама, а археолошки
налази – како смо већ @оменули – указују 9а је на @о9ручју исOоч-
не Херце:овине Lила у о@Oицају знаOна количина римско: новца.
НарочиOо су значајни @римјерци новца из времена вла9авине
КонсOанOина Велико: (306–337. :о9ине) и ње:ових синова, 9анас
@охрањени у музеју у ТреLињу (Petrović, 1956, сOр. 97–107;
Jagenteufel, 1958, сOр. 9; Papazoglu, 1967, сOр. 123–144; Wilkes, 1969,
сOр. 15, 46–77, 156, 165, 172, 174, 176; Pašalić, 1975а, сOр. 21–26;
Pašalić, 1975L, сOр. 27–34; Kraljević, 1976, сOр. 165–167; Vasić, 1990,
сOр. 9–11, 59–63). ЗLирка касноанOичко: новца музеја Херце:ови-
не у ТреLињу, @оре9 @рилично: Lроја кома9а из @ерио9а рано:
ЦарсOва, @осје9ује и значајан Lрој @римjерака из IV вијека. Слу-
чајно @ронађени, @оје9иначни или у ску@ини, налази новца са
@росOора римске @ровинције Далмације из IV вијека указују 9а је
Lронзана монеOа Lила најзасOу@љеније сре9сOво @лаћања (Kralje-
vić, 1976, сOр. 165–167; Kraljević, 1978, сOр. 155–160; Самарџић и
СOаменковић, 2013, сOр. 515–526).

У ра9у @ре9сOављамо налазе Lронзано: новца из времена вла-
9авине КонсOанција I, КонсOанOина I, а касније и ње:ових синова.
Иако новац @оOиче из још несређене и неоLјављене зLирке Mузеја
Херце:овине у ТреLињу, сачувани су @о9аци који указују на који
начин су ови налази 9ос@јели у Mузеј Херце:овине и са којих ло-
калиOеOа @оOичу. Бу9ући 9а су анализа и @уLликовање сOарих

14. GALLIENUS 
A-GALIENVS AVG
Р-PAX AVG

АNTONINIANU

S

ТРЕБИЊЕ MEDIOLANUM 
253–268. Г.

RIC 499 4049

15. AURELIANUS

A-IMP AVRELIANVS AVG 
Р-(НИЈЕ ЧИТЉИВО)

АNTONINIANU

S

ЉУБОМИР SISCIA 270–275. Г. НЕИДЕНТИ-
ФИКОВАН

11620

16. CONSTANTINUS II
A-CONSTANTINVS IVN NOB C
Р-PROVIDENTIAE CAESS

AES III КАЗАНЦИ SISCIA 337–340. Г. VOETTER, 
STR. 301, 
BR. 26

2326

17. CONSTANS ? ОРАХОВИЦЕ ? 337–350 НЕИДЕНТИ-
ФИКОВАН

12376

18. CONSTANTINUS V SOLIDUS ЗАСАДА CONSTANTINOPOLIS

741–751. Г.
WROTH 1 11622

ТАБЕЛА 1: РИМСКИ НОВАЦ СА ЛОКАЛИТЕТА ИСТОЧНЕ ХЕРЦЕГОВИНЕ КОЈИ СЕ ЧУВА У НУМИЗМАТИЧКОЈ 
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монеOарних емисија значајни са археолошко: и исOоријско: сOа-
новишOа, Oако су и ови налази 9ра:оцјен извор за 9осље9но са-
:ле9авање и реконсOрукцију анOичке исOорије, о9носно нуми-
змаOичке :рађе и о@Oицаја новца у @рвој @оловини IV вијека.
У куOији и књизи о@шOе: инвенOара, новац се во9и @о9 о9:овара-
јућим ознакама, а чува се у самом Музеју (куO. III, књ. уласка 970,
инв. Lр. 71; куO. III, књ. уласка 971, инв. Lр. 72; куO. III, књ. уласка
950, инв. Lр. 51; куO. III, књ. уласка 956, инв. Lр. 57; КуOија III, књ.
уласка 964, инв. Lр. 65; куO. III, књ. уласка 959, инв. Lр. 60; куO. III,
књ. уласка 958, инв. Lр. 59; куO. III, књ. уласка 945, инв. Lр. 46; куO.
III, књ. уласка 980, инв. Lр. 81; куO. III, књ. уласка 979, инв. Lр. 80;
куO. III, књ. уласка 934, инв. Lр. 35; куO. III, књ. уласка 981, инв.
Lр. 82; куO. III, књ. уласка 961, инв. Lр. 62). Ријеч је о 14 кома9а
Lронзано: новца. 

РЕД. БР. И ВЛАДАР НОМИНАЛ У ЕГЗЕРГУ КОВНИЦА И 
ГОДИНА ЕМИ-
ТОВАЊА

РЕФЕРЕНЦА МЈЕСТО

НАЛАЗА

1. КОНСТАНЦИЈЕ I А-IMP 
C-ONSTANTIVS P F AVG       
Р-GENIO POP -V-LI 
ROMANI 

FOLIS ? ? ? СТОЛАЦ

2. КОНСТАНТИН I А-IMP 
CONSTANTINVS P F 
AVG     Р- IOVI CON-SER-
VATORI AVGG NN         

FOLIS SIS, ДЕСНО У 
ПОЉУ B

СИСАК RIC VII, P. 423, 
№ 3 
313–315. Г.

МОСТАЋИ -ТРЕ-
БИЊЕ

3. КОНСТАНТИН I 
А- IMP C FL VAL 
CONSTANTINVS P F 
AVG              Р- IOVI 
CONS-ERVATORI

FOLIS SMK КИЗИК RIC VII, P. 643, 
№ 3,
313–315. Г. 

СТОЛАЦ

4. КОНСТАНТИН I 
А-IMP CONSTANTINVS 
P F AVG             Р- SOLI 
INV-I-CTO COMIT

FOLIS ? РИМ RIC VII, P. 298, 
№ 20,
314. Г.

ЈАСЕНИК-ГАЦКО

5. КОНСТАНТИН I 
А- CONSTAN-TINVS 
AVG                 Р- 
PROVIDENTIAE AVGG

FOLIS  BSIS [ПОЛУМЈЕ-
СЕЦ]

СИСАК RIC VII, P. 452, 
№ 14, 
328-329.Г.

ЉУБИЊЕ

ТАБЕЛА 2: РИМСКИ НОВАЦ ИЗ ЈОШ НЕСРЕЂЕНЕ ЗБИРКЕ MУЗЕЈА ХЕРЦЕГОВИНЕ У ТРЕБИЊУ.
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На локалиOеOима Паника @ронађена је значајна количина рим-
ско: новца шOо указује на Oо 9а је економски и Oр:овачки живоO у

6. КОНСТАНТИН I 
А-CONSTANTI-NVS 
MAX AVG           
Р-GLOR-IA EXERC-ITVS

FOLIS SMNA НИКОМЕДИЈА RIC VII, P. 633, 
№188, 
330–335. Г.

ЉУБИЊЕ

7. КОНСТАНТИН I 
А-IMP CONSTANTINVS 
P F AVG             Р- SOLI 
INVI-CTO COMITI

FOLIS ? РИМ ? ЉУБИЊЕ 

8. КОНСТАНТИН I  А-IMP 
CONSTANTINVS [P F 
AVG]         Р- SOLI 
INVICTO [COMITI]

FOLIS ? ? ? ЉУБИЊЕ

9. КОНСТАНТИН II  
А-CONSTANTINVS IVN 
NOB C              Р- VOT/X У 
ВИЈЕНЦУ, ОКО CAESARVM 
NOSTRORVM

 FOLIS ASIS (СУНЦЕ) СИСАК RIC VII, P. 445, 
№ 170,
321–324. Г.

СТОЛАЦ

10. КОНСТАНТИН II 
А-CONSTANTINVS IVN 
NOB C           Р- GLOR-IA 
EXERC-ITVS

FOLIS SMTS[ ] СОЛУН RIC VII, 
P. 524,
№184,
330–333.Г.

СТОЛАЦ

 11.КОНСТАНС     А- 
CONSTANS - P F AVG                
Р- VICTORIAE DD 
AVGGQ NN

FOLIS SMTSА СОЛУН RIC VIII, P. 411, 
№ 100, 
347–348. Г.

СТОЛАЦ

12. КОНСТАНЦИЈЕ II
А- DN CONSTAN-TIVS P 
F AVG             Р- FEL 
TEMP –REPARATIO

FOLIS ASISМ СИСАК RIC VIII, P. 375, 
№ 350,
28.СЕП. 351 –
6.НОВ. 355. Г.

?

13. КОНСТАНЦИЈЕ II А- D 
N CONSTAN-TIVS P F 
AVG          Р- FEL TEMP – 
REPARATIO

FOLIS ASIS[D] СИСАК RIC VIII, P. 377, 
№ 372, 6. НОВ. 
355 – ЉЕТО 361. 
Г. 

СТОЛАЦ

14. ?             А- FL VAL 
CONS[  ]VS [AVG] (?)            
Р-?

? ? ? ? ЉУБИЊЕ

ТАБЕЛА 2: РИМСКИ НОВАЦ ИЗ ЈОШ НЕСРЕЂЕНЕ ЗБИРКЕ MУЗЕЈА ХЕРЦЕГОВИНЕ У ТРЕБИЊУ.
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овим крајевима Далмације Lио жив и инOензиван (Jagenteufel,
1958, сOр. 9; Papazoglu, 1967, сOр. 123–144; Wilkes, 1969, сOр. 15, 46–
77, 156, 165, 172, 174, 176; Pašalić, 1975а, сOр. 21–26; Pašalić, 1975L,
сOр. 27–34; Kraljević, 1976, сOр. 165–167; Kent, 1981, сOр. 3–10; Boja-
novski, 1988, сOр. 22–36; Васић, 2000, сOр. 61–79; Radović, 2005,
сOр. 18–20; Kraljević, 1976, сOр. 165–167; Самарџић, 2015, сOр. 244–
248). Највећи Lрој @римјерака @оOиче из III и IV вијека, а @реOе-
жно је кован у ковници у Сисцији (Сисак). ПреO@осOавља се 9а је
она Lронзаним новцем @о9миривала @оOреLе ових крајева
(Kraljević, 1976, сOр. 165–167; Самарџић, 2015, сOр. 244–248).

РЕД. БР. И ВЛАДАР НОМИНАЛ ОЧУВАНОСТ КОВНИЦА И 
ГОДИНА ЕМИТО-
ВАЊА

РЕФЕРЕНЦА МЈЕСТО

НАЛАЗА

1. HADRIANUS SESTERTIUS ЛОША ROMA

119–138. Г.
BMC 1370 ОБЈЕКАТ

III, 24

2. M. AURELIUS SESTERTIUS ЛОША ROMA

161–180. Г. 
BMC 
(STR.226) 
BR. 1406

III, 8

3. OTACILIA SEVERA ANTONINIANUS ДОБРА ROMA

246–248. Г.
RIC 125 C II, 8

4. GALLIENUS ANTONINIANUS ЛОША SISCIA 253–268. Г. RIC 562 III, 17

5. AURELIANUS ANTONINIANUS ЛОША 270–271. Г. RIC 369 III, 7

6. AURELIANUS ANTONINIANUS ДОБРА SISCIA 270–275. Г. RIC 257 III, 10

7. MAXIMINIANUS MB ЛОША NICOMEDIA

309–313. Г.
VOETTER, 
STR. 188, 
BR. 2

II, 7

8. CONSTANTINUS II PB ДОБРА SISCIA 337–340. Г. VOETTER, 
STR. 300,
BR. 1

II, 10

9. CONSTANTINUS II PB ДОБРА SISCIA 337–340. Г. VOETTER, 
STR. 301, 
BR. 29

II, 10

ТАБЕЛА 3: РИМСКИ НОВАЦ СА ЛОКАЛИТЕТА ДРАЧЕВА СТРАНА
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ЗLо: лоше очуваносOи неи9енOификована су осOала чеOири нов-
чића @ронађена на овом локалиOеOу (Kraljević, 1976, сOр. 165–167;
Самарџић, 2015, сOр. 244–248).

10. CONSTANTINUS II PB ДОБРА ANTIOCHIA

337–361. Г.
VOETTER, 
STR. 53, 
BR.23

II, 6

11. CONSTANTINUS II PB ДОБРА CYZICUS

337–361. Г.
VOETTER, 
STR. 145, 
BR. 43

II, 4

12. JOVIANUS PB ЛОША SISCIA 
337–340. Г.

VOETTER, 
STR. 310, 
BR. 1

II, 6

13.VALENS PB ЛОША THESSALONICA

364–368. Г.
VOETTER, 
STR. 350, 
BR. 19

II, 9

14. THEODOSIUS PB ЛОША SISCIA 
379–395. Г.

VOETTER, 
STR. 312,
BR. 1

III, 19

ТАБЕЛА 3: РИМСКИ НОВАЦ СА ЛОКАЛИТЕТА ДРАЧЕВА СТРАНА

РЕД. БР. И ВЛАДАР НОМИНАЛ ОЧУВАНОСТ КОВНИЦА И 
ГОДИНА ЕМИТО-
ВАЊА

РЕФЕРЕНЦА МЈЕСТО

НАЛАЗА

1. HADRIANUS AS ЛОША ROMA

119–138. Г.
BMC 
(STR. 486) 
BR. 1624

ОБЈЕКАТ

X

2. PROBUS ANTONINIANUS ANTONINIANUS 
ЛОША

ROMA

276–282. Г.
RIC 159 ОБЈЕКАТ

VI

3. PROBUS ANTONINIANUS ДОБРА SISCIA

276–282. Г.
RIC 607 ОБЈЕКАТ

VIII

4.CONSTANTIUS 
CHLORUS

MB ДОБРА AQUILEIA

293–305. Г.
VOETTER

STR. 62, 
BR.26

ОБЈЕКАТ

VIII

5–6. CONSTANTINUS I PB ДОБРА THESSALONICA

307–337. Г.
VOETTER

STR. 339, 
BR. 33

ОБЈЕКАТ

VIII

ТАБЕЛА 4: РИМСКИ НОВАЦ СА ЛОКАЛИТЕТА ЦРКВИНА
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ЗLо: лоше очуваносOи осOало је неи9енOификовано се9ам новчи-
ћа @ронађених на овом локалиOеOу (Kraljević 1976, 165–167; Са-
марџић, 2015, сOр. 244–248).

Међу @римјерцима анOичко: новца @ронађено: у исOочној
Херце:овини, изразиOо @реовлађује новац из времена КонсOан-
Oина Велико: и ње:ових синова насље9ника, шOо се може оLја-
сниOи @рије све:а економским условима, али и мо:ућим уOи-
цајем @олиOичких и вјерских @рилика изазваних LорLом око
@ресOола као и рас@равама @роузрокованим екс@анзијом аријан-
сOва.

ЗАКЉУЧАК На основу @осOојећих археолошких налаза може се закључиOи 9а
је о9 I 9о IV вијека на @о9ручју исOочне Херце:овине у о@Oицају
Lила знаOна количина римско: новца, 9ок римски новац са лока-
лиOеOа исOочне Херце:овине који се чува у нумизмаOичкој зLир-
ци Земаљско: музеја у Сарајеву свје9очи 9а је сOановнишOво ово:
@о9ручја још о9 @ре9римско: 9оLа о9ржавало Oр:овачку размје-

7. CONSTANTINUS I PB ЛОША HERACLEIA 307–
337. Г.

VOETTER

STR. 118,
BR. 21

ОБЈЕКАТ I

8. CONSTANTINUS I PB ЛОША NICOMEDIA 
ПОСЛИЈЕ 337. Г.

VOETTER

STR. 192,
BR. 26

ОБЈЕКАТ I

9. CONSTANTINUS I PB ЛОША SISCIA 337–340. Г. VOETTER

STR. 301,
BR. 10

ОБЈЕКАТ

VI

10. CONSTANTINUS II PB ДОБРА SISCIA 337–361. Г. VOETTER,
STR. 304,
BR. 6

ОБЈЕКАТ

VIII

11. CONSTANTINUS II MB ЛОША SISCIA 350. Г. VOETTER,
STR. 306,
BR.51

ОБЈЕКАТ I

12. CONSTANTINUS II PB ЛОША SISCIA 350. Г. VOETTER,
STR. 306,
BR. 53

ОБЈЕКАТ I

13. VALENTINIANUS I PB ЛОША SISCIA

337–340. Г.
VOETTER, 
STR 311, BR. 
3

ОБЈЕКАТ I

ТАБЕЛА 4: РИМСКИ НОВАЦ СА ЛОКАЛИТЕТА ЦРКВИНА
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ну с 9ру:им наро9има (@римјерци новца ковани су оквирно у ра-
с@ону о9 16. 9о 751. :о9ине). Пронађени кома9и новца већином
@оOичу из ковнице Roma (10 ком.), а засOу@љене су и сље9еће ков-
нице: Antiochia (1 ком.), Siscia (2. ком.), Constantinopolis (1 ком.),
Mauretania (1 ком.) и Mediolanum (1 ком.).

Новац КонсOанција I, као и КонсOанOина I и ње:ових синова из
зLирке касноанOичко: новца Музеја Херце:овине у ТреLињу, ко-
ван је оквирно у рас@ону о9 305. 9о 361. :о9ине. Нај@рисуOнији су
@римјерци ковани у вријеме КонсOанOина I (7 кома9а). У нешOо
мањем Lроју заLиљежен је новац КонсOанOина II (2 ком.), Кон-
сOанција II (2 ком.), КонсOанција I (1 ком.) и КонсOанса (1 ком.).
Пронађени кома9и новца са ово: @о9ручја @реOежно су ковани у
ковници Siscia, 9ок су @рисуOне и сље9еће ковнице: Tessalonica
(2 ком.), Roma (2 ком.), Cyzicus (1 ком.) и Nicomedia (1 ком.).

Археолошка исOраживања која су 9јелимично с@рове9ена у
Херце:овини, у нека9ашњим анOичким насељима: Diluntum
(СOолац), Pardua (Гра9ац – ЉуLиње), Leusinium (Паник – Билећа),
Asamo (ТреLиње) и Ad Zizio (Моско или ЉуLомир), оOкрила су
значајне количине римско: новца. Са локалиOеOа Паник највећи
Lрој @римјерака @оOиче из III и IV вијека, а @реOежно је кован у
ковници Siscia (12 ком.). Такође, има :а и из сље9ећих ковница:
Roma (5 ком.), Cyzicus (2 ком.), Nicomedia (2 ком.), Tessalonica
(2 ком.), Aquileia (1 ком.), Antiochia (1 ком.) и Heraclea (1 ком.).

Јасно је, 9акле, на основу @оменуOих налаза, колико је економ-
ски и Oр:овачки живоO у овим крајевима Далмације у вријеме
вла9авине Рима Lио жив и инOензиван. ИсOовремено, новац из
@рве @оловине IV вијека, који је најзасOу@љенији међу @ронађе-
ним @римјерцима, указује између осOало: и на инфлаOорна кре-
Oања у Римском царсOву као и на @а9 економске моћи сOановни-
ка @ровинције Далмације, зLо: че:а ће вла9ари и @осезаOи за мо-
неOарним реформама. 

СКРАЋЕНИЦЕ AEM Archaeologisch–epigraphische Mittheilungen aus Osterreich–
Ungarn, Wien

ANU BiH Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

BMC Coins of the roman empire in the British museum, London 1923–
1962. 

WROTH Iperial Byzantine Coins in the British Museum, Chicago 1962.

GZM Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Sarajevo.

JAZU Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.
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SUMMARY ON NUMISMATIC FINDINGS FROM THE SOUTHERN PART OF THE PROVINCE 
OF DALMATIA (EXAMPLES FROM THE AREA OF EASTERN HERZEGOVINA)

This paper presents the data about the numismatic findings from
the area of the Roman province of Dalmatia (Eastern Herzegovina).
With this supplement we present the unpublished and published
ancient coins finds that have been discovered in the area of Eastern
Herzegovina. The interpretation and publishing of numismatic
sources are significant for the deliberation on the circulation of
money and the representation of mints in the south of the province
of Dalmatia in ancient times. The lack of written historical sources on
the economic and political conditions is complemented by these old
monetary emissions. The Roman conquest of and rule over the Prov-
ince of Illyricum have contributed to the discovery of a significant
amount of Roman coins in the area of present-day Eastern
Herzegovina.

KEYWORDS: Roman coins, the province of Dalmatia, Eastern Herzegovina,
circulation, presence.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ

ВАТИКАН ОД УТРЕХТА ДО РАШТАТА 
ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ КРИСТИЈАНА КОЛА, 
ПРЕДСТАВНИКА ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ 

У ВЕНЕЦИЈИ

АПСТРАКТ. У раду јe анализиран став Свете столице прeма измењеним односима
у Италији, којe су уговори у Утрeхту и Раштату произвeли. Истражива-
ње је утемељено на извештајима представника Велике Британије у Ве-
нецији, Кристијана Кола, који се налазе у Националном архиву у Лон-
дону (The National Archives at Kew Gardens, London). Како јe рeдовно доби-
јао извeштајe из Рима, Напуља и са Сицилијe, Кол је био упознат
с дeшавањима у тим државама, због чега његова преписка пружа нови
поглeд на дeшавања у Ватикану и Папској држави у целини, у појeди-
ним ставовима супротан од онога што званичне историје тe eпохe от-
кривају.

КЉУЧНE РEЧИ: Папска држава (Ватикан), Клемент XI, мир у Утрехту, Кристијан Кол,
Карло VI, Сицилија, Напуљ.
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РаO за ш@анско наслeђe (1701–1713)2 @рe9сOавља сукоL ширих
размeра, чије @осле9ице нису мо:ле 9а заоLиђу ни ВаOикан. Ве-
лики у9арац, @оре9 @оменуOо: раOа, ВаOикану је нанела и @оли-
Oика Луја XIV (1643–1715), која јe француску (Галиканску) цркву
@рeOила 9а о9воји о9 ње:ово: уOицаја. Иако су сe @ону9e за @о-
крeOањe мировних @рe:овора јављалe вишe @уOа у Oоку РаOа за
ш@анско наслеђе,3 Oек је сазивање Кон:реса 12. јануара 1712. у хо-
лан9ском :ра9у УOрехOу најавило мо:ући мир. ЗLо: @роLлeма ве-
заних за ње:ову ор:анизацију, Кон:рес је @очeо с ра9ом са зака-
шњењем о9 9ве не9еље 29. јануара 1712. (Ward, 1908, сOр. 439;
TMM, 1713, XXIV/№ 1, сOр. 3).4 Вла9ар ХаLзLуршке монархије Кар-
ло VI (1711–1740) нијe Lио с@рeман 9а узмe учeшћа у њe:овом ра-
9у све 9ок нe Lу9е 9оLио :аранцијe 9а ћe eн:лeско-француски
@рeлиминарни с@оразум LиOи узeO за основу @окреOања @рe:о-
вора (Ward, 1908, сOр. 439). Француски @рe:оварачи о9:оворили су
9а се морају оLраOиOи за 9о9аOнe инсOрукцијe Вeрсају (TMM, 1713,
XXIV/№1, сOр. 4). Кон:рeс није 9аo очекиване рeзулOаOe, зLо: чe:а
јe Lио @рeкинуO 4. а@рила 1712.5 Након Oо:а @рисOу@ило се сe@а-
раOним @рe:оворима вођeним у Лон9ону и Вeрсају, који су 9али
конкрeOнијe рeзулOаOe. Главни разло: који је Версај навео на @ре-
:оворе Lио јe @ораз францускe морнарицe којој су @ослe9њих :о-
9ина eн:лeски @риваOeри ус@ели 9а @реоOму вeлики Lрој @лови-
ла (Ward, 1908, сOр. 439). Ус@eх @ре:овора, :енерално :ле9ано, за-
висио је о9 усклађивања ен:леских и француских инOереса, зLо:
че:а јe @осOизањe њихово: с@оразума @рe9сOављао си:уран знак
9а ћe Кон:рeс ус@eOи 9а 9онeсe мир Евро@и. Примирјe измeђу
9вe 9ржавe @оO@исано јe 16. јула 1712. :о9ине (Ward, 1908,
сOр. 440), шOо јe на:овeсOило и мо:ући ус@eх @рe:овора у УOрeхOу. 

На @оложај ВаOикана Oоком @ре:овора у УOрехOу и касније зна-
чајно свеOло @ружа @ре@иска @ре9сOавника Велике БриOаније у
Венецији, КрисOијана Кола (1673–1734). Кол је је9но време Lора-
вио у Ха:у и Рајсвику (1697–1699). Ка9а је за амLаса9ора Велике

2 О овом сукоLу 9еOаљније у: Frey & Frey, 1983; Frey & Frey, 1995; Falkner, 2007;
Parker & Merode Westerloo, 1968; Atkinson, 1908, сOр. 401–437; Frey & Frey, 1978,
сOр. 55–72; Frey, 1976, сOр. 118–126; Lynn, 1999. 

3 О Oим @окушајима ви9еOи: Pitt, 1971, сOр. 446–461.
4 Пуни наслов ово: месечника наве9ен је у @о@ису референци на крају ра9а. У

OексOу је наве9ена краћа верзија 9ру:о: имена ово: месечника: TMM – The ...
Monthly Mercury, ра9и Lоље @ре:ле9носOи.

5 Према 9ру:им изворима 9о @реки9а је 9ошло 3. а@рила; TMM, 1713, XXIV/
№1, сOр. 4. 



ВАТИКАН ОД УТРЕХТА ДО РАШТАТА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ КРИСТИЈАНА КОЛА…

МАРИЈА В. КОЦИЋ 45

БриOаније у Венецији 1707. изаLран Чарлс Е9вар9 МонOа:ју, @рви
војво9а о9 МанчесOера (1662–1722), он је са соLом @овео Кола у
својсOву сво: секреOара. У је9ном краћем @ерио9у, Oоком 1715. :о-
9ине, Колу је ус@ело 9а 9оLије @оложај рези9енOа, шOо је @оOраја-
ло 9ок Алексан9ар Канин:ам није изаLран за ново: @ре9сOавника
Лон9она у Венецији. Го9ине које је @ровео у Венецији из9вајале
су Кола у 9оLро: @ознаваоца @рилика на А@енинском @олу-
осOрву. ВласO у Великој БриOанији @осеLно је Lила заинOересова-
на за 9ешавања на Сицилији и у На@уљској краљевини зLо: њихо-
во: сOраOешко: @оложаја на Ме9иOерану, :9е је ова 9ржава насOо-
јала 9а ојача своје @рисусOво,6 шOо и самој Коловој @ре@исци 9аје
9о9аOну важносO.

Су9ећи @рема извешOајима КрисOијана Кола, @рилике у Риму
@очeOком 1713. нису Lилe нимало @овољнe. На@а9и асOмe о9 којe
јe КлеменO XI (1700–1721) 9ужe врeмe Lоловао, @осOајали су о@а-
снији Oоком зимских мeсeци. ЗLо: Oо:а сe о9лучио на мeрe којe
ранијe нијe @ракOиковао. Смeнио јe мe9икуса Ланчинија и у@о-
слио Паула из УрLина.7 Кар9инал Ђовани Франческо Нe:рони у
9оLи о9 84 :о9ине лeжао јe на самрOној @осOeљи, као и кар9инал
Ђузе@е Марија Томази. Порe9 њих, шесOорица 9ру:их кар9инала
Lила је озLиљно Lолесна.8 Кол оOкрива 9а јe њихова LолeсO Lила
@ослe9ица e@и9eмијe која јe Римом харала @ослe9ња чeOири
мeсeца. Прeма њe:овим рeчима, у Oом OренуOку „@ола Рима Lило
јe Lолeсно“.9 У LриOанској шOам@и је @очеOком 1713. оLјављена
весO 9а је 20.000 љу9и у Риму Lоловало о9 јe9нe о9 Oри LолeсOи:
за@аљeња @лућа, 9исајних ор:ана и :розницe (TMM, 1713, XXIV/
№1, сOр. 18).

Прва реакција КлеменOа XI на решење које је Кон:рес у РашOа-
Oу најавио Lило је сазивање Кон:ре:ације 30. јануара 1713. Oоком
које су @роизве9ена чeOири нова кар9инала. Први јe Lио 9оOа9а-
шњи на9Lиску@ Милана, ЕрLа О9eскалки који јe кар9иналски
шeшир 9оLио захваљујући својој @оро9ици. Дру:и уна@рeђeни
Lио јe на9Lиску@ Барсeлонe Бене9еOо 9е Сала на @ре9ло: Карла VI
„као краља Ш@анијe“. Трeћи је Lио на9Lиску@ Сeвиљe, 9он Еману-

6 Ви9еOи: Kocić, 2014, сOр. 59–68.
7 TNA, SP, 99/60, f° 2r; Венеција, 6. јануар 1713; КорисOијан Кол ерлу ДармауOу. 
8 TNA, SP, 99/60, f° 2v. Кар9инал Не:рони и Томази уLрзо су @реминули; TNA,

SP, 99/60, f° 10r; Венеција, 13. јануар 1713; КрисOијан Кол :ос@о9ину АјерсOу;
TMM, 1713, XXIV/№1, сOр. 18. 

9 TNA, SP, 99/60, f°10r. ДеOаљније о ку:и која је захваOила Па@ску 9ржаву: Kocić
– Dajč, 2014, сOр. 145–155. 
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ел 9‘Арас ко:а је @ре9ложио краљ Ш@аније Фили@ V, а чeOврOи
француски о@аO Мелкиор 9е Полињак.10 ПосеLно се изLор 9е По-
лињака мо:ао @оказаOи о@асним @о LриOанске инOересе. Он је
@реOио 9а се у ВаOикану @роLу9е сOари сукоLи @о @иOању верске
9окOрине @рихваћене у ан:ликанској цркви. Како је Кол навео,
Полињак је Lио „@ре@оручен о9 сOране @реOен9енOа на LриOан-
ски @ресOо“. Џејмс Е9вар9 СOјуарO који је у Oо време Lоравио у
Француској насOавио је 9а @ре9сOавља о@асносO @о вла9авину
краљице Ане (1702–1714), која се Lлижила крају. ЗLо: Oо:а је Кол
@осеLно Lио @ринуђен 9а моOри на 9ешавања у ВаOикану како Lи
Лон9он на време мо:ао 9а реа:ује у случају 9а се @осле9њи
СOјуарO осмели на @окушај @реузимања власOи, шOо је време које
је усле9ило и @оOвр9ило.11 Херкул Јозеф Луј ТуринеOи, маркиз 9е
Приј12 и монсињор Гeор: Јохан Молино @роOeсOвовали су зLо: ње-
:ово: изLора, 9ок јe Молино заLранио слављe у свом 9ому @ово-
9ом имeновања с@орних кар9инала. Главни разло: њe:ово: не:о-
9овања лeжао јe у чињeници шOо јe монсињор 9е Полињак, @рем-
9а знаOно млађи о9 њe:а, Lио изаLран за кар9инала (TMM, 1713,
XXIV/№2, сOр. 53).

КлеменO XI @ола:ао јe вeликe на9e у мир, зLо: че:а је @омно
@раOио 9ешавања у УOрехOу. Кон:рeс је насOавио ра9 2. фeLруара
1713, 9ок је Карло VI Lио неза9овољан, јeр ње:ове захOeве није @о-
9ржала LриOанска вла9а (Ward, 1908, сOр. 440). У исOо врeмe у Рим
јe сOи:ао :ласник из Ђeновe, зLо: че:а су мно:и очeкивали 9а ћe
ово: @уOа LиOи рeшeн сукоL измeђу Oе Рe@уLликe и @а@e @ово9ом
@ро@овe9и фраOра Гранeлија. Па@а јe насOојао и 9а @овраOи Ко-
мачјо који јe ранијe @ри@а9ао Па@ској 9ржави, 9ок није @решао у
@осe9 Карла VI. У Oомe нијe имао ус@eха, зLо: чe:а му јe @реосOа-
ло 9а @реOи eскомуникацијом која јe савременицима 9eловала
луцкасOо и @омало :лу@о (TMM, 1713, XXIV/№3, сOр. 93).

Немоћан 9а се 9о краја изLори са свим @риOисцима, КлеменO
XI ис@рва је смаOрао корисним @оOезом 9а се @риLлижи Францу-
ској. ЗLо: Oо:а је @рисOао 9а за ново: Lиску@ И@ра Lу9е изаLран
Француз, сOар 28 :о9ина, намeсOо сOаро: кар9инала који сe с Oо:

10 О ње:овом изLору ви9еOи: Ottieri, 1728, III, сOр. 392.
11 О Oоме 9еOаљније у: Коцић, 2015, сOр. 9–20,
12 Био је @ореклом из Савоје. Је9но време @ровео је у Лон9ону у својсOву амLа-

са9ора оLе 9ржаве (1679–1682), заOим у Бечу (1691–1701). Уз 9озволу војво9е
о9 Савоје @решао је у служLу Беча, који :а је именовао за амLаса9ора у Риму
(1708–1714). О9 1716. 9о 1724, уз @реки9е, служLовао је као :увернер аусOриј-
ске Холан9ије . 
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@оложаја морао @овући „зLо: 9оLроLиOи вeрe“.13 У Коловој слу-
жLеној @ре@исци Oај изLор @рав9ан је сOрахом КлеменOа XI 9а Lи
:ра9 мо:ао 9а @ри@а9не Холанђанима14 Oe Lи у Oом случају из:у-
Lио @раво 9а имeнујe свeшOeникe у њeму. До Oа9а се @а@а @реко
кар9инала ПјеOра ОOоLонија у више навраOа оLраћао Лују XIV,
молLом 9а @роOeра Холанђанe и 9ру:e @роOeсOанOe из Лијeжа.15

КлеменOа XI највише је @о:ађала нeзаинOeрeсованосO @ре9-
сOавника Фили@а V и Карла VI на Кон:ресу @рема инOересима
СвеOе сOолице. ЗLо: Oо:а је у УOрeхO @ослао :рофа Пасионeија 9а
засOу@а њене инOeрeсe, али он нијe укључeн у @рe:оворе (TMM,
1713, XXIV/№3, сOр. 92). Кол је изражавао искрeно увeрeњe 9а ћe
@рe:овори у УOрeхOу ус@еOи 9а окончају раO „9оLрим миром за
цeлу Евро@у“.16 У Oом на:ађању @оказао се у @раву. Мир је скло-
@љен 14. марOа 1713. Гроф Фили@ Лу9ви: Венцел фон Синзен9орф
(1671–1742) у имe Карла VI OреLало је 9а наре9и @овлачење не-
мачке војске из КаOалонијe, као и 9а се оLавеже 9а ће @ресOаOи 9а
@о9ржава @лан о неуOралносOи иOалијанских 9ржава. Како јe о9-
Lио 9а Oо учини, у:овор у УOрeхOу @оO@исан јe Leз @рисOанка
@ре9сOавника Карла VI (Ward, 1908, сOр. 440; Ottieri, III, сOр. 395;
Pitt, 1971, сOр. 446–479).

Мир у УOрeхOу чинило је вишe засеLних у:овора @оO@исаних у
Oом :ра9у 11. а@рила 1713. :о9ине (Ottieri, 1728, III, сOр. 403–413;
Frey – Frey, 2005; Freschot, 1716, сOр. 395 и 9аље). Оно шOо јe 9о @ре-
:овора у УOрeхOу Lило @ознаOо као ш@анска ИOалија, након њихо-
во: окончања @осOало јe 9eо АусOријe, изузeв Сицилијe која јe @о-
сOала 9eо савојско: војво9сOва (9о 1720, ка9а јe Lила замeњeна за
Сар9инију). ВиOорио Ама9eо II (1675–1730) ус@eо јe 9а @овраOи
Ницу коју је раније оку@ирала француска војска. Савоја је Oиме
@осOала @роOивOежа хаLзLуршком и француском уOицају у Oом
9eлу ПолуосOрва (Ward, 1908, сOр. 437). Карло VI ус@eо je 9а @овра-
Oи све OeриOоријe којe су раније освојили Французи, изузeв лeвe
оLалe Горњe Рајнe. ТeриOоријалним рeшeњима у УOрeхOу, Холан-

13 TNA, SP, 99/60, f° 44r; Венеција, 24. феLруар 1713. 
14 TNA, SP, 99/60, f° 47r; Венеција, 24. феLруар 1713; @осOскри@Oум је @о9 Oим 9а-

Oумом, 9ок је @исмо о9 17. феLруара 1713; КрисOијан Кол Е9вар9у Луису. Кол
наво9и 9а је сOари Lиску@ Lио 9оLар верник, сOо:а и о9:оварајућа личносO за
служLу коју је оLављао, указујући 9а је @олиOички разло: @ревла9ао у о9лу-
ци о ње:овом уклањању. 

15 TNA, SP, 99/60, f° 49r; Венеција, 3. марO 1713; КрисOијан Кол ерлу ДармауOу. 
16 TNA, SP, 99/60, f° 61r; Венеција, 17. марO 1713; КрисOијан Кол не@ознаOом

@римаоцу. 
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9ија јe 9оLила јаку Lаријeру @роOив Францускe, али јe у исOо вре-
ме Lила свe9eна на 9ру:оразрe9ну @олиOичку силу. ДоLици Ве-
лике БриOаније све9ени су на OериOорије у Америци и @оје9ине
луке у Евро@и, @о@уO ГиLралOара (Ward, 1908, сOр. 438).

СукоL ВаOикана са Савојом изLио је зLо: каракOeра ВиOорија
Ама9eа II који сe Lез усOезања су@роOсOавио @а@иним @рeOeнзи-
јама на9 Oим осOрвом (TMM, 1713, XXIV/№3, сOр. 92). Кар9инал
Алесан9ро Ал9оLран9ини који сe @ри@рeмао за @уO у Париз, с на-
ло:ом 9а из:ла9и нeсу:ласицe измeђу Ма9ри9а и ВаOикана, 9о-
Lио је нарe9Lу 9а осOанe у Риму. С циљем о9Lране LриOанских
инOереса, Кол није скривао Lојазан 9а Lи Oом о9луком француска
фракција у ВаOикану мо:ла 9а о9несе @рeва:у. Па@а сe о9лучио 9а
у Француску @ошаљe ка@уцина ПјeOра Тимона који је 9оLио ин-
сOрукције сличне инсOрукцијама Алесан9ра Ал9оLран9инија.
Порe9 Oо:а, он јe OрeLало 9а ра9и на @рeвазилажeњу нeсу:ласица
у @иOањима вeрске 9окOрине.17 Из Францускe јe ускоро сOи:ао @о-
зив 9а Ал9оLран9ини крене у Париз, а @оOом у својсOву инOeр-
нунција и у Ш@анију. Карло VI о9лучио јe 9а маркиза 9e Прија за-
мeни :рофом Венцесласом Галасом који јe сe9ам :о9ина @ровео
као @осланик у Лон9ону (TMM, 1713, XXIV/№3, сOр. 95). Смена је
насOу@ила у OрeнуOку ка9а сe измeђу ВаOикана и Савоје оOварала
нова криза @окренуOа намером ВиOорија Ама9eа II 9а лично рас-
@олаже црквеним Leнeфицијама, за шOа јe КлеменO XI Oвр9ио 9а
јe9ини има @раво.18

У:овор у УOрeхOу @орeмeOио јe равноOeжу сна:а на Ме9иOера-
ну.19 Ш@анију је свeо на @олуосOрво и Амeрику (Chaunu, 1977,
сOр. 32), уOвр9ио Велику БриOанију као важно: чиниоца у Oом
9eлу свeOа, 9ок је ХаLзLурзима оLезLе9ио @ревласO на А@енин-
ском @олуосOрву. ИсOи с@оразум разLио је свe на9e Францускe 9а
ћe сe 9омоћи власOи на9 На@уљском краљeвином, ује9но вeри-
фикујући ус@он Савојe-ПијeмонOа као најзначајније: @олиOичко:
чиниоца на сeвeру ИOалијe. Неза9овољан ње:овим исхо9ом @а@а
је а@рила 1713. наре9ио маркизу 9e Прију 9а на@усOи Рим. Па@и
се нијe 9о@ао ни изLор :рофа Галаса за ново: @осланика Карла VI
у Риму, као ни :рофа Вирлиха Фили@а фон Дауна који јe OреLало
9а замени Карла Боромeа на @оложају вицeкраља На@уља. У Oим

17 TNA, SP, 99/60, f° 61r–61v.
18 TNA, SP, 99/60, f° 102v; Венеција, 28. а@рил 1713; КрисOијан Кол :ос@о9ину

АјерсOу; TMM, 1713, XXIV/№3, сOр. 92.
19 ДеOаљније у: Frey, M. L, 2004, сOр. 371–379.
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околносOима, као је9ан о9 израза @олиOике коју је @а@а во9ио
@ре9сOављали су ње:ови нови @окушаји @риLлижавања Францу-
ској. О9лучио је 9а у Париз @ошаље кар9инала Фили@а АнOонија
ГвалOијерија у улози OуOора малом 9офену, за ко:а је Кол навео
9а је :ајио нескривене личне амLиције о Oоме 9а @осOанe „9ру:и
Ришeљe“.20 До Oа9а је и о9нос ВаOикана са Ш@анијом за@ао у кри-
зу, @осеLно ка9а јe Фили@ V о9Lио 9а @рихваOи изLор на9Lиску@а
Барсeлонe 9e Сала за кар9инала. Решен 9а не из:уLи @о9ршку
Ш@аније, @а@а је кар9инала Ал9оLран9инија @ослао у Ма9ри9 9а
ис@иOа мо:ућносO о@озива ове о9луке Фили@а V (TMM, 1713,
XXIV/№4, сOр. 135).

Нови вицeкраљ На@уљскe краљeвинe, :роф фон Даун, сOи:ао јe
у Рим 17. маја 1713, 9ок је @а@а @о 9и@ломаOском @роOоколу @ла-
нирао 9а @рире9и свечани 9очек. Су@роOно очекивањима :роф
фон Даун је ко9 ка@ијe СвеOо: Јована @ронашао кочијe којима се
о9везао у ФрeскаOи, заоLишавши Рим. Па@а и ње:ови @о9аници
Oим чином осOали су заOeчeни. УLрзо @оOом КлеменO XI имeно-
вао је осам нових Lиску@а у На@уљској краљeвини, о9 којих су ве-
ћину чинили фраOри, оLјавивши 9а су размирицe у вeзи са с@ор-
ним номинацијама и Инквизицијом Oиме @рeвазиђeнe.21 Гроф
фон Даун није 9елио исOо мишљење. Он јe уLрзо након Oо:а оO@у-
Oовао за На@уљ, :9e јe сOи:ао @ослe9њих 9ана маја.22 О9 своје @о-
јаве у На@уљу @очео је 9а @оказује о9лучну @риро9у у завођењу
хаLзLуршке вла9авине, у највећој мери шOеOећи инOересима Ва-
Oикана. До@усOио јe свима који су жeлeли 9а на@усOe краљевину
9а о9у, а они који о9луче 9а осOану морали су 9а сe вла9ају @о но-
вим законима. О9 рас@исано: @аушално: @ореза у висини о9
400.000 круна највeћи 9eо @ао је на OeрeO свешOеника, @о9 из:ово-
ром 9а јe сOановнишOво Oоком @роOекло: раOа о@Oeрeћeно вeли-
ким @орeзима (TMM, 1713, XXIV/№6, сOр. 228). О9лучносO с којом
је :роф фон Даун насOу@ио узLунила јe свeшOeнсOво којe сe @оLу-
нило @о9 из:овором 9а се Oиме увелико крше ње:ове @ривилe:и-
је.

Мно:e Oајнe Кон:рe:ацијe о9ржанe су у ВаOикану @ово9ом на-
мeре 9а сe формира Ли:а иOалијанских 9ржава.23 Па@а је 5. јуна

20 TNA, SP, 99/60, f° 77r; Венеција, 7. а@рил 1713, @осOскри@Oум уз @исмо о9 31.
марOа 1713; КрисOијан Кол Е9вар9у Луису. 

21 TNA, SP, 99/60, f° 112v; Венеција, 26. мај 1713; КрисOијан Кол ерлу ДармауOу.
22 TNA, SP, 99/60, f° 116r; Венеција, 2. јун 1713; КрисOијан Кол ерлу ДармауOу.
23 TNA, SP, 99/60, f° 119r; Венеција, 9. јун 1713; КрисOијан Кол ерлу ДармауOу.
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1713. @решао у Ган9олфо, решен 9а се извесно време @овуче из
јавно: живоOа.24 Рим је 9о срe9инe јуна на@усOио највeћи Lрој
кар9инала и кнeжeва, који су сe @овукли на своја сeоска имања.
Нијe Lило @ознаOо колико је 9у:о @а@а намeравао 9а осOане у Ган-
9олфу, ка9а је из Ма9ри9а у Рим сOи:ао :ласник с наре9Lом 9а
сви Ш@анци о9мах на@усOе Па@ску 9ржаву. Ли:а иOалијанских
9ржава OреLало је @о су9у @а@е и њему Lлиских љу9и 9а Lу9е за-
кључена на @ре9сOојећем Кон:рeсу ко:а је Кол о@исао као „иOа-
лијански OриLунал“. Највеће нeсу:ласице на А@енинском @олуо-
сOрву изазвало јe @осе9овање оних OeриOорија чији су вла9арскe
@оро9ице у међувремену изумрлe (МанOова, Миран9ола и Кома-
чјо).25 УLрзо након шOо су се @очели @равиOи @ланови о савезу
иOалијанских 9ржава, @ројeкаO јe на@ушOен зLо: о9Lијања Луја
XIV 9а @рихваOи уло:у ње:ово: зашOиOника. Познаваоци @рили-
ка оценили су 9а ћe Oо @иOање @оново @осOаOи акOуeлно након
шOо Карло VI Lу9е закључио мир с Францускoм.26

Карло VI није скривао своје амLиције @рема @рeма Сицилији,
зLо: че:а је :роф фон Даун наре9ио оLимнe раOнe @ри@рeмe. Кле-
менO XI осOао јe у Ган9олфу, 9ок јe у ВаOикан @ослао ФаLриција
Паолучија с нало:ом 9а у@равља :ра9ом и @ословима СвеOе сOо-
лице 9о ње:ово: @овраOка. Па@а јe 24. јуна у МонOалOу @осeOио
кућу Ливија О9eскалкија, :9e јe Lоравила Lивша краљица Пољскe,
с којом јe осOао у раз:овору 9ва саOа (TMM, 1713, XXIV/№6,
сOр. 227). У мeђуврeмeну је јавносO Рима узLуркана новом
афeром, чији јe акOeр Lио оOац Ау:усOини, о@Oужeн за малвeрза-
ције након шOо је у ње:овим о9ајама @ронађeно 10.000 круна за
којe сe нијe знала Oачна намeна.27

Па@а се у Рим враOио 29. јуна, али Leз кар9инала АниLала АлLа-
нија који јe у међувремену Lио смeњeн с @оложаја. Маркиз 9e
Приј који јe јe9ини о9 9и@ломаOа ус@eо 9а за9ржи ње:ову ми-
лосO,28 @римљeн јe 30. јуна у ау9ијeнцију која јe Oрајала 9ва саOа.
Том @риликом амLаса9ору Карла VI сао@шOено је 9а можe 9а
осOане у :ра9у 9о 9оласка ње:ово: насле9ника :рофа Галаса.
У исOо време у Рим је сOи:ла весO 9а је ПарламенO у Француској

24 TNA, SP, 99/60, f° 122r; Венеција, 16. јун 1713; КрисOијан Кол ерлу ДармауOу.
25 TNA, SP, 99/60, f° 122v.
26 TNA, SP, 99/60, f° 130r; Венеција, 30. јун 1713; КрисOијан Кол ерлу ДармауOу.
27 TNA, SP, 99/60, f° 128v; Венеција, 23. јун 1713; КрисOијан Кол :ос@о9ину Лау-

ренOу.
28 TNA, SP, 99/60, f° 134v; Венеција, 7. јул 1713; КрисOијан Кол ерлу ДармауOу.
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9онео о9луку о @роOeривању јeзуиOа (TMM, 1713, XXIV/№7,
сOр. 272), шOо је @реOило 9а @оремеOи о9носе с ВаOиканом.

У циљу ефикасније: засOу@ања инOереса Па@ске 9ржаве, Кле-
менO XI сменио је @рe9сOавникe у @оје9иним 9ржавама. За нун-
ција у На@уљској краљeвини @ослаO је монсињор ВичeнOини,29 а
за нунција у Фирeнци изаLран јe кар9инал Карафа. У исOо врeмe
чинило сe 9а је на @омолу окончање сукоLа са Ш@анијом.30 Па@а
јe искорисOио @оLољшање својих з9равсOвених @рилика 9а се @о-
заLави и 9ру:им @роLлeмима у Па@ској 9ржави. ОLјавио јe Указ о
о9eвању Римљанки Oоком миса и 9ру:их црквених служLи, који
јe Кол оцeнио као „ошOар и врло смeшан“.31 

КлеменO XI није о9усOао о9 @лана о @оOреLи о9ржавања Кон-
:реса свих иOалијанских 9ржава на коме Lи, у@ркос мешању са
сOране, Lиле @ревазиђене све њихове размирице и оLезLе9ила
@олиOичка неуOралносO @олуосOрва. На Oо указује ње:ова о9лука
9а имeнује сво: @ре9сOавника на Oом „нeхуманом ТриLуналу“.
Чини се 9а је Oа решеносO резулOирала и о9луком о екскомуника-
цији нeколико служLeника војво9e о9 Савојe,32 шOо је @ре9сOа-
вљало уверOиру у оOворeни сукоL са Oом 9ржавом. Па@а је @оOом
оLјавио 9ру:и Monitorio (у@озорење) усмерено @роOив војво9e, ко-
јим је најавио мо:ућу eкскомуникацију цело: војво9сOва у скла-
9у са СвeOим Каноном, који Lи оLухваOио све сOановнике Leз оL-
зира на њихов @оложај и OиOулу. Саврeмeници су на:овeшOавали
9а јe Oа о@ција мо:ућа, Lу9ући 9а јe војво9а о9Lијао сваки ком@ро-
мис. Ни размирицe с Ђeновом о9 којe јe Oражено 9а ис@оручи
фраOра Гранeлија, 9о Oа9а нису Lиле @рeвазиђeнe.33

Пово9 за нову ау9ијенцију маркиза 9е Прија @рe9сOављало је
имeновањe монсињора СOeлe за Lиску@а ТаранOа @о 9озволи
Карла VI, шOо јe @а@а смаOрао својим @равом.34 Ускоро јe сOи:ло
@исмо Карла VI у комe наво9и 9а нe намeрава 9а @овучe имeнова-
њe, јeр јe ранијe оLeћао сOановницима На@уљскe краљeвинe 9а ћe

29 TNA, SP, 99/60, f° 135r.
30 TNA, SP, 99/60, f° 138v; Венеција, 14. јул 1713; КрисOијан Кол ерлу ДармауOу.
31 TNA, SP, 99/60, f°142r; Венеција, 21. јул 1713; КрисOијан Кол ерлу ДармауOу.
32 TNA, SP, 99/60, f° 148v; Венеција, 28. јул 1713; КрисOијан Кол :ос@о9ину Ајер-

сOу. 
33 TNA, SP, 99/60, f° 154v; Венеција, 7. ав:усO 1713; КрисOијан Кол :ос@о9ину

АјерсOу.
34 TNA, SP, 99/60, f° 156r; Венеција, 11. ав:усO 1713; КрисOијан Кол :ос@о9ину

АјерсOу.
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сами моћи 9а Lирају своје Lиску@e.35 КлеменO XI из9ао јe 9eкрeO
@роOив СeнаOа Касала, који јe 9онeо 9окумeнO @ун о@OужLи на ра-
чун сво: Lиску@а, а који јe @рeOхо9но eкскомуницирао @лeмсOво
у Oој оLласOи. То јe 9о9аOно @о:оршало о9нос ВаOикана и Савојe,
9ок сe сукоL са царeм насOављао. Како јe Кол навeо, @орe9 Oих, ак-
Oуeлни сукоLи Lили су с Ђeновом зLо: ошOрине @ро@ове9и фра-
Oра Гранeлија с Француском, зLо: јeзуиOe Ђовeнција, са Вeнeци-
јом @ово9ом речних @ролаза и лука, и сa Ш@анијом „@ово9ом
мно:их сOвари“.36

ПроOeрани Lиску@и из На@уљскe краљeвинe нашли су уOочи-
шOe у ВаOикану. Cазвана је Кон:рe:ација за Ин9ул:eнцијe, која јe
засe9ала @уних шeсO саOи и на којој јe о9лучeно 9а су мeрe @роOив
свeшOeника којe јe имeновао ВаOикан нeзакониOe. Екскомуника-
ција in primo grado37 из9аOа јe @роOив су9ија на Сицилији и свих
оних који су учeсOвовали у извршeњу Oих мeра, @осeLно @роOив
Lиску@а КаOанијe. Војво9а Савојe насOавио јe LорLу @роOив Кле-
менOа XI зLо: црквeних Leнeфиција, 9ок јe нови сукоL изLио са
Рe@уLликом Луком, на основу ко:а јe Кол закључио 9а јe @а@а у
сукоLу са сваком 9ржавом и вла9арем у ИOалији.38 Кон:рe:ација
сасOављена о9 16 кар9инала @очeOком сe@OeмLра 9онела је о9лу-
ку 9а сукоL с На@уљском краљевином мора шOо @ре LиOи @рeва-
зиђeн.39

За Карла VI 1713. нијe се @оказала ус@eшном :о9ином. Францу-
зи су @оново @рeшли Рајну, КаOалонија јe Lила из:уLљeна, 9ок јe
сOановникe Бeча косила ку:а (Ward, 1908, сOр. 451; Ottieri, 1728, III,
сOр. 420–423.). У Oим околносOима, Карло VI Lио јe @риморан на
оOварањe новe рун9e @рe:овора са Француском. Ово: @уOа за ме-
сOо њихово: вођења изаLран јe РашOаO, замак мало у9аљен о9
9eснe оLалe Рајнe, у власнишOву у9овицe макр:рофа Лу9ви:а о9
Ба9ена. Прe:овори су оOворeни 27. новeмLра 1713, а вођeни су из-
мeђу Еу:енија о9 Савоје, као @ре9сOавника Карла VI, и Кло9а-Луја
војво9е о9 Вилара у име Луја XIV, који су @осе9овали @уна овла-

35 TNA, SP, 99/60, f° 162r; Венеција, 18. ав:усO 1713; КрисOијан Кол :ос@о9ину
АјерсOу.

36 TNA, SP, 99/60, f° 167v; ; Венеција, 25. ав:усO 1713; КрисOијан Кол ерлу Дарма-
уOу.

37 „У @равом сOe@eну“.
38 TNA, SP, 99/60, f° 178r-178v; Венеција, 1. се@OемLар 1713; КрисOијан Кол ерлу

ДармауOу.
39 TNA, SP, 99/60, f° 185r-185v; Венеција, 8. се@OемLар 1713; КрисOијан Кол ерлу

ДармауOу.
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шћeња својих вла9ара. Како Lи Lиле изLе:нуOе смeOњe, с@лeOкe и
ш@ијунажа, шOо сe 9eшавало Oоком Oих раз:овора 9ржано јe у
сOро:ој OајносOи. ЗахOeвано је 9а Лан9ау осOанe у @осe9у Францу-
скe и 9а Oрошковe @ро9ужeња раOа сноси Карло VI, шOо јe
оцeњeно као нeразуман захOeв (Ward, 1908, сOр. 452). Француска
сe, са својe сOранe, оLавeзала 9а КаOалонији враOи њена ранија
@рава и @ривилe:ијe.

Док јe ИOалија Lила узLуркана намeOањeм о9носа вeрификова-
них у УOрeхOу, сукоL са Француском @о@римао је нову 9имeнзију.
ПочeOком сe@OeмLра на с@иску заLрањeних књи:а (Index), који је
оLјављен у ВаOикану нашао сe Нови завe� шOам@ан у Паризу 1699.
на француском језику. Осу9у ВаOикана сOeкла јe и књи:а Abrege de
la morale de l'Evangelie, des Actes des Apostres, des Epistres de S[an]t Paul,
des Epistres Canoniques… оLјављeна 1693. и 1694.40 У шOам@и је већ
@очеOком 1713. на:овешOена мо:ућносO Oакво: рас@леOа алу9и-
рајући на Нови завe� на француском за који јe о9оLрeњe 9а сe оLјави
из9ао на9Lиску@ Париза Луј-АнOоан 9e Ноај (TMM, 1713, XXV/№1,
сOр. 16).

У БeнeвeнOо јe окOоLра 1713. :о9ине у@ало сOоOинак војника, о
чeму јe оLавeшOeн и КлеменO XI.41 Кол оLјашњава @оза9ину инци-
9eнOа наво9ом 9а су нeмачки војници @ослаOи из На@уља 9а Lи
@рeузeли нeкe заOворeникe.42 У@равник БeнeвeнOа о9:оворио јe
9а нијe9ан вла9ар, осим @а@e, нeма @раво 9а из9ајe нарeђeња. Не-
мачки војници @ровалили су у заOвор, 9ок је њихов чин изазвао
наро9 на @оLуну. У сукоLу је сOра9ало @еOоро Немаца и 9војица
сOановника БeнeвeнOа, након чe:а сe нeмачка јe9иница @овукла.
На вeсO о Oомe @а@а јe @озвао маркиза 9e Прија, са којим јe осOао у
раз:овору @уна Oри саOа. ПослаOо јe @исмо Карлу VI у комe јe на-
вe9eно 9а јe вицeкраљ На@уља @рeкршио своја „свeOовна овла-
шћeња“.43 Прeузмањe власOи у На@уљској краљeвини завршeно јe
31. окOоLра Прокламацијом којом јe наређено 9а сви Французи у
року о9 15 9ана на@усOe ову 9ржаву.

Нову @реOњу крхким о9носима на А@енинском @олуосOрву
изазвала је весO о смрOи Вeлико: војво9e Тоскане Козима III Ме-

40 TNA, SP, 99/60, f° 192v; Венеција, 22. се@OемLар 1713; КрисOијан Кол ерлу Бо-
линLроку.

41 TNA, SP, 99/60, f° 214v; Венеција, 20. окOоLар 1713; КрисOијан Кол виконOу Бо-
линLроку.

42 TNA, SP, 99/60, f° 216v; Венеција, 20. окOоLар 1713; КрисOијан Кол :ос@о9ину
АјерсOу. 

43 TNA, SP, 99/60, f° 214v-215r.
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9ичија (1670–1723), која је у Рим сOи:ла @очеOком новемLра 1713.
КлеменO XI о9мах јe @ослао Oајнe инсOрукцијe нунцију у Oом :ра-
9у, које је о9нео секреOар за ин9ул:енције монсињор Ђиролами.
Иако се весO @оказала само као :ласина, о9 значаја је @ажња коју
је она изазвала, @риморавиши Кола 9а размоOри цео низ њених
мо:ућих @осле9ица. НесOанак Вeлико: војво9e Тоскане не9во-
смилено је, @о њему, @рeOила 9а увучe ИOалију у нове сукоLе. Кол
је смаOрао 9а Lи @иOањe изLора ново: Велико: војво9e Тоскане
Lило @рe@ушOeно Французима и Нeмцима, чији је уOицај у међу-
времену ојачао у @оје9иним 9еловима ИOалије.44

ПочeOком 9eцeмLра 1713. КлеменOа XI @оново је оLорила асOма,
али се Lрзо о@оравио решен 9а заврши @ословe @рe ново: на@а9а.45

У Lрeви Карлу VI оLавесOио :а јe о својој LолeсOи, смаOрајући 9а
нeћe @оживeOи 9у:о. Том @риликом @ре@оручио је цркву зашOиOи
Карла VI ко:а назива „њeним Lраниоцем“. С кар9иналом Јосе-
фом-Емануелом Трeмовилом који је оOворено @роOежирао фран-
цуске инOересе, во9ио јe раз:овор @о @иOању @рава на инвесOиOу-
ру на9 Сицилијом. Па@и је Oом @риликом скрeнуOа @ажња 9а су
Нeмци Lили омражeни о9 сOрановника На@уљскe краљeвинe, јe9-
нако као о9 вла9ара Францускe, Ш@анијe и Сицилијe. КлеменO XI
о9:оворио јe у саркасOичном маниру 9а ћe узeOи у оLзир францу-
ске @рe9ло:е након шOо војво9а о9 Савојe Lу9e у @осe9у оLe Сици-
лијe и ка9а Lу9е @озвао @реLе:ле Lиску@е 9а се враOе.46

Па@а сe @оново оLраOио Карлу VI, @рe@оручивши „са вишe Oо-
@линe нe:о ранијe“ Цркву и СвeOи Колe:ијум њe:овој зашOиOи.47

Цар је о9:оворио @очeOком 1714. :о9ине, али је са9ржај ње:ово:
@исма Колу осOао не@ознаO. Размирицe @а@e и Милана @осOалe су
9о Oа9а очи:ле9не. У исOо време, за@лашена оLимним раOним
@ри@ремама вршеним у Османском царсOву, Вeнeција јe о9лучи-
ла 9а из:ла9и о9носе са СвеOом сOолицом о9луком 9а Па@ској 9р-
жави усOу@и @раво на коришћeњe @ојe9иних во9eних @ролаза.48

44 TNA, SP, 99/60, f° 231v; Венеција, 10. новемLар 1713; КрисOијан Кол виконOу
БолинLроку.

45 TNA, SP, 99/60, f° 240r; Венеција, 1. 9ецемLар 1713; КрисOијан Кол виконOу Бо-
линLроку.

46 TNA, SP, 99/60, f° 242v-243r; Венеција, 8. 9ецемLар 1713, @осOскри@уOм уз @и-
смо о9 1. 9ецемLра 1713; КрисOијан Кол виконOу БолинLроку.

47 TNA, SP, 99/60, f° 251v; Венеција, 22. 9ецемLар 1713; КрисOијан Кол виконOу
БолинLроку.

48 TNA, SP, 99/60, f° 264v; Венеција, 12. јануар 1714; КрисOијан Кол виконOу Бо-
линLроку.



ВАТИКАН ОД УТРЕХТА ДО РАШТАТА ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ КРИСТИЈАНА КОЛА…

МАРИЈА В. КОЦИЋ 55

Крајeм јануара 1714. са Сицилијe је у Рим @ослаO монсињор
ПаOи са широким овлашћeњима за @окреOање @ре:овора на који-
ма Lи сви с@орови с Римом Lили @рeвазиђeни.49 КлеменO XI се на-
кон раз:овора са ПаOијем заOворио нeколико саOи у ВаOиканској
LиLлиоOeци, @роучавајући 9окуменOа која су сe о9носила на @о-
се9овање Сицилијe. Након Oо:а, @рeшао јe у СанO Анђело :9е је на-
сOавио своја исOраживања. Након Oо:а, сазвао је 17. јануара Кон-
зисOорију, на којој је Oражио мишљeње кар9инала о @оложају Си-
цилијe, на којој се @ојавио у мeланхоличном рас@оложeњу. УLрзо
се @овукао у своје @риваOне о9аје, 9ок су кар9инали насOавили 9а
рас@рављају. О9мах јe @озвао кар9инала Трeмовила који јe очe-
кивао коначну о9луку ВаOикана, у време ка9а 9оLри о9носи из-
међу Француске и Савоје нису @ре9сOављали Oајну. КлеменO XI
на:овeсOио јe 9а јe сOвар још увeк @о9ложна ис@иOивању, али 9а
јe војво9а Савојe за@осeо Сицилију Leз њe:ово: @рисOанка, зLо:
чe:а мора LиOи ipso facto eкскомунициран на основу Lулe Cena
Domini.50 ИсOе вечери, Oо: 9ана @римљeн јe маркиз 9e Приј, 9ок су
Римом ширeнe :ласинe 9а @а@а @ланира 9а о9оLри војво9и Савоје
инвeсOиOуру на9 Сицилијом.51

ПочeOком фeLруара 1714. кнез Еу:eније о9 Савоје @ро:ласио јe
францускe захOeвe нe@рихваOљивим и на@усOио @ре:оворе у Ра-
шOаOу. Карло VI нијe мо:ао 9а закључи мир с Француском Leз
@рисOанка 9ржавно: СаLора (ДијеOе). ДијеOа јe Oражила 9а @оша-
љe власOиOе @рe9сOавникe у РашOаO, шOо јe цар о9Lио. МeђуOим,
њени чланови нису Lили за @ро9ужеOак раOа. У о9Lрану инOeрeса
Нeмачкe, насу@роO АусOрији (која јe чинила наслe9нe зeмљe Кар-
ла VI), цар јe морао 9а @рисOане на скла@ање мира. Прe:овори у
РашOаOу оLновљeни су и крунисани миром 7. марOа 1714. :о9ине
(Ward, 1908, сOр. 452; Weber, 1890, сOр. 273–310).

Најзначајнију о9луку која сe о9носила на инOересе највише ка-
Oоличке хијерархије оку@љене у ВаOикану @рe9сOављао је члан
IV Oо: у:овора. Њиме су Нeмачкој враћене све оLласOи којe су
оку@ирали Французи, осим Алзаса. За време францускe оку@аци-
јe ПалаOина у Oоку „Орлeанско: раOа“ (1688–1690), Французи су
@оказали висок сOe@eн нeOолeранцијe @рeма @роOeсOанOима, фа-
воризујући оOворeно каOоликe. ПроOeсOанOи су @риморани 9а

49 TNA, SP, 99/60, f° 272r; Венеција, 26. јануар 1714; КрисOјан Кол виконOу Болин-
Lроку.

50 Була @роOив јереOика 9онеOа је а@рила 1713, након оLјављивања 9екреOа Фи-
ли@а V; TMM, 1713, XXIV/№4, сOр. 136.

51 TNA, SP, 99/60, f° 272v.
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својe црквe 9eлe са каOолицима или 9а их усOу@e. ИсOа о9лука
@рe9сOављала јe ује9но кршeњe у:овора у ВeсOфалији @оO@исано:
1648. :о9ине. ЧеOврOим чланом у:овора у РашOаOу @рe9виђeно јe
9а у оLласOима којe су @ризнаOе Француској Lу9e увe9eна каOо-
личка вeра, 9ок јe Lо:ослужeњe морало LиOи вршено на францу-
ском јeзику (Ward,1908, сOр. 453). То јe @рe9сOављало си:урну @о-
Le9у Галиканскe црквe, шOо јe КлеменOа XI навело 9а рeа:ујe. У
начелу, у:овор у РашOаOу @рe9сOављао јe највeћим 9eлом ко@ију
у:овора у Рајсвику (1697), којим јe завршен РаO Ау:зLуршкe ли:e
(1689–1697).

У:овор у УOрeхOу за9ао јe у9арац ВаOикану који јe Oиме осOао
лишeн @рава на инвесOиOуру и @рихо9а у значајним 9еловима
А@енинско: @олуосOрва. У Oом @о:ле9у РашOаO јe 9о9аOно @о:ор-
шао @оложај СвеOе сOолице која јe Oоком Oих @рe:овора насOојала
9а сe @риLлижи Карлу VI, @ро:ласивши :а зашOиOником каOолич-
кe цркве. Пјeр Шони у @роцени @оложаја АусOрије, смаOрао је 9а је
ИOалија @ре9сOављала „њeну слаLосO“. У Oом 9eлу Евро@е, Ау-
сOрија је након вла9авинe Јосифа I (1705–1711) и @орe9 9оLиOака у
РашOаOу и Ба9eну (7. се@OемLра 1714), у време Карла VI @очела 9а
узмиче. То јe @рe9сOављало цeну њeних амLиција и чињeницe 9а
јe Lила расOрзана „измeђу мно:их нe@омирљивих @раваца“
(Chaunu, 1977, сOр. 36).

ЗАКЉУЧАК У:овори у УOрехOу и РашOаOу уOицали су на корениOу @ромену
рас@оре9а сна:а на А@енинском @олуосOрву. ВаOикан у време
ка9а се на челу каOоличке цркве налазио @а@а КлеменO XI @роме-
ном о9носа у свом окружењу :енерално је осOао ошOећена сOра-
на. Прво велико разочарење насOу@ило је скла@ањем у:овора у
УOрехOу, на који је ВаOикан реа:овао вођен моOивима 9а сачува
своје @рихо9е које су нове свеOовне власOи у @оје9иним 9ржава-
ма, у @рвом ре9у Сицилији и На@уљској краљевини, увелико кр-
њиле. ЗLо: Oо:а се у Oо време, су9ећи на основу извешOаја Кри-
сOијана Кола, у ње:овој @олиOици @римећују циљани @окушаји
@риLлижавања Француској, у@ркос низу @роLлема које су њихове
о9носе 9уже време о@Oерећивали. Нова @олиOичка карOа Евро@е
о9ређивана је на о9носу сна:а између ХаLзLуршке монархије и
Француске. Лични инOереси и о9Lрана сOарих @ривиле:ија наве-
ле су КлеменOа XI 9а 9о краја 1713. уви9и 9а Карло VI @ре9сOавља
мно:о корисније: савезника на 9уже сOазе, зLо: че:а је @риLли-
жавање Француској Lило осуђено на @ро@асO. Зара9 конкреOни-
јих о9носа с Бечом, @а@а је морао 9а занемари сукоLе који су из-
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Lили @ово9ом @рава на црквене @рихо9е и инвесOиOуру у
На@уљској краљевини. МеђуOим, са Сицилијом :9е је ус@ео 9а се
учврсOи ВиOорио Ама9ео II, Oо за 9уже време неће LиOи случај. 

Пре@иска КрисOијана Кола из Oо: @ерио9а @уна је важних @о-
9аOака, које он као учесник 9о:ађаја износи из визуре власOиOо:
у:ла @осмаOрања. Он не само 9а је указао на колеLање које у о9но-
сима ВаOикана са Паризом и Бечом @осOоји извесOан @ерио9 @ре
и @осле скла@ања у:овора у УOрехOу, већ оOкрива и @оје9ине @ре-
Oензије каOоличке цркве @рема Великој БриOанији, о9луком о из-
Lору @римаса кар9инала у време ка9а је Oа 9ржава о9авно изма-
кла конOроли СвеOе сOолице. ПосOојање Oо: @лана, уз о9ређени
кру: кар9инала у ВаOикану, који су Lили с@ремни 9а :а @о9рже,
јавила се о@асносO 9а се @а@а може умешаOи у решавање @иOања
наслеђа LриOанске круне, корисOећи у Oоме јакоLиOску о@озици-
ју. Све време сво: Lоравка у Венецији, Кол је @омно @раOио 9еша-
вања у ВаOикану, јер Велика БриOанија у Oом @ерио9у а ни касни-
је, није 9ржала сOално: @ре9сOавника у Риму, шOо ње:овој @ре@и-
сци 9аје @ресу9ан значај.
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SUMMARY VATICAN FROM UTRECHT TO RASTATT, FROM PERSPECTIVE OF CHRISTIAN 
COLE, REPRESENTATIVE OF ENGLAND IN VENICE

This work analysess the opinion of Vatican and Pope Clement XI
(1700–1721) about new relations in Italy, that are consequences of
Rastatt and Utrecht treaties. Archive materials from the National
Archives in London, specifically reports of an England's representa-
tive in Venice were used. Since he regularly received reports from
Rome, Naples and Sicily, Christian Cole regularly and dutifully
informed London of occurrences in these states. Due to the
mentioned fact, his correspondence provides a certain overview of
events in Vatican, and some dispositions are opposed to those
revealed by the historiography of this period.

The Utrecht Peace caused significant changes in the Apennine
Peninsula, and Vatican was not prepared to accept them. Break-
through of Austria into this part of Europe is, by all means, one of its
most important consequences. One of pontiff's responses to changes
on the political map of Italy was his approaching to Charles VI, whom
he saw as a protector of the Catholic Church, in the period when the
conflict with Louis XIV culminated because of his efforts to achieve
autonomy for the Gallican church. After Rastatt, the Pope became
deeply disappointed with Charles VI. This was bound to happen,
since Charles VI tried to introduce the Kingdom of Naples into his
sphere of interest, which was in conflict with Vatican's interest, and
the approaching noticed during 1713 could not last for long, in the
circumstances when the Pope had to fight for his endangered
privileges.

KEYWORDS: Papal state (Vatican), Clement XI, Peace of Utrecht, Christian Cole,
Carlo VI, Sicily, Napoly.
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ПОЛНЕ РАЗЛИКЕ И НАСИЉЕ МЕЂУ 
УЧЕНИЦИМА ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА

САЖЕТАК. Предмет овог рада је испитивање повезаности између полне припад-
ности ученика основношколског узраста и њиховог односа према наси-
љу у школи. Циљ рада је да се утврди степен повезаности између полне
детерминисаности ученика основношколског узраста, њихове изложе-
ности насиљу у школи и реаговања на само насиље. У овом раду полази
се од основне претпоставке да пол ученика основних школа у значајној

мери детерминише њихову изложеност различитим врстама насиља у

школи и начине реаговања на насиље. У истраживању је примењен де-
скриптивно-аналитички метод и анкетирање као истраживачка техни-
ка. Добијени подаци су статистички обрађени и изражени фреквенци-
јама и процентима. Истраживање је обухватило ученике завршног ра-
зреда основних школа на територији општине Свилајнац, која се нала-
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зи у централној Србији и изведено је децембра 2015. године. Анкетира-
но је 236 ученика. Анкетни упитник садржао је питања (а) која су
испитивала социјалну матрицу породица из којих ученици долазе,
(б) која су испитивала присутност и учесталост различитих врста наси-
ља међу ученицима основношколског узраста, (в) која су испитивала
ставове ученика оба пола о насиљу, изложености насиљу у школи и на-
чине реаговања на насиље. У оквиру квантитативне анализе података
примењено је: процентуално изражавање фреквенција и Пирсонов
(Pearson) hi-квадрат тест (χ2) за тестирање хипотеза о значајности ра-
злика. Главни налази истраживања показали су да су: (а) ученици
основношколског узраста оба пола најчешће изложени вербалном и
физичком насиљу, (б) ученици, тј. школска популација мушког пола
мање је изложена насиљу у школи у односу на ученице (школску попу-
лацију женског пола), (в) ученици су спремнији да помогну жртвама
насиља у школи, (г) ученице су спремније да на насиље одговоре истом
мером – насиљем.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: школа, ученици основних школа, полне разлике, адолесценција, наси-
ље у школи.

УВОД

ИсOраживање о @овезаносOи између @олне @ри@а9носOи ученика
основношколско: узрасOа и њихове изложеносOи и реа:овања на
насиље у школи @ре9сOавља @окушај @ре@ознавања @олно 9еOер-
минисаних реакција на насиље како Lи се развијали о9:оварају-
ћи социјализацијски @рисOу@и усмерени ка ње:овом смањењу.

Насиље је и 9анас 9ео школско: живоOа у ср@ском 9рушOву и
@оре9 @римене више:о9ишње сOраOе:ије LорLе @роOив насиља,
коју с@рово9и МинисOарсOвo @росвеOе и Oехнолошко: развоја Ре-
@уLлике СрLије уса:лашене са акционим @лановима међунаро9-
них ор:анизација (UNICEF).

Школска @о@улација је хеOеро:ена ску@ина коју чине @ри@а9-
ници различиOих социокулOурних миљеа, који су, исOовремено
(а) носиоци различиOих вре9носOи и мо9ела @онашања, (L) но-
сиоци различиOих @олних и ро9них сOереоOи@а, (в) акOери који
на различиOе начине реа:ују на школску кулOуру, укључујући и
њене с@ецифичне изразе @о@уO насиља.

Намера је ауOора 9а у овом ра9у исOакну значај @олне @ри@а9-
носOи ученика основношколско: узрасOа за формирање њихово:
о9носа @рема насиљу. Преношењем о9ређених оLразаца кулOуре
школа намеће @рихваOање норми и мо9ела @онашања ученици-
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ма (Ogbu, 1989) којима се креира и њихов о9нос @рема насиљу.
МеђуOим @роцеси намеOања о9ређених @равила и очекивања
међу школском @о@улацијом 9ово9е 9о извесне „на@еOосOи“ која
је @овезана с @ојачаним изражавањем емоција, а:ресије и насиља
(Anderson & Huesman, 2003; Horne, Stoddard, & Bell, 2007).

Теоријски оквир за анализу @овезаносOи @ола и насиља у шко-
ли развијен је на основу лиOераOуре која исOражује: (1) уло:у
школе у @реношењу вре9носOи и кулOурних мо9ела; (2) @роLлем
насиља у школи; (3) @овезаносO између @ола и кулOуре насиља.

(1) Школе свакој новој :енерацији ученика @реносе вре9носOи
и кулOурне мо9еле који су усклађени са 9рушOвеним циљевима
оLразовања (Ивановић, 2005; Ђорђевић и ПоOкоњак, 1990). Учени-
ци немају мо:ућносOи 9а развијају со@сOвену кулOуру и сOил жи-
воOа и имају Oешкоће 9а осOваре значајан уOицај на формирање
Oзв. школске кулOуре (Dibe, 2002). ДрушOвени сисOем осOварује
уOицај на формирање о9ређене кулOуре унуOар школе и омо:у-
ћава кулOурну и социјалну ре@ро9укцију. Школа ширењем и на-
меOањем о9ређених 9рушOвених вре9носOи (Bourdieu, 1977) @о-
казује 9а није независна о9 кулOуре и оLлика 9оминације.
ДрушOвена сOварносO се уоLличава @рема вла9ајућим и9ејним
консOрукцијама које су уOемељене на различиOим вре9носOима
њихових носилаца (Boudon, 1974), 9елом и на сOереоOи@има,
укључујући @олне и ро9не сOереоOи@е. Понашање ученика као
школских акOера може 9а се, 9елом, оLјасни изLорима које @раве
у скла9у са власOиOим @ре9сOавама о Oоме ш�а је �о4уш�ено 4она-
шање (које су уоLличаване и @о9 уOицајем социјалне и кулOурне
сре9ине чији су 9ео) и, 9елом, изLорима који су оLликовани о9
сOране школе @ренеOим кулOурним оLрасцима. 

У различиOим 9рушOвима се @о9 уOицајем социјалних, исOо-
ријских и кулOурних 9еOерминанOи сOвара @осеLна @о9ела уло:а
међу @оловима, као шOо се развијају и њихови @осеLни сисOеми
вре9носOи и @ожељних осоLина. И9енOификација нових :енера-
ција са @олно и ро9но о9ређеним уло:ама и осоLинама осOварује
се у @роцесу социјализације у @римарној фази уз на9зор и кон-
Oролу ро9иOеља, а у секун9арној фази најважнији ре:улаOор @о-
сOаје школа (Mejel, 2004). Основна школа је је9но о9 најзначајни-
јих социокулOурних окружења које је @овезано с формирањем
@олно и ро9но Oи@изираних уверења и @онашања и @реношењем
@ре9сOава о @олним и ро9ним уло:ама у најмлађем школском
узрасOу. Тра9иционални сOереоOи@и Oј. сOавови о Oи@ично жен-
ском и Oи@ично мушком @онашању @о9ржавају се насOавним са-
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9ржајима у основној школи (Трифуновић и ПеOровић, 2014). Пре-
ма увреженом мишљењу, мушка ро9на уло:а оLухваOа осоLине
као шOо су само4оуз�ање, самос�алнос�, ак�ивнос� (�ела�ни 4рин-
ци4), а3ресивнос�, сакривање емоција; женска ро9на уло:а укључује
осоLине као шOо су осе�љивос�, нежнос�, ем4а�ичнос�, 4асивнос�
(Zaharijevski, Gavrilović & Petrušić, 2010).

(2) Је9на о9 9рушOвено не@рихваOљивих @ојава је и @орасO на-
сиља у макросOрукOурама и мезосOрукOурама @о@уO школе. На-
сиље у школама и у свеOу и ко9 нас је у @орасOу (Бркић, 1998; Га-
шић-Павишић, 2004; Савовић, 2006), ученици су свако9невно
изложени насиљу (Roland & Idsøe, 2001; Veenstra & al., 2005).

Насиље у школи је @осмаOрано као феномен који се може разу-
меOи Oек са:ле9авањем уOицаја који 9олазе из само: школско:
конOексOа, али и из ваншколско: конOексOа, 9акле, са:ле9авањем
и уважавањем свих ком@лексних међууOицаја еколошко: сисOе-
ма (Bronfrenbrenner, 1979).

У исOраживању се @о9 насиљем @о9разумевају сле9ећи оLли-
ци @онашања: (а) насиље је изложеносO намерно не:аOивном, @о-
нављаном 9еловању о9 сOране је9но: или више ученика, несра-
змерне сOварне или @ерци@иране сна:е, зLо: које: 9еOе Oр@и Oе-
лесну и (или) емоционалну шOеOу, а немоћно је 9а се о9у@ре
(Olweus, 1993); (L) насиље 9ово9и 9о @сихичко: или физичко: @о-
вређивања 9ру:е осоLе; намера је @онашања 9а се 9ру:а осоLа @о-
вре9и; @овређивање је нео@рав9ано (Popadić, Plut, & Pavlović,
2015).  

(3) Насиље се чешће среће у 9оLа а9олесценције не:о у 9ру:им
развојним @ерио9има (Vejmelka, 2012) и @ре9сOавља израз сло-
жено: међууOицаја инOраин9иви9уалних и инOерин9иви9уал-
них варијаLли (По@а9ић, 2009). Ин9иви9уалне каракOерисOике
су @о9 уOицајем различиOих конOексOа (Nedimović i Biro, 2011)
који мо:у 9а 9о@ринeсу насOанку и ис@ољавању насиља у школи.
ИсOраживања о @овезаносOи @ола и насиља @оказују 9а између
9ечака и 9евојчица @осOоји разлика у о9:овору на насилничко
@онашање вршњака (Baldry, 2005). Социјализација кроз коју @ро-
лазе 9ечаци и 9евојчице укључује сOереоOи@е Oј. @о:решне :ене-
рализације које 9о@риносе развијању @ре9расу9а (РоO, 1994). По-
сOоји у@рошћена слика о реа:овању различиOих @олова на
насиље у скла9у са разумевањем њихових осоLина и @онашања:
@рема сOереоOи@ном оLрасцу 9ечаци су склонији ис@ољавању
насиља а 9евојчице су изложеније насиљу. МеђуOим, исOражива-
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ња @оOврђују 9а су 9ечаци у о9носу на 9евојчице склонији ис@о-
љавању насиља (Keenan & Shaw, 1997) и @оказују, још, 9а су скло-
нији Oежим оLлицима насиља (Lahey & al., 2000).

Изве9ено исOраживање се Lавило @овезаношћу 4ола као ин9и-
ви9уално: оLележја ученика основношколско: узрасOа и насиља
као елеменOа школско: конOексOа (изложеносO насиљу, реакције
на насиље). У реализованом исOраживању @ошло се о9 сле9еће:
о9ређења насиља у школи:

(L) насиље у школи је инOеракција у којој се учесници је9ни
@рема 9ру:има о9носе из уло:а које имају унуOар школско: кон-
OексOа чак и ка9а се инOеракција не о9вија унуOар школе (Popadić
& al., 2015а);  

(в) за основну је9иницу анализе насилно: @онашања узеOа је
социјална сиOуација у којој су укључене Lар 9ве осоLе у школ-
ском конOексOу. 

МЕТОД

Пре9меO ово: ра9а је ис@иOивање @овезаносOи између @олне
@ри@а9носOи ученика основношколско: узрасOа и њихово: о9-
носа @рема насиљу у школи. Циљ ра9а је 9а се уOвр9и сOе@ен
@овезаносOи између @олне 9еOерминисаносOи ученика основно-
школско: узрасOа, њихове изложеносOи насиљу у школи и реа:о-
вања на само насиље.

У скла9у са @ре9меOом и циљем @осOављени су сле9ећи за9а-
ци: 

1) уOвр9иOи најучесOалије оLлике насиља у основним школама;

2) уOвр9иOи @роценаO ученика (школске @о@улације мушко: @о-
ла) који су Lили изложени насиљу у Oоку 9оса9ашње: школо-
вања, као и врсOе насиља које су Oр@ели;

3) уOвр9иOи @роценаO ученица (школске @о@улације женско: @о-
ла) које су Lиле изложене насиљу у Oоку 9оса9ашње: школова-
ња, као и врсOе насиља које су Oр@еле;

4) уOвр9иOи најучесOалије реакције ученика на насиље; 

5) уOвр9иOи најучесOалије реакције ученица на насиље; 

6) уOвр9иOи разлике у сOе@ену с@ремносOи између ученика и
ученица 9а @омо:ну жрOви насиља у школи.
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ПосOављене су сле9еће хи@оOезе:

ОСНОВНА

ХИПОТЕЗА

Пол ученика основношколско: узрасOа у значајној мери 9еOер-
минише њихову изложеносO различиOим врсOама насиља у шко-
ли и начине реа:овања на насиље. 

ПОСЕБНЕ

ХИПОТЕЗЕ

1) НајучесOалији оLлик насиља међу ученицима основношкол-
ско: узрасOа је верLално насиље, а најмање @рисуOно је физич-
ко насиље.

2) ИзузеOно мали @роценаO ученика основношколско: узрасOа
Lио је изложен насиљу, а они међу њима који су Oр@ели наси-
ље Lили су изложени најчешће физичком насиљу. 

3) ИзузеOно мали @роценаO ученица основношколско: узрасOа
Lио је изложен насиљу, а оне међу њима које су Oр@еле наси-
ље Lиле су изложене најчешће верLалном насиљу. 

4) НајучесOалија реакција ученика који су изложени насиљу у
школи је 9а узвра�е ис�ом мером – насиљем.

5) НајучесOалија реакција ученица које су изложене насиљу у
школи је 9а ћу�е и �р4е.

6) Ученици мушко: @ола основношколско: узрасOа @оказују зна-
чајно већу с@ремносO 9а @омо:ну жрOви насиља о9 својих вр-
шњакиња. 

У ра9у су @римењене 9ескри@Oивно-аналиOичка меOо9а и Oехни-
ка анкеOирања. За @оOреLе ово: исOраживања консOруисан је ин-
сOруменO – У@иOник за ученике основних школа о @овезаносOи
@ола и насиља у школи.

ИсOраживање је реализовано 9ецемLра 2015. :о9ине у основној
школи „Јован Јовановић Змај“ у Свилајнцу. Узорак је чинило 236
ученика се9мо: и осмо: разре9а, @о9ељен на суLузорак о9 129
ученика и суLузорак о9 107 ученица. Пре @о@уњавања у@иOника
ис@иOаницима је указано 9а се @о9 насиљем @о9разумевају сви
они случајеви ка9а се 9ру:оме намерно, @осOу@цима или речима
наноси Lол, сOрах или @онижење. На:лашено је, Oакође, 9а се
@ријаOељска за9иркивања и @ре@ирке, као и случајно, ненамер-
но наношење шOеOе и @овређивање не смаOрају насиљем (По@а-
9ић и ПлуO, 2007). За @роцену насилнишOва узеO је @ерио9 @роOе-
кле школске :о9ине. Ис@иOивање су с@ровели оLучени анкеOари
Oоком 9ецемLра 2015. :о9ине, уз са:ласносO 9ирекOора школе.
Сви ученици се9мо: и осмо: разре9а који су Lили Oо:а 9ана у
школу су уз @омоћ анкеOара на је9ном школском часу @о@унили
у@иOнике.
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У оLра9и @о9аOака 9оLијених ем@иријским исOраживањем
@риро9а и 9исOриLуција 9оLијених резулOаOа о9ре9или су а9е-
кваOне сOаOисOичке @роце9уре. У оквиру кванOиOаOивне анализе
@о9аOака @римењено је @роценOуално изражавање фреквенција
и Пирсонов (Pearson) hi-ква9раO OесO (χ2) за OесOирање хи@оOеза о
значајносOи разлика.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Школска 9еца мно:о чешће 9оживљавају насиље у школи (Kasen
& al., 2004), Oј. у Oзв. школском конOексOу не:о у ваншколском кон-
OексOу. О9расOањем 9олази 9о @ромена у учесOалосOи и 9оми-
нанOним оLлицима а:ресивносOи. Физичко насиље је најучесOа-
лије о9 осме 9о осамнаесOе :о9ине (Björkvist & al., 1992), шOо се,
9елимично, @оOврђује и овим исOраживањем.

χ2=4.999, df 5,  p=.423;     χ2=9.644, df 6,  p=.140

Вре9носOи χ2-OесOа и ниво сOаOисOичке значајносOи (р=.423 и
р=.140) указују 9а нема сOаOисOички значајних разлика између
ученика (р=.423) и ученица (р=.140) у @роцени засOу@љеносOи ра-
зличиOих оLлика насиља у њиховој школи (Та7ела 1).

По9аци 9оLијени у изве9еном исOраживању @оказују значајно
@рисусOво физичко3 насиља међу ученицима сOаријих разре9а
основне школе, које је, @рема Oвр9њама ис@иOаника најучесOа-
лији оLлик насиља у школи. Чак 45,7% ученика и 40,2% ученица
Oвр9и 9а је физичком насиљу најучесOалији оLлик насиља у шко-
ли. По9 физичким насиљем ис@иOивани ученици @о9разумевају:

ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ

VALID ХУЛИГАНСТВО И СИЛЕЏИЈСТВО 23 17,8 9 8,4

ОРГАНИЗОВАЊЕ УЧЕНИКА У БАНДЕ 9 7,0 6 5,6

ФИЗИЧКО НАСИЉЕ 59 45,7 43 40,2

СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ 5 3,9 1 0,9

НАПАДИ НА УЧЕНИКЕ ДРУГИХ ЕТНИЧКИХ ГРУПА 0 0,0 3 2,8

УЗНЕМИРАВАЊЕ УПОРНИМ ПРЕТЊАМА 5 3,9 4 3,7

ВЕРБАЛНО НАСИЉЕ 28 21,7 41 38,3

ТОТАЛ 129 100,0

ТАБЕЛА 1: БРОЈЧАНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ ВРСТЕ НАСИЉА У ШКОЛИ
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шамарање, у9арање, :урање, шуOирање, шOи@ање, чу@ање за
косу, :реLање, ује9ање, са@лиOање, :ађање неким @ре9меOом и
9ру:о.

О9:овори ис@иOиваних ученика @оказују �а је вер7ално насиље
9ру:и најзасOу@љенији оLлик насиља међу основношколском
@о@улацијом. ВерLално насиље @ерци@ира 38,3% ученица и 21,7%
ученика. 

На скали најучесOалијих оLлика насиља Oрећу @озицију „зау-
зима“ хули3анс�во и силеџијс�во, чију @рисуOносO исOиче 17,8%
ученика и 8,4% ученица. ЗаOим сле9и ор3анизовање ученика у 7ан�е и
узнемиравање у4орним 4ре�њама. Ис@иOивани ученици не @ерци-
@ирају насиље моOивисано @ри@а9ношћу различиOим еOничким
:ру@ама ни као изоловани 9о:ађај, а нарочиOо не као усOаљени
оLразац @онашања. По9аци, и@ак, @оказују 9а се међу ученицама
налази мали @роценаO, уку@но 0,9% оних, које @ре@ознају сексу-
ално узнемиравање као ви9 насиља, @о9 којим се @о9разумева: 9о-
9иривање инOимних 9елова Oела, @ону9е, захOеве, уцене, шале,
изразе лица и @окреOе Oела који у вама изазивају осећај сOи9а
или @онижења, @риказивање, @рисиљавање на @орно:рафско
фоOо:рафисање и 9ру:о.

Да ли су и у којој мери ученици Lили изложени насиљу у шко-
ли @оказују @о9аци у ТаLели 2.

χ2=4.105, df 3,  p=.250;         χ2=4.806, df 3,  p=.187

Вре9носOи χ2-OесOа указују 9а нема сOаOисOички значајних ра-
злика између ученика (р=.250) и ученица (р=.187) у изложеносOи
насиљу у @роOеклој школској :о9ини.

Према 9оLијеним @о9ацима, 17,1% ученика Oвр9и 9а је Lило
изложено насиљу више @уOа у школи коју @охађа у @роOеклој
школској :о9ини; 13,2% ученика Oвр9и 9а је само је9ном Lило
изложено насиљу. Највећи @роценаO ученика, њих 54,3% није се

ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ

VALID ДА ВИШЕ ПУТА 22 17,1 22 20,6

ДА ЈЕДНОМ 17 13,2 13 12,1

НЕ ЗНАМ 70 54,3 60 56,1

НЕ 20 15,5 12 11,2

ТОТАЛ 129 100,0 107 100,0

ТАБЕЛА 2: БРОЈЧАНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ ИЗЛОЖЕНОСТИ НАСИЉУ У ОВОЈ ГОДИНИ
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сусрело или не зна за Lило који ви9 насиља ис@ољен у школи и
15,5% ученика исOиче 9а у њиховој школи нема насиља.

Насиљу је, @рема Oвр9њама ис@иOаница, у @роOеклој школској
:о9ини Lило изложено више @уOа 20,6% ученица, а 12,1% њих је на-
сиље 9оживело само је9ном у исOом @ерио9у. Највећи @роценаO
ученица, њих 56,1% нису се сусреле или чуле за Lило који ви9 на-
сиља у школи коју @охађају и 11,2% ученица Oвр9и 9а у њиховој
школи нема насиља.

УчесOалосO изложеносOи ученика различиOим врсOама наси-
ља и Oо више @уOа узасOо@но и Oо 17,1% ученика и 20,6% ученица,
како @оказују 9оLијени @о9аци, веома је слична @о9ацима које су
оOкрили ПлуO и По@а9ић (2007): 9а је 21,0% ученика у СрLији у @е-
рио9у који је исOраживан Lио изложен вршњачком насиљу је�-
ном и више 4у�а.

По9аци 9оLијени изве9еним исOраживањем, који @раOе изло-
женосO школске 9еце (ученика и ученица) насиљу Lар је9ном у
школској :о9ини (13,2% ученика и 12,1% ученица) :оOово се @окла-
@ају са резулOаOима из исOраживања Craig & Harel (2004) о школ-
ском насиљу с@рове9еном 2001/2002. :о9ине у 35 земаља и ре-
:иона на @реко 120.000 ученика узрасOа 11, 13 и 15 :о9ина, које је
@оказало 9а је међу @еOнаесOо:о9ишњацима њих 11% Lило изло-
жено насиљу Lар 9ва 9о Oри @уOа.

Да ли су и којој мери ученици с@ремни 9а @омо:ну жрOви на-
сиља у школи @оказују @о9аци у ТаLели 3. Вре9носOи χ2-OесOа ука-
зују 9а нема сOаOисOички значајних разлика између ученика
(р=.083) и ученица (р=.102) у израженој с@ремносOи 9а @омо:ну
жрOви насиља у школи.

χ2=6.673, df 3,  p=.083;          χ2=6.198, df 3,  p=.102

О9:оварајући на @иOање како Lи @осOу@или у случају 9а су њи-
хови 9ру:ови или 9ру:арице изложене насиљу у школи (школ-

ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ

VALID ДА, БРАНИО БИХ ГА 62 48,1 37 34,6

ПОЗВАО/ЛА БИХ ДРУГОВЕ 19 14,7 4 3,7

ПОЗВАО БИХ ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА 42 32,6 64 59,8

НЕ, ЈЕР БИ МЕ ТО МОГЛО ДОВЕСТИ У ОПАСНУ 
СИТУАЦИЈУ

6 4,7 2 1,9

ТОТАЛ 129 100,0 107 100,0

ТАБЕЛА 3: БРОЈЧАНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ СПРЕМНОСТИ НА ПОМАГАЊЕ УЧЕНИКУ У ШКОЛИ
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ском 9воришOу, хо9нику, учионици), 48,1% ученика Oвр9и 9а Lи
им @риOекли у @омоћ (7ранили 7и их). Њих 14,7% Lи као @о9ршку
@озвало 9ру:ове и Oек он9а @омо:ли жрOви насиља, 32,6% учени-
ка Lи заOражило @омоћ 9ежурно: насOавника, а најмањи @роце-
наO ученика (4,7%) не Lи се о9лучио 9а @омо:не жрOви насиља из
Lојазни 9а Lи сеLе мо:ли 9а 9ове9у у о4асну си�уацију.

Ученице су, Oакође, с@ремне 9а @омо:ну жрOви насиља у школи:
њих 34,6% Lи их 7раниле (саме Lи им @риOекле у @омоћ), 3,7% уче-
ница Lи @озвале у @омоћ 9ру:ове, 9ок Lи 59,8 заOражило @омоћ 9е-
журно: насOавника. Само 1,9% ученица не Lи @риOекло у @омоћ
жрOви насиља из сOраха о9 @осле9ица Oакво: чина.

Да ли су и којој мери ученици с@ремни 9а @омо:ну не@ознаOој
осоLи жрOви насиља у ваншколском конOексOу @оказују @о9аци у
ТаLели 4.

χ2=3.692, df 3,  p=.297;              χ2=5.300, df 3,  p=.151

С@ремносO @ружања @омоћи у:роженом ван школе исказало је
34,1% ученика, и 28,0% ученица. Ученице Lи, у о9носу на ученике,
у већем @роценOу @озвале о9расле осоLе у @омоћ у случају наси-
ља на9 не@ознаOом осоLом ван школе. О9нос @роценOуалне за-
сOу@љеносOи између ученика и ученица у изLору реа:овања на
насиље ван школе је :оOово и9енOичан њиховим уOврђеним реа-
:овањима на насиље у школи.

РезулOаOи указују 9а је9ан 9ео ученика (14,7%) и ученица
(12,1%) реа:овање на насиље које @ерци@ирају усклађују са вла-
сOиOим @ре9сOавама о цени кош�ања и кориснос�и @ре9узеOе со-
цијалне акције, шOо је у скла9у са Бу9оновом (Boudon, 1974) Oео-
ријом рационалних изLора акOера. Вре9носOи χ2-OесOа указују 9а
нема сOаOисOички значајних разлика између ученика (р=.294) и

ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ

VALID ДА, БРАНИО/ЛА БИХ ЈЕ 44 34,1 30 28,0

ПОЗВАО/ЛА БИХ ДРУГОВЕ У ПОМОЋ 27 20,9 6 5,6

ПОЗВАО/ЛА БИХ  ОДРАСЛЕ ОСОБЕ У ПОМОЋ 39 30,2 58 54,2

НЕ, ЈЕР БИ МЕ ТО МОГЛО ДОВЕСТИ У ОПАСНУ 
СИТУАЦИЈУ

19 14,7 13 12,1

ТОТАЛ 129 100,0 107 100,0

ТАБЕЛА 4: БРОЈЧАНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ СПРЕМНОСТИ НА ПОМАГАЊЕ НЕПОЗНАТОЈ ОСОБИ 
ВАН ШКОЛЕ
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ученица (р=.151) у израженој с@ремносOи 9а с@рече насиље на9
не@ознаOом осоLом које се 9ешава ван школе.

Да ли су и којој мери ученици изложени насиљу о9 9ру:е
школске 9еце на часу физичко: вас@иOања @оказују @о9аци у Та-
Lели 5.

χ2=2.968, df 4,  p=.563;                χ2=4.376, df 3,  p=.224

Вре9носOи χ2-OесOа указују 9а нема сOаOисOички значајних ра-
злика између ученика (р=.563) и ученица (р=.224) у изложеносOи
насиљу на часу физичко: вас@иOања о9 сOране 9ру:е школске
9еце.

ДоLијени @о9аци @оказују висок @роценаO ученика (82,9%) и
ученица (90,7%), који у Oоку школовања нису ни на је9ном часу
физичко: вас@иOања 9оживели Lило који ви9 насиља о9 својих
9ру:ова или 9ру:арица. Само је9ан ученик и @еO ученица Oвр9е
9а су изложени с�алном насиљу на часовима физичко: вас@иOа-
ња. Про9уLљено исOраживање @оказало је 9а су ученици изложе-
ни верLалном насиљу (исмевању) о9 сOране својих вршњака, зLо:
@овећане Oелесне масе. По9аци @оказују 9а је насиље на часу фи-
зичко: вас@иOања више 4у�а 9оживело се9ам ученика (5,4%) и 9ве
ученице (1,9%); искусOво насиља је је�ном искусило шесO ученика
(4,7%).

Ниска засOу@љеносO насиља на часу физичко: вас@иOања @ока-
зује 9а су ови часови својим са9ржајима у функцији расOерећења
ученика о9 инOелекOуално: и @сихичко: замора. ИсOовремено,
је9на о9 уло:а насOавника физичко: вас@иOања је каналисање и
усмеравање енер:ије на Oелесно вежLање, а не на насиље @рема
9ру:овима у о9ељењу. СOо:а, иако @о9аци @оказују релаOивно
мали @роценаO изложеносOи ученика насиљу, ње:ово @осOојање
је, и@ак, заLрињавајуће. До насиља може 9оћи у @реO@ри@ремној

ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ

VALID ДА, НА СВАКОМ ЧАСУ 1 0,8 5 4,7

ДА, ВИШЕ ПУТА 7 5,4 2 1,9

ДА, САМО ЈЕДНОМ 6 4,7 / /

НЕ СЕЋАМ СЕ 8 6,2 3 2,8

НЕ 107 82,9 97 90,7

ТОТАЛ 129 100,0 107 100,0

ТАБЕЛА 5: БРОЈЧАНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ НАСИЉА НА ЧАСУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (1)/2017

74 ЖИВОРАД М. МАРКОВИЋ, ВЕСНА С. ТРИФУНОВИЋ

фази часа, Oј. за време 9оласка на месOо за вежLање и у свлачио-
ници у Oоку @ри@реме за час. У Oоку уво9не фазе часа може 9оћи
9о :урања, са@лиOања и верLалних @орука. У @ри@ремној фази
часа може 9оћи 9о насиља у ви9у намерних конOакаOа за време
извођења вежLи оLликовања, несара9ње у вежLама у @ару, @ри
ношењу, :урању, @овлачењу, @рескакању и 9р. У :лавном 9елу
часа, @ри оLучавању може 9оћи 9о верLално: насиља у смислу
за9иркивања и 9оLацивања на рачун лоших с@орOско-Oехничких
знања 9ру:а или 9ру:арице, @о:решно или @рејако 9о9ане ло@Oе,
:руLо: смечирања, уклизавања, Lлокирања, :руLих 9уела, @о:ре-
шне или намерно лоше асисOенције на Oлу или на с@рави и 9р. По
завршеOку часа може 9оћи 9о :урања, са@лиOања @ри изласку из
сале, као и вређања, :урања, Lацања и сакривања о9еће за време
@ресвлачења и @ри@реме за о9лазак на сле9ећи час. Физиоло-
шки, час физичко: вас@иOања није завршен школским звоном и
након часа у зависносOи о9 врсOе, оLима и инOензиOеOа на часу
оO@лаћује се кисеонички 9у: 9о 9ва и више часова. УOисци @а и
верLална насиља након 9оLијених или из:уLљених о9ељењских
9уела мо:у 9а Oрају и @о неколико 9ана, све 9о сле9еће: часа.

На који начин ученици и ученице реа:ују на 9оживљено наси-
ље у школи @оказују @о9аци у ТаLели 6.

χ2=2.577, df 4,  p=.631;              χ2=4.304, df 4,  p=.366

Вре9носOи χ2-OесOа указују 9а нема сOаOисOички значајних ра-
злика између ученика (р=.631) и ученица (р=.366) у реа:овању на
насиље.

У сиOуацијама ка9а су изложени насиљу ученици реа:ују на
сле9еће начине: највећи @роценаO ученика (47,3%) на насиље о�-
3овара ис�ом мером; 20,2% ученика се у Oаквим @риликама о7раћа
за 4омоћ нас�авнику. Трећу :ру@у чине ученици који �р4е и ћу�е

ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ

VALID ОДГОВАРАМ ИСТОМ МЕРОМ 61 47,3 34 31,8

ТРПИМ И ЋУТИМ 18 14,0 10 9,3

ОБРАЋАМ СЕ НАСТАВНИКУ 26 20,2 29 27,1

ОБРАЋАМ СЕ РОДИТЕЉИМА 15 11,6 28 26,2

СА СВОЈИМ ДРУГОВИМА 
ВРАЋАМ ДУПЛО ВИШЕ

9 7,0 6 5,6

ТОТАЛ 129 100,0 107 100,0

ТАБЕЛА 6: БРОЈЧАНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ ВРСТЕ РЕАГОВАЊА НА НАСИЉЕ
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(14,0%), 9ок се 11,6% ученика о9лучује 9а о својим @роLлемима
оLавесOи ро9иOеље. Најмању :ру@у (7,0%) чине ученици који на
насиље о9:оварају Oако шOо уз @омоћ 9рушOва „враћају 9у@ло
више“.

У сиOуацијама ка9а су изложене насиљу ученице реа:ују на сле-
9еће начине: највећи @роценаO ученица (31,8%) на насиље о�3ова-
ра ис�ом мером; 27,1% ученица се у Oаквим @риликама о7раћа за
4омоћ нас�авнику. Трећу :ру@у чине ученице које о @роLлему на-
сиља оLавешOавају ро9иOеље (26,2%), 9ок се 9,3% ученица о9лучу-
је 9а на насиље „о9:оворе“ Oако шOо ћу�е и �р4е. И међу ученица-
ма најмању :ру@у (5,6%) чине оне које на насиље о9:оварају Oако
шOо уз @омоћ 9рушOва „враћају 9у@ло више“.

О9нос који ученици имају @рема насилничком @онашању вр-
шњака из о9ељења @о9 уOицајем је о9ређених факOора, као шOо
су: сOрукOура о9ељења и ње:ова неформална ор:анизација, ка-
ракOерисOике о9ељенских норми, сOавови које ученици који
@рисусOвују насиљу имају @рема насиљу и викOимизацији, @ол
ученика и искусOва @реOхо9не викOимизације (Марковић, 2014).

Коме се ученици изложени насиљу у школи најчешће оLраћају
за @омоћ @оказују @о9аци у ТаLели 7.

Вре9носOи χ2-OесOа указују 9а нема сOаOисOички значајних ра-
злика између ученика (р=.451) и ученица (р=.460) у изLору осоLа ко-
јима Lи се оLраOили зLо: изложеносOи насиљу у школи. За разли-
ку о9 насилника, жрOве насиља најчешће имају неколико Lли-
ских @ријаOеља који су слично:, ниско: социјално: сOаOуса у
вршњачкој :ру@и, шOо им оOежава 9а зашOиOе жрOву о9 на@а9а
9ру:их (Hanish & al., 2004). ЗаOо је уло:а о9ељењско: сOарешине
веома важна у решавању ученичких @роLлема. Изве9ено исOра-
живање @оказује 9а велико @оверење у о9ељењско: сOарешину
имају и ученици (64,3%) и ученице (70,1%) и Oо је осоLа којој се нај-
чешће оLраћају школска 9еца изложена насиљу у школи.

ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ ФРЕКВЕНЦИЈА ПРОЦЕНАТ

VALID ДРУГОВИМА ИЗ РАЗРЕДА 34 26,4 26 24,3

ДРУГОВИМА – ЧЛАНОВИМА СЕКЦИЈЕ 3 2,3 1 0,9

ОДЕЉЕНСКОМ СТАРЕШИНИ 83 64,3 75 70,1

НАСТАВНИКУ  КОЈИ ВОДИ СЕКЦИЈУ 9 7,0 5 4,7

ТОТАЛ 129 100,0 107 100,0

ТАБЕЛА 7: БРОЈЧАНА И ПРОЦЕНТУАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ ОБРАЋАЊА ЗА ПОМОЋ
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χ2=2.640, df 3,  p=.451;             χ2=2.587, df 3,  p=.460

Поре9 о9ељењско: сOарешине ученици (26,4%) и ученице (24,3%)
изложене насиљу Lирају 9а се за @омоћ оLраOе 9ру:овима и 9ру-
:арицама из о9ељења. НасOавницима који во9е школске секције,
чији су чланови и 9ру:овима из исOих секција ис@иOивани уче-
ници Lи се у значајно мањој мери оLраOили за @омоћ. Разлози за
овакво @онашање мо:у се @оOражиOи у не9овољно чврсOим @ри-
јаOељским везама које се :ра9е међу ученицима у оквиру ових
акOивносOи: Oе везе су мање @оуз9ане о9 веза са о9ељењским
9ру:овима; ученици у школским секцијама су ученици из неко-
лико разре9а и више о9ељења и са њима се 9ружи само је9ан 9о
9ва школска часа не9ељно. НасOавници који во9е секције учени-
цима изложеним насиљу мо:у @омоћи само на Oим ванчасовним
акOивносOима – не @ознају 9овољно 9оLро ученике са којима
ра9е и немају 9оLру @ерце@цију њихове у:роженосOи о9 насиља
у школи. 

РезулOаOи сOу9ија у којима се @оре9е @роцене ученика и на-
сOавника о изложеносOи школске 9еце насиљу @о @равилу @ока-
зују 9а насOавници @о9Lацују у @роценама у:роженосOи својих
ученика (Benbenishty & Astor, 2005; Espelage & Swearer, 2003; По@а-
9ић, 2009). У више исOраживања @оказује се 9а су насOавници нај-
осеOљивији @рема физичком насиљу. НасOавничка @ерце@ција
насиља као @роLлема и сOе@ен њихове ем@аOије са ученицима су
најснажнији @ре9икOори сOе@ена 9о ко: ће они LиOи с@ремни 9а
се ан:ажују у @ревенOивним @ро:рамима (По@а9ић и ПлуO, 2013). 

ЗАКЉУЧАК Изве9ено исOраживање о @овезаносOи @олних разлика и насиља
међу ученицима сOаријих разре9а основне школе @оказује 9а
@роLлем насиља и 9аље @осOоји у школском конOексOу у Oзв. са-
временом ср@ском 9рушOву. Међу оLлицима насиља који су нај-
учесOалији ученици из9вајају сле9еће: физичко насиље, вер7ално
насиље и хули3анс�во и силеџијс�во. Дру:и оLлици насиља, @о@уO
сOално: узнемиравања @реOњама, сексусално: узнемиравања и
насиље @рема 9ру:им еOничким :ру@ама нису изражени у ис@и-
Oиваној @о@улацији. По9аци @оказују 9а и @оре9 Oо:а шOо @осOоји
извесна разлика у @роценOу изложеносOи насиљу које се @она-
вља између ученика (17,1%) и ученица (20,6%), и@ак, не @осOоји сOа-
OисOички значајна разлика у изложеносOи насиљу између уче-
ника различиOих @олова.
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Занимљиво је 9а нема сOаOисOички значајних разлика између
ученика и ученица у с@ремносOи 9а @омо:ну жрOви насиља у шко-
ли. И@ак, @осOоје @роценOуалне разлике које указују на изLор на-
чина 9а се жрOви @омо:не: 48,1% ученика и 34,6% ученица Oвр9и 9а
Lи Lило с@ремно 9а сами, Lез Oражења @о9ршке о9 9ру:их, @ри-
Oекну у @омоћ ученику који Oр@и насиље у школском конOексOу.
ИсOовремено, @ри@а9ници оLа @ола @оказују @роценOуално
мању с@ремносO 9а @риOекну у @омоћ жрOви насиља у ваншкол-
ском конOексOу: с@ремносO @ружања @омоћи не@ознаOој осоLи
која је изложена насиљу ван школе је исказало 34,1% ученика и
28,0% ученица.

Нема ни сOаOисOички значајних разлика између ученика и уче-
ница у начинима реа:овања на насиље, ма9а нешOо већи @роце-
наO ученика (47,3%) о9 ученица (31,8%) Lи на насиље о9:оворило
исOом мером. МеђуOим, @осOоји и о9сOу@ање о9 сOереоOи@а 9а су
9евојчице склоније 9а Oр@е насиље о9 9ечака, јер у ис@иOиваној
@о@улацији фи:урира @о9аOак који @оказује 9а нешOо већи @ро-
ценаO ученика (14,0%) на насиље „о9:овара“ Oако шOо ћу�и и �р4и
не:о ученице, међу којима се само 9,3% о9лучује за Oакву реакцију
на насиље.

УчесOалосO насиља у школи и оOкривене реакције на насиље,
9елимично мењају уврежену слику о @овезаносOи између наси-
ља и @ола у школском конOексOу шOо, свакако, захOева развијање
нових сOраOе:ија @ревенције насиља, које Lи Lиле више усмерене
ка формирању и оснаживању з9равих сOилова живоOа, не:овању
заје9нишOва и соли9арносOи међу ученицима, а не ка сисOему
санкција за акOере насиља.
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SUMMARY SEX DIFFERENCES AND VIOLENCE AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS

This is the micro research which studied the connection between
gender and violence between older primary school students with the
goal of discovering exposure of gender members to violence in
school context and the ways of reaction to the violence. The
researchers from different scientific disciplines have been perma-
nently involved in studying the problem of violence for more than a
decade with the goal to lessen the high percentage of violence in
schools. In this sense, this research, with its range and character,
represents the contribution in discovering characteristics of
violence in schools in one specific local area, which could fill in the
wholeness of this phenomenon. The research involved students of
the final grade of primary school on the territory of the municipality
of Svilajnac (which is in central part of Serbia) and it was performed
in December 2015. 236 students were surveyed. The survey consisted
of the following questions a) which questioned the social matrix of
families in which the students live b) which questioned presence and
frequency of different types of violence between students in primary
schools c) which questioned the attitudes of students of both genders
about the violence, exposure to violence in school and the ways of
reacting to violence. In the frame of quantitative analysis of the data
the following was applied: percentual research of frequencies and
Pierson’s hi-square test (χ2) for testing of hyphothesis about the
significance of differences. 

The main results of the research showed:
a) There is no statistically significant difference in exposure to

violence in school between male and female students of primary
school age; both genders are exposed to verbal and physical violence
and male students (45.7%) are more exposed to physical, and female
students (38.3%) are more exposed to verbal violence.

b)There is no statistically significant difference in the readiness of
students considering their gender to help another student who is a
violence victim in school: 48.1% of male students and 34.6% of female
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students claim that they would be ready to help students who are
suffering violence in a school context without demanding support
from other students.

c) The students of both genders are more ready to help the victims
of the violence in school than the victims of the violence outside
school: the readiness of helping unknown person who is exposed to
violence outside school is 34.1% of male students and 28% of female
students.

d) There are no statistically significant differences between male
and female students in the ways of reacting to the violence, although
a somewhat larger percent of male students (47.3%) than female
students (31.8%) would react the same to the violence. However,
there is also deviation from stereotypes that girls are more inclined
to suffer violence than boys since in the researched population there
is a datum which shows that a larger percent of male students
(14.0%) responds to the violence by being silent and suffering then
female student where only 9.3% decide to react in such a way.

The results of the research showed that the basic hypothesis –
Gender of primary school students determines significantly their
exposure to different types of school violence and the ways of reac-
tion to violence was not confirmed. The results showed that there is
no statistically significant difference between male and female
students in their exposure to violence, reaction to violence and their
readiness to help the victim of the violence.

1) Special hypothesis – The most frequent way of violence between
students in primary schools is verbal violence, and the least present
is physical violence – is partly confirmed. It was shown that the most
frequent ways of violence between male students in older primary
school grades are physical violence, verbal violence and hooliganism
and bullying

2) Special hypothesis – Significantly small number of primary
school male students was exposed to violence, and those between
them who suffered violence were mostly exposed to physical
violence – was not confirmed. Male students were somewhat less
exposed to physical violence (17.1%) the female students where
20,6% of them suffered physical violence more times during the last
school year. 

3) Special hypothesis – Significantly small percentage of primary
school female students was exposed to violence, and those between
them who suffered violence were mostly exposed to verbal violence
– was partly confirmed.
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4) Special hypothesis – The most frequent reaction of male
students who were exposed to violence in school is to respond in the
same way – by violence – was confirmed: 47.3% of male students and
31.8% of female students react exactly in this way while exposed to
violence.

5) Special hypothesis – The most frequent reaction of female
students who are exposed to violence in school is to be silent and
suffer – was not confirmed. The data showed that female students
are not inclined to this reaction like male students.

6) Special hypothesis – Male students in primary schools show
significantly more readiness to help the victim of violence than
female students – was not confirmed. The data showed that there is
no statistically significant difference between readiness of male and
female students to help the victim of the violence.

The problem of violence in school is a popular topic and it opens a
lot of controversies: from the one side, school laws aspires to norm
every segment of school life because of which students are in
“danger” to be labelled as dangerous; on the other side, school
evidence shows high percentage of exposure of students to violence
and its high frequency. Because of that, the problem of school
violence cannot be resolved only by laws and proposed activities
which are controlled by school bodies, but on the level of the whole
society, connected actions in all its structures – macro-, meso- and
micro- structures. With the special accent on developing of educa-
tional role of schools and promoting of healthy lifestyles.

KEYWORDS: school, primary school students, sex differences, adolescence, school
violence.
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САЖЕТАК. Рад ће се позабавити темом виртуелног идентитета и садејства тела и
технологије у савременом српском роману, али исто тако и померањем
оквира реалистичког приповедног поступка у складу с тежњом да се
концептуализује како дигитална реалност и online егзистенција, тако и
свест о дивергентним доживљајима коегзистентних светова емпиријске
и виртуелне реалности. Новије приповедне поетике у српској прози от-
кривају да су многи видови компјутерске комуникације и полиглосија
друштвених мрежа постали релевантне тематске и формалне литерар-
не чињенице. Живот у електросфери није више специфичност, већ ал-
тернативна дневна рутина, па тако окружење у фикционалном тексту
више није сведено на просторни контекст него подразумева и виртуел-
ну димензију која сеже и ка садашњости и ка прошлости. Понуда нових
технологија да нас одведу изван простора чулних слика изазива жељу
за променом која надјачава све ризике: осећајући да је offline свет по-
стао празан и отуђен, јунаци трагају за изгубљеним јединством љуба-
ви, вере и наде на електронском хоризонту. У раду ће бити анализиран
мотив виртуелне егзистенције присутан у српском роману у последње
две деценије.
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У књизи Амерички роман и наш начин живо�а, криOичар и OеореOи-
чар Џон Ол9риџ још не:9е @очеOком осам9есеOих :о9ина @ише о
Oоме како, захваљујући фирми Сони, сваки човек маршира у
свом риOму; @о овом ауOору, изолација и осамљивање @оје9инца
:лавни су разлози шOо роман више није хорацијевски с@ој заLаве
и @оуке (Aldridge, 1983, сOр. 8). Чини се 9а се исOи уOисак јавља и у
9ру:ој 9еценији Oреће: миленијума и сасвим акOуелно ће нам
звучаOи Ол9риџова зеLња 9а роман све више о@исује свеO о:рани-
чен визуром која се @росOире с је9но: кауча у @ре9:рађу, визуром
@оје9инца оLузеOо: менOалном и моралном инерцијом. Иако о@-
сOаје, и он9а и 9анас, на9а 9а ауOориOеO романа неће ника9а мо-
ћи 9а се о9воји о9 @риро9е и квалиOеOа љу9ско: искусOва, не@ре-
сOано у криOици и Oеорији наилазимо на консOаOације 9а Oо ис-
кусOво више није јуначко, изузеOно, уникаOно. Сви ови сOрахови
и Lри:е 9анас је9ино не носе @ре9знак Сонијево: вокмена не:о су
усмерени у @равцу 9и:иOалних формаOа који на свој начин коло-
низују реалносO, @о9сOичући @оOрошачку усамљеносO (Bauman,
2007, сOр. 107) на хо9очашће које је, у@озорава Зи:мунO Бауман,
@ре9узеOо из @оOреLе 9а се не из:уLимо у @усOињи.

Технолошко уLрзање и арOикулација конзумерисOичке и9ео-
ло:ије као 9ру:о: @ола и9еје о арOисOичкој само9овољносOи
умеOносOи су9Lински мењају књижевносO, чинећи је у исOи мах
и есOеOички захOевнијом, и оOворенијом за уOицаје ме9ија и @о-
@уларне кулOуре. У свеOу Lез OежишOа и у@оришOа, са све мање
заје9ничких имениOеља и :оOово не@осOојећим консензусима,
књижевно 9ело @осOаје месOо сусреOа различиOих, а и@ак кое:зи-
сOенOних кулOурних ко9ова, @ромењених кулOурних сценарија
(Harcourt, 1999, сOр. 27); књижевносO @очиње 9а сања уOо@ијски
сан о :лоLалном ширењу (Милановић, 2013, сOр. 34).

Хи@ерOексO насOаје као ло:ичан исхо9 9у:е исOорије OексOа,
као ви9 уна@ређења :рафичке форме шOам@ано: шOива инOерак-
Oивним елеменOима екранско: @релома, али ње:ови корени
сежу 9уLоко у @ре9Oехнолошко 9оLа. Класичан OексO ГуOенLер:о-
во: 9оLа заOворен је семанOички сисOем којим у@равља је9ино
ње:ов Oворац који сам о9ређује сOрукOуру, оLликује линеарни
Oок и уOемељује сOаLилна значења, 9очим чиOалац @ослушно
сле9и @осOављене @уOоказе. АсOри9 Енслин указује 9а хи@ер-
OексO каракOерише @рисOу@ чиOању који је исOовремено Oра9и-
ционалан и иноваOиван (Ensslin, 2007, сOр. 2), 9ок Лев Манович
(Manovič 2001) ком@јуOеризацију кулOуре @осмаOра као @роцес
@рожимања нових и сOарих ме9ија. Ако Lисмо 9ефинисали @ојам
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нове хи@ерOексOуалносOи, о9ре9или Lисмо :а као @розну сOраOе-
:ију засновану на консOрукцији @аралелних свеOова, на раслоја-
вању @риче, али исOо Oако на сучељавању за@леOа и јунака (који
се нереOко @озајмљују из књижевне и умеOничке Oра9иције) са
ори:иналним ауOоровим креацијама. У савременој @рози на ен-
:леском језику хи@ерOексOуалносO се најчешће реализује као ин-
Oер@олација визуелних елеменаOа у @ри@ове9ни OексO, Lило
Oако шOо се књижевни OексO о9риче сOранично: @релома (шOо је
ви9љиво у 9елима која крајем 9ва9есеOо: века оLјављују Мајкл
Џојс, Марк Данијелевски, Шели Џексон и Марк Америка – @исци
@о9 јаким уOицајем визуелних умеOносOи), Lило Oако шOо ауOор
и@ак осOаје у сфери линеарно: шOам@ано: OексOа оLо:аћено: :ра-
фичким 9еOаљима који сOраничну ор:анизацију 9онекле мо9и-
фикују (као шOо је Oо случај са Џефом Нуном или Да:ласом Ко-
@лан9ом, који не желе 9а о9усOану о9 OексOа као @риориOеOа у
о9носу на илусOрацију). У ср@ској @рози је још о9 @рвих на:ове-
шOаја @рисусOва @осOмо9ернисOичких @оеOика очиO хи@ерOек-
сOуални им@улс у @равцу разарања Oра9иционално: @ри@ове9а-
ња зара9 @овлашћивања форме као умеOничко: им@ераOива.

Раси@ање OексOуалне сOрукOуре можемо уочиOи @ре @осOмо-
9ерно: 9оLа ср@ске књижевносOи, већ у @оеOичком аскеOизму
@ри@ове9ака и @рича АнOонија Исаковића чији је осоLен @осOу-
@ак увођења веризма и минимализма уочљив у концизним, али
лирски ус@ореним реченицама или у фра:менOираним 9ијало-
зима у којима се сказ Lори са @олифонијом неи9енOификовано:
више:ласја. Исаковићеве @рве 9ве зLирке мо:у се @осмаOраOи као
фра:менOарни романи сачињени о9 уланчаних @ри@ове9ака, Lу-
9ући 9а су јунаци, окружење и Oема 9ео је9но: свеOа онако како
су Oо јунаци и Oеме Хемин:вејеве зLирке У наше време или књи:е
@рича Вајнз7ер3, Охајо Шерву9а Ан9ерсона :9е се симLолички и
сликовни језик корисOи као кохезиона сила. Сва Oри ауOора, ни-
мало случајно, у:ле9ају се на Чехова. Исаковић је, као и Хемин-
:веј, инсисOирао на скраћивању и Lрисању, на @ре@исивању је9-
не @риче у више верзија и на Oај начин @окушавао 9а 9о@ре 9о са-
вршенсOва форме. У књизи Говори и раз3овори на@исао је: 

„Ја, у сOвари, во9им извесOан раO са е@ском нарацијом, е@ском си-
Oуацијом наше: језика. Тежим 9а Oај језик учиним краћим, @ре:-
нанOнијим, 9а :а учиним сажеOијим, 9а му изломим кичмицу, 9а
:а саLијем и 9а у Oом саLијању @осOи:нем ње:ово 9ру:о значење, 9а
не мора 9а се увек @ружа широко, е@ски.“ (СOојановић, 2007,
сOр. 125). 
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АуOоLио:рафска књи:а @розе ЉуLице Мркаљ Ис4ричавалице о@и-
сује ауOоркино о9расOање Oоком шез9есеOих :о9ина 9ва9есеOо:
века у Oра9иционалисOичком кључу, али са Oежњом фра:менOи-
рања OексOа. СвеO јунакиње, све9ен на мало @анонско месOо у ком
о9расOа, али никако и о:раничен на Oај @росOор, ис@уњен је Oај-
нама и @оро9ичним ус@оменама, а највеће OајансOво Lиће везано
за живоOе оца и 9е9е, за њихова раOничка, махом неис@ричана
искусOва, која 9о јунакиње сOижу @олако, с муком, у фра:менOи-
ма које она мора сама сасOавиOи. Ис4ричавалице су низ краOких
@роза уланчаних у фра:менOарни роман, све9очансOво које @ри-
марно :овори о о9расOању и сазревању Lу9уће умеOнице, 9акле о
формаOивним уOицајима, о с@ознаји OаленOа и о9луци 9а се за
реализацију Oо: OаленOа изLори.

Роман СреOена У:ричића Маја и ја и Маја (1993) @роизво9 је @и-
шчеве меOаOексOуалне инOервенције на са9ржају 9ечјих сликов-
ница о Маји, Миши и @су Жући, које @амOимо @о кичасOим илу-
сOрацијама и елеменOарно је9носOавном OексOу који слика савр-
шен живоO мале @оро9ице. У:ричић се у Oај и9еализовани свеO
усељава с намером 9а ис@рича сурову и комичну @ричу о 9ечјој
завери @роOив о9раслих. Ње:ова @овесO @очиње разарањем илу-
зије („Маја коју сви @ознајемо срећом не @осOоји. Сликовнице ла-
жу.“), али се насOавља @аро9ирањем Oих исOих сликовница, @а
Oако @исац ис@ре9а фанOазију о Маји која живи у АмсOер9аму,
с куцом Жућом, LраOом Мишом, мамом ус@ешном @ословном
женом и OаOом ја@ијем који конзумира кокаин, а чак и ка9 о@ише
како ње:ова јунакиња уLија ро9иOеље екс@лозивом, У:ричић за-
9ржава наивно-екс@ликаOивни језик 9ечје сликовнице. Неви-
носO и кошмар сOа@ају се као ко9 Хармса или Бул:акова, @о9
@окровиOељсOвом @ри@ове9ача који за сеLе каже 9а је „звер на9
зверима“ која нишOа неће @рећуOаOи. При@ове9ач-звер и @озај-
мљени свеOови Lиће основа романа Ђорђа Писарева Завера 7ли-
знакиња, који се зачиње о@еO у је9ном 9ечјем свеOу – у има:инар-
ним земљама Ан:рији и Гон9алу, које су као мале 9евојчице из-
машOале сесOре БронOе. Роман @очиње Oако шOо @сихијаOар
Р. Д. Лен: @рима на Oера@ију њихово: LраOа Бранвела, уво9ећи
нас у мулOи9имензионалну нарацију која у@лиће Борхеса, Оркан-
ске висове, @оовску 9еOекOивску @ричу и сOивенкин:овски хорор.
Хи@ерOексOуална својсOва Писаревљево: OексOа очиOа су у жељи
9а се сOвори нов свеO, у коме се ле:иOимно @рожимају меOафизи-
ка и кич, сан, миO и лиOераOура, књижевни ауOори и књижевни
јунаци. Док је @ри@ове9ање Исаковићево и ЉуLице Мркаљ фра:-
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менOирано Oако 9а се и@ак назире целина којој су 9елови @овесOи
@ри@а9али, ликови и за@леO се и ко9 Писарева и ко9 У:ричића
не@ресOано 9езинOе:ришу, а @озајмљени свеOови за оLојицу су
само ком@јуOерске иконице које во9е у нову @ри@ове9ну 9имен-
зију.

Дра:ан Бошковић и Саша Илић осмислили су @ројекаO OоOалне
лиOераOуре: њихов хи@ерOексOуални екс@ерименO О�исеј @ромо-
више Oзв. каOалошку @ричу која се сасOоји о9 референци умесOо
о9 нарације. Са жељом 9а враOе смисао у Lорхесовски лавиринO и
Бео:ра9 @реOворе у месOо лиOерарно: оOкровења, ауOори оснива-
ју ТексOлан9 – замишљену OериOорију на којој се локације :лав-
но: :ра9а @рекла@ају са коOама свеOске књижевносOи. КаOалошка
@рича руково9и се @ринци@ом хи4ерин�ер�екс�уалнос�и, @о-
сOу@ком чиOаочево: @оновно: @исања већ на@исане лиOераOуре.
Си:наOуре @осOоје 9а Lи се на:овесOила мо:ућносO OексOа, @а Oако
се9амнаесOо @евање О�исеја названо „Гос@ођа Моли“ са9ржи
само с@исак о9 9есеO књижевних наслова, на коме су @есникиње
Са@фо, ЦвеOајева и Емили Дикинсон, романи Ана Карењина и Го-
с4ођа Бовари, ПеOраркин Канцонијер. ВирOуелним чиOањем наве-
9ених ауOора и 9ела у реалносOи оLнавља се @овесO о Хомеровој
јунакињи Пенело@и, а исOо Oако и @рича о Џојсовој Моли Блум,
која је иронијска верзија е@ске јунакиње. О�исеј је сан о не@ре-
:ле9ном 9ирекOоријуму вирOуелне књижевносOи, Oим @ре шOо
није оLична књи:а, већ симLолички крај и @очеOак ЛиOераOуре, а
уOо@ија ТексOлан9а је и9еја во9иља још је9но: вирOуелнолиOе-
рарно: @ројекOа, Ан�оло3ије нај7ољих наслова Срђана В. Тешина, са-
чињено: о9 чеOр9есеO и 9евеO реченица, о9 којих је свака мо:ући
за@леO романа. Оне су инOеракOивно @овезане, ну9ећи о@цију
скла@ања инOимних @овесOи различиOих ни @о чему @овезаних
@роOа:онисOа: исOоричара алхемије Херцо:а, Lојажљиво: роман-
сијера и мисOификаOора Макса Оскара, ар:енOинско: левичара
Пе9ра Моралеса и мно:их 9ру:их. Линије њихових су9Lина 9ола-
зе из различиOих @раваца и о9лазе у Lескрај, @овремено се укр-
шOајући, Oако 9а ни @раволинијско ни комLинаOоричко или ско-
ковиOо чиOање Ан�оло3ије нај7ољих наслова не исцр@љују резерве
@онуђене :рађе за мо:уће романе. Реченица @осOаје мини-фра:-
менO који корес@он9ира с макрокосмосом романа. На Oра9иција-
ма Борхеса, Киша и Павића Oако насOаје нова архиOекOоника ср@-
ске вирOуелне књижевносOи која се не оOце@љује о9 сOварносOи
не:о је корисOи као локацију за ТексOлан9: свеO на@исаних књи:а
и Lу9ућих чиOања.
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Раслојавање нараOивних @осOу@ака и оLразаца на основу којих
насOаје књижевна @роза @роизлазе из све веће 9ис@араOносOи
сOраOе:ија за суочење @исаца са 9ислоцираним свеOом, из @оOре-
Lе за Oранс:ресијом. СвесO о кризи нарације @очиње 9авно @ре
Бењаминове о@омене 9а на@ушOамо 9оLа нараOивно: искусOва
зара9 уласка у време информације. ОLразовање, исOорио:рафија,
еOика и есOеOика @овлаче се @ре9 кулOом симулације, искусOво
временске @ерс@екOиве мења се у @рисусOво LезоLалне са9ашњо-
сOи у којој се Lришу :ранице @рошло: и Lу9уће:. Да ли је криза
@ри@ове9ања оличена у меOафорама ИнOернеOа или Сонијево:
вокмена, или @ојавом ГуOенLер:а који @реOи 9а @ро:уOа каOе9ра-
ле, није више важно, јер се @ојавом сваке нове Oехноло:ије @она-
вља осећај сOраха и нела:о9носOи @ре9 мо:ућношћу 9а ће Oра9и-
ција несOаOи @ре9 иновацијом.

Неколико романа из најновије књижевне @ро9укције :о9ине
све9оче о Oоме како се у 9омен вирOуелне е:зисOенције селе и
ероOика и синOакса, и 9оживљај сOварносOи и емоOивно сазрева-
ње, и @е9а:о:ија као вокација и @сихоло:ија као 9омен исOражи-
вања сеLе и 9ру:о:. Алексан9ар Илић у роману ПР као @оза9ину
за@леOа корисOи @ејзаже са ИнсOа:рама и „9и:иOоралну“ кому-
никацију са клијенOима је9не Lео:ра9ске рекламне а:енције; ње-
:ови јунаци :оворе и мисле сажеOо и Oеле:рафски ла@и9арно
заOо шOо усвајају инOеракOивне манире а9верOајзин:а. Основе
ново: књижевно: @равца, условно названо: „9и:иOални реали-
зам“, Oемеље се на с@ознаји 9а је :раница између вирOуелних и
реалних и9енOиOеOа Oешко о9ре9ива сOо:а шOо 9и:иOална 9и-
мензија залази у 9омен ванчулне с@ознаје, изван оно:а шOо мо-
жемо ем@иријски 9оживеOи и @ре9сOавиOи. ЖивоO на 9рушOве-
ним мрежама јесOе сOварни живоO у свеOу @розе насOале у ери ра-
сOуће важносOи 9и:иOалних Oехноло:ија: у роману ПР или у
Фејс7ук 4ре�а�ору Марка Браковића реални живоO се з:ушњава у
вирOуелној сфери, @осOављањем сOаOуса на ФејсLуку, ла@и9ар-
них исказа на ТвиOеру, фоOо:рафија на ИнсOа:раму. Нова 9и:и-
Oална е:зисOенција није ниOи мора LиOи @о9ручје машOе: Марко
Браковић је, рецимо, свој роман засновао на личном искусOву за-
вођења, ухођења @ријаOеља и @арOнера на 9рушOвеним мрежама
и о@сесије мулOи@ликовањем и9енOиOеOа, а све су Oо знаци изме-
шOања 9оживљавања живоOа из анало:не реалносOи у 9и:иOал-
ну. При@ове9ање је у:лавном ис@ове9но, у @оOреLи 9а се арOику-
лишу инOимне и јавне исOорије у новом е:зисOенцијалном и
фикционалном оквиру: савремена Oехноло:ија није више мамац
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ни Oрен9, већ @о9разумевани 9о9аOак Lалканске @риче о ус@еху.
Сексуална @оOенција и сексисOичка комуникација @роOа:онисOе
романа Фејс7ук 4ре�а�ор сOављене су и у конOексO 9рушOвене ана-
лизе, јер је вирOуелно сексуално @ресOу@нишOво @риказано као
ло:ична реакција на раз9ешени свеO; у Oом свеOу ће јунак о9 @и-
карско: оOелоOворења Дон Жуана @осOаOи саучесник моћне фар-
мацеуOске завере и исOражиOељ злочина.

ЖивоO у елекOросфери није више @осеLносO, већ алOернаOивна
9невна руOина @а Oако окружење у романима Stinky Onion Тамаре
Јецић и Несрећа и с�варне 4о�ре7е Иванчице Ђерић више није све-
9ено на физички конOексO сOране земље не:о укључује и вир-
Oуелну 9имензију која @о9разумева сOварање нових веза и са са-
9ашњошћу у сOраном свеOу и са OраумаOичном @рошлошћу 9о-
мовине. Роман Несрећа и с�варне 4о�ре7е 9рамаOизује @окушај
реконсOрукције со@сOвене Lио:рафије у мирној, и9иличној Кана-
9и, 9алеко о9 9омовине и њене исOорије, @уне @аOње и а@сур9а:
сOри@овски јунаци из времена СФРЈ @рисуOни су о9 @очеOка као
нека врсOа еOичко: во9ича за Lосанску @оро9ицу која је из:уLила
9омовину, али у њој фи:урира и је9ан јунак заснован на америч-
кој серији „Корени“, @о@уларној у Ју:ославији осам9есеOих. Као
најважнији симLол у роману, Oај нацрOани и @ре@рављени КунOа
КинOе, афроамерички роL, освануће у Lосанској варошици Тро-
мук и @осOаOи 9ео њено: свеOа на OаLлама сOри@а које црOа и оLја-
вљује мла9а Тромучанка, OаленOована Уна чија ће се су9Lина
@ромениOи оно: OренуOка ка9а ово: @озајмљено: јунака @озајми
својој малој анOираOној кам@ањи. КунOа КинOе ће освануOи на @о-
сOеру са @риви9но сOарим и9енOиOеOом али са новом, вирOуел-
ном е:зисOенцијом: он се, са осмехом на лицу и @о9и:нуOим @ал-
цем, залаже за мирну Босну у сами освиO :рађанско: раOа. Ову @о-
Oресну слику илузије о умеOносOи која мења свеO сOвара
јунакиња иронично названа Уна: није је9на и је9ина која је @ро-
@аOила у раOу, али је и физичку и меOафизичку @аOњу @окушала
9а суLлимира, 9а живи са њом сOр@љиво и аскеOски, Lез на9е и
очајања. Роман Несрећа и с�варне 4о�ре7е Lави се инOеракцијом
исOорије и и9енOиOеOа @оје9инца, шOо :а @риLлижава АлLахари-
јевим романима о Кана9и, али о9 њих и у9аљава. Уна је раOни
инвали9 и Lуквално и меOафорично: у @олицијској сOаници о9се-
чен јој је 9есни @алац, а њено ис@иOивање и мучење снимљено је
на Oраке које је сачувала и које Ерос, мла9ић из Тромука, @окуша-
ва 9а укра9е @о нало:у оца @окојно: Унино: момка. Бивша Ју:о-
славија @осOала је за мно:е романсијере вирOуелни свеO @рошло-
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сOи, који живи у сећању и Oрауми, али се враћа у ем@иријску
реалносO он9а ка9 Oо @роOа:онисOи најмање очекују.

Чини се 9а нема у новијој ср@ској књижевносOи 9ела које су-
среO кулOура након раOова 9еве9есеOих OемаOизује Oако Lолно
као Мамац Дави9а АлLахарија. Јунак који у 9алекој Кана9и слуша
мајчину ис@овесO на ма:неOофонској Oраци чује и свој минули
живоO, и маOерњи језик који му све више измиче, и исOорију Lив-
ше Ју:ославије коју не разуме; иако је и сам @исац, ње:ов је9ини
9ру: у Oуђини, Канађанин Донал9, не ус@ева 9а @ремосOи кулOур-
ни јаз. АлLахаријев @ри@ове9ач је у 9илеми коју је Oешко @ризна-
Oи а немо:уће решиOи: 9а ли се @рила:о9иOи локалним оLичаји-
ма, ризикујући оOуђење о9 корена, или сачуваOи ро9но окруже-
ње и Oако ризиковаOи не@рила:ођеносO новој 9омовини.

„ЦвеO је Oешко @реса9иOи, OреLа му оLезLе9иOи исOе услове,
исOу влажносO земље, @о9је9наки о9нос минералних сасOојака, а
човек, ка9а се @ремешOа, @оO@уно мења сре9ину“, @ише АлLаха-
ри у Мамцу (АлLахари, 1996, сOр. 101), као 9а алу9ира на је9ан Хе-
мин:вејев исказ у мемоарској @рози Покре�ни 4разник о Oоме 9а
је за @исање @оOреLна физичка Oранс@ланOација из је9но: свеOа у
9ру:и. Но 9ок Хемин:веј Oранс@ланOацију ви9и као изазов, АлLа-
хари је 9оживљава као коL; Хемин:вејеве сеоLе су @ривремени
излеOи, а ко9 АлLахарија јунаци на@ушOају завичај, @оро9ицу и
језик зLо: раOа, е:зисOенцијалне неси:урносOи или неко: 9ру:о:
разло:а 9овољно јако: 9а се о9е заувек. Јунак Мамца и у новој сре-
9ини инOензивно @роживљава 9илеме и сOрахове ро9но: Oла,
мож9а заOо шOо се на9а 9а нови конOексO 9оноси 9ру:ачију мо-
:ућносO суочења са @оро9ичном исOоријом и исOоријом сво:
@о9неLља. Траке са мајчином ис@овешћу @ре9очавају живоOну
@уOању ис@ресецану @ро:онима и сели9Lама у Дру:ом свеOском
раOу, чу9оOворним изLављењима, Lесмисленим умирањима,
Oра:е9ијом и иронијом LиOка. Покушавајући 9а на@ише роман
заснован на мајчиној ис@овесOи, јунак се на9а со@сOвеном изле-
чењу, оLнављању, @рила:ођавању које Lи мо:ло 9а :а реформа-
Oира за нову сре9ину. При@ове9ан у је9ном 9у:ом @асусу, шOо
@о9сећа на мо9ернисOичку Oехнику унуOрашње: моноло:а, Ма-
мац имиOира @роцес сећања какав ре@резенOују ма:неOофонске
Oраке, али и @роцес @рила:ођавања који 9елује с@оро, неефика-
сно и неизвесно, као и усмени :овор у ком се ника9 не зна шOа ће
9о краја LиOи речено и у ком се оно шOо је неизрециво или о9већ
Lолно 9а Lи Lило речено @осре9ује не@рево9ивим :есOом или
мимиком.
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Донал9, је9ини @ри@ове9ачев @ријаOељ, јесOе слика Ново: све-
Oа који рационално @окушава 9а @ревазиђе сложеносO емоција, а
Oе рационалносOи нема Lез чврсOе вере у чињенице. Он наивно
верује 9а „не @осOоји нишOа Oако @оуз9ано као исOорија“ (АлLа-
хари, 1996, сOр. 20), заLорављајући 9а Oу исOорију :ра9е сећања и
искусOва @оје9инаца, која увек морају LиOи на :раници @оуз9а-
носOи, веро9осOојносOи и смисленосOи. Прича мало: човека у
„великој @ричи века“ (како Lи Oо рекао :лавни јунак 9раме Бано-
вић С�рахиња Борислава Михајловића Михиза) јесOе је9ина исOо-
рија на коју се јунак још може ослониOи, јер се званична, наоко
сисOемаOизована исOорија ослања на сOаOичне, не@роменљиве
@осOавке и Oезе које својом уо@шOеношћу во9е у клише и сOерео-
Oи@, у фалсификовање @оје9иначно: искусOва. И @рем9а се @ри-
@ове9ач @о9смевао ИOалијану који је Oвр9ио 9а „у речи Сицилија
има више значења не:о у највећем речнику“ (АлLахари, 1996,
сOр. 8), ма:неOофонски за@ис @реOворио је у своју је9ину исOину
о личној и колекOивној исOорији. ГаранO Oе исOине је језик: ма-
Oерњи језик, и мајчин језик, који све више измиче, али се Oим
жу9није чува и Oражи.

Основе „9и:иOално: реализма“ мо:ле Lи се уOемељиOи у с@о-
знаји 9а је :раница између наших вирOуелних и реалних и9енOи-
OеOа не9ефинисана и Oешко о9ре9ива, Lу9ући 9а 9и:иOална 9и-
мензија залази у 9омен ванчулне с@ознаје, изван оно:а шOо мо-
жемо ем@иријски 9оживеOи и @ре9сOавиOи. С 9ру:е сOране,
вирOуелна е:зисOенција @о9разумева @осOулирање измашOано:
или консOруисано: и9енOиOеOа, а новији Oрен9ови у ср@ској @ро-
зи све9оче 9а су инOернеOска комуникација и @оли:лосија 9ру-
шOвених мрежа @осOали релеванOне OемаOске и формалне лиOе-
рарне чињенице.

ЕлекOронске заје9нице и ви9ови њихово: комуницирања уве-
рили су нас 9а ИнOернеO више није само екс@ерименO, ексцес и
новоOарија, не:о и озваничени @росOор 9еценOрализоване језич-
ке, кулOурне, умеOничке и @олиOичке @раксе, @росOор који сOиче
своју ле:иOимну исOорију и намеће своје законе, уки9ајући кла-
сично схваOање 9ужносOи 9а Lи умесOо ње:а увео и:ру у више 9и-
мензија. При@ове9ање је инOе:рални 9ео кулOуре: све форме
књижевне нарације @роисOичу, за@раво, из усмено: @ри@ове9а-
ња, чији је за9аOак 9а @овеже више изолованих 9о:ађаја у каузал-
ни низ. При@ове9не сOраOе:ије се разликују о9 жанра 9о жанра,
о9 ме9ија 9о ме9ија, укључујући и илусOрацију или фоOо:рафију
као семанOички @ро9ужеOак OексOуално: са9ржаја. У окружењу
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9и:иOалних Oехноло:ија @ри@ове9ни OексO 9оLија и инOеракOив-
ну 9имензију, @осOаје 9инамична с@ре:а шOам@ано: шOива, фо-
Oо:рафија и ви9ео маOеријала, на9илазећи Oако сOаOичносO и је9-
нозначносO класично: @ри@ове9но: OексOа, Lаш као шOо исOорија
и @олиOика на9илазе сва наша очекивања, сOављајући нас @ре9
све Oеже OесOове има:инације и из9ржљивосOи. 
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SUMMARY VIRTUAL EXISTENCE IN CONTEMPORARY SERBIAN NOVEL 

The paper sets out to explore the perspectives and strategies of
virtual existence in contemporary Serbian novel in order to illustrate
radical changes in the concept of reality and writers’ concern with
the fidelity to experience. A new surge of the so-called digital realism
emerges simultaneously with the increase of awareness that the line
between our digital selves and our real-world selves has become
blurred and difficult to explain, while new technologies are required
to go beyond what our human senses can encompass and deliver. The
fictional realism of the digital age will also commit itself to young or
middle-aged individuals that passionately attempt to define their
aims and objectives so that they could fit into a newly constructed
and acquired concept of reality. This is the case with the protagonists
in the novels by Ivančica Đerić, Tamara Jecić and Aleksandar Ilić, all
of them questioning both their offline and online identities. Their
everyday life in a postmillennial world includes many intersecting
empirical and virtual realities: love, career and sex take place in a
dimension which ignores geography and physical distance and ulti-
mately alters the concepts of time and space, as well the concepts of
privacy and intimacy. The paper intends to examine the ways new
digital technologies contribute to representations of reality in the
novels of both accomplished and aspiring authors whose novels deal
with ways of life amid social networks. The novels we analyzed show
that the distinction between the virtual and the real world narrows,
as the narratives range from intimate confession in letters and jour-
nals to tweets, notes and statuses, introducing verbal and structural
experimental practices which involve shifting points of view.

KEYWORDS: Serbian novel, virtual reality, social networks, narrative, gender.
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СЛИКА ДРУГОГ У РОМАНУ ОЧЕВИ И ОЦИ 
СЛОБОДАНА СЕЛЕНИЋА

САЖЕТАК. Предмет интересовања овог рада јесте имаголошко виђење романа
Очеви и оци Слободана Селенића. Прича се заснива на укрштају двеју
култура (балканске и англосаксонске), чије непремостиве разлике уно-
се драму у породичне односе. Као типични представници свога етноса,
Елизабета и Стеван Медаковић стварају слике о себи и о Другима. По-
што нису спремни да превазиђу одређене стереотипе засноване на ет-
носу и пошто је страх од губитка националног идентитета јачи и од љу-
бави, они не успевају да се прилагоде и да у потпуности прихвате Дру-
гост. Михајло, најмлађи члан породице Медаковић, услед потребе да
превазиђе различитост између себе и околине, постаје Други наспрам
своје породице и свесно одлази у смрт, само да би доказао своју нацио-
налну припадност.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: имагологија, културни неспоразум, стереотипи, национални иденти-
тет, слика Другога.
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Дијало: међу различиOим кулOурама увек је наилазио на сво-
јеврсне @ре@реке које су ко9 @ри@а9ника Oих кулOура Lу9иле осе-
ћај @о9еле на ми и они. Ови Дру:и јесу сви они који су на Lило ко-
ји начин 9ру:ачији о9 нас. На основу оно:а шOо су знали или само
чули, сOварали су слике о Дру:оме, које су са соLом, исOо-
времено, @овлачиле и насOајање различиOих сOереоOи@а.2 Међу-
Oим, 9ајући слику о Дру:оме (хеOеро-слику), ми чесOо оOкривамо
со@сOвену слику (ауOо-слику) или слику наро9а коме @ри@а9а-
мо. Најчешће сеLе величајући, а 9ру:е @оOцењујући,3 ми :ра9имо
со@сOвени и9енOиOеO. Иако знамо 9а је сусреO кулOура, као и њи-
хов међусоLни 9ијало:, неминован, свесни смо 9а је @рихваOање
кулOуролошких разлика мукоOр@ан @oсао.

СOереоOи@и најчешће насOају из незнања, усле9 сOраха о9 не-
@ознаOо:. Данас је неминовно 9а се сусрећемо са љу9има који су
9ру:ачији, чија је кулOура за нас не@ознаница. Они су за нас
сOранци, а „сOранци су они не@ознаOи који се налазе у мојој Lли-
зини, а и@ак осOају не@ознаOи“ (Bilefeld, 1998, сOр. 125). СвеOозар
Кољевић је исOакао чињеницу 9а је реч stranger насOала о9 речи
strange (чу9ан), @а @рва асоцијација на реч сOранац јесOе чу9ак
(Koљевић, 2007, сOр. 5). Такво @оимање речи сOранац указује на
немо:ућносO 9а @рихваOимо различиOосO као нешOо шOо је @ри-
ро9но и имамо неза9рживу @оOреLу 

„9а све оно шOо је различиOо о9 нас @о9ре9имо и @рила:о9имо
сеLи, 9олазимо у сиOуацију 9а 9е:ра9ирамо Oо Дру:о и на Oај начин
нађемо алиLи @ре9 својим Ја за оно шOо чинимо и мислимо о Дру-
:ом“ (Мацура, 2006, сOр. 347). 

Разлике је Oешко @ревазићи, оне су увек @рисуOне. ЗаOо се Oру9и-
мо 9а сOранце или и:норишемо или @рема њима :ра9имо не@ри-
јаOељски сOав. Све чинимо само 9а осOану 9алеки и Oуђи. 

СлоLо9ан Селенић је савремени ср@ски @исац који OемаOизује
Дру:осO у својим 9елима. Према Oвр9њама Мацуре (2006) моOив
9ошљака4 је најчешћи у ње:овим 9елима. У роману Очеви и оци он

2 „СOереоOи@и су ко:ниOивне формуле, уврежена уверења која служе асими-
ловању окружења и сналажењу у живоOу. То су исOоријски @роменљиве,
али и@ак @рилично сOаLилне свако9невне каOе:оризације, Oи@изације окру-
жења; међуOим, @ошOо уOичу на @онашање, оне имају и @овраOно 9ејсOво на
сOварносO, оне мо:у 9а уOичу на сOварносO и 9а је сOварају“ (Rot, 2000,
сOр. 260)

3 ДеOаљније о Oоме ви9и: Koљевић, 2007, сOр. 5–40.
4 Сања Мацура у свом ра9у Мо�ив �ошљака у романима Сло7о�ана Селенића @ра-

ви 9исOинкцију између �ошљака у 4рос�ору и �ошљака у времену, смешOајући 
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своје јунаке смешOа на Oлe Дру:о:а и Oако омо:ућава различиOим
кулOурама 9а 9ођу у 9о9ир, уз немо:ућносO међусоLно: разуме-
вања. Схо9но Oоме, @ре9меO ово: ра9а јесOе 9а кроз @ризму има-
:оло:ије5 @рикаже :лавне ликове романа Очеви и оци, који @оку-
шавају 9а се @рила:о9е кулOуролошким оLрасцима оно: Дру:о:,
не о9ричући се кулOурно: и9енOиOеOа који су са соLом 9онели у
нову сре9ину.

Роман је о СрLину СOевану Ме9аковићу који након Прво: свеO-
ско: раOа о9лази на @осO9и@ломске сOу9ије у БрисOол, у@ознаје
ле@у Ен:лескињу ЕлизаLеOу Блејк, у коју се заљуLљује, 9ово9и је у
Бео:ра9 и жени се њоме. У @ричу Селенић уво9и и СOеваново: оца
МилуOина, СрLина из Славоније, који ће, усле9 „не9овољне укоре-
њеносOи у свој еOнос“ (Džadžić, 1987, сOр. 272), @ожелеOи 9а своју
9ецу у@озна са ср@ском кулOуром и оLичајима. ЗаOо ће у њихов
живоO 9овесOи Нанку, 9а9иљу, која ће их вас@иOаOи у 9уху ср@ске
Oра9иције и наро9не е@ске @есме. Михајло, као @осле9њи из9анак
@оро9ице Ме9аковић, својим о9расOањем уноси @раву 9раму у
СOеванов и ЕлизаLеOин живоO. Он ће на крају романа, @о9 OереOом
со@сOвене Дру:осOи, из:уLиOи живоO на Сремском фронOу. 

Сре9ишња Oема романа Очеви и оци јесOе сусреO ен:леске и ср@-
ске кулOуре. У роману се @ре@лићу СOеванова и ЕлизаLеOина @ри-
@ове9ања која исOовремено @ре9сOављају и 9ве различиOе Oачке
:ле9ишOа све:а оно:а шOо се око њих 9ешава.6 Лик Рашеле,7 са ко-

5 Има:оло:ија је наука чији су @ре9меO @роучавања национални и еOнички
сOереоOи@и. „Она се Lави @роучавањем @орекла, @риро9е и уOицаја нацио-
налних сOереоOи@а, клишеOизираних @ре9сOава (о9ређених ре:ија или на-
ција) о Дру:ом“ (Живанчевић-Секеруш, 2009, сOр. 7).

6 Захваљујући свом живоOном искусOву, СлоLо9ан Селенић је 9ао занимљив
@риказ заје9ничко: живоOа СрLина и Ен:лескиње, који исOовремено @ре9-
сOављају своје нације из визуре о9ређених сOереоOи@а. Као неко ко је у више
навраOа Lоравио у Ен:леској, он је 9оживео Lлизак сусреO са менOалиOеOом
и кулOуром ен:леско: наро9а. То му није омо:ућило само 9а 9оLро у@озна
кулOурно и исOоријско наслеђе Ен:леза, већ и 9а сOекне мо:ућносO за Lоље
разумевање Балкана, ње:ове кулOуре и исOорије, „разумевање које ће изићи
из оквира како уско:ру9о: локал-@аOриоOизма Oако и @овршно:, сноLовско:
мон9ијализма“ (Koљевић, 2007, сOр. 208).

7 Рашела је су@ру:а ЕлизаLеOино: рођака АрчиLал9а Блејка које: је у@ознала у
Солуну, у ен:леској Lолници, :9е је ра9ила као не:оваOељица Oоком Прво:
свеOско: раOа. Она је @ореклом Јеврејка, али је њена @оро9ица :енерацијама
живела у Бео:ра9у. 

јунаке романа Очеви и оци у @рву :ру@у. Они су 9ошљаци из 9ру:их наро9а и
земаља који Lезус@ешно @окушавају 9а се @рила:о9е новој сре9ини (Мацу-
ра, 2006, сOр. 347–353).
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јом је ЕлизаLеOа Lила у @ре@исци, јавља се као Oрећи :лас (:лас
разума), који @окушава 9а @омири 9ва кулOуролошки не@омир-
љива каракOера. Као шOо је Балкан мосO8 између ИсOока и За@а9а,
Oако је Рашела мосO између 9ве кулOуре, ан:лосаксонске и Lал-
канске. НавикнуOа на Дру:осO, јер јој је цео живоO @ри@а9ала, Ра-
шела је у@озоравала ЕлизаLеOу и СOевана 9а морају 9о@усOиOи
оном 9ру:ом 9а сачува свој и9енOиOеO. Морају LиOи OолеранOни,
уколико желе 9а сачувају свој Lрак.

СOеван Ме9аковић, :лавни јунак романа, рођен је у ср@ској :ра-
ђанској @оро9ици. ОсOавши у раном 9еOињсOву Lез мајке, о9ра-
сOао је уз оца МилуOина. Док @ри@ове9а о свом оцу, СOеван исOи-
че 9а је ње:ов оOац МилуOин, СрLин из Славоније, сOаровремен-
ски човек. Живећи 9у:о окружен Дру:има, схваOио је 9а ср@ска
Oра9иција и кулOура нису више 9ео ње:ово: Lића. Тежећи чисOом
ср@ском и9енOиOеOу са 9ецом се @реселио у СрLију. Желео је „9а
му 9еца у @равом ср@ском 9уху Lу9у о9:ојена“ (Selenić, 2009,
сOр. 43). МеђуOим, СрLин из @река никако се није мо:ао о9у@реOи
евро@ским навикама које је са соLом @онео у СрLију. КулOура
Дру:о: Lила је укорењена у њему, самим Oим шOо је „имао зазор
@рема свему Oурском шOо се за9ржало у навикама и мислима
СрLа“ (Selenić, 2009, сOр. 45). И сама За@а9на Евро@а :ајила је Oакав
сOав @рема наро9има који су живели на Балкану. 

„Јер, све 9ок су Lили @о9 влашћу исламских вла9ара, на @ревасхо9-
но хришћанске Lалканске наро9е :ле9ало се као на @ороLљене
Евро@љане. ТренуOак ка9а нове независне Lалканске 9ржаве OреLа
9а се @ри9руже Евро@и, међуOим, јесOе и OренуOак ка9а се симLо-
лично исOиче њихова разлика у о9носу на Евро@у и ка9а се сOвара
нови – ’Lалкански’ – Дру:и“ (Goldsvorti, 2005, сOр. 13).

Живећи 9у:о у АусOроу:арској монархији, МилуOин је са соLом
9онео и он9ашње навике којих се није мо:ао ослоLо9иOи. Свако
јуOро је @ио Lелу кафу, шмркао LурмуO, @ушио лулу. Немо:ућ-
носO 9а се о9у@ре навикама које је сOекао на Oлу Дру:о: и @оOреLа
9а све шOо ра9и Lу9е у 9уху ср@сOва, рађале су у њему кривицу и
@осрамљеносO. Да ли нам Селенић на Oај начин указује 9а је Ми-
луOин Lио мање СрLин о9 оних који су и 9аље сеLично чували све
оне оLичаје које им је Турска намеOнула? Он је МилуOиновом
лику 9о9елио осећај сOи9а и :риже савесOи јер СрLин OреLа 9а
@ије црну, не Lелу кафу, ракију, а не чај, 9а 9оручкује сир и Lели

8 О Балкану, као мосOу између ИсOока и За@а9а, :овори Марија То9орова у сво-
јој књизи Има3инарни Балкан (Тоdorova, 2006, сOр. 69).
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лук, а не фина @ецива. Није СрLин онај који је у @онашању :ос@о9-
сOвен и на речима уз9ржан, већ онај који, не Lирајући време и
месOо, нема 9лаке на језику. Да Lи Oо @оOвр9ио, Селенић уво9и је-
9ан нови лик, „је9носOавну, @росOу жену из хероичко-@аOри-
јархалних оLласOи, Нанку…“ (Džadžić, 1987, сOр. 311).

Нанка9 је са соLом у кућу Ме9аковића 9онела 9ух Oра9иције,
9ух сOарих „е@ских“ времена. Према СOевановим речима она је
Lила национални узор, неко ко је мо:ао 9еци 9а @ружи Oра9и-
ционално вас@иOање, јер њен начин размишљања и начин живо-
Oа свој корен су нашли у ср@ској Oра9ицији. Нанкина основна фи-
лозофија Lила је жрOвоваOи се за ср@сOво, слоLо9у, Lлижње.
У@ркос свом оLразовању, она је о9лучила 9а Lу9е жрOва @аOри-
јархално: 9рушOва и 9а цео свој живоO @освеOи не:овању @оро9и-
це и ср@сOва, унуOар саме Oе @оро9ице. Као жена која је рано осOа-
ла Lез мужа, она је @ошOовање мо:ла сOећи само на Oај начин.
ОLразовање и у:ле9 жене нису ишли руку @о9 руку у @аOријар-
халној СрLији. У времену мушке 9оминације, мушкарац је већ са-
мим својим рођењем 9оLијао на значају, а жене су сOицале у:ле9
само ако су Lиле @окорне исOом. Школована жена, жена која је
инOелекOуално на9моћнија о9 мушкарца, @оре9 које се он осећа
инфериорно, није Lила @ожељна у ср@ској @аOријархалној @оро-
9ици. Во9иOи рачуна о 9еци и носиOи OереO куће и @оро9ице на
својим @лећима, Lила је 9ужносO жене. ОсOавши Lез мужа и Lез
9еце, Нанка је @ринуђена 9а очврсне, @а је својим не@околеLљи-
вим сOавом умно:оме @о9сећала на мушкарца. ПошOовала је Ми-
луOина, али Lи му не@реOенциозно намеOала своје сOавове. Била
је чврсOа, не@околеLљива, оOворена, искрена, а нишOа мање није
очекивала о9 СOевана, сво: „@иOомца“. Тра9иционалне сOавове и
схваOања @окушавала је 9а уOка и у СOеваново Lиће. Сузе нису
Lиле 9озвољене, „Oо није ср@ски и мушки“ (Selenić, 2009, сOр. 47).
Према Oаквом моралном �иву СOеван је мо:ао осећаOи је9ино сOра-
хо@ошOовање.

Нашавши се у БрисOолу,10 СOеван није знао чему 9а се @рикло-
ни, 9а ли мирису МилуOинове Lеле кафе или мирису Нанкине
клековаче. Нашао се раза@еO између ср@ске Oра9иције којом :а је

9 Нанка 9олази из „царско: Крушевца“ (Selenić, 2009, сOр. 46). По занимању је
Lила учиOељица. Иако оLразована, она се 9ржала сOарих оLичаја, навика, :о-
вора. СмрO 9еOеOа и мужа @реOварају њен живоO у Oра:е9ију која ју је учини-
ла још јачом и хла9нијом.

10 По@уO сво: :лавно: јунака, СлоLо9ан Селенић се 1961. :о9ине нашао на @осO-
9и@ломским сOу9ијама на УниверзиOеOу у БрисOолу.
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за9ојила Нанка и кулOуре Дру:о: која му је оOворила враOа је9но:
ново: свеOа. Био је Oуђи у Oом новом свеOу. На ње:а, @оOомка Lал-
канских11 @римиOивних наро9а, :ле9али су са знаOижељом и ни-
@о9ашOавањем. СOеван се @оносио шOо је @ри@а9ник мало: наро-
9а који се вековима Lорио за слоLо9у и @аOио у сиромашOву, иако
су мла9е коле:е с @о9смехом :ле9але на ње:ову @ојаву. Он није
мо:ао 9а схваOи 9а је за њих живоO само и:ра, 9а равно9ушно :ле-
9ају на оне @ојаве којих Lи се сваки СрLин @осOи9ео. Иако је Lио
свесOан 9а хомосексуалносO као @ојава @осOоји, она је за ње:а
Lилa оно Дру:о, оно шOо је сOрано, не само њему, већ и њему Lли-
ским љу9има. ЗаOо је 9оживео @рави кулOурни шок ка9а :а је Ро-
LерO Рекам, ко:а је 9оживљавао као искрено: @ријаOеља, @окушао
@ољуLиOи. СOеван је 9анима након ово: немило: 9о:ађаја осећао
сOи9. Била је @онижавајућа и сама @омисао 9а на ње:а неко :ле9а
као на „сека@ерсу“. НеOр@ељивосO @рема хомосексуалносOи Lила
је Oолика 9а је је9не вечери у сOу9енOском клуLу оOворено осу9ио
„@е9ерасOију“ као @ојаву коју ће временом @рихваOиOи као „рас-
@росOрањену ен:леску насOраносO“ (Selenić, 2009, сOр. 38). Према
речима Илића (2010) хомосексуалносO за ово: мла9о: СрLина је-
сOе, у сOвари „симLоличка замена за ’велику о@асносO’ која ’вре-
Lа’ СOевана и чини 9а он ’нео@азице @о9вр:ава сумњи несумњи-
во’. Разуме се, Oа велика о@асносO у@раво је Oуђа кулOура“, којом
је СOеван Ме9аковић свако9невно Lио окружен, а која је ороLила
ње:ово срце ка9а је у@ознао ЕлизаLеOу Блејк.

Усле9 осећаја самосажаљења и усамљеносOи, окружен уOица-
јем Дру:осOи, са @ивом у руци и @о:ле9ом на ле@у Ен:лескињу
риђе косе, Lеле @уOи и зелених очију, мла9и Ме9аковић је све
више @оO@а9ао @о9 уOицај за@а9не кулOуре. Дру:осO је @олако на-
Oа@ала ње:ову 9ушу. ПошOо је у@ознао ЕлизаLеOу Блејк, он @очи-
ње 9а се Lави со@сOвеним и Oуђим @ре9расу9ама. Био је о@чињен
њеном ле@оOом, али исOовремено у@лашен и неси:уран. Схва-
Oивши 9а је ЕлизаLеOа Ен:лескиња, сеOио се речи сво:а оца Милу-
Oина које му је у@уOио @риликом @оласка у Ен:леску: „Не заLора-
ви ника9 9а се враћаш овамо“ (Selenić, 2009, сOр. 72). Не само шOо
се @лашио Нанкине и МилуOинове реакције, већ се @риLојавао и
осу9е сOаровременско: 9ела Бео:ра9а који Евро@у ни у чему није
желео @о9ржаваOи. У@ркос својим сOраховима, он @осOаје криOи-
чар со@сOвено: наро9а и @ризнаје 9а СрLи нису ниOи је9ини на

11 „Балкан је Oо@оним који лако @рерасOа у увре9у. Балканско @олуосOрво је
несумњиво 9ео евро@ско: конOиненOа, а и@ак @ри9ев ’Lалкански’ може 9а
означи су@роOносO евро@ском“ (Goldsvorti, 2005, сOр. 13).
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свеOу, ниOи најLољи на свеOу, и 9а се као Oакви морају некако укр-
цаOи на „евро@ски фијакер на@реOка и уљуђеносOи“ (Selenić,
2009, сOр. 70).

ОсOавши Oако национално и кулOуролошки @о9војен, он о9лу-
чује 9а Ен:лескињу са соLом у Бео:ра9 @ове9е, јер doughnut је
исOо шOо и ср@ски ушOи@ак, само шOо има 9ру:и назив. Тако и
ЕлизаLеOа може LиOи све оно шOо и ср@ска жена (и мајка, и су@ру-
:а), само шOо нема ср@ско име. СOеван је у Oим моменOима @оку-
шао 9а 9ефинише Дру:осO као нешOо шOо је @риро9но, не разми-
шљајући о самој ЕлизаLеOи и о њеним мо:ућносOим 9а се @рила-
:о9и Бео:ра9у у коме још „оријенOални јавашлук Oера своје“
(E:ерић, 1997, сOр. 162). Чак је схваOио, нашавши се је9ном @рили-
ком у кући сво:а @ријаOеља арисOокраOско: @орекла, 9а се сво:а
@орекла није о9рекао и 9а :а се не сOи9и. Уколико @рихваOи кул-
Oуру Дру:о:, не значи 9а се мора о9рећи со@сOвено: национално:
и9енOиOеOа.

У@ркос Oоме шOо је свако „Lолећив за свој наро9: ’мане’ не ви-
9и, а ’врлине’ @реувеличава“ (Дворниковић, 2000, сOр. 144), СOе-
ван је оOкрио након @овраOка у СрLију 9а ни ср@ски наро9 није
лишен мањкавосOи. То сазнање у њему Lу9и осећај 9а је ње:ов на-
ционални и9енOиOеO @ољуљан. Он у Oоме ви9и своју из9ају. Сма-
Oрајући 9а је @рихваOање о9:оворносOи 9ео национално: и9ен-
OиOеOа, он се соли9арише са со@сOвеним наро9ом и осећа 9а му
све више @ри@а9а, 9а му је национална @ри@а9носO су9Lина, 

„9а су СрLи моји очеви и оци којих се човек не о9риче ни ка9а су
наказни и зли, а некмоли он9а ка9а их ви9и ја9не и 9уховно @оOре-
LиOе“ (Selenić, 2009, сOр. 154). 

ПаOриоOизам @оново @осOаје ње:ов @риориOеO. Није @о9носио
оне ђаке који су се враћали из евро@ских :ра9ова са осећањем
@резира @рема со@сOвеном наро9у. ПаOриоOизам је за ње:а „жи-
во осећање о9:оворносOи за све љу9е сво:а наро9а, а @рисOра-
сносO је сама ње:ова основа“ (Selenić, 2009, сOр. 148). И заOо није
желео 9а о манама ср@ско: ро9а :овори @ре9 ЕлизаLеOом, није
желео 9а их она ви9и, јер „она није наша“ (Selenić, 2009, сOр. 157),
исOичући Oако њену Дру:осO.

Дошавши у Бео:ра9, ЕлизаLеOа се нашла у сличној сиOуацији у
којој је Lио СOеван @ре :о9ину 9ана. СхваOила је 9а LиOи сOранац
није ни изLлиза лако, ни LезLолно. Не само 9а је узела су@ру:ово
@резиме, већ је и @рихваOила СOеваново @осрLљавање сво: име-
на, ЕлизаLеO у ЕлизаLеOа, како Lи 9рушOвени и кулOурни @роцес
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асимилације шOо @ре Lио за@очеO. Њено не@ознавање језика и
оLичаја 9овело је у исOо оно сOање у коме је Lио и СOеван у Бри-
сOолу. У њој се о9омаћио осећај усамљеносOи и оOуђеносOи. ЗаOо
је о9лучила 9а олакша своју 9ушу, @ишући својој @ријаOељици
Рејчел, како је звала Рашелу.12 У Oим @исмима она @реноси свој
суLјекOивни сOав о свему ономе шOо је ви9ела и 9оживела у овој
Lалканској земљи чија јој је кулOура Lила 9алека и Oуђа. И @исала
јој је на ср@ском језику у на9и 9а ће Oако Lрже овла9аOи језиком.
ПуOем ових @исама ми сазнајемо како сOранци ви9е ср@ски мен-
OалиOеO, 9рушOвено и @олиOичко уређење СрLије у @ерио9у @о-
сле Прво: и све 9о краја Дру:о: свеOско: раOа.13 Она не скрива сво-
ју зачуђеносO љу9има и @ојавама са којима се сусреће. На основу
@рвих уOисака, она ће сOвориOи слику о СрLима као о Дру:има.

СусреO са Нанком, као са Oи@ичним @ре9сOавником ср@ско: еO-
носа, оOежаће ЕлизаLеOи @роцес у@ознавања са новом кулOуром.
Њихов сукоL Lио је неминован, јер је Нанка својим сOавовима @р-
косила кулOурним нормама за@а9не цивилизације. Нанкино су-
јеверје је ЕлизаLеOи у Oру9ноћи за9авало :лавоLољу. Она је о9
ЕлизаLеOе очекивала 9а Lес@о:оворно @рихваOи све оно шOо је
ср@ски наро9 вековима :ра9ио као колекOивни каракOер.14 Ника-

12 У роману је Рашелин :лас LиOан са ас@екOа има:оло:ије, јер она износи своја
виђења СрLа и Ен:леза. Не @ри@а9ајући ни је9ном о9 ова 9ва еOноса, она
@ре9сOавља оLјекOивно: @осмаOрача који најреалније може са:ле9аOи њи-
хов национални каракOер. Она Ен:лезе @ре9сOавља као веома @рисOојан на-
ро9. Они не :оворе о најинOимнијим 9еловима сво:а живоOа, не заOо шOо су
хла9ни, већ заOо шOо Oо смаOрају не@рисOојним. Замерала им је шOо не @ри-
хваOају сOранце. За њих је LиOи сOранац је9ан о9 „нео@росOивих :рехова“
(Selenić, 2009, сOр. 90). СрLе је волела заOо шOо су @лемениOи и широко:ру9и,
лако @рихваOају сOранце, али за узвраO Oи исOи сOранци морају 9а @рихваOе
све шOо је ср@ско (језик, оLичаје), је9ном речју, 9а @осOану СрLи, јер ср@ско је
увек Lоље. ЗаOо је исOицала велику с@осоLносO Јевреја 9а се @рила:ођавају.
Она је на Oу моћ јеврејско: наро9а @оносна. Помоћу ње :енерацијама о@сOају
ван :раница своје 9ржаве. Ту осоLину не @осе9ују ни Ен:лези, ни СрLи, и за-
Oо је @о9сOицала овај мла9и Lрачни @ар 9а разумеју је9но 9ру:о, 9а се не Lра-
не о9 Дру:осOи, али и 9а не заLораве со@сOвени и9енOиOеO, је9ино ће Oако
LиOи срећни.

13 Према речима Марије То9орове Балкан је за за@а9ну кулOуру увек Lио оно
Дру:о у о9носу на Евро@у. Не:аOивна слика Балкана @ојавила се @очеOком
XX века, „ње:ов @рвоLиOни :рех, јесу хици које је ис@алио Гаврило Принци@
и који су 9али знак за изLијање Прво: свеOско: раOа. То је осOавило неизLри-
сив Oра: на сваки су9 о овом ре:иону“ (Тоdorova, 2006, сOр. 239).

14 Вла9имир Дворниковић у књизи Карак�ероло3ија Ју3ословена каже 9а је и9еја
о колекOивном каракOеру љу9ских заје9ница веома сOара, нешOо мало мла-
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ко није мо:ла @рихваOиOи ЕлизаLеOине навике које су @о9разу-
мевале 9а не је9е свеж хлеL, месо, љуOу @а@рику, 9а не @ије раки-
ју. ЕлизаLеOи је Lило Oешко 9а схваOи Нанкине @осOу@ке, али и је-
зик @ун @ословица којим се служила. Њену :руLосO је
9оживљавала као чин мржње. И@ак, ЕлизаLеOа је схваOила 9а је
Нанка Lла:ослов у о9носу на инсOиOуцију @осесOримсOва. Ср@ска
фамилијарносO, @реOерана LлискосO и оOвореносO међу љу9има
за ЕлизаLеOу су Lили @рави кошмар. „Словенска 9оLроOа уме се
јавиOи као несмоOрена насрOљивосO“ (E:ерић, 1997, сOр. 166). На
је9ан комичан начин @риказани су сусреOи ЕлизаLеOе и њене @о-
сесOриме Гор9ане, у којима Гор9ана није @резала о9 Oо:а 9а у сва-
ком OренуOку каже и @окаже OренуOна осећања и рас@оложења.

Након ово: @рво: кулOуролошко: шока, већина СOеванових
@ријаOеља @ријаOно ју је изнена9ила својом @рисOојношћу и не-
@осре9ношћу. Била је о9ушевљена Oиме шOо се у инOелекOуал-
ним кру:овима уз чашицу вина @рича о @олиOици, у чему је ви-
9ела исконску жељу за @роменама, „шOо је @ре9носO у о9носу на
Oи@ични ен:лески е:оизам @рикривен наво9ном незаинOересо-
ваношћу и маском ноLлеса“ (Žunić, 2002, сOр. 260). МеђуOим, као и
увек, у сваком жиOу има кукоља. Међу Oим 9ивним свеOом нашао
се и анOро@оло: из Лике Дане Шарен:аћа који ју је шокирао сво-
јим и9ејама о су@ериорносOи ср@ско: наро9а у о9носу на осOали
свеO, нарочиOо Ен:лезе. ЕлизаLеOа је Oако схваOила 9а је СрLија зе-
мља @уна конOра9икOорносOи. СрLи су наро9 који или верује у
со@сOвену су@ериорносO, или је уLеђен 9а у земљи СрLији нишOа
не ваља и 9а су сви Дру:и Lољи.

СусреO са Бео:ра9ом на ЕлизаLеOу осOавио је 9војак уOисак.
С је9не сOране, Lила је @ријаOно изненађена 9ешавањима унуOар
кру:а Lео:ра9ских инOелекOуалаца, с 9ру:е сOране, не@ријаOно
заOечена оним шOо је ви9ела на Lео:ра9ским улицама, које су за
њу 9ео @олуоријенOа.15 На све сOране @рљавшOина и Lе9а. По сла-

15 Марија То9орова исOакла је 9а је @очеOком 9ва9есеOо: века За@а9 Балкану
9авао еOикеOу „оријенOално“, а овај @ојам најчешће је означавао: „@рљав-
шOину, @асивносO, не@оуз9аносO, мизо:инију, склоносO ка с@леOкарењу, не-
искреносO, о@орOунизам, лењосO, сујеверје, леOар:ију, OромосO, неефика-
сносO, нес@осоLну LирокраOију“ (Тоdorova, 2006, сOр. 241). Ове каракOерисOи-
ке Lиле су у су@роOносOи са свим оним каракOерисOикама које су смаOране
„евро@ским“.

ђа о9 и9еје о ин9иви9уалном каракOеру @оје9инца. Он смаOра „9а заје9нич-
ка сре9ина, раса, језик, живоO, исOоријска су9Lина, сOварају и заје9нички
каракOер, је9ан основни Oи@ више мање осOварен у сваком @оје9инцу Oакве
хомо:ене ску@ине“ (Дворниковић, 2000, сOр. 18).
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Lо освеOљеним улицама вреLали су ло@ови. Улице о9 кал9рме
Lиле су @рекривене LлаOом. На све сOране чују се @совке. У9арци
Lичева @о коњским са@има о9звањали су улицом. Бес@ослена
омла9ина @љује @о улуци, а раOни војни инвали9и @росе. Лења и
корум@ирана а9минисOрација Lила је најјачи у9арац за њу.
О@шOи уOисак се свео на сле9ећу реченицу: „СрLин је, са неким
изузеOком, рџав :раџанин“ (Selenić, 2009, сOр. 114).

Не@рила:о9љивосO, о којој је Рашела :оворила, 9овела је 9о @о-
ремећаја у комуникацији су@ружника. ЕлизаLеOин и СOеванов
о9нос Lивао је све хла9нији, а кулOуролошке разлике све уочљи-
вије. Усле9 немо:ућносOи 9а се @риLлижи СOевану и немо:ућно-
сOи 9а се @рила:о9и сре9ини, ЕлизаLеOа се све више заOвара у свој
свеO, 9ок се СOеван све више @рила:ођава оним мањкавосOима
ср@ско: наро9а којих је и сам нека9 Lио свесOан. Као неко ко 9о-
лази из сре9ине :9е су ра9не навике 9ео кулOуролошко: оLрасца,
криOиковала је СOеванову лењосO, „нес@осоLносO 9а @осао @риве-
9е крају“ (Selenić, 2009, сOр. 211), коју је он @ри@исивао ср@ском
каракOеру,16 чиме јасно исOиче своју националну @ри@а9носO. На
је9ан врло ироничан начин @о9смевала се СOевановом киOња-
сOом сOилу :овора и исказивању 9ушевних сOања која су за је9ну
Ен:лескињу Lила чисOа @аOеOика и „сенOименOално ђуLре“
(Selenić, 2009, сOр. 199).

У моменOу ка9а је схваOила 9а се Мајкл у9аљава о9 ње, Елиза-
LеOа о9лучује 9а научи ср@ски :овориOи као Ср@киња. МеђуOим,
и ка9 језик научи, свесO о њеној Дру:осOи неће изLле9еOи ко9
околине јер „ка9 је реч о кул�урним асимилан�има, ника9 се не
може LиOи си:уран. Ма колико 9а се @роменила с@ољашњосO, @о-
нашање, ко може знаOи шOа се крије ис@о9 Oо:а?“ (Bilefeld, 1998,
сOр. 134). При@а9носO ен:леској кулOури јесOе њен и9енOиOеO и
она ће временом @рихваOиOи 9а је 9исOанца између ње и СOевана
не@ремосOива. Немо:ућносO 9а Lу9е Lлиска са су@ру:ом, а 9а
о@еO Lу9е своја, на9омесOила је љуLавном везом са ПаOриком Во-
кером. Са њим је мо:ла 9а :овори ен:лески. Он је Lио њен @арO-
нер у Дру:осOи, неко @оре9 ко:а је мо:ла 9а Lу9е оно шOо јесOе.
Са њим је је9ино мо:ла 9а @рича о СрLима. Он о ср@ском наро9у

16 Ка9а :овори о каракOеру @росечно: Ју:ословена, @ри чему о Ју:ословенима
:овори као о је9ном наро9у, Дворниковић исOиче „Lо:аOсOво 9уше“ и ње:о-
ву вис@реносO, али исOовремено указује и на изосOанак ра9не воље. Он ка-
же: „Ју:ословен јесOе Lорац, али није ра9ник, није ор:анизаOор“ (Дворнико-
вић, 2000, сOр. 652).
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није имао неко о9ређено мишљење, @окушавао је 9а :а разуме.17

Њихову Дру:осO је 9оживљавао као @осле9ицу вековно: ро@сOва
@о9 Турцима, а Oо ро@сOво их је с@речавало 9а и9у у корак са за-
@а9ним 9елом Евро@е, јер каракOер је9но: наро9а нео9војив је о9
ње:ове исOорије и социјално: живоOа. ЕлизаLеOа је уживала у
овим раз:оворима са ПаOриком и није осећала кривицу зLо: своје
@рељуLе јер је знала 9а ће се увек враOиOи СOевану и Михајлу. 

Михајла је о9 само: рођења ЕлизаLеOа @о9ре9ила со@сOвеном
кулOурном ко9у. Већ о9 малих но:у разликовао се о9 својих вр-
шњака, не само из:ле9ом,18 већ и @онашањем.19 ЕлизаLеOа је Lила
@оносна шOо Мајкл, како :а је звала, није Lио размажено 9еришOе.
Он је Lио „@раво мало Ен:лешче“, шOо му ср@ска сре9ина није
@рашOала. За њих је Oо Lила је9на врсOа „@окон9иреносOи“. Ни
Нанка му није о@росOила црвену Lоју косе, као шOо ни ен:леској
снајки није о@росOила шOо „@реко ноћи није @осOала Ср@киња“
(Selenić, 2009, сOр. 197).

Михајло је за сво:а оца о9 рођења Lио Дру:и. На ње:а је о9увек
:ле9ао као на „мало Ен:лешче“, јер је физичким из:ле9ом @о9се-
ћао на своју мајку. ЕлизаLеOа је Oиме Lила @овређена и чинило јој
се 9а :ле9а на сина „као на неоLично: 9ошљака [...], као на црве-
но9лако: сеOера ко:а су нам 9али на @ривремено чување, као на
нешOо мило и Oуџе“ (Selenić, 2009, сOр. 210). СOеванова оOуђеносO
о9 сина Lила је @осле9ица љуLоморе, коју је Михајло својим рође-
њем @роLу9ио у оцу. Он је Михајла ви9ео „као @реOњу, као неко:а
ко ће у:розиOи ње:ов о9нос са ЕлизаLеOом“ (Ilić, 2010). ЕлизаLеOа
је Lила, с 9ру:е сOране, целим својим Lићем @освећена Михајлу.
ДеOе је вас@иOала у скла9у са ен:леским нормама, шOо СOевану

17 „Ов9е налазиOе не@ошOење и OачносO, @росOоOу и 9еликаOносO, @охле@у и
ле@оOу у је9ној исOој осоLи. ГоOово свако9невно срећем @олиOичаре који @о-
казују крајњи @аOриоOизам и @љачкашOво, не у разна времена, већ исOо:а
9ана; LруOалносO, која укључује мучење и @роливање крви, изнена9а @ре-
окренуOу у најнежније милосрђе. То си:урно значи 9а не само ви, већ нико
ко је о9расOао у ен:леској сре9ини, не може се @равиOи 9а их разумe увек, и
увек како ваља“ (Selenić, 2009, сOр. 293).

18 „Као @раво мало Ен:лешче, Oек @е9аљ о9 земље, увек уре9но, на сOрану заче-
шљан, риђе косе, Lеле ЕлизаLеOине ком@лексије, оLучен @о ен:лески: краOке
вунене 9околенице, сиве @анOалоне, Lлејзер као у о9расла човека, ус@раван
у сOолици, руке мирно @рекршOене у крилу...“ (Selenić, 2009, сOр. 192).

19 „...са не@околеLљивом @рисOојношћу о9:овара на @иOања :осOију: ’Да, :о-
с@о9ине’, ’Не, :ос@о9ине’, ’Ја се на9ам, :ос@ођо’, ’НећеOе ми замериOи, ако’,
’Бојим се 9а ћу вас разочараOи, али..’“ (Selenić, 2009, сOр. 192). СрLи су Lили
за@ре@ашOени оваквим @онашањем 9еOеOа, ње:овом Дру:ошћу. 
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није смеOало, @ошOо је Михајло Lио је9но @рисOојно и о9:оворно
9еOе. Иако је Михајло Lио њен Lе: о9 Дру:осOи, јер је са њим мо-
:ла :овориOи ен:леским језиком, ова @ожрOвована мајка Lила је
свесна важносOи и оно: 9ру:о: (ср@ско:) и9енOиOеOа, који је Ми-
хајло носио у сеLи, @а :а је учила 9а је ср@ски ње:ов маOерњи је-
зик, јер је он СрLин.

Ка9а је @ошао у школу, Михајло је све више осећао Oу своју Дру-
:осO. По@уO сво:а оца и он ће 9оживеOи @о9смех у сре9ини која је
за ње:а Lила сOрана. Је9ном @риликом је изјавио мајци 9а мрзи
шOо је риђокос. Свако9невно је Oр@ео @онижења и увре9е о9 сOра-
не својих вршњака. ЕлизаLеOа :а је је9ном @риликом @усOила 9а
се 9окаже међу Ср@чићима. Дозволила је 9а ризикује со@сOвени
живоO у реци и Oако о9Lрани своје „ср@ско јунашOво“, јер је схва-
Oила 9а „Lео меџу њима црнима, не:ован меџу њима сировима
[...] мора се осечаOи као Oуџин“ (Selenić, 2009, сOр. 221). „Чињени-
ца 9а у сеLи носи ср@ску и ен:леску крв оOвара 9илему може ли
се у живљењу самом @о9је9нако снажно изнеOи OереO и је9не и
9ру:е кулOуре“ (Вујисић, 2015, сOр. 233). То шOо је :оворио 9ва је-
зика (ср@ски и ен:лески) и шOо је имао 9ва имена (Михајло и
Мајкл) у живоOу ће му 9онеOи само несрећу. ЗLо: Oо:а ће 9о само:
краја мораOи 9а Lира сOрану, неће ус@еOи 9а из:ра9и и9енOиOеO
који Lи му омо:ућио 9а Lу9е @рихваћен у својој сре9ини. Ње:ову
не@ри@а9носO ће @оOвр9иOи и СOеван, који се и сам у живоOу са
Oиме Lорио, речима: „...сироOо наше че9о не @ри@а9а ни:9е и ни-
коме на чиOавом свеOу“ (Selenić, 2009, сOр. 349). 

Иако се ње:ов оOац, @риликом Lоравка у Ен:леској, Oру9ио 9а
Lу9е 9ру:ачији, Михајло је уложио све своје сна:е 9а се укло@и
међу СрLе, 9а искаже свој ср@ски и9енOиOеO. У је9ном моменOу је
о9лучио 9а @о сваку цену Lу9е као и сви осOали Ср@чићи. О9Lијао
је 9а :овори ен:лески, свира флауOу, 9а и9е на часове француско:
и јахања, 9а се оLлачи @о ен:леској мо9и, @реLацио се у 9ру:у
школу, сOекао нова @ријаOеље, све из @оOреLе 9а сакрије своје ен-
:леско @орекло, 9а Lу9е оно шOо никако није мо:ао LиOи. У мо-
менOу ка9а је изашао из ЕлизаLеOино: окриља, СOеван је осеOио
9а и он има мо:ућносO 9а му се са9а @риLлижи и 9оживи :а као
сво:. МеђуOим, СOеван није схваOао 9а ће оOуђеносO између ње:а
и ЕлизаLеOе, њихова некомуникација и неразумевање, 9овесOи
Mихајла 9о руLа @ро@асOи. У Oра:ању за и9енOиOеOом,20 Михајло

20 „Доживљај и9енOиOеOа је у нормалним @риликама несвесOан [...], а ако @оч-
немо 9а се @иOамо ко смо, [...] Oо је @оуз9ан знак конфузије или кризе и9ен-
OиOеOа“ (Erikson, 2008, сOр. 9). А9олесценOи су Oи који се чесOо @иOају ко су. 
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се окреће о9 својих ро9иOеља и @осOаје Дру:о у о9носу на њих.
Мајку ви9и као је9ини извор својих @аOњи и Oо:а шOо је неукоре-
њен у со@сOвени еOнос. У жељи 9а @осOане 9ео колекOива, али и у
жељи 9а @ривуче очеву @ажњу за којом је Oолико жу9ео, он у
кућу @очиње 9а 9ово9и мла9е @арOизанске акOивисOе које је СOе-
ван ви9ео као „Хуне и Визи:оOе“.21 Он Oиме о9Lацује и своју кла-
сну @ри@а9носO и Oру9и се 9а Lу9е Дру:и унуOар со@сOвене @оро-
9ице. Усле9 неразумевања Дру:о:, мла9и акOивисOи унишOавају
све шOо је вре9но у њиховом малом „заLрану“ и „зазиру о9 Ми-
хајла у@ркос ње:овом Oру9у 9а своју Lелу кожу @ре9сOави као
Oамно@уOу, исOовеOну са њиховом“ (Selenić, 2009, сOр. 283). Коли-
ко :о9 желео 9а Lу9е @рихваћен о9 своје сре9ине, 9а јој @ри@а9а,
он осOаје Дру:и ма :9е оOишао, коме :о9 се @риклонио.

НеOр@ељивосO @рема мајци Lила је све већа. ЗаOо СOеван, не
знајући 9а се Михајло @ријавио за о9лазак на Сремски фронO, из-
:овара реченицу на ен:леском22 којом @осOаје верLални „синоу-
Lица“: „Волео Lих 9а си мрOав!“ (Selenić, 2009, сOр. 323). У:ле9ав-
ши Lес@омоћан @о:ле9 сво:а сина, у СOевану @очињу 9а навиру
@иOања Lез о9:овора: 

 „Да ли је ниO нашу @оро9ичну, кроз муOна Oурска и аусOријска вре-
мена @ро9енуOу, рђа ен:леска на је9ном месOу разјела и @рекину-
ла? Да ли ср@ска со и ен:леска Lаза @омешани киселину оOровну
@роизво9е? [...] Или је 9ошло време синова Lез очева и мајки, време
очева Lез насOављача?“ (Selenić, 2009, сOр. 329).

21 СOеван је мла9е @арOизанске акOивисOе ви9ео као варваре који су је9ним 9р-
ским у@а9ом освојили њихов свеO и мало @о мало :а урушавали. „У@оOре-
Lом Oермина 'варварин' у о9носу @рема Дру:ом (хеOеро-слика), ауOо-слика
9оLија @озиOивну коноOацију, чиме се за9оLија ауOориOеO на9 именованим
'варварином'“ (Живанчевић Секеруш, 2009, сOр. 24).

22 СOеван је чесOо у књизи корисOио циOаOе изречене ен:леским језиком. Он
корисOи сOрани језик за нешOо шOо му је сOрано, узнемирујуће, за нешOо о9
че:а жели 9а се о:ра9и, за Дру:осO. Дејви9 А. Норис смаOра 9а изрази на ен-
:леском @ре9сOављају 9ру:осO у кулOурном живоOу. Он @ре9сOавља Oуђи си-
сOем вре9носOи, све шOо није ср@ско. „На Oај начин, ње:ово осећање нацио-
нално: и9енOиOеOа 9ефинисано је на OексOуалном @лану кроз не:аOивну
асоцијацију са ен:леским језиком“ (Норис, 1993, сOр. 93).

Они имају @оOреLу 9а @ри@а9ају колекOиву, 9а се са неким и9енOификују.
Уколико су 9еца не@рихваћена о9 сOране неке :ру@е, она Lирају не3а�иван
и�ен�и�е�. То је случај и са млађим Ме9аковићем. У жељи 9а Lу9е @рихва-
ћен, он :ура о9 сеLе своје ро9иOеље (у њима ви9и кривце за свој несрећни
@оложај) и @рихваOа мо9ел @онашања који се коси са свим оним шOо @ре9-
сOавља ње:ове ро9иOеље, а самим Oим и ње:а.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (1)/2017

110 ЈОВАНА Н. БАНДИЋ

Он је желео 9а Михајло Lу9е насOављач ње:ове лозе, 9а насле9и
оно најLоље шOо му је о9 @ре9ака23 намењено, 9а Lу9е Lољи о9
ње:а. Али, ниO која је @осOојала – @рекинуOа је, јер је Михајло сво-
је наслеђе 9оLио о9 мајке Ен:лескиње. Михајло :ине на Сремском
фронOу. Према речима Сање Мацуре, @рисусOво 9веју кулOура и
менOалиOеOа уOицало је ауOо9есOрукOивно на мла9о: Михајла.
„Он је Дру:и самом сеLи, 9ошљак :9је :о9 9а се @ојави, из9војен,
9ру:ачији и нејасан сваком мо:ућем окружењу, а Oо је у@раво оно
шOо :а о9во9и у смрO“ (Мацура, 2006, сOр. 352).

Након Михајлове смрOи „живели су мрOви“, уко@ани у својој
ле9еној :роLници. О9сечени о9 свеOа они @окушавају 9а сOворе
свој свеO илузија Oако шOо се окружују само оним сOварима које
их враћају у је9но време које је 9авно ишчезло. Роман се заврша-
ва LајковиOом сценом ис@ијања чаја (Lели сOолњак, ен:лески
@орцелан и среLрни чајник) и @озив на чај исказан ен:леским је-
зиком: „Some more tea, Stevan?“ (Selenić, 2009, сOр. 358). Сцена која
као 9а је измешOене из романа Алиса у земљи чу�а, а не сцена из
Селенићево: романа који је Oу 9а нам укаже на различиOосOи
(Дру:осOи), које ни љуLав не може 9а @ремосOи. Сви јунаци ово:а
романа носиоци су о9ређених кулOуролошких разлика (оних ви-
9љивих :олим оком или оних скривених, које само они мо:у 9а
с@ознају), које у великој мери кроје су9Lину сваком @оје9инцу,
али се не 9ају искорениOи јер су Oу 9а свакоме о9 њих @руже оно
мало сOечено: национално: и9енOиOеOа (ПанOић, 2004, сOр. 15).

СлоLо9ан Селенић је у роману Очеви и оци, @риказујући сусреO
Lалканске и ан:лосаксонске кулOуре, указао на @о:ле9е Дру:их
којима је Балкан 9у:о Lио изложен. По:ле9и @рошарани сOереOи-
@има о Lалканској кулOури @осле9ица су 9искурса колонијалних
евро@ских сила које су на јужно евро@ско @олуосOрво :ле9але као
на ОријенO. Ти сOереоOи@и су јасно ви9љиви и у овој књизи кроз
ЕлизаLеOина @исма у@ућена @ријаOељици, а у којима је изразила
анимозиOеO @рема свему шOо је за њу имало коноOацију „оријен-
Oално:“, али и кроз све9очења мла9о: Ме9аковића о свим оним
@о:ле9има @уним @о9смеха, који су :а @раOили на сваком кораку
@ошOо се оOиснуо у Ен:леску. Поро9ична 9рама, чији су акOери
@ри@а9ници ен:леске и ср@ске кулOуре, @ослужила је @исцу 9а
@рикаже @оOешкоће које се јављају @риликом сусреOа заје9ница

23 Ка9а :овори о Oра9ицији и наслеђу, Марија То9орова казује 9а ови @ојмови
@о9разумевају „@реношење знања и и9еја с :енерације на :енерацију.“ И 9а
су @овезани са „и9ејом @ошOовања и оLавезе @рема @рецима“ (Тоdorova,
2006, сOр. 22). 
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чије разлике :ра9е не@ремосOиве кулOурне @ре@реке, али и 9а
укаже на нео@хо9носO 9ијало:а различиOих кулOура.
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SUMMARY IMAGE OF THE OTHER IN THE NOVEL 
FATHERS AND FOREFATHERS BY SLOBODAN SELENIĆ

The subject of interest of this paper is the imagological view of the
novel Fathers and Forefathers by Slobodan Selenić. The story is based
on the crossing of the two cultures (the Balkan and the Anglo-Saxon),
whose insurmountable differences bring drama into family relation-
ships. As typical examples of their ethnos, Elizabeth and Stevan
Medaković, create images of themselves and of the Others. As they
are not ready to overcome certain stereotypes based on ethnos, and
as the fear of losing the national identity is even stronger than love,
they fail to adapt and to fully embrace the Otherness. Due to his need
to overcome the differences between himself and the surroundings,
Mihajlo, the youngest member of the Medaković family, becomes the
Other as opposed to his family and consciously goes into death, just
to prove his nationality, that he is the same as they are.

KEYWORDS: imagology, cultural misunderstanding, stereotypes, national identi-
ty, the image of the Other.
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Е@ска @есма је @оеOска @рича у @есми – @оеOска @рича о исOориј-
ским 9о:ађајима и исOакнуOим личносOима, значајним @ојава-
ма, која у основи реално слика @рошлосO, схваOања, Oежње и же-
ље наро9а. У е@ској @есми јунак може све „јунак може 9а ро�и и
своје ро9иOеље ако му они @рави нису @о мери“ (Зуковић, 1995,
сOр. 29). Вишевековна LорLа @роOив освајача, роLовање, усOанци
јесOе са9ржина и исOорије ср@ско:а наро9а, а и моOивска сOрук-
Oура наших наро9них е@ских @есама. Наро9но сOваралашOво је-
сOе неисцр@ан извор Oра:ања, који чара, али и на@аја сазнањима
која ну9и.

Пре:ле9 лиOераOуре о наро9ној е@ској @есми, шOо је и циљ на-
ше: исOраживања, разврсOали смо у Oри оLласOи:

– исOорија насOанка е@ских @есама;
– књижевно-Oеоријска размаOрања наро9не е@ике и књижев-

не криOике;
– меOо9ичка инOер@реOација е@ских @есама. 

Пре не:о шOо 9амо @ре:ле9 9ела из ових оLласOи, нео@хо9но је
на:ласиOи 9а мно:а 9ела са9рже @рожеOе елеменOе више оLла-
сOи, чесOо их је немо:уће вешOачки о9војиOи, јер се међусоLно
@рожимају, 9о9ирују и је9на 9ру:у на9о:рађују.

ИСТОРИЈА НАСТАНКА ЕПСКИХ ПЕСАМА

Е@ска @оезија се не @ојављује увек, нема је ко9 свих наро9а и у
свим временима ка9а је усмена кулOура 9оминирала. За @осOоја-
ње и о9ржавање е@ске @есме „@оOреLне су @осеLне 9рушOве-
но-исOоријске околносOи“ (ДереOић, 1990, сOр. 56). Е@ска @есма се
@ојављује само ко9 о9аLраних наро9а, јер може, @рема Мицкије-
вичу, 9а @оникне само у наро9у који је имао своју 9ржаву и који
о9и:равши велику уло:у @ресOаје 9а @осOоји или коме је осOала
само ус@омена, само @есма. Ср@ској е@о@еји својсOвена је и9еја
@оO@уно: жрOвовања, 

„која је у сушOини само исOорија великих несрећа, великих @ораза.
Тријумф је на неLесима, а на земљи @есник захOева само славу сво:
јунака“ (Мицкијевич, 1972, сOр. 152). 

Е@о@еја за@раво насOаје он9а ка9а се човек налази у сиOуацији у
којој је немоћан, за који наиз:ле9 нема решење, јер @роLлем на9-
расOа ње:ове сна:е, а у@ркос Oоме он не жели 9а се @ре9а већ за-
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Lацује :лаву :оре, узима у руке :усле и своју Lол Oранс@онује у
@есму. 

„ЗаOо је е@ска @оезија (е@о@еја и е@ска @есма) насOајала у @ерио9и-
ма ка9а је наро9у и 9рушOву @реOила нека унишOавајућа о@асносO,
а није не:ована у е@охама си:урносOи, о@Oимизма и сна:е“ (Жив-
ковић, 1994, сOр. 122). 

Као Oакво 9ело, е@ска @есма @ривлачи и научнике и умеOнике 9а
оOкрију, 9а исOраже њене 9уLине, њене ле@оOе.

У оквиру оLласOи која се Lави @роучавањем Ис�орије нас�анка
е4ских 4есама исOакли Lисмо 9ела сле9ећих ауOора: Живо� и ра�
Вука С�ефановића Караџића, ЉуLомира СOојановића (1924), Пос�а-
нак и развој наро�не књижевнос�и, Војислава Ђурића (1954), Наша
наро�на е4ика, Томе МареOића (1966), Вуков 4евач Саво Ма�ов Мар-
�иновић, ЉуLомира Зуковића (1982), Почеци ин�ересовања за наше
наро�не 4јесме у руској књижевнос�и, Лука Шекара (1982), Прису-
с�во ср4скохрва�ско3 усмено3 4есниш�ва у с�раним кул�урама —
У4оре�на ис�раживања, МуниLа Ма:лајлића (1983), Наша наро�на
4оезија 4ре� евро4ском јавношћу, Николе Ковача (1983), Е4ске наро�-
не 4есме у Ле�о4ису Ма�ице ср4ске, Мио9ра:а МаOицко: (1985), О
нашем усменом 4јесниш�ву, ЉуLомира Зуковића (1985), Гр3уревач-
ка шље4ица, ЉуLомира Зуковића (1986), Кра�ка ис�орија ср4ске
књижевнос�и: за ђаке и нас�авнике, Јована ДереOића (1990), Пре�ро-
ман�ичарска схва�ања наро�не 4оезије Ал7ер�а Фор�иса, Мирјане
Дрн9арски (1991), Ис�оријски краљ Марко и е4ски краљ Марко, Љу-
Lомира Зуковића (1995), Био3рафије е4ских јунака Снежане Самар-
џије (2008), Ср4ске наро�не е4ске 4есме и 7ала�е/ из7ор и 4ро4ра�ни
�екс�ови На�а Милошевић-Ђорђевић, На9е Милошевић-Ђорђевић
(2001), Ис�орија ср4ске књижевнос�и за �ецу и мла�е, Mиомира Ми-
линковићa (2014).

Књи:а која је из оLласOи исOорије књижевносOи, а која се из-
9ваја @о свом @рисOу@у јесOе књи:а Пракосово: Словенски и ин�о-
евро4ски корени ср4ске е4ике, ака9емика Алексан9ра Ломе, а коју је
из9ала Ср@ска ака9емија наука и умеOносOи 2002. :о9ине у Бео-
:ра9у. Кованица Пракосово 

„означава јуначке @есме о Lоју на Косову у оLлику у којем су оне
@осOојале – Lоље речено, мо:ле @осOојаOи – у 9оLа не само @ре њи-
хових најранијих за@иса и не само @ре још ранијих @осре9них све-
9очансOава о @осOојању и развиOку косовске е@о@еје и ле:ен9е, не-
:о и @ре само: исOоријско: 9о:ађаја о којем Oе @есме :оворе – LиOка
између СрLа и Турака на Косову @ољу на Ви9ов9ан 1389. :о9ине“
(Лома, 2002, сOр. 7). 
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СрLи су и @ре 1389. @осе9овали е@ску Oра9ицију о великом Lоју са
о9ређеним :лавним ликовима и моOивима, која је 9о Oа9а Lила
везана за неку 9ру:у, ранију конкреOну LиOку и њене учеснике 9а
Lи Oа9а, @о9 снажним уOицајем велико: и су9Lоносно: сукоLа
СрLа са Турцима, 9оживела своју нову и 9ефиниOивну исOоријску
конкреOизацију (Лома, 2002).

Књи:а која се налази између оLласOи исOорије књижевносOи и
књижевно-Oеоријских размаOрања јесOе књи:а Ра9осава Ме9ени-
це Бановић С�рахиња у кру3у варијана�а и �ема о невери жене у нашој
наро�ној е4ици, оLјављена 1965. :о9ине у Бео:ра9у (САНУ). Ова ве-
лика сOу9ија Ра9осава Ме9енице сасOоји се из 9ва 9ела који су ис-
Oовремено и @о9наслови књи:е, Бановић С�рахиња у кру3у варија-
на�а и Тема о невери жене у нашој наро�ној е4ици. У уво9ном 9елу
Ме9еница је 9ао @о@ис 9ва9есеO 9ве њему @ознаOе варијанOе @е-
сме Бановић С�рахиња. Прво @о:лавље које се назива О7ра�а 4ре�-
ме�а кроз варијан�е, ауOор је @о9елио у Oри 9ела, @рема оLласOи-
ма у којима су варијанOе нађене. Тако @рви ску@ чине јужно9ал-
маOинске варијанOе, заOим варијанOе нађене у Срему, Славонији
и Посавини, 9ру:е маке9онске, а Oрећу варијанOе за@исане сa
херце:овачко-црно:орско:а Oерена – 9инарске варијанOе. 

Књи:а Змај Дес4о� Вук – ми�, ис�орија, 4есма ауOора Љиљане
Пешикан-ЉушOановић, оLјављене 2002. :о9ине у Новом Са9у
(МаOица ср@ска) @ри@а9а оLласOи исOорије књижевносOи и Oео-
рије књижевносOи. Основни за9аOак ово: ра9а јесOе ис@иOивање
о9носа е@ско: и исOоријско: живоOо@иса Вука Гр:уревића
Бранковића који Lи најо@шOије :ле9ано, OреLало 9а на конкреO-
ном маOеријалу освеOли мо:уће о9носе наро9не @есме, исOорије
и миOа. АуOор је @оказао колико у оLликовање @есничко: лика
Змаја 9ес@оOа Вука улазе исOоријске чињенице, а колико 9омен
разноликих веровања – миOа. СOа@ање исOоријских елеменаOа и
змајевиOо: живоOо@иса формирали су лик Вука Гр:уревића
Бранковића са сле9ећим каракOерисOикама: 

„наO@риро9но @орекло и чу9есно рођење, скривање 9еOеOа, уLрза-
но о9расOање, сOицање коња (оружја), @рво јунашOво, освеOа за зло
нанеOо оцу и сOрицу или храниOељу, жени9Lа ско@чана са савла9а-
вањем @ре@река или @реласком :ранице ово3 и оно3 свеOа, @оLе9а
на9а 9емонским не@ријаOељем, смрO зLо: нарушавања OаLуа зма-
јевских Lеле:а или њихово: унишOавања“ (Пешикан-ЉушOановић,
2002, сOр. 207).
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КЊИЖЕВНО-ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА 
НАРОДНИХ ЕПСКИХ ПЕСАМА И КЊИЖЕВНА 
КРИТИКА

У оLласOи Књижевно-�еоријских разма�рања НАРОДНИХ ЕПСКИХ ПЕСА-
МА и књижевнe кри�икe из9војићемо сле9ећа 9ела @оређана хро-
нолошки: Муж на сва�7и своје жене Ра9осава Ме9енице (1934), Де-
лија-�евојка Ра9осава Ме9енице (1938), О3ле�и из књижевнос�и,
Бо:9ана По@овића (1968).

ПосеLно исOичемо књи:у Ср@ска књижевносO у књижевној
криOици – Наро�на књижевнос�, коју је @рире9ио Вла9ан Не9ић
(1972), а која је својеврсни зLорник чланака, о:ле9а, рас@рава, мо-
но:рафија, @ре:ле9а, криOика на Oему наше усмене књижевно-
сOи. У овој књизи наилазимо на 9ела која из9вајамо @о свом ква-
лиOеOу и значају: Вијес�и о наро�ним 4јесмама, ТврOка ЧуLелића
(1972), Из 4ре�3овора ср4ским 4јесмама, Вук СOефановић Караџић,
Наро�не ср4ске 4јесма саку4ио и на свије� из�ао Вук С�ефановић Кара-
џић, Јаков Грим (1972), Муракова Хасана3иница, Крешимира Гри:о-
ријевића (1972), Ср4скохрва�ска јуначка 4есма, Герхар9а Гезмана
(1972), О�ка� 4очиње наше е4ско 4евање, СвеOозара МаOића (1972),
Песме �у3о3 с�иха, Павла По@овића (1972), Ср4ска е4ска 4оезија, А9а-
ма Мицкјевича (1972), Наро�на 4есма, Бранка Лазаревића, Хумор и
�ра3ика, Војислава Ђурића, Косовска ле3ен�а, Павла По@овића,
Смр� мајке Ју3овића, СвеOомира РисOића, О 4осле�њим с�иховима
4есма Бановић С�рахиња, Бо:9ана По@овића (1972), Не�ко 7јеше
С�рахинићу 7ане, Хенрика Барића (1972), Бановић С�рахиња у кру3у
варијана�а, Ра9осава Ме9енице (1972), Орање Краљевића Марка, Ра-
9ована Самарџића (1972), С�арији слој 4есама о ускоцима, Ра9миле
Пешић (1972), Циклус осло7ођења Црне Горе, Павла По@овића (1972),
О 4евачима ср4скохрва�ских наро�них е4ских 4есма �о краја XVIII
вeка, Ви9а ЛаOковића (1972), Фили4 Вишњић, Вла9ана Не9ића
(1972), С�арац Милија, ПеOра БакоOића (1972), Тешан По�ру3овић,
Вла9ана Не9ића (1972), Е4ски 4евач, АлLерOа Б. Лор9а (1972), Уо4ш-
�авање у јуначкој е4ици, Ви9а ЛаOковића (1972), Појам с�илизације у
наро�ној е4ици, Максимилијана Брауна (1972), Ранија и новија наука
и Вукови 4о3ле�и на наро�ну е4ику, Николе Банашевића (1972). Из-
9вајамо и Усмену књижевнос� као умје�нос� ријечи Маје Бошко-
вић-СOули (1975), Основна 4и�ања у 4роучавању е4ских наро�них 4је-
сама ју3ословенских наро�а, Ђенане БуOуровић (1977), Теме несре�-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (1)/2017

118 СНЕЖАНА С. ЛАКЕТА

них су4ружника и ојађених ро�и�еља у муслиманској 7ала�и, МуниLа
Ма:лајлића (1982), Наро�ну књижевнос�, Ра9миле Пешић и На9е
Милошевић-Ђорђевић (1984), Ин�екс мо�ива наро�них 4есама
7алканских Словена, Бранислава КрсOића (1985), Фолклорне �еме,
Војислава Максимовића (1985), Косовска е4ика, На9е Милоше-
вић-Ђорђевић (1990), Нека размишљања о нашој наро�ној књижевно-
с�и, ХаOиџе Крњевић (1991), Теорију књижевнос�и са �еоријом 4и-
сменос�и, Дра:ише Живковића (1994), Теорију књижевнос�и, Ива
ТарOаље (1998), Јунаци и маске, Бошка Сувајџића (2005), Теорију
књижевнос�и, ПеOра Милосављевића (2006), Певач и �ра�иција, Бо-
шка Сувајџића (2010), Ср4ска наро�на књижевнос�, Вла9имира Бо-
вана (2013).

ПосеLно из9вајамо 9ело ЖИВА реч: з7орник у час� 4роф. �р На�е
Милошевић-Ђорђевић, чији су уре9ници Мирјана ДеOелић и Сне-
жана Самарџија. ЗLорник је оLјавио Балканолошки инсOиOуO
Ср@ске ака9емије наука и умеOносOи 2011. Навешћемо ра9ове
који се о9носе на наро9ну е@ику: Смр� Мајке Ју3овића: варијан�е,
реце4ција и мо3ућнос�и �умачења Соње ПеOровић, Косовка �јевојка –
�екс�, кон�екс� и жанровске им4ликације 4есме Зоје Карановић, О�
жр�ве �о 4ешкеша функције �арова и �аривања у усменој књижевно-
с�и Снежане Самарџије, Ср4ска е4ика као слика или 7е3 из наше
ис�орије СвеOозара Кољевића, „БОЛАНИ ДОЈЧИН“ – Пу�еви 3енезе и мо-
�ификација 4евања о суко7у „7олано3“ јунака с Ара4ином Ли9ије Де-
лић, Е4ски мо�ив ро4с�ва и ње3ове формуле Мирјане ДеOелић, Певач
и 4о�земни �окови �ра�иције Бошка Сувајџића, Наро�не умо�ворине
са Косова и Ме�охије између �ревних сим7ола и очувања и�ен�и�е�а
ВаленOине ПиOулић, Је ли мајка ро�ила јунака? Функција за�очника
у е4ским наро�ним 4есмама Данијеле ПеOковић. 

Је9но о9 @иOања која се мо:у из9војиOи, а која @ри@а9ају оLла-
сOи КЊИЖЕВНО-ТЕОРИЈСКИХ РАЗМАТРАЊА јесOе: Да ли се у мношOву на-
ро9них @есама може усOановиOи ре9, Oачније на@равиOи је9ин-
сOвена сисOемаOизација? Најје9носOавнија класификација јесOе
она која 9ели е@ске @есме @о 9ужини сOихова: на Lу:аршOице (@е-
сме 9у:о: сOиха) и @есме краOко: сOиха (9есеOерац).

Дру:а класификација јесOе класификација Вука Караџића, @ре-
ма времену о којем @евају: @есме о најсOаријим временима, @е-
сме о сре9њим временима и @есме о најновијим временима. Нај-
више @роLлема исOраживачима за9авале су @о9еле @о OемаO-
ским циклусима, јер су Lројне Oеме о којима @евају е@ске @есме.

Вла9имир Бован (Бован, 2013) 9ао је класификацију у којој @е-
сме нај@ре 9ели на 9ве целине: на @ри@ове9не и јуначке. После
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ове @рвосOе@ене @о9еле сле9е @о9еле @ри@ове9них на жанрове:
Lајке у сOиховима, ле:ен9е у сOиховима, Lала9е у сOиховима и
новеле у сOиховима. Јуначке @есме 9ели на OемаOске циклусе:
@реOкосовске, косовске @есме, @есме о Краљевићу Марку, @око-
совске @есме, @есме о хај9уцима, о ускоцима, о муслиманским
јунацима, о ослоLођењу Црне Горе, о ослоLођењу СрLије.

За разлику о9 ње:а ПеOар Милосављевић (Милосављевић, 2000)
смаOра 9а изрази @ри@ове9не и јуначке нису нај@рецизнији, јер
„и јуначке @есме су @ри@ове9не; оне @ри@ове9ају о јуначким, о9-
носно исOоријским 9о:ађајима и @ојавама“ (Милосављевић, 2000,
сOр. 274). Овај ауOор @есме 9ели на неисOоријске и исOоријске, Oј.
на @есме чија се зLивања не мо:у @осOавиOи у о9ређени исOориј-
ски конOексO и оне које Oакав конOексO имају.

Миливоје Урошевић (Урошевић, 1980) за9ржава @о9елу Вука
Караџића уз Oерминолошке измене, с Oим шOо и он разликује не-
ис�оријске 9есеOерачке @есме и ис�оријске наро9не @есме. Неи-
с�оријске @есме и @оре9 Oо:а шOо не @евају о исOоријски @озна-
Oим личносOима или 9о:ађајима @реносе 9ух времена @ерио9а у
којем су насOале, је9ина је разлика у о9носу на ис�оријске @рема
Миливоју Урошевићу шOо у њима има мно3о мање херојике. Не-
ис�оријске 9есеOерачке @есме 9ели на Lала9е, Lајке, ле:ен9е и
@ре9ања и новеле. У наро9не Lала9е он сврсOава Хасана3иницу,
Бра� ку4ује сес�ру, Пре�ра3 и Нена�, Јела у�овица, Љу7а Мало3 Ра�оји-
це, Жени�7а Милића 7арјак�ара, Смр� Омера и Мериме, Смр� Ивана и
Јелине, Заручница Лазе Ра�ановића, Нахо� Симеун, Мајка крвница, Не-
срећна 7е3овица. Наро9не Lала9е су „@есме са е@ском фаLулом, али
је фаLула @рожеOа лирским изливима и на9евена 9рамском на-
@еOошћу. О9 е@ске @есме разликује се з:уснуOошћу фаLуле“ (Уро-
шевић, 1980, сOр. 200). Бајке у сOиху су неисOоријске е@ске @есме у
којима су @рема мишљењу Миливоја Урошевића о@евани моOи-
ви @ро:ањање невиних и нејаких. У Lајке сврсOава сле9еће @есме:
Јован и �ивски с�арјешина, Невјера љу7е Грујичине, Змија мла�ожења,
Секула се у змију 4ре�ворио, Царица Милица и Змај о� Јас�ре4ца. Међу
неисOоријске @есме, Урошевић је сврсOао ле:ен9е2 и @ре9ања,
најчешће рели:иозно: или морално: са9ржаја: Свеци 7ла3о �ијеле,
Бо3 ником �ужан не ос�аје, О3њена Марија у 4аклу, Ђакон С�еван и �ва
анђела, Кумовање Грчића Манојла, Како се крсно име служи. И на кра-

2 „У :оOово свим Oим @есмама сOари моOиви @реливени су хришћанским
схваOањима и веровањима. Је9на о9 LиOнијих о9лика ових @есама је не9о-
сOаOак херојике“ (Урошевић, 1980, сOр. 216).
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ју, у неисOоријске е@ске @есме Урошевић је сврсOао и новеле3: О7је
жене 7оље о� мужа, У �ра3ом је највеће 4оуз�ање, По�мићена с о7је
с�ране, Хајка А�ла3ића и Јован 7ећар. За разврсOавање ис�оријских
наро9них @есама Миливоје Урошевић 9ржи се Вукове @о9еле на:
Песме јуначке најс�арије, Песме јуначке сре�њијех времена и Песме ју-
начке новијих времена.

Наше мишљење, са ас@екOа меOо9ичке инOер@реOације наро9-
не е@ске @есме, jeсOе 9а је нај@рила:ођенија @о9ела на циклусе
зLо: OемаOско: оLликовања насOавно: са9ржаја у насOавним @ла-
новима и @ро:рамима.

МЕТОДИЧКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НАРОДНИХ 
ЕПСКИХ ПЕСАМА

Часови на којим се инOер@реOирају наро9не @есме су и сами
умеOничка 9ела. Овакав @рисOу@ наро9ним е@ским @есмама @ру-
жа и насOавнику и ученику не@ресушан извор и9еја, изазова, мо-
:ућносOи у исOраживању свих слојева наро9не е@ске @есме: зву-
чању, значењу, свео@шOом значењу, у:лу :ле9ања, @оза9ини.

ОLласO МеOо9ичке инOер@реOације е@ских @есама оLје9ињује
елеменOе сOрукOуре е@ске наро9не @есме: OемаOику, моOиве, фа-
Lулу, сиже, ком@озицију, ликове, умеOничке @оруке, моOивацио-
не @осOу@ке. У инOер@реOацији наро9не е@ске @есме ученицима
основне школе 

„најLлижи је @осOу@ак инOер@реOације који @олази о9 основно: 9о-
:ађаја и ликова који у њему су9јелују. У@раво узLу9љива фаLула
(сисOем 9о:ађаја) највише @ривлачи @ажњу ученика 9ванаесOо:о-
9ишњака“ (Росан9ић, 1974, сOр. 45).

У оLласOи МеOо9ичке инOер@реOације е@ских @есама из9ваја-
мо 9ела: Наро�на књижевнос� у основној школи (ме�о�ичке основе)
Дра:уOина Росан9ића (1974), Ме�о�ика нас�аве ср4ско3 језика и
књижевнос�и, Милије Николића (1992), Ме�о�ичка ин�ер4ре�аци-
ја и нас�авно 4роучавање наро�но3 4есниш�ва, Милке Ан9рић (1997),
Ин�ер4ре�ације из књижевнос�и, СOанише Величковића и Јор9ане

3 У новелама су „чесOо о@евани разни о9носи у @оро9ици а најчешће разновр-
сне љуLавне з:о9е и нез:о9е. У овим @есмама нема Oешких за@леOа, живоO-
них 9илема и Oраума, личних Oра:е9ија или @оро9ичних каOасOрофа“ (Уро-
шевић, 1980, сOр. 225).



ПРЕГЛЕД ВАЖНИЈЕ ЛИТЕРАТУРЕ О ДЕСEТЕРАЧКОЈ НАРОДНОЈ ЕПИЦИ

СНЕЖАНА С. ЛАКЕТА 121

Марковић (2001), Нас�авно 4роучавање наро�них 4ри4ове�ака и 4ре-
�ања, Зоне Мркаљ (2008), Ликови е4ских наро�них 4есама – ис�ориј-
ско и 4ое�ско (ко�арски ускоци), Марије КлеуO (2008), Ин�ер4ре�а-
ција е4ске наро�не 4оезије у сре�њој школи, Биљане ПасOернак (2010),
Ме�о�ика нас�аве ср4ско3 језика и књижевнос�и, СOане Смиљковић
и Миомира Милинковића (2010), Ми�ски, 4ое�ски и ис�оријски
ас4ек� 4есме Смр� Марка Краљевића, Биљане Јовановић (2011),
Марко Краљевић и вила у све�лу о7ре�а 4релаза, Софија Рацков
(2012), Реч и музика е4ске 4есме о� синкре�изма �о 4еване 4оезије,
Данке Лајић-Михајловић (2013), Жени�7е косовских јунака у кру3у
варијана�а, ВаленOине ПиOулић (2013), Ис�раживачки за�аци у ин-
�ер4ре�ацији наро�них 4есама и 4рича у разре�ној нас�ави, Снежане
Марковић (2014), Ефека� савремене ин�ер4ре�ације наро�них е4-
ских 4есама на ус4ешнос� �умачења наро�них 4ословица, Снежане
ЛакеOа (2015), Школска ин�ер4ре�ација наро�не 4есме Марко Краље-
вић и 7е3 Кос�а�ин, Миомира Милинковића и Мирјане ЧуOовић
(2016) и Савремени 4рис�у4 ин�ер4ре�ацији наро�не е4ске 4есме
Марко Краљевић и 7е3 Кос�а�ин, Снежане ЛакеOе (2016).

У оLласOи меOо9ичке инOер@реOације акценаO OреLа сOавиOи
на моOивацију ученика, јер смисао савремено: @рисOу@а наро9-
ним е@ским @есмама „није 9а се ученицима сервирају :оOова
знања која ће они ре@ро9уковаOи, већ на@роOив 9а се ученик мо-
Oивише 9а @осOане акOивни учесник у насOавном @роцесу. Учи-
Oељ је 9ири:енO у својој учионици, он креира и @окреће @роцес
оLразовања“ (ЛакеOа, 2015, сOр. 330). Ученици ће, @о9сOакнуOи ис-
Oраживачким за9ацима, моOивисано @рисOу@иOи инOер@реOаци-
ји наро9не е@ске @есме. ИсOраживање ученика можемо усмери-
Oи на у@оOреLу речника Наро�на књижевнос� Ра9миле Пешић и
На9е Милошевић-Ђорђевић.

Наро�на књижевнос� Ра9миле Пешић и На9е Милошевић-Ђор-
ђевић (1997) јесOе књи:а која може 9а оLје9ини све Oри оLласOи
које се о9носе на наро9ну е@ику: ИсOорију насOанка е@ских @еса-
ма; Књижевно-Oеоријска размаOрања наро9не е@ике и књижевне
криOике; МеOо9ичку инOер@реOацију е@ских @есама. Овај речник
наро9не књижевносOи Lави се :рађом наше усмене књижевно-
сOи – шOо се може искорисOиOи @ри инOер@реOацији наро9не е@-
ске @есме. У речнику се налази „9осOа анализа @оје9иначних е@-
ских @есама које ће заје9но сOвориOи визију е@о@еје, али које @ре
све:а е:зисOирају саме @о сеLи“ (Пешић и Милошевић-Ђорђевић,
1997, сOр. 7). Речник @ре9сOавља и краOак, књижевно-исOоријски,
криOички и Oеоријски @рилаз :рађи наро9них е@ских @есама. 
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ЗАКЉУЧАК Пре:ле9 лиOераOуре о наро9ној е@ској @есми разврсOан је у Oри
оLласOи: Ис�орија нас�анка е4ских 4есама; Књижевно-�еоријска
разма�рања наро�них е4ских 4есама са књижевном кри�иком и Ме-
�о�ичка ин�ер4ре�ација наро�них е4ских 4есама. Дела о наро9ним
е@ским @есмама Oешко је разврсOаOи у @осеLне оLласOи, јер се ме-
ђусоLно @рожимају, @овезују, 9о@уњују. На основу 9аOо: @ре:ле-
9а лиOераOуре у овом ра9у можемо закључиOи 9а су најмање за-
сOу@љена 9ела из оLласOи Ме�о�ичке ин�ер4ре�ације наро�не
е4ске 4есме.

Свака наро9на е@ска @есма има нешOо само сеLи својсOвено,
нешOо не@оновљиво, је9инсOвено, Oако 9а зLо: Oо:а не @осOоје
Oачно уOврђени меOо9олошки, књижевно-Oеоријски, књижев-
но-исOоријски и меOо9ички @рилази е@ској @есми, Oачније не @о-
сOоји само је9ан начин, уOаLан @уO 9олажења 9о свеOа @есме, а
@осмаOрано са ас@екOа савремене реце@ције књижевно: 9ела,
свако о9 нас на Oим @уOевима @осOавља свој хоризонO очекивања
који се мења зависно о9 нас самих, зависно о9 саме @есме, зави-
сно о9 времена у којем ми живимо и времена у којем се @есма ро-
9ила, живела, живи и живеће. Књижевно 9ело OреLа 9а омами
чиOаоца, 9а :а заве9е Oако 9а му се увек са чежњом враћа, наро9-
на е@ска @есма Oо може. 
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INTRODUCTION

Advertisements represent a form of public (addresses anonymous
audience), one way communication about goods, services, causes,
ideas, organizations, etc., which is carried out through means such
as telephone, newspapers, magazines, radio, the Internet, etc., and
whose objective is “to change the thinking pattern (or buying
behavior) of the recipient, so that he or she is persuaded to take the
action desired by the advertiser” (Advertisement, n.d., Vestergaard
and Schroder, 1985, pp. 10, 13–14). In an attempt to attract a wide
range of consumers and influence their buying behavior, advertis-
ers employ a variety of linguistic strategies. A commonly used
strategy is covert communication, which means that advertisers
often choose to convey their communicative intention without
revealing the informative one. According to Tanaka (1994, p. ix),
“the distinction between the informative intention, the intention to
inform the audience of something, and the communicative inten-
tion, that is, the intention to reveal this informative intention, is
crucial in accounting for covert communication”. In addition to
influencing consumers’ buying behavior, covert communication
enables advertisers to deal with sensitive issues while “avoiding tak-
ing responsibility for the social consequences of certain
implications arising from advertisements” (Tanaka, 1994, p. 42).
This linguistic strategy clearly violates the Cooperative Principle
that is generally assumed to govern communication (Grice, 1975;
Yule, 1996). The Cooperative Principle, defined by Grice (1975, p. 45),
states the following: “Make your conversational contribution such
as is required, at the stage at which it occurs, by the accepted pur-
pose or direction of the talk exchange in which you are engaged”.
This means that there is a generally accepted unstated assumption
among the participants in interaction that their talk exchange is
based on truthful, clear and relevant utterances (Yule, 1996, p. 37).
In Tanaka’s (1994, p. 21) opinion, Grice formulated this principle in
order “to make the important claim that the speaker tries to meet
certain standards in communication, and that the hearer uses these
standards in deriving what the speaker intends to communicate”.
Advertisers exploit this principle in order to influence consumers’
interpretation of advertising messages and accomplish their goals
i.e. sell a product or a service. 
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This paper investigates the use of weasel claims as a form of covert
communication in advertisements in English and Serbian. The first
part offers the theoretical framework, i.e. definition and description
of this phenomenon based on contemporary dictionaries of English
language, and literature that deals with advertising language and
covert communication (Larson, 2012; Myers, 1994; Rudinow and
Barry, 2008; Schrank, 1988; Tanaka, 1994, etc.). The second part pre-
sents the results of the research that has been conducted on a corpus
of 100 advertisements in English and Serbian, taken from printed
and online sources, with the aim of illustrating various manifesta-
tions of weasel claims in the given languages and the ways in which
they create consumer behavioral patterns. Finally, the paper briefly
looks into the application of Grice’s Cooperative Principle in adver-
tisements from the corpus, with the aim of gaining more insight into
the process of interpreting weasel claims.

WEASEL CLAIMS: DEFINITION AND ORIGIN

Both Oxford Dictionary of English (2005) and Webster’s New Encyclopedic
Dictionary (1994) define weasel words or claims as a form of deliber-
ately vague, ambiguous, or misleading speech. Oxford Advanced
Learner’s Encyclopedic Dictionary (1993) and Collins English Dictionary
(1994) also provide information regarding their usage. According to
Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary (1993), weasel words
“reduce the force of what one is saying” and are “used when one
wishes to avoid committing oneself to a definite statement”, while
Collins English Dictionary (1994) states that such words or statements
are employed when a person wants “to avoid answering a question
clearly or to make someone believe something that is not true”.
Schrank (1988) observes that weasel words initially “appear sub-
stantial”, but upon closer look, they “disintegrate into hollow
meaninglessness”. They frequently occur in written or spoken dis-
course characterized by persuasive nature, such as advertisements
and political speeches.

The deceptive character of weasel claims is based on an
addressee’s inference that stems from his/her expectations associ-
ated with the conveyed message. Rudinow and Barry (2008, p. 317)
state that when the addressee hears or reads a message that contains
a weasel word, he/she tends to ignore it and focuses only on the
claim. For example, a lexeme help, one of the most frequently used
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weasel words in advertisements, is often found in phrases such as
“helps stop, helps prevent, helps fight, helps overcome, helps you feel, helps
you look”, i.e. advertised products help keep us young, help prevent cavi-
ties, help keep our houses germ-free and the like (Rudinow & Barry, 2008,
p. 317). The lexeme help means aid, assist (Rudinow & Barry, 2008, p.
317), and does not guarantee that the statement is true. However, the
recipients of a message interpret helps stop as stop and helps prevent as
prevent. This interpretation actually represents the desired result.
Therefore, as Rudinow and Barry (2008, p. 317) point out, “once help
is used to quantify a claim, almost anything can be said after it”.

Another frequently employed weasel word is virtually as in the slo-
gan For virtually spotless dishes nothing beats Cascade. Although virtually
means almost, recipients of the message tend to infer the meaning
that the product leaves the dishes spotless. According to Larson
(2012, p. 436), “if the product truly did the job it promises to do, the
word virtually would be irrelevant”.

Myers (1994, pp. 67–68), who investigated vague language in
advertisements, says that it is “worth distinguishing” ambiguity
“from another indeterminate use of meaning, in which no definite
meanings can be pinned down”, and which is found in the use of
words such as “quality, excellence, style, incomparable” and the like.
He (1994, p. 68) notices that such lexemes are particularly common in
advertisements for luxury goods and services. Schrank (1988), on the
other hand, associates them with advertisements for parity products
and concludes that “since no one superior product exists, advertis-
ing is used to create the illusion of superiority”. Therefore, it might
be noted that weasel claims are widespread in the advertising dis-
course in general, which will also be confirmed by the research that
follows.

As far as the origin of the term is concerned, various sources sug-
gest its relation to a weasel’s habit to suck out the content of the egg,
without seemingly breaking the shell (Collins English Dictionary, 1994;
Rudinow & Barry, 2008; Schrank, 1988; Weasel Word, n.d.; Webster’s
New Encyclopedic Dictionary, 1994). However, such weasel behavior
has not been confirmed by scientists (Weasel Word, n.d.). 

According to The Phrase Finder (Weasel Words, n.d.), some of
Shakespeare’s plays contain evidence which indicates that such
belief existed in the past – in Henry V (1598) Shakespeare wrote: The
weazel Scot Comes sneaking, and so sucks the princoly egg, and As You Like
It (1600), contains the following line: I can suck melancholy out of a song,
as a weazel sucks eggs.
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The first recorded use of the term weasel word dates back to 1900,
when it appeared in the article titled “Stained Glass Political Plat-
form” by Stewart Chaplin, which was published in The Century
Illustrated Magazine (Weasel Word, n.d.; Weasel Words, n.d.). 

THE RESEARCH: AIM AND METHODOLOGY

The research conducted in this paper is based on a corpus of 100
advertisements in English and Serbian that belong to the following
categories: cars, cleaning products, cosmetic products, drinks, food,
etc., and that have been used in various printed and online sources
from the year 2000 onwards. The advertisements in Serbian have
been taken from magazines such as Esquire, Gloria IN, Harper’s
Bazar, Lisa, Men’s Health and a video-sharing website You Tube,
while the advertisements in English have been found in magazines
such as Glamour, Seventeen, the website Ads of the World, which
represents a huge database of advertisements from all over the
world, and You Tube. As far as the corpus in Serbian is concerned, it
needs to be mentioned that the advertisements which refer to for-
eign products or services often represent a translation that has
sometimes undergone certain adaptations to a greater or lesser
degree, while the advertisements for the domestic products and ser-
vices represent the original messages. This observation needs to be
taken into account in the research, because it might affect the
results of the study. 

The aim of the analysis is to illustrate various manifestations of
weasel claims in both English and Serbian, compare their usage in
the given languages, and show how they covertly influence consum-
ers’ interpretation of a message and direct their behavior towards
the advertisers’ desired outcome (i.e. the purchase of a product or a
service). Therefore, descriptive and contrastive analyses have been
employed in the research. The first method has been used to
describe, categorize and interpret weasel claims, which can shed
light on the ways this linguistic device creates consumer behavioral
patterns. This part of the research is based on the descriptions and
classifications offered in Larson (2012), Mallery (n.d.), Schrank (1988)
and Vidaković (2008). It also briefly addresses Grice’s Cooperative
Principle (1975) with the aim of giving deeper insight into the inter-
pretation of the advertising messages. Contrastive analysis has been
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used to draw similarities and/or differences with regard to the use of
weasel claims in English and Serbian.

THE RESULTS OF THE RESEARCH

A very frequent manifestation of weasel claims comes in a form of
unspecified comparison, where the element that should serve as a
basis for comparison is left out. For example, when consumers read
the slogan Ford has a better idea, they do not know which other prod-
uct the advertised car is being compared to, and therefore cannot
measure the extent to which a certain feature has been improved,
i.e. one cannot measure better, if the starting point i.e. good is not
identified or defined. Making comparison requires the existence of
a reference point which, in this case, is omitted, and the resulting
statement is not as informative as it should be. This phenomenon is
illustrated by the examples taken from the corpus in English (exam-
ples 1– 8) and Serbian (examples 9–16).

1) Skin looks younger, healthier, more radiant. (Glamour)

2) Uplifting Results. Younger eyes in an instant. (Glamour)

3) Stand out with a brighter, bolder designer smile. (Glamour)

4) Rosier color. Creamier feel. (Glamour)

5) For healthier looking skin. (Glamour)

6) See brighter, smoother skin in just one week. (Glamour)

7) Bigger. More powerful and ready for action. 

(https://www.youtube.com/watch?v=gOImUeM36DA)

8) Fast just got faster. (Ads of the World) 

9) Jače delovanje na bore i čvrstinu kože u mesec dana. (Gloria IN)

10) Colgate Max White for Men. Za belje i sjajnije zube. (Men’s Health)

11) Vozite dalje. Živite bolje. (Men’s Health)

12) Mekana Lunarlon pena koja se nalazi u međuđonu učiniće da svaki tvoj
kontakt sa podlogom bude mekši i stabilniji. (Esquire)

13) Muzika nikada nije bolje zvučala. (Esquire)

14) Vode ovih karakteristika imaju bitnu ulogu u prevenciji i očuvanju zdra-
vlja. One omogućavaju bolju hidrataciju organizma, na taj način se naše
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telo alkalizuje i neutrališe negativne produkte metabolizma. (Lepota i
zdravlje)

15) DIS. Platićeš manje.

(https://www.youtube.com/watch?v=-wljynm_-6Y)

16) Traje 3x duže nego što ste očekivali. 

(https://www.youtube.com/watch?v=6HzbgKSOd4Q)

The underlined examples show that unspecified comparison is
used to reinforce the meaning of a message, i.e. to add the compo-
nent of superiority to an advertised product. For example, the use of
adjectives rosier and creamier in Rosier color. Creamier feel. implies the
improvement in colour and feel of the advertised makeup, while fur-
ther and better in the advertisement Vozite dalje. Živite bolje. (Eng.
Drive further. Live better.) suggest that the Renault servicing and
maintenance office helps drivers enhance their driving experience
and thus improve their lives. General expectation regarding the use
of comparative forms in advertisements (which require a basis for
comparison and imply the change for the better), as well as the
background knowledge (consumers know that advertisers cannot
compare their products or services to the competitive ones explicit-
ly) may eventually lead the consumers to think that the advertised
product (makeup) is a better choice compared to products of the
same category offered by other brands, while the consumers’ deci-
sion to have their car checked or serviced in the servicing and main-
tenance center is desirable, because it would not make sense to
decline an offer that promises a better driving and living experi-
ence. However, at the same time, these messages are vague because
there is no reference point which would inform the consumers of
the extent to which the improvement has been or will be made (i.e.
we cannot measure the improvement suggested by rosier, creamier,
further and better) or which brand the given product is compared to
so that the difference and benefits are made obvious. This phenom-
enon actually corresponds to the definition of weasel claims as a de-
vice used by communicators (advertisers in this case) to avoid
committing themselves to making definite statements (Oxford Ad-
vanced Learner’s Encyclopedic Dictionary, 1993). 

Schrank (1988) observes that “the only time better can be used is
when a product does indeed have superiority over other products in
its category or when better is used to compare the product with some-
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thing other than competing brands. An orange juice could therefore
claim to be better than a vitamin pill, or even the better breakfast drink”.
He (1988) also highlights a specific use of the superlative form best. In
his opinion, best should be interpreted as equal to in advertisements,
i.e. “best means that the product is as good as the other superior
products in its category”. Therefore, the use of this superlative form
in the advertisements Braid gives you the best protection at home and
on-the-go. (Seventeen); Najbolji izbor za vaše dete. (Eng. The best choice
for your child.) (Lepota i zdravlje); Najbolje rešenje za vaš pod. (Eng. The
best solution for your floor.) (Lepota i zdravlje) does not necessarily
guarantee that the advertised products are the best in their own cat-
egory. This is particularly the case when the superlative form is
accompanied by a hedging device, which “indicates that what we are
saying may not be totally accurate” (Yule, 1996, p. 38). For example,
in the advertisement Perhaps it’s not that strange that probably the best
air purifier in the world was created here (https://www.youtube.com/
watch?v=he0Kxis_Z2Q&t=55s), the claim of superiority has been
explicitly weakened by the hedge probably.

Weasel claims are frequently manifested through the use of num-
bers in a prepositional phrase. Such use of weasel claims can be
detected in the following examples taken from the sources in English
(examples 1–6) and Serbian (examples 7–10).

1) Starting at $22,500. (Glamour)

2) Mightiest protection for even the skin tightest. Up to 100% leak-free peri-
ods. (Glamour)

3) Brighten, whiten, freshen, and save up to 30% per load. (Glamour)

4) World's only body wash with fragrance touch technology. Touch your skin
to release fine fragrance for up to 12 hours. (Glamour)

5) Olay Total Effects fights 7 signs of aging. Reviving skin to look up to 10
years younger in 4 weeks. (Glamour)

6) The Tiguan. From only $ 24,999. 

(https://www.youtube.com/watch?v=8Z2q9o0kcaA)

7) Pružite vašoj koži kvalitetnu negu i obezbedite joj svežinu i vitalnost u to-
ku 24h. (Lisa)

8) Banca Intesa: Do 48% niža kamata na revolving. Odloženo plaćanje do 45
dana bez kamate. (Gloria IN)

9) Super kaša sadrži i do 75% lako rastvorljivih ovsenih pahuljica. (Lepota i
zdravlje)
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10) Do 3x brže čišćenje masnoće. 

(https://www.youtube.com/watch?v=vnyvIG13MtQ)

The numbers accompanied by a preposition in the examples above
convey a vague idea of the actual benefit associated with the use of
the advertised product or service. For example, the phrases up to
100% and do 75% (Eng. up to 75%) refer to any value between 0% and
the stated percentage point (i.e. 100% and 75% respectively). Also,
starting at and from just followed by a number (i.e. price) express an
indefinite price range. Furthermore, u toku 24 sata (Eng. during 24
hours) does not explicitly mean all day.

However, consumers initially tend to read these claims in such a
way so as to reach the best possible interpretation, i.e. up to 100% is
probably interpreted as close to 100% or even 100%, which, however,
is rarely true. Such interpretation actually reflects their
expectations.

In addition to the above mentioned examples, the same effect is
achieved by the use of lexemes and phrases such as more, over, as
much as, as little as, under, less than, etc. in English (Albrighton, 2010),
or više od, preko, samo and the like in Serbian. According to Albrighton
(2010), depending on the lexeme or expression used to provide a
vague numerical range, people will either overestimate or underesti-
mate the value or quantity. Albrighton (2010) even gives an example
in which the combined use of up to and more suggests a benefit that
exceeds consumers’ expectations, as in Save up to £50 or more! How-
ever, upon closer analysis, this message is clearly a nonsensical
claim, because up to and more exclude each other semantically.

Weasel words also comprise verbs and nouns such as help, attack,
fight and the like, which suggest proactive aspect of products. i.e. the
advertised products seem to offer effective solutions to consumers’
problems. This is illustrated by the examples taken from the sources
in English (examples 1–3) and Serbian (examples 4–7). 

1) Olay Total Effects fights 7 signs of aging. (Glamour)

2) Baking Soda plus Oxi Clean stainfighters. A powerful 2-in-1 laundry deter-
gent. (Glamour)

3) […] made from carefully selected oats that can help lower cholesterol.

(https://www.youtube.com/watch?v=WKagAiiWRT0)
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4) Vichy Liftactive Supreme objedinjuje [RAMNOZU 5%] i [DAY-PROOF
KOMPLEKS] za borbu protiv pojave znakova starenja, pogotovu onih koji
se javljaju uveče. (Gloria IN)

5) Izuzetna nega sa dva patenta pomaže u borbi protiv znakova starenja ko-
že. (Lepota i zdravlje)

6) Pruža podršku imunom sistemu i štiti od alergena […] kao pomoć kod viru-
snih prehlada i kijavice alergijskog porekla. (Lisa)

7) Verujte snazi Q10 plus bisernih perli u borbi protiv bora. (Harper’s Ba-
zar)

Lexemes such as fight, fighter and help in the corpus in English, and
podrška (Eng. support) and borba (Eng. fight) in the corpus in Serbian
are, in Mallery’s (n.d.) opinion, “powerful and assertive words” that
convey the “impression of effectiveness”, though they actually re-
duce the force of the claim. For example, when consumers encoun-
ter a verb fight in Olay Total Effects fights 7 signs of aging, or pordška in
Pruža podršku imunom sistemu. (Eng. Provides support to the immune sys-
tem.), they tend to interpret fights 7 signs of aging as stops 7 signs of ag-
ing and provides support to the immune system as builds immune system.
Such interpretations represent the desired result. However, the lex-
emes fight and support do not guarantee success. Furthermore, in the
example […] carefully selected oats that can help lower cholesterol, the
verb help tends to be ignored by consumers in the process of inter-
pretation, i.e. they only focus on the concrete result – lower cholester-
ol, although this verb, as Mallery (n.d.) points out “takes the
meaning away from the rest of the claim”. The modal verb can even
further weakens the claim, because it actually conveys the meaning
that the product may not necessarily help lower cholesterol. There-
fore, the lexemes such as listed above represent weasel words – they
are misleading, i.e. covertly direct consumers’ inferential processes
so that their interpretation reflects the advertisers’ intended mean-
ing and not the actual meaning of the content.

Cases where the use of specific lexemes or phrases creates an illu-
sion of a desired result are also found in the following advertise-
ments in English (examples 1–6) and Serbian (examples 7–9).

1) Skin looks younger, healthier, more radiant. (Glamour)

2) […] Plus, every one of them leaves lips looking and feeling healthy and
beautiful. (Glamour)
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3) The professional strength formula, developed with Dr. Murad's proprie-
tary surface-filling and firming technologies, instantly lifts, firms and re-
duces the appearance of lines and wrinkles. (Glamour)

4) Dove advanced hair series: Beyond repair, hair that feels 100% regenerat-
ed. (Glamour)

5) It's designed for gorgeous results: a double dose of nature and science that
reduces the appearance of stress and aging, all while reviving tired skin.
(Glamour)

6) For healthier looking skin. (Glamour)

7) Bogata nega sa wow efektom! 100% bogata nega. 0% osećaja masnoće. Za
lice i telo. (Lisa)

8) Efekat liftinga tokom celog dana. (Gloria IN)

9) Flyknit materijal bez šavova nalazi se sa gornje strane patike i ima ulogu
da pruži osećaj podrške i komfora stopalu. (Esquire)

All the examples above imply that the advertised products bring
about a visible, genuine change. However, when a product reduces
the appearance of lines and wrinkles, it does not actually eliminate
them. Furthermore, when the advertisement claims that there is 0%
of greasy feeling, it does not mean that the skin is free of grease. The
message accentuates the feel of greaseless skin, not the exact state. 

Generally speaking, lexemes such as look, feel and appearance in the
corpus in English and efekat (Eng. effect) and osećaj (Eng. feeling) in the
corpus in Serbian tend to be omitted from the interpretation of the
message by consumers, who focus on the concrete, desired results
instead. In other words, reduces the appearance of lines and wrinkles is
interpreted as reduces lines and wrinkles, hair that feels 100% regenerated
as hair that is 100% regenerated, and pruža osećaj podrške (Eng. promotes
the feeling of support) as promotes support. The analysis of the examples
from the corpus shows that this deceptive tool is particularly com-
mon in advertisements for cosmetic products.

Weasel words are also found among adjectives and adverbs whose
meaning is vague, as in the examples taken from the corpus in Eng-
lish (examples 1–5) and Serbian (examples 6–18).

1) Super-volumized, super-extended, red carpet lashes. (Glamour)

2) Mightiest protection for even the skin tightiest. (Glamour)

3) Visibly repairs 2 years of damage. (Glamour)

4) Give your hair voluminizing boost it needs! (Glamour)
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5) The all-new 2016 Chevrolet Malibu features expressive styling that is sure
to take you by surprise. Premium lines and a precisely sculpted exterior
designed for exceptional aerodynamics unveil a presence that's truly un-
expected. (Glamour) 

6) Priuštite sebi PREMIUM uslugu za razumnu cenu. (Lepota i zdravlje)

7) Magnezijum doprinosi normalnoj funkciji mišića. Voda vašeg srca. (Le-
pota i zdravlje)

8) Prolećni vitaminski detox tretman. Obnavlja ćelije kože, vidljivo povećava
elastičnost i čvrstoću, snažno podiže nivo hidratacije. (Lepota i zdravlje)

9) Za samo dve nedelje: bore na čelu, oko nosa i usana se značajno smanjuju.
(Gloria IN)

10) Ubrzano obnavljanje kože iz dana u dan. (Gloria IN)

11) Osvežena i bistra. (Men’s Health)

12) Ekskluzivna dvostruko asimetrična četkica za savršen rezultat. (Har-
per’s Bazar)

13) Nova tekstura. Sveža i lagana. (Harper’s Bazar)

14) Posebna. Prirodna.

(https://www.youtube.com/watch?v=Ky7JA4Iz-uo)

15) Pričaj skoro besplatno o svemu i svakome. 99,99% popusta na razgovore s
omiljenom osobom! Izaberi osobu i odmah aktiviraj broj po odličnoj ceni.

(https://www.youtube.com/watch?v=HKPFLF6Pjus)

16) Chipsos Mnogos Dobros! 

(https://www.youtube.com/watch?v=lA9XgLdi15I)

17) Kap Fairyja i toliko mnogo čistih sudova. 

(https://www.youtube.com/watch?v=u-2K_ROoCRE)

(https://www.youtube.com/watch?v=6HzbgKSOd4Q)

18) Gust i koncentrovan. Traje neverovatno dugo. 

(https://www.youtube.com/watch?v=u-2K_ROoCRE)

The underlined examples show how certain adjectives and ad-
verbs reinforce the meaning of the advertising message, i.e. they
seem to enhance the improvement produced by the advertised
product (visibly repairs, snažno podiže hidrataciju (Eng. increasingly hy-
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drates), ubrzano obnavlja (Eng. rapidly renews), značajno smanjuje (Eng.
significantly reduces), vidljivo povećava (Eng. visibly enhances) etc.),
suggest its superiority (expressive styling, mightiest protection) or just
state the benefit without emphasizing it semantically as in the pre-
vious examples (razumna cena (Eng. reasonable price), skoro besplatno
(Eng. almost free of charge), etc.). However, the meaning of the adjec-
tives and adverbs in the examples above is vague in a sense that it
does not specify how noticeable visible repair is or to what extent
značajno smanjenje (Eng. considerable reduction) changes i.e. improves
the current situation. The same can be said for the adjectives such as
exceptional, osvežena (Eng. refreshed), posebna (Eng. special) and the
like, whose meaning cannot be determined precisely either.

Finally, it needs to be mentioned that advertisements rarely con-
tain only one weasel element. Sometimes the advertising message
represents a set of weasel claims, as can be seen in the following
example: It's designed for gorgeous results: a double dose of nature and sci-
ence that reduces the appearance of stress and aging, all while reviving tired
skin (Glamour). All the underlined elements are either vague (we do
not know the exact amount of double dose, how gorgeous and tired skin
are defined, or what nature and science actually refer to) or create an
illusion that the product induces a real change (reduces the appearance
of stress and aging). In other words, advertisers have produced an
impression of excellence, superiority and actual benefits which,
upon closer examination, are all superficial, insubstantial. 

GRICE’S COOPERATIVE PRINCIPLE AND 
INTERPRETATION OF ADVERTISING MESSAGES

It has already been stated that participants in interaction normally
assume that the speakers’ utterances are straightforward, relevant
and clear, i.e. that they adhere to the Cooperative Principle (the
term has been defined in the introduction). This principle can be
explained more precisely through the following maxims:

– Maxim of quantity: 1. Make your contribution as informative as
is required (for the current purposes of the exchange), 2. Do not
make your contribution more informative than is required, 

– Maxim of quality: Try to make your contribution one that is
true. 1. Do not say what you believe to be false, 2. Do not say that
for which you lack adequate evidence,
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– Maxim of relation: Be relevant, 

– Maxim of manner: Be perspicuous: 1. Avoid obscurity of ex-
pression, 2. Avoid ambiguity, 3. Be brief (avoid unnecessary
prolixity), 4. Be orderly. (Grice, 1975, pp. 44–46)

However, there are situations when speakers fail to observe this
principle, i.e. the maxims. The failure to fulfil the maxims can take
different forms. According to Grice (1975, p. 49), speakers may vio-
late a maxim “quietly and unostentatiously”, opt it out i.e. say or in-
dicate that they do not want to be “cooperative in the way a maxim
requires”, (e.g. when a speaker says My lips are sealed), flout it, i.e.
“blatantly fail to fulfill it” or there may be a clash, which means that
a speaker cannot observe one maxim without failing to fulfil anoth-
er one (e.g. the speaker knows that the fulfilment of the maxim of
quantity will lead to the violation of the maxim of quality). Grice
(1975, pp. 44–49) also points out that it is flouting of a maxim that
creates a conversational implicature, i.e. additional meaning of an
utterance that arises in a discourse. He refers to this phenomenon as
an exploitation of a maxim.

Weasel claims represent a form of covert communication that
does not fulfil the maxims that comprise the Cooperative Principle.
However, it is the reliance on this principle that enables recipients of
an advertising message to recognize such failure and interpret the
message accordingly. This paper will present just a short illustration
of how consumers apply the Cooperative Principle to reach the
intended interpretation of advertising messages and provide rea-
sons that might lie behind the advertisers’ infringement of the
maxims.

Advertising messages frequently flout the maxims of quantity,
quality and manner. As far as the maxim of relation is concerned,
having in mind that the advertising space is expensive, the advertis-
ers will probably observe this maxim, i.e. be very careful about the
content they choose to include in the advertisement. The analysis of
the corpus has shown that weasel claims mostly infringe the maxims
of quantity and manner.

The maxim of quantity is, for example, flouted by the use of
unspecified comparison, as in Fast just got faster. (Ads of the World), Za
belje i sjajnije zube. (Eng. For whiter, brighter teeth.) (Men’s Health),
where the basis for comparison is left out, and therefore the adver-
tising message is less informative than is required. During the
interpretation of the messages, consumers assume that the advertis-
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ers have observed the Cooperative Principle, and their expectation
regarding the use of comparative forms as well as their awareness of
the context (advertising) and background knowledge (consumers
know that advertisers cannot compare their products to the compet-
itive ones explicitly) will lead them to search for additional meaning,
and eventually they will reach the interpretation in which the adver-
tised products are better than the products belonging to the same
category offered by competitive brands.

The failure to observe the maxim of manner is reflected through
the use of insufficiently specified numerical expressions, as in
Brighten, whiten, freshen, and save up to 30% per load. (Glamour), Odloženo
plaćanje do 45 dana bez kamate. (Eng. Deferred payment of up to 45 days
without interest.) (Gloria IN), and adjectives and adverbs whose mean-
ing is vague, as in Super-volumized, super-extended, red carpet lashes.
(Glamour), Give your hair voluminizing boost. (Glamour), Priuštite sebi
PREMIUM uslugu za razumnu cenu. (Eng. Treat yourself with a PREMIUM
service at a reasonable price.) (Lepota i zdravlje), Gust i koncentrovan.
Traje neverovatno dugo. (Eng. Thick and concentrated. Lasts incredibly
long.) (https://www.youtube.com/watch?v=u-2K_ROo CRE). In these
examples the advertisers have failed to observe the part of the
maxim of manner that refers to the avoidance of the obscurity of
expression. Grice (1975, p. 57) explains this phenomenon by the fol-
lowing observation: “the speaker has failed to be specific in a way in
which he might have been expected to be specific, with the conse-
quence that it is likely to be assumed that he is not in a position to be
specific”. In other words, the advertisers want their consumers to
reach an interpretation that will influence their buying behavior and
vague expressions, as used in the examples above, enable them to
achieve this goal. More precise utterances and statements would
probably not result in the expected outcome or would otherwise
infringe the maxim of quality. For example, up to 30% in Save up to 30%
per load (Glamour) refers to any value between 0% and 30%, so hypo-
thetically speaking, the product could in reality save 2%. On the one
hand, such result violates consumers’ expectations, but on the other
hand, the use of up to with the percentage point ensures that the
maxim of quality is observed. The claim saying Saves 2% per load
would not be persuasive enough for consumers to buy the product,
while claiming that the product saves 30% per load (having in mind
that it actually saves 2%) would be violation of the maxim of quality,
which would probably lead to the withdrawal of the advertisement.
For example, there was a dispute with regard to the Cheerios’ state-
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ment concerning its role in the reduction of cholesterol and the
treatment of heart disease, which was brought up by FDA a few years
ago (“FDA Warns Cheerios on Health Claims,” 2009 ). Although, gen-
erally speaking, such warnings issued by FDA are not legally binding,
the lack of response might lead to “enforcement action” (“Warning
Letter,” 2009).

Adjectives and adverbs whose meaning is vague also flout the
maxim of manner. For example, if the recipients of a message take
into account that the advertisers have observed the maxims of rele-
vance and quality in Priuštite sebi PREMIUM uslugu za razumnu cenu.
(Eng. Treat yourself with a PREMIUM service at a reasonable price.) (Lep-
ota i zdravlje), they will assume that there must be a reason why the
adjective reasonable has been used. Vestergaard and Schroder (1985,
p. 27) say that “the good-reason principle will often lead us to expect
that if a specific claim is made for a product, this must be because the
product differs from competitors in this respect”. Therefore, the
adjective reasonable actually creates an implication that the same or
similar service offered by other brands is probably not sold at such
reasonable price, i.e. it is more expensive.

CONCLUSION This paper has investigated the use of weasel claims as a form of cov-
ert communication in the advertisements in English and Serbian.
The analysis of the corpus has shown that this phenomenon is wide-
spread in the advertising discourse of both languages. However, it
has to be taken into account that most of the advertised products
and services from the corpus in Serbian are of foreign origin, which
means that the advertising messages have probably been trans-
lated, and therefore, the linguistic devices used to manipulate
consumers have been transferred into the target language. Yet, the
study has shown that similar or same tools are used in advertise-
ments for Serbian products as well (e.g. Chipsos. Mnogos dobros;
Muzika nikada nije bolje zvučala; DIS. Platićeš manje; Posebna. Prirodna.).
This area, however, requires further research.

Concerning the manifestation of weasel claims in advertisements
in English and Serbian, the analysis of the corpus has shown the fol-
lowing: weasel claims come in a form of inexplicit comparison, where
the element that should serve as a basis for comparison is omitted
(e.g. Traje tri puta duže nego što ste očekivali. (Eng. Lasts three times longer
than you expect.)), vague numerical expressions, which lead the recip-
ients of a message to either overestimate or underestimate a certain
quantity or value (e.g. Brighten, whiten, freshen, and save up to 30% per
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load.), and lexemes which create an impression that the real action
and change are taking place (e.g. Olay Total Effects fights 7 signs of
aging.), or whose meaning is indeterminate (e.g. Posebna. Prirodna.
(Eng. Special. Natural.). Weasel claims are a clear example of how
advertisers violate the Cooperative Principle defined by Grice (1975).
They particularly flout the maxims of quantity and manner, and thus
create implications which influence consumers’ interpretation of
advertising messages and, eventually, their buying behaviour. How-
ever, weasel claims represent an acceptable and legal way of
communicating in the advertising discourse because they do not rep-
resent false claims.

The fact that weasel claims have been used for decades and are still
widespread in advertisements suggests that they are an effective
form of covert communication which enables advertisers to influ-
ence consumer buying behaviour and thus achieve their goal, i.e. sell
a product or a service. The results of this study may have significant
theoretical and practical implications regarding the investigation of
deceptive linguistic techniques found in various types of discourse
that employ covert communication, such as media discourse. The
research may also raise the readers’ awareness about the covert
communication in advertisements and highlight the importance of
critical approach towards interpreting advertising messages.
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МИРНА М. ВИДАКОВИЋ

ЗОРА Д. ТРНИНИЋ ЈАЊИЋ
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ

РЕЗИМЕ ВЕРБАЛНИ МАМЦИ У РЕКЛАМНИМ ОГЛАСИМА 
НА ЕНГЛЕСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Овај ра9 се Lави у@оOреLом верLалних мамаца (Oермин је @ре-
узеO из Ви9аковић, 2008) у рекламним о:ласима на ен:леском и
ср@ском језику. Кор@ус се сасOоји о9 сOо о:ласа који @ри@а9ају
каOе:оријама ауOомоLила, козмеOичких @роизво9а, @роизво9а
за чишћење, хране, @ића и сл., а оLјављивани су у @ерио9у о9
2000. 9о 2016. :о9ине у разним шOам@аним часо@исима и онлајн
изворима. Циљ исOраживања је 9а се уOвр9е оLлици манифесOа-
ције ове @ојаве у рекламама на ен:леском и ср@ском језику, ука-
же на сличносOи и разлике у њиховој у@оOреLи у 9аOим језици-
ма, као и 9а се @рикаже на који начин верLални мамци уOичу на
Oумачење рекламне @оруке и @онашање @оOрошача у @о:ле9у
њихових о9лука у вези са ку@овином @роизво9а и услу:а. Током
исOраживања коришћене су 9ескри@Oивна и конOрасOивна ана-
лиза. Дескри@Oивна анализа је у@оOреLљена с циљем о@исивања
и Oумачења @ре9меOа исOраживања, 9ок су се кроз конOрасOивну
анализу насOојале уOвр9иOи сличносOи, о9носно разлике у
@о:ле9у у@оOреLе верLалних мамаца у кор@усу на ен:леском и
ср@ском језику. У анализи кор@уса @римењен је и Грајсов Прин-
ци@ коо@ераOивносOи како Lи се сOекао 9уLљи уви9 у начине
Oумачења рекламних @орука.

ВерLални мамци @ре9сOављају нејасне Oвр9ње у@оOреLљене
са циљем 9а оLману @римаоца @оруке, Oј. 9а :а наве9у 9а исказ
@роOумачи на начин који је намераван о9 сOране @ошиљаоца
@оруке, @ри чему се Oа инOер@реOација у мањој или већој мери
разликује о9 сOварно: значења исказа. Њихова у@оOреLа је је9ан
о9 ви9ова @рикривене комуникације, која се, уо@шOено :оворе-
ћи, корисOи како Lи о:лашивачи @ри9оLили @ажњу @оOрошача и
изLе:ли „@реузимање о9:оворносOи за 9рушOвене @осле9ице
усле9 о9ређених им@ликација које @роизлазе из рекламних
о:ласа” (Ви9аковић, 2008, сOр. 95, @рема Танака, 1994, сOр. 42).

Анализа кор@уса @оказала је 9а се верLални мамци јављају у
оLлику не@оO@уно: @оређења, нумеричких израза и @оје9инач-
них речи чије значење у о9ређеном конOексOу не може @реци-
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зно 9а се @роOумачи. Њиховом у@оOреLом рекламни @роизво9и
и услу:е 9елују @римамљивије и су@ериорно (Oј. ефикасније,
квалиOеOније иO9.) у о9носу на оне конкуренOне. Према Oоме,
верLални мамци наво9е @оOрошаче 9а рекламну @оруку @роOу-
маче у скла9у са намером о:лашивача, Oе на Oај начин уOичу на
креирање о9ређених @оOрошачких оLразаца. УOицај на инOер-
@реOацију рекламних о:ласа и @онашање @оOрошача са:ле9ано
је и кроз @римену Грајсово: Принци@а коо@ераOивносOи. Том
@риликом 9аO је уви9 у кршење конверзационих максима о9
сOране о:лашивача, али је Oакође @риказано на који начин
@оOрошачи @ре@ознају и Oумаче им@ликације, Oј. 9о9аOно значе-
ње рекламних @орука које насOаје као резулOаO Oо: кршења.
Током анализе уочено је 9а у рекламним о:ласима најчешће
9олази 9о кршења максиме информаOивносOи и максиме јасно-
сOи.

Поређењем у@оOреLе верLалних мамаца у рекламним о:ласи-
ма на ен:леском и ср@ском језику уочене су сличносOи. Међу-
Oим, ваља скренуOи @ажњу на Oо 9а чесOо о:ласи на ср@ском
језику @ре9сOављају @рево9 рекламне @оруке са сOрано: језика,
@ри чему је 9ошло и 9о @реношења ас@екOа @рикривене комуни-
кације. Па и@ак, и у рекламама за 9омаће @роизво9е сусрећемо
слична лин:висOичка сре9сOва, Oе је ову оLласO нео@хо9но
@о9роLније исOражиOи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: вербални мамац, рекламни оглас, кооперативни принцип.

Овај чланак је оLјављен и 9исOриLуира се @о9 лиценцом Creative Commons
 АуOорсOво-Некомерцијално Међунаро9на 4.0 (CC BY-NC 4.0 | 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
This paper is published and distributed under the terms and conditions of 
the Creative Commons Attribution-NonCommercial International 4.0 licence 
(CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).





149

ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

159.953.5:81'243 ; 371.3::811
DOI:10.5937/ZRFFP47-13143

ВЕСНА Б. ПИЛИПОВИЋ,
ТАТЈАНА Љ. ГЛУШАЦ1

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“, 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНЕ И ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ ДР ЛАЗАР ВРКАТИЋ
ОДСЕК ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, НОВИ САД

„КРИТИЧНИ ПЕРИОД“ У ИЗБОРУ 
СТРАТЕГИЈА ЗА УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

САЖЕТАК. Узраст ученика један је од фактора који значајно утичу на избор и уче-
сталост употребе стратегија за учење страног језика. У овом раду се на-
стоји утврдити постоји ли „критични период“ код ученика виших раз-
реда основне школе, када долази до промене у примени стратегија и
ако постоји – каквог су типа промене које се тад одигравају.

Истраживање на ком се темељи овај рад представља наставак истра-
живања које је обухватило ученике основне школе у Новом Саду старе
10 (N=48) и 14 (N=41) година међу којима су утврђене значајне разлике
у употреби стратегија. Наставак истраживања спроведен је после две
године са истом групом ученика која је учествовала и у првој фази ис-
траживања (N=40), када су били стари 10 година како би се испитало да
ли је преласком у фазу апстрактног мишљења (Piaget, 1972) код њих до-
шло до промене у употреби стратегија за учење страног језика. У истра-
живању је примењен стандардизован упитник за испитивање страте-
гија учења страног језика (SILL) у ком се ученици опредељују за одређе-
ну тврдњу, бирајући степен учесталости на Ликертовој скали. Анализа
података обухватила је поређење фреквентности употребе стратегија
исказане приликом два испитивања у распону од две године.

Резултати показују да су се у наведеном интервалу догодиле проме-
не у избору и учесталости примене стратегија код исте групе ученика
те да је дошло до пада у примени свих типова стратегија. Ови резулта-
ти у нескладу с резултатима истраживања у другим срединама, указују

1 vesna_pilipovic@yahoo.com; tatjana.glusac@gmail.com

Ра9 је @римљен 8. феLруара 2017, а @рихваћен за оLјављивање на сасOанку Ре9акције ЗLорника
о9ржаном 1. марOа 2017.
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на потребу за унапређењем стратешке компетенције ученика основне
школе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: стратегије за учење страног језика, стратешка компетенција, узраст
ученика, основна школа.

УВОД

Развој сOраOешке ком@еOенције ученика је9ан је о9 важних циље-
ва мо9ерне насOаве сOраних језика. Да Lи се овај циљ ус@ешно
реализовао, нео@хо9но је Oемељније ис@иOаOи @римену сOраOе-
:ија за учење сOрано: језика и факOоре који на њу уOичу.

У @осле9ње Oри 9еценије, сOраOе:ије за учење сOрано: језика су
јасно 9ефинисане, класификоване и @риказане у @е9а:ошкој ли-
OераOури, шOо је олакшало сам @роцес из:ра9ње сOраOешке ком-
@еOенције. Како Lи се @римена сOраOе:ија учинила ефикаснијом,
с@рове9ена су Lројна исOраживања чији је циљ Lио ис@иOивање
@овезаносOи @римене сOраOе:ија и низа факOора, као шOо су @ол
(Бикицки, 2012), моOивација (Root, 1999; Schmidt & Watanabe,
2001) или ниво знања ученика (Глушац и Пили@овић, 2016). На-
жалосO, још увек нема 9овољно @о9аOака који се о9носе на @ове-
заносO узрасOа ученика и изLора сOраOе:ија, а @осеLно оних који
су везани за @римену сOраOе:ија ко9 ученика основне школе.

Овај ра9 се Oемељи на исOраживању у ком се @окушало уOвр9и-
Oи у којој мери @ромене које се о9и:равају у сазревању ученика
виших разре9а основне школе уOичу на @ромене у њиховом @ри-
сOу@у учењу и на изLор сOраOе:ија. 

СТРАТЕГИЈЕ ЗА УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Бројни факOори који уOичу на усвајање сOрано: језика, као шOо су
Oи@ личносOи ученика или ко:ниOивни @оOенцијал за усвајање
сOрано: језика, @ре9сOављају неку врсOу @риро9не @ре9носOи
или о:раничења на коју сам ученик Oешко може уOицаOи. СOраOе-
:ије за учење сOрано: језика сасOоје се о9 низа Oехника које се
мо:у савла9аOи, а којима ученик, Lез оLзира на ску@ осOалих фак-
Oора, може уна@ре9иOи со@сOвено учење и @ревазићи @ре@реке у
овом @роцесу. У@раво @рименом о9:оварајућих сOраOе:ија осOва-
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рује се већа самосOалносO и о9:оворносO ученика за исхо9 со@-
сOвено: учења, али и већа ефикасносO у учењу.

СOраOе:ије за учење сOрано: језика се у лиOераOури 9ефинишу
као:

– Oехнике које ученици @римењују како Lи сOекли знање
(Rubin, 1975, сOр. 43);

– кораци које ученици @ре9узимају како Lи лакше усвојили и
за@амOили нову информацију или је се @рисеOили и у@оOре-
Lили је (O’Malley & al., 1985, сOр. 23);

– акOивносOи које ученици свесно или несвесно @римењују
како Lи лакше анализирали лин:висOичке ас@екOе језика
који уче или како Lи @оLољшали селекцију и @римену сOече-
но: знања @о9 с@ецифичним околносOима (Bialystok, 1985,
сOр. 258);

– кораци које ученици @римењују како Lи @оLољшали со@-
сOвено учење (Oxford, 1990, сOр. 1).

Класификација сOраOе:ија мењала се и уна@ређивала Oоком
9еценија (O’Malley & al.,1985; Rubin & Wenden, 1987; Stern, 1992).
Најшире @рихваћена класификација 9анас, на коју се овај ра9 и
ослања јесOе класификација РеLеке Оксфор9, која сOраOе:ије свр-
сOава у 9ве основне :ру@е – у 9ирекOне и ин9ирекOне сOраOе:ије. 

ДирекOне сOраOе:ије на 9ирекOан начин 9о@риносе учењу и
@о9разумевају не@осре9но Lављење сOраним језиком, а оLухва-
Oају Oри @о9:ру@е: ко:ниOивне, меморијске и ком@ензационе
сOраOе:ије. Ко:ниOивне сOраOе:ије укључују различиOе Oехнике
вежLања, @ријема и слања @орука или анализе и закључивања,
као шOо су: @онављање, рекомLиновање, сумирање, на:лашава-
ње, 9е9укOивно извођење закључака, @ревођење и сл. (Oxford,
1990, сOр. 43–44). Меморијске сOраOе:ије служе ефикаснијем @ам-
ћењу кроз сOварање менOалних веза, коришћење слика и звукова
или различиOе оLлике оLнављања знања, шOо најчешће @о9разу-
мева :ру@исање @ојмова, у@оOреLу семанOичких ма@а и кључних
речи, сOварање асоцијација и а9екваOно: конOексOа (Oxford, 1990,
сOр. 39). Ком@ензационе сOраOе:ије олакшавају разумевање и
у@оOреLу сOрано: језика у@ркос не9осOацима у знању кроз @реO-
@осOавке о значењу не@ознаOих језичких је9иница, у@оOреLу ми-
мике, синонима или @реоLликовање @оруке (Oxford, 1990,
сOр. 48).

Ин9ирекOне сOраOе:ије на ин9ирекOан начин уOичу на учење
сOрано: језика и сасOоје се о9 меOако:ниOивних, афекOивних и
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9рушOвених сOраOе:ија. МеOако:ниOивне сOраOе:ије укључују
Oехнике којима се коор9инира, @раOи, @ланира и @роцењује ус-
@ешносO со@сOвено: учења, као шOо су на @ример: 9ефинисање
сврхе и циља учења и @ланираних за9аOака, сOварање @рилика за
@римену сOечено: знања, уOврђивање :решака у со@сOвеној јези-
чкој @ро9укцији, ревизију и сл. (Oxford, 1990, сOр. 138–139). Афек-
Oивне сOраOе:ије оLухваOају конOролу емоција, ре:улисање анк-
сиозносOи и Oехнике само-охраLрења у @роцесу учења и комуни-
кације на сOраном језику кроз раз:овор о емоцијама које @раOе
учење, смањење на@еOосOи @омоћу музике и хумора, само-на-
:рађивање за @осOи:нуO ус@ех или вођење 9невника учења
(Oxford, 1990, сOр. 143–144). ДрушOвене сOраOе:ије укључују @о-
сOављање @иOања или молLе за @ојашњењем значења у случају
неразумевања, заOим сара9њу с вршњацима и :оворницима с ви-
шим нивоом ком@еOенције, развој ем@аOије и кулOурне Oоле-
ранције и разумевања (Oxford, 1990, сOр. 168–172).

ФреквенOносO @римене о9ређених :ру@а сOраOе:ија у великој
мери о9ређена је различиOим личним факOорима, међу које с@а-
9а и узрасO.

КРИТИЧНИ ПЕРИОД У УЧЕЊУ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

УзрасO ученика јесOе важан факOор у учењу сOрано: језика, али и
је9ан о9 кључних факOора у изLору насOавних меOо9а и Oехника,
с оLзиром на различиO @рисOу@ учењу ко9 9еце, а9олесценаOа
или о9раслих.

УOицај сазревања на учење сOрано: језика @ре9меO је научних
исOраживања о9 сре9ине @рошло: века. Прве и9еје о @ре9носOи
рано: учења сOрано: језика изнео је неуроло: Пенфил9, Oвр9ећи
9а након 9евеOе :о9ине мозак @осOаје нефлексиLилан @а је учење
самим Oим Oеже (Penfield & Roberts, 1959, сOр. 236). ЛенеLер: је ове
и9еје разра9ио кроз хи@оOезу о „криOичном @ерио9у“, о9носно –
Lиолошки нај@овољнијем @ерио9у за учење сOрано: језика, Oвр-
9ећи 9а се о9 9ру:е :о9ине 9о @уLерOеOа о9вија лаOерализација
мож9аних функција и 9а је у@раво Oај @ерио9 @о:о9ан за лакше
усвајање, 9ок се након ње:а сOрани језик учи уз већи на@ор и Oру9
(Lenneberg, 1967, сOр. 176). Према умеренијим сOавовима, сOрани
језик је мо:уће научиOи и уколико се са учењем @очне касније,
али није мо:уће сOећи из:овор који је Lлизак из:овору изворних
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:оворника, ако нисмо изложени Oом језику 9о 9ванаесOе :о9ине
(Scovel, 1988; Long, 1990).

Осим неуролошких ас@екаOа сазревања, ко:ниOивни ас@екOи
који @о9разумевају @релазак из фазе конкреOно: у фазу а@-
сOракOно: мишљења чесOо се @овезују с @роменама у учењу. Пре-
ма неким ауOорима (Krashen, 1975; Rosansky, 1975; Johnson &
Newport, 1989; Long, 1990), у@раво виши сOе@ен ко:ниOивне зрело-
сOи @о:о9ује екс@лициOном начину учења @а @реласком у фазу
а@сOракOно: размишљања, о9носно о9 је9анаесOе или 9ванаесOе
:о9ине живоOа о@а9а с@осоLносO им@лициOно: учења које се о9-
вија @риро9но, слично усвајању маOерње: језика.

Основне и9еје свих Oеорија „криOично: @ерио9а“ мо:у се све-
сOи на Oри хи@оOезе (Singleton, 2003), @рема којима @осле о9ређе-
но: @ерио9а у развоју (1) ученик није више у сOању 9а 9осOи:не
ниво ком@еOенција какав имају изворни :оворници, (2) учење за-
хOева мно:о већи Oру9 и на@ор, (3) учење сOрано: језика о9вија се
@уOем 9ру:ачијих механизама не:о шOо су они који су укључени
у усвајање маOерње: језика. Заје9ничка ниO у свим наве9еним
сOавовима јесOе 9а се начин учења сOрано: језика у о9ређеној
фази развоја и сазревања значајно мења, а @ерио9 који се најче-
шће наво9и као кључни у Oом @роцесу јесOе @ерио9 @уLерOеOа. 

ИСТРАЖИВАЊА ПРИМЕНЕ СТРАТЕГИЈА ЗА УЧЕЊЕ 
СТРАНОГ ЈЕЗИКА КОД УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ИсOраживања у којима се ис@иOивала @римена сOраOе:ија ко9
ученика основне школе за са9а су малоLројна, а @риказани ре-
зулOаOи @рилично неконзисOенOни усле9 низа факOора, као шOо
су различиOа меOо9оло:ија или селекција ис@иOаника, али и ра-
зличиO маOерњи језик, сре9ина или ниво сOраOешке ком@еOен-
ције (Cohen, 2005; Griffiths & Parr 2001).

У исOраживањима која су @оре9ила @римену сOраOе:ија ко9
ученика основне и сре9ње школе (Dörnyei, 1995; Kaylani, 1996; Lan
& Oxford, 2003), уOврђено је 9а млађи ученици више корисOе 9ру-
шOвене и афекOивне сOраOе:ије не:о осOале :ру@е сOраOе:ија. У
9ва о@сежна исOраживања које су Лан и Оксфор9ова с@ровели у
Тајвану (Lan & Oxford, 2003, 2005), за@ажено је 9а ученици @еOо:
разре9а основне школе најчешће @римењују афекOивне, ком@ен-
зационе и 9рушOвене сOраOе:ије, 9ок су иза њих ран:иране меOа-
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ко:ниOивне, ко:ниOивне и меморијске сOраOе:ије. Ли и Окс-
фор9ова (Lee & Oxford, 2008), Oакође наво9е 9а млађи ученици
више корисOе 9рушOвене сOраOе:ије не:о сOарији ис@иOаници
који ефикасније @римењују меOако:ниOивне сOраOе:ије @о@уO
@ланирања, ор:анизације и евалуације учења.

Новији резулOаOи још је9но: ис@иOивања сOраOе:ија у исOој
сре9ини (Cheng, 2014) @оказују 9а ученици нижих разре9а основ-
не школе у мањој мери @римењују ком@ензационе сOраOе:ије
не:о сOарији ис@иOаници, 9ок у већој мери @римењују мемориј-
ске сOраOе:ије, као и меOако:ниOивне које су ко9 њих ран:иране
на @рвом месOу. МеOако:ниOивне сOраOе:ије су најчешће @риме-
њиване сOраOе:ије и ко9 је9анаесOо:о9ишњих ученика у Мађар-
ској, @рема резулOаOима је9но: исOраживања с@рове9ено: у Oој
сре9ини (Doró & Habók, 2013). РезулOаOи ове 9ве сOу9ије су у су-
@роOносOи с резулOаOима осOалих исOраживања која @оказују 9а
су сOарији ученици знаOно независнији у учењу и корисOе шири
с@екOар софисOицираних и ко:ниOивно захOевнијих сOраOе:ија у
које с@а9ају и меOако:ниOивне (Victori & Tragant, 2003; Magowe &
Oliver, 2007; Lee & Oxford, 2008).

У@ркос неконзисOенOним резулOаOима и разликама у ран:и-
рању сOраOе:ија, у већини исOраживања која су @оре9ила млађе
и сOарије ученике основне школе уочавају се @ромене у учесOа-
лосOи (Cooper & Corpus, 2009) и у изLору сOраOе:ија (Chen, 2009), а
@овезују се са @роменама сOила учења које се о9и:равају Oоком
сазревања.

Како Lи се Lоље разумела @римена сOраOе:ија у нашој сре9ини
и уна@ре9ила сOраOешка ком@еOенција ученика, овим исOражи-
вањем се @окушало уOвр9иOи 9а ли ко9 ученика основне школе
сOарих о9 9есеO 9о чеOрнаесO :о9ина 9олази 9о @ромене у у@оOре-
Lи сOраOе:ија, ка9а се она о9и:рава и како се ис@ољава.

МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

ИсOраживање на ком се Oемељи овај ра9 на9овезује се на исOра-
живање извршено 2012. :о9ине које је оLухваOило 48 ученика че-
OврOо: разре9а и 41 ученика осмо: разре9а основне школе. НасOа-
вак исOраживања с@рове9ен је у окOоLру 2014. :о9ине са
ученицима шесOо: разре9а Основне школе „Ђура Даничић“ у Но-
вом Са9у, о9носно са ученицима исOих о9ељења, која су 9ве :о9и-
не раније Lила укључена у ис@иOивање у@оOреLе сOраOе:ија, али
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су Oа9а @охађали чеOврOи разре9. ИсOа :ру@а ученика о9аLрана је
у@раво с циљем 9а се уOвр9и 9а ли је ко9 Oе :енерације ученика
9ошло 9о @ромене у у@оOреLи сOраOе:ија у @ерио9у о9 9ве :о9и-
не, @ошOо су у @рвој фази исOраживања уочене разлике између
9есеOо:о9ишњих и чеOрнаесOо:о9ишњих ученика (Пили@овић и
Глушац, 2014) .

У 9ру:ом 9елу исOраживања учесOвовало је 40 ученика шесOо:
разре9а, који ен:лески језик уче @еO и @о :о9ина (21 9ечак и 19 9е-
војчица). Ученици шесOо: разре9а имају исOи фон9 часова и ис-
Oо: насOавника као и ученици чеOврOо: разре9а.

У оLе фазе исOраживања у@оOреLљен је У4и�ник за ис4и�ивање
с�ра�е3ија 7.0 (SILL),2 који је консOруисала РеLека Оксфор9 (Ox-
ford, 1990). ИсOи у@иOник @римењиван је и у 9ру:им исOражива-
њима ово: Oи@а у скраћеној (Doró & Habók, 2013; Lan & Oxford,
2003) или @уној верзији (Chen, 2009; Cheng, 2014; Lee & Oxford,
2008). Иако је у@иOник коришћен и 9ве :о9ине раније, @реO@о-
сOавка исOраживача Lила је 9а Oај @о9аOак нема уOицаја на резул-
OаOе, а 9а ће се @рименом исOо: инсOруменOа 9оLиOи вали9нији
@о9аци. У@иOник са9ржи шесO :ру@а Oвр9њи које су намењене
уOврђивању учесOалосOи @оје9иних :ру@а сOраOе:ија, а ученици
:а @о@уњавају Oако шOо изражавају своје сла:ање са о9ређеном
Oвр9њом на ЛикерOовој скали у којој је рас@он о9:овора о9 1 9о 5
(:9е 1 означава „ника9 или :оOово ника9“, а 5 „увек или :оOово
увек“).

У@иOник јe @реве9ен на ср@ски језик, а сам @роцес анкеOирања
Oрајао је је9ан школски час, о9носно 45 минуOа. Ма9а је @рихва-
ћен сOав 9а ученици на @ра:у и након уласка у фазу формално:
мишљења мо:у 9а и9енOификују и искажу @римену о9ређено:
Oи@а сOраOе:ија учења (Cohen, 2003; Cooper & Corpus, 2009), исOра-
живачи су Oоком анкеOирања, као и у @реOхо9ној фази исOражи-
вања, @ажљиво @роверавали 9а ли ис@иOаници ис@равно разуме-
ју смисао @оје9иних Oвр9њи и @ојашњавали их ако је Lило @о-
OреLно. За@ажено је 9а је само у реOким случајевима ученицима
Lила нејасна сOраOе:ија наве9ена у у@иOнику (н@р. вођење 9нев-
ника учења који се у нашем школском сисOему :оOово не @риме-
њује).

У оLра9и @о9аOака @римењене су меOо9е 9ескри@Oивне сOаOи-
сOике, независно: Т-OесOа и Т-OесOа за је9ан узорак, а оLра9а @о-
9аOака вршена је @омоћу @ро:рама SPSS 13. 

2 SILL - Strategy Inventory for Language Learning (Oxford 1990).
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

ПРВА ФАЗА 
ИСТРАЖИ-
ВАЊА

Пре анализе 9ру:е фазе исOраживања, ра9и Lоље: уви9а у @риме-
ну сOраOе:ија ко9 ученика различиOо: узрасOа, @риказаће се ре-
зулOаOи @рве фазе исOраживања које је оLухваOало ученике че-
OврOо: и осмо: разре9а и у@оре9иће се с резулOаOима 9ру:а 9ва
исOраживања с@рове9енa у нашој сре9ини @рименом исOо:
у@иOника, у којима су учесOвовали ученици сре9ње школе и сOу-
9енOи (Пили@овић, 2014). У ТаLели 1 @риказана је ова у@оре9на
анализа, а вре9носOи које се о9носе на ученике чеOврOо: и осмо:
разре9а и које су @рику@љене у @рвој фази ов9е @риказано: ис-
Oраживања визуелно су на:лашене.

Поређењем 9аOих резулOаOа може се за@азиOи 9а је у@оOреLа ме-
Oако:ниOивних сOраOе:ија најзасOу@љенија у свим :ру@ама @а
чак и ко9 најмлађих ис@иOаника. ДрушOвене сOраOе:ије су у:лав-
ном ран:иране као сле9еће @о учесOалосOи, 9ок је 9аљи ре9осле9
9ру:ачији ко9 ученика чеOврOо: разре9а у о9носу на осOале :ру-
@е. Ко9 свих осOалих :ру@а, на Oрећем или чеOврOом месOу налазе
се ко:ниOивне или ком@ензационе сOраOе:ије, а најмање @риме-
њиване су афекOивне, 9ок ко9 ученика чеOврOо: разре9а Oреће и
чеOврOо месOо заузимају ко:ниOивне и афекOивне сOраOе:ије, а

УЧЕНИЦИ IV 
РАЗРЕДА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ

УЧЕНИЦИ VIII 
РАЗРЕДА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ

УЧЕНИЦИ СРЕДЊЕ 
ШКОЛE

СТУДЕНТИ 
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКA

МЕМОРИЈСКЕ СТРАТЕГИЈЕ 3,07 2,64 2,44 2,72

КОГНИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 3,60 3,21 2,79 3,04

КОМПЕНЗАЦИОНЕ СТРАТЕГИЈЕ 3,15 3,28 2,92 3,03

МЕТАКОГНИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 4,09 3,80 3,16 3,37

АФЕКТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 3,18 2,60 2,38 2,47

ДРУШТВЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ 3,70 3,35 2,94 3,21

УКУПНО 3,50 3,17 2,78 2,99

ТАБЕЛА 1: ПОРЕЂЕЊЕ ФРЕКВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ СТРАТЕГИЈА КОД УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, СРЕДЊЕ 
ШКОЛЕ И СТУДЕНАТА



„КРИТИЧНИ ПЕРИОД“ У ИЗБОРУ СТРАТЕГИЈА ЗА УЧЕЊЕ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

ВЕСНА Б. ПИЛИПОВИЋ, ТАТЈАНА Љ. ГЛУШАЦ 157

најмање @римењиване су меморијске. Уку@на фреквенOносO
у@оOреLе сOраOе:ија ко9 ученика млађе: узрасOа је виша не:о у
свим осOалим :ру@ама, а за@ажа се 9а су ученици осмо: разре9а
Lлижи у свом изLору сOраOе:ија сOаријим :ру@ама ис@иOаника.
Ови резулOаOи су у неким се:менOима у раскораку с резулOаOима
ис@иOивања сOраOе:ија у 9ру:им сре9инама. Према РеLеки Окс-
фор9 (Oxford, 1990), сOарији ученици и они који су на вишем ни-
воу знања чешће @римењују шири с@екOар сOраOе:ија не:о млађи
ученици или они који се налазе на @очеOним нивоима учења,
шOо ов9е није случај.

Поређењем у@оOреLе сOраOе:ија ко9 ученика чеOврOо: и учени-
ка осмо: разре9а уочава се 9а ученици осмо: разре9а имају сла-
Lију уку@ну фреквенOносO у@оOреLе сOраOе:ија (3,17) у о9носу на
ученике чеOврOо: разре9а (3,50). Применом независно: O-OесOа
уOврђене су значајне сOаOисOичке разлике између ученика че-
OврOо: и ученика осмо: разре9а у :ру@и меморијских (р=0,02),
ко:ниOивних (р=0,01) и афекOивних сOраOе:ија (р=0,00), а у сва Oри
случаја млађи ученици @римењују ове Oи@ове сOраOе:ија у већој
мери не:о ученици осмо: разре9а (Пили@овић и Глушац, 2014). 

ПОНОВЉЕНО 
ИСТРАЖИ-
ВАЊЕ

Разлике које су уOврђене у @рвој фази исOраживања навеле су ис-
Oраживаче на @реO@осOавку 9а се изLор сOраOе:ија мења схо9но
узрасOу ученика и Oо Lаш у @ерио9у између 9есеOе и чеOрнаесOе
:о9ине @а је, ра9и 9аље @ровере, исOраживање насOављено @осле
9ве :о9ине. У њему су ово: @уOа учесOвовали само ученици који
су у @рвој фази Lили сOари 9есеO :о9ина и @охађали чеOврOи ра-
зре9, а у 9ру:ој – 9ванаесO :о9ина и @охађали шесOи разре9. Циљ
насOавка исOраживања Lио је 9а се уOвр9и 9а ли је ко9 исOе :ру@е
ученика 9ошло 9о @ромена у учесOалосOи и изLору сOраOе:ија за
учење сOрано: језика Oоком 9ве :о9ине или су @о9аци @рику@ље-
ни у @рвој фази резулOаO с@ецифичносOи изаLраних :ру@а.

Поново је извршена @ровера @рименом исOо: у@иOника, а ре-
зулOаOи су @риказани у ТаLели 2. У 9ру:ој фази исOраживања уче-
сOвовало је 40 ученика ове :енерације (осам мање не:о у @рвој фа-
зи, јер су неки ученици Lили о9суOни зLо: LолесOи).
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Анализом резулOаOа за@ажа се 9а је 9ошло 9о @а9а у фреквенO-
носOи у@оOреLе свих Oи@ова сOраOе:ија, а ком@ензационе сOраOе-
:ије су временом @осOале засOу@љеније @о учесOалосOи о9 афек-
Oивних, шOо се мо:ло за@азиOи и ко9 сOаријих ис@иOаника. Ко9
ученика шесOо: разре9а и ово: @уOа, као и 9ве :о9ине раније, ме-
моријске сOраOе:ије су најслаLије ран:иране. Неке сOраOе:ије из
ове :ру@е ученици :оOово ника9 не @римењују: „корисOим кар-
Oице са сликама 9а у@амOим нову реч“ (1,62) и „корисOим @окре-
Oе (@анOомиму) 9а у@амOим нову реч“ (1,75). Ниска фреквенOносO
и @а9 у @римени меморијских сOраOе:ија уочени у овом исOра-
живању у су@роOносOи су с резулOаOима 9ру:их исOраживања у
којима се за@ажа фреквенOнија @римена меморијских сOраOе:ија
ко9 млађих ученика и оLјашњава „@риро9ним ре9осле9ом“ у ра-
звоју сOраOешке ком@еOенције у ком реце@Oивне сOраOе:ије,
@о@уO @онављања и меморисања, @реOхо9е @римени осOалих Oи-
@ова сOраOе:ија, који укључују инOеракцију и евалуацију со@-
сOвено: знања (Chesterfield & Chesterfield, 1985). У резулOаOима се
за@ажа и @а9 у учесOалосOи афекOивних сOраOе:ија које су 9ве :о-
9ине раније ко9 исOих ученика Lиле ран:иране на чеOврOом ме-
сOу, а са9а на @еOом, шOо :овори о мо:ућносOи 9а временом @о-
сOану најслаLије @римењиване сOраOе:ије, као шOо је случај и ко9
свих сOаријих ис@иOаника. СOраOе:ије које су најслаLије ран:ира-
не у овој каOе:орији су „раз:оварам с неким о Oоме како се осе-
ћам 9ок :оворим ен:лески“ (2,22) и „у свом 9невнику учења Lеле-
жим своја осећања“ (1,62). МеOако:ниOивне сOраOе:ије су и ко9
ученика шесOо: разре9а ран:иране као најчешће @римењиване
сOраOе:ије, шOо се не разликује о9 @референци сOаријих ис@иOа-

ГРУПА СТРАТЕГИЈА ПРОСЕЧНА ФРЕКВЕНЦИЈА

МЕТАКОГНИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 3, 69

ДРУШТВЕНЕ СТРАТЕГИЈЕ 3,30

КОГНИТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 3,06

КОМПЕНЗАЦИОНЕ СТРАТЕГИЈЕ 2,71

АФЕКТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ 2,78

МЕМОРИЈСКЕ СТРАТЕГИЈЕ 2,66

УКУПНО 3,04

ТАБЕЛА 2: ПРИМЕНА СТРАТЕГИЈА КОД УЧЕНИКА СТАРИХ 12 ГОДИНА
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ника ниOи о9 @референци које је исOа :ру@а ученика исказала 9ве
:о9ине раније, али се знаOно разликује о9 резулOаOа већине ис-
Oраживања с@рове9ених са ученицима ово: узрасOа, који се че-
шће о@ре9ељују за @римену 9рушOвених, афекOивних или ком-
@ензационих сOраOе:ија (Dörnyei, 1995; Kaylani, 1996; Lan & Oxford,
2003, 2005; Lee & Oxford, 2008). ИнOересанOно је 9а се Oри меOако-
:ниOивне сOраOе:ије из9вајају @о високој учесOалосOи: „имам ја-
сне циљеве у вези са учењем ен:леско: језика“ (4,00), „@окуша-
вам 9а нађем начине 9а шOо више усавршим свој ен:лески“ (4,20)
и „@римећујем ка9 на@равим :решку на ен:леском и он9а се Oру-
9им 9а је више не @равим“ (4,18).

Уколико се резулOаOи @оновљено: ис@иOивања у@оре9е с ре-
зулOаOима у ТаLели 1, може се закључиOи 9а @римена и изLор
сOраOе:ија ко9 ученика шесOо: разре9а још увек имају о9ређене
каракOерисOике које су се ко9 исOе :ру@е за@ажале 9ве :о9ине ра-
није, али 9а се јасно увиђају и @ромене у којима њихова @римена
сOраOе:ија @о@рима о9лике у@оOреLе сOраOе:ија ко9 сOаријих ис-
@иOаника.

Да Lи се усOановило 9а ли су ове @ромене сOаOисOички значај-
не, извршен је O-OесO с је9ним узорком, а резулOаOи су @риказани
у ТаLели 3.

РезулOаOи @оказују 9а се након 9ве :о9ине у @римени сOраOе:ија
уочавају разлике које се мо:у оквалификоваOи као високо сOаOи-
сOички значајне, а које указују на смањену фреквенOносO @риме-
не сOраOе:ија свих каOе:орија. С оLзиром на Oо 9а се ко9 ове :ене-
рације ученика није мењао насOавник ниOи из9авач или серија

  T DF SIG. MEAN DIFFERENCE

МЕМОРИЈСКЕ -3,58 39 0,00 -0,41

КОГНИТИВНЕ -4,92 39 0,00 -0.54

КОМПЕНЗАЦИОНЕ -3,38 39 0,00 -0,37

МЕТАКОГНИТИВНЕ -2,96 39 0,01 -0,40

АФЕКТИВНЕ -3,32 39 0,00 -0,47

ДРУШТВЕНЕ -2,82 39 0,01 -0,39

УКУПНО -4,67 39 0,01 -0,39

ТАБЕЛА 3: РАЗЛИКА У ПРИМЕНИ СТРАТЕГИЈА КОД УЧЕНИКА ИСТЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ У РАСПОНУ ОД ДВЕ ГОДИНЕ 
(ОД ЧЕТВРТОГ ДО ШЕСТОГ РАЗРЕДА)
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уџLеника, мо:ло Lи се @реO@осOавиOи 9а у@раво у овом @ерио9у
сазревања, на @реласку у фазу а@сOракOно: мишљења 9олази 9о
важних @ромена у @рисOу@у учењу сOрано: језика, које се ре-
флекOују и на изLор сOраOе:ија за учење. Ово јесOе важан @о9аOак
за ус@ешније @ланирање и с@ровођење насOаве у вишим разре-
9има основне школе.

С 9ру:е сOране, ови резулOаOи, у раскораку с резулOаOима ис-
Oраживања с@рове9ених у 9ру:им школским сисOемима у који-
ма у@оOреLа сOраOе:ија расOе са узрасOом ученика, мо:у се оква-
лификоваOи као изненађујући. Сама @ромена сOила учења и @ре-
лазак у вишу фазу ко:ниOивно: развоја свакако не оLјашњавају
@а9 у фреквенOносOи @римене сOраOе:ија, јер Lи се слични @о9а-
ци мо:ли @ронаћи још не:9е у лиOераOури. Према неким ауOори-
ма ученици различиOих узрасOа @римењују различиOе сOраOе:и-
је, јер @осOоји @риро9ан развојни @роцес у учењу сOрано: језика
Oоком ко: ученици с@онOано мо9ификују @римену сOраOе:ија,
@рила:ођавајући се захOевима који се @ре9 њих @осOављају (Pro-
kop, 1989, сOр. 40). Вре9но Lи заOо Lило ис@иOаOи како школски
сисOем, конце@ција насOаве сOраних језика, @релаз са разре9не
на @ре9меOну насOаву или Oи@ моOивације ученика виших разре-
9а основне школе уOичу на а9екваOну или не9овољну @римену
сOраOе:ија у насOави сOраних језика.

ЗАКЉУЧАК РезулOаOи @риказано: исOраживања @оказују 9а се изLор и уче-
сOалосO @римене сOраOе:ија за учење сOрано: језика мењају са уз-
расOом ученика. Промене у изLору сOраOе:ија јесу @риро9не, али
на:лашеније у @ерио9у сазревања Oоком виших разре9а основне
школе, а нарочиOо око 9ванаесOе :о9ине. Овај @о9аOак указује на
@оOреLу 9а се @ланирање насOаве и развој сOраOешке ком@еOен-
ције ко9 ученика ово: узрасOа @рила:о9е њиховим развојним @о-
OреLама.

Промене у фреквенOносOи @римене сOраOе:ија, које су Oакође
за@ажене у овом исOраживању не @оOврђују се у релеванOној ли-
OераOури као неминовне у развоју и њих је @оOреLно 9о9аOно ис-
@иOаOи. Па9 у @римени свих Oи@ова сOраOе:ија, који се о9ржава и
у сOаријем узрасOу, може @ре9сOављаOи озLиљну смеOњу у 9а-
љем учењу сOрано: језика @а је @оOреLно инOензивније ра9иOи на
развоју сOраOешке ком@еOенције ученика и инOе:рисаOи је у на-
сOаву сOраних језика.

Иако је сOраOешка ком@еOенција званичним 9окуменOима 9е-
финисана као насOавни циљ, сOиче се уOисак 9а се, након нижих
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разре9а основне школе, она не9овољно развија, @а је @оOреLно
усOановиOи 9а ли се на њој а9екваOно ра9и кроз насOаву сOраних
језика и у којој мери су насOавници @ри@ремљени и оLучени за
развој шире: с@екOра сOраOе:ија учења. У@ркос чињеници 9а уче-
ници временом мењају своје @референце, нарочиOа @ажња у ра-
звоју сOраOешке ком@еOенције OреLало Lи 9а се @освеOи афекOив-
ним сOраOе:ијама чији @а9 се уочава Oоком виших разре9а основ-
не школе, а ко9 већине сOаријих :ру@а ис@иOаника се не9овољно
корисOе.
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SUMMARY A “CRITICAL PERIOD” IN THE USE OF LANGUAGE LEARNING STRATEGIES

Age of students is one of the factors that may significantly influ-
ence the use of language learning strategies. The aim of this paper is
to determine whether there is a “critical period” when primary
school learners tend to change their use of strategies and what sort
of changes are taking place then.

The results presented here were obtained in the second phase of
the research investigating the use of strategies among primary
school students in Novi Sad (Serbia). The results of the first phase,
carried out two years earlier, showed statistically significant differ-
ences between the two groups of students, aged 10 (N=48) and 14
(N=41) and higher use of all strategy categories by younger partici-
pants. The next phase was conducted two years later only with the
younger group of students who were now aged 12 (N=40). The goal of
the second phase of the research was to examine whether matura-
tion and transition to the stage of abstract thought (Piaget, 1972) had
any influence on students’ use of strategies. 

The instrument used in this research was Strategy Inventory for
Language Learning (SILL) designed by Rebecca Oxford. Data analysis
included a comparison of the frequency of strategy use reported in
two studies in the range of two years.

The results show statistically significant differences within the
same group of students over the two-year period and a considerable
decline in the use of all types of strategies. Moreover, their prefer-
ences of strategies also changed and became closer to preferences
reported by fourteen-year old participants during the first phase of
the research, suggesting that there might be a common trend in
strategy use influenced both by the educational system and the
changes related to maturation. These results, showing lower strategy
use in correlation with age, are inconsistent with the results of stud-
ies conducted in other educational systems, indicating the need for
further investigation in this area and considerable improvement of
strategic competence of primary school students in Serbia.
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МЕЂУНАРОДНА ШКОЛА У БЕОГРАДУ

ХУМАНИСТИЧКИ ПРИСТУП 
У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА 

(ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ НАСТАВНИКА)

САЖЕТАК. У образовању се дуго поклањала пажња скоро искључиво стицању но-
вих сазнања и развијању радних навика ученика. Колико год да су обе
наведене области битне, инсистирањем само на њима неће се развија-
ти вештине које ће ученицима бити потребне касније у животу нити ће
се развијати позитивни ставови и емпатија. Формирање друштвено
прихватљивих ставова и развијање емпатије су изузетно важни уколи-
ко један од циљева образовања јесте оспособити ученике да постану од-
говорни чланови друштва. За разлику од традиционалног приступа
образовању, хуманистички приступ наглашава важност унутрашњег
света ученика; њихова размишљања, осећања и емоције стављају се у
први план развоја.

Овај рад се бави наставом страних језика и заступа став да хумани-
стички приступ у настави дајe боље резултате. Приказани су резултати
квалитативног партиципативног истраживања које се бавило ставови-
ма наставника како би се установило у којој мери наставници имају
свест о важности примене хуманистичког приступа, као и колико при-
ступ наставника у раду утиче на квалитет интеракција наставник–уче-
ник и ученик–ученик. Резултати истраживања указују на то да употре-
ба хуманистичког приступа у настави помаже да се код ученика разви-
ју емотивно позитивни ставови, утиче на стварање добрих односа у гру-
пи и подстиче ученике да развијају језичку компетенцију. 

1 omilosevic@isb.rs
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КЉУЧНЕ РЕЧИ: хуманистички приступ, настава страног језика, друштвена интеракци-
ја, ставови.

УВОД

Тра9иционална насOава и хуманисOички @рисOу@ различиOо 9е-
финишу ус@ех. С је9не сOране, Oра9иционални @рисOу@ за @ока-
заOеље ус@еха у насOави узима у оLзир само је9ну ком@оненOу – а
Oо је мера у којој је :ра9иво савла9ано. СOе@ен савла9аносOи :ра-
9ива се 9ефинише оценом коју је ученик 9оLио. У Oом случају се
и:норише чињеница 9а су оцена као и Oумачење сOе@ена савла-
9аносOи :ра9ива @о9ложни ин9иви9уалним криOеријумима сва-
ко: насOавника. Такође се занемарује 9а се @риликом @роцењи-
вања савла9аносOи :ра9ива морају узеOи у оLзир ин9иви9уалне
каракOерисOике и с@осоLносOи свако: ученика.

За разлику о9 Oра9иционално:, хуманисOички @рисOу@ за кри-
Oеријум ус@еха узима и 9ру:а мерила: развој о9ређених осоLина
ко9 ученика, сOицање само@оуз9ања, развој различиOих социјал-
них и емоционалних с@осоLносOи. Тако је ус@ех у учењу сOрано:
језика о9ређен како ко:ниOивном сOрукOуром, Oако и емоцио-
налним и афекOивним каракOерисOикама и каракOерисOикама
личносOи. Крајњи циљ хуманисOичке насOаве је сOварање о9:о-
ворних :рађана 9рушOва који @рихваOају различиOе кулOуре, у
чему им у великој мери @омаже @ознавање је9но: или више сOра-
них језика.

Коришћење хуманисOичко: @рисOу@а @очиње размишљањима
о Oоме шOа је Oо шOо је9но искусOво чини оLразовним. Хумани-
сOичка @ерс@екOива за:овара сOав 9а се оLразовна вре9носO ума-
њује уколико се не во9и рачуна о самом @роцесу учења и о усло-
вима у којима се учење о9вија. У 9анашњем 9рушOву @римећује
се @омерање OежишOа са @осOизања ака9емских циљева ка само-
осOваривању. ХуманисOичко оLразовање у основи Oежи 9а 9о-
@ринесе расOу целоку@но: @оOенцијала сваке осоLе. Циљ оLразо-
вања је @омоћи ученицима 9а развију знања и вешOине које су им
@оOреLне како Lи акOивно и о9:оворно учесOвовали у свеOу који
се сOално мења. То значи 9а ученике OреLа ос@осоLиOи 9а Lу9у
независни, 9а @ре@ознају везе између школских @ре9меOа и све-
Oа који их окружује, као и 9а корисOе знања, 9а се ослањају на ис-
кусOво и криOички размишљају @риликом решавања живоOних
@роLлема.
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У насOави сOрано: језика LиOно је развијање језичких и кому-
никаOивних вешOина, али и вешOина нео@хо9них за функциони-
сање у 9рушOву. Поре9 овла9авања језичким вешOинама, насOава
језика Oежи развијању @озиOивних сOавова и разумевању разли-
чиOих кулOура. Тако учење сOрано: језика @осOаје мно:о више о9
овла9авања језичким вешOинама, сисOемом @равила и :рамаOи-
ком 9аOо: језика. НасOава @о9разумева @роширивање ко:ниOив-
них и аналиOичких с@осоLносOи али и мењање само@ерце@ције,
@рихваOање нових 9рушOвених и кулOурних @онашања и насOо-
јање 9а се разумеју @ри@а9ници 9ру:их сре9ина. Све Oо OреLа 9а
омо:ући ученицима 9а и своје окружење @осмаOрају из ново:
у:ла.

ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ

Ус@ешна насOава @о9разумева 9а ученици Lу9у акOивно укључе-
ни у @роцес учења, а Oо се @осOиже кроз различиOе нивое и оLли-
ке инOеракције. Овакав начин ра9а 9ово9и 9о ус@осOављања раз-
новрсних о9носа између насOавника и ученика и између
ученика и ученика. Сама @риро9а сOрано: језика као школско:
@ре9меOа налаже у@оOреLу велико: Lроја комуникаOивних ак-
OивносOи на часовима. МеђуOим, колико :о9 9а насOавник осми-
сли насOаву, неLројено @уOа се @оказало 9а оно шOо насOавник
очекује 9а ће ученици научиOи у Oоку часа Lу9е различиOо о9
оно:а шOо ученици заисOа усвоје. СOевик (Stevick, 1990, сOр. 4) на-
во9и 9а је Oешко о9ре9иOи који чиниоци уOичу на ус@ех у насOа-
ви сOрано: језика, заOо шOо ус@ех зависи о9 оно:а шOо се о9вија у
учионици између учесника у насOавном @роцесу. Поклањање @а-
жње аOмосфери у којој се о9вија насOавни @роцес уOиче на о9но-
се који се развијају између ученика и насOавника, између самих
ученика, али и на Oо како ученици 9оживљавају сеLе. Да Lи се @о-
сOи:ли циљеви хуманисOичко: оLразовања, СOевик (Stevick, 1990,
сOр. 4) смаOра 9а је нео@хо9но у насOаву уврсOиOи емоције и
есOеOске 9оживљаје, ра9иOи на @оLољшању 9рушOвених о9носа,
@овећавању о9:оворносOи и 9а, @оре9 знања, OреLа ученицима
@омоћи 9а разумеју са9ржаје. Све Oо 9овешће 9о Oо:а 9а ученици
9оживе самоосOваривање.

ХуманисOички @рисOу@ захOева 9а насOавници имају ем@аOију
@рема ученицима. Ем@аOију ће имаOи ако насOоје 9а разумеју
како њихови ученици @оимају свеO и уколико не намећу своја
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сOановишOа ученицима. Роџерс (Rogers, 1983, сOр. 123) засOу@а
сOав 9а @рихваOиOи ученике значи 9оживљаваOи их као несавр-
шена Lића са @уно @оOенцијала. Вилијамс и Бер9ен (Williams &
Burden, 1997, сOр. 45) наво9e 9а хуманисOичко оLразовање @олази
о9 и9еје 9а се ученици разликују и 9а их OреLа @о9сOицаOи 9а шOо
више Lу9у својсOвени сеLи и 9а се не Oру9е 9а личе на 9ру:е. Уче-
ници ра9е извесне сOвари из о9ређено: разло:а и на насOавнику
је 9а се @оOру9и и разуме Oе разло:е. Поре9 Oо:а, насOавник OреLа
9а @рихваOи 9а ученици имају о9ређене @сихолошке Lаријере
које с@речавају учење и може своја сазнања 9а у@оOреLи како Lи
сOворио окружење које ће @омоћи ње:овим ученицима 9а се раз-
вијају.

ХуманисOички @рисOу@ @о9сOичe ученике 9а :оворе о својим
сOавовима, 9а размишљају о сеLи и 9ру:има и на Oај начин уOичу
на развијање @озиOивне инOеракције на часовима. Ка9а у@ознају
своје ученике, насOавници мо:у Lоље 9а осмисле насOаву и @ри-
ла:о9е је инOересовањима и @оOреLама ученика. Фриман (Free-
man, 1996, сOр. 103) смаOра 9а насOавници сOално Oумаче свеO око
сеLе: они Oумаче @ре9меO који @ре9ају, окружење у коме се изво-
9и насOава, као и @осOу@ке ученика. Учионица и насOава не @ре9-
сOављају само месOо на коме насOавници мо:у 9а @римене своје
и9еје; они @ре9сOављају и оквир за Oумачење оно:а шOо насOав-
ници већ знају: ка9а и како OреLа 9а реа:ују, које информације 9а
изнесу и како 9а их оLјасне, ка9а 9а ис@рављају ученике, како 9а
оцене оно шOо су @ре9авали.

Све шOо насOавник ура9и у Oоку часа у скла9у је са ње:овим ви-
ђењем @роцеса учења сOрано: језика. Совињон (Sauvignon, 1976,
сOр. 296) смаOра 9а сOавови насOавника у вези са учењем уOичу на
начин на који они @ре9ају. Он још наво9и 9а 9ок се криOички не
размоOре сOавови и моOивација насOавника, неће се моћи разу-
меOи @ре@реке које се налазе на @уOу сOварања окружења које
ученицима о9:овара. НасOавници који су с@ремни 9а разми-
шљају о својим ученицима, о Oоме како 9а њихови часови Lу9у
инOересанOни мла9им љу9има, с@ремни су 9а размишљају о сво-
јим @осOу@цима и о Oоме како њихово @онашање уOиче на реак-
ције ученика.

ГоOово у свим сиOуацијама ка9а се учи језик, @оре9 ко:ниOив-
них и афекOивних ком@оненaOа, морају се узеOи у оLзир и о9носи
који се сOварају у Oоку насOаве. Дорњеи (Dornyei, 2009, сOр. 227)
смаOра 9а се усвајање језика не може о9војиOи о9 9рушOвено:
конOексOа у коме се усвајање о9вија. ДоLар 9ео наше: Lића фор-
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мира се кроз наш 9рушOвени и9енOиOеO, а учионица @ре9сOавља
је9но о9 месOа које учесOвују у сOварању и9енOиOеOа, како ко9
ученика, Oако и ко9 насOавника. ДрушOвени конOексO уOиче на
учеснике, а 9а Lи се нечије @онашање у :ру@и разумело, морају се
узеOи у оLзир и афекOивни и ко:ниOивни факOори. МеђуOим, у
насOавни @ро:рам уноси се најмање @ромена у оLласO која је нај-
криOичнија, а Oо је квалиOеO инOеракције у о9ељењу и начин на
који ученици и насOавник заснивају међусоLне о9носе. 

ДрушOвени ас@екO језика LиOан је у насOави, заOо шOо се језик
корисOи и за ус@осOављање и развијање 9рушOвених о9носа.
У скла9у са значајем 9рушOвене инOеракције, велики @омак
@ре9сOавља све веће @оклањање @ажње раз:овору који се о9вија
у Oоку часа и ње:овој @е9а:ошкој вре9носOи. ПуOем раз:овора, ус-
@осOављамо, о9ржавамо и мењамо свој 9рушOвени и9енOиOеO.
Хач (Hatch, 1978, сOр. 404) Oвр9и 9а се учење језика развија из уче-
ња како 9а во9имо раз:оворе и како 9а комуницирамо. Социо-
кулOурне Oеорије учења, исOичу значај уло:е раз:овора као ме9и-
јума за целоку@но учење. У@раво из овакво: сOановишOа @ро-
исOекла је и9еја 9а је ус@ешна насOава у сOвари „9у: раз:овор“
(Thornbury & Slade, 2006, сOр. 2).

ВажносO инOеракOивних о9носа исOиче 9рушOвени ас@екO на-
сOаве. ОлрајO (Allwright, 1983, сOр. 192) @осмаOра час као 9рушOве-
но о9ређен 9о:ађај, @роизво9 инOеракOивно: ра9а свих @рисуO-
них. И насOавници и ученици уOичу на развијање о9носа у :ру@и.
НасOавници креирањем акOивносOи које ће укључиOи и ко:ници-
ју и емоције, а ученици узимањем учешћа у њима. НасOава сOра-
но: језика OреLа 9а Lу9е @рилика 9а се 9ође 9о сOварне комуника-
ције, а за комуникацију су @о9је9нако важни и лин:висOички и
9рушOвени ас@екOи. Кроз о9носе се развија и9енOиOеO и сваки
ученик 9оLија своју уло:у. Поре9 развијања и9енOиOеOа, кроз ин-
Oеракцију између ученика и насOавника, и ученика и ученика,
мла9им љу9има се @ружа @рилика 9а формирају своје сOавове о
учењу језика, сазнају више о начину на који уче и на који ус@осOа-
вљају везе са 9ру:има.

Приро9а инOеракције @ре9сOавља кључ учења. Ово је @осеLно
ви9љиво у случају учења језика, :9е је у@оOреLа језика @ревас-
хо9но 9рушOвена акOивносO, а комуникација на сOраном језику је
сасOавни 9ео @роцеса учења. Захваљујући 9оLрој инOеракцији у
Oоку часа, ко9 ученика се може развиOи осећај @ри@а9носOи и @о-
већаOи жеља 9а се узме акOивно учење на часу. Не само 9а ће се
ученици више ан:ажоваOи у Oоку часа, већ ће и конOролисаOи
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своје @онашање. Приро9а инOеракције на сOраном језику, @осеL-
но ће уOицаOи на квалиOеO учења. Херон (Heron, 1999, сOр. 45) за-
сOу@а сOав 9а се 9инамика :ру@е Oемељи на осећањима. Дорњеи
и Марфи (Dornyei & Murphey, 2003, сOр. 25) исOичу 9а уколико уче-
ници смаOрају 9а насOавник жели 9а им @омо:не, они и сами @о-
сOају с@ремни 9а @рискоче у @омоћ 9ру:има. Динамика :ру@е је
@осеLно важна за развијање вешOина :овора и разумевање :овора
које су @о @риро9и инOеракOивне језичке вешOине. Оне @о9сOичу
ученике 9а 9ру:има искажу оно шOо мисле и 9а Oим @уOем са-
знају нове сOвари. Уколико је инOеракција Oаква 9а се ус@осOавља
9оLра 9инамика, и насOавници и ученици ће имаOи @уно Oо:а 9а
кажу је9ни 9ру:има.

Кроз 9ијало: и сара9њу са 9ру:има ученицима, омо:ућава се
развијање и свесO о ин9иви9уалносOи (Williams & Burden, 1997,
сOр. 56). ЕфекOивно учење о9вија се ка9а се ученицима @омаже у
Oоку конверзације, ка9а се развија акOиван ум кроз 9ијало: са
9ру:има. ДрушOвена инOеракција неизLежан је 9ео велико: Lроја
сиOуација у насOави. Кроз раз:овор, ра9, и:ру, ученици се уче
вре9носOима им@лициOним и екс@лициOним @уOем, формално
и неформално, кроз @осOу@ке насOавника и кроз насOавни са-
9ржај.

СOо:а, 9о учења 9олази у сре9инама у којима су ус@осOављени
9оLри о9носи између учесника. Лин9квисO (в. Head & Taylor 1997,
сOр. 36) наво9и 9а ус@ешно учење зависи о9 мере у којој је разви-
јено заје9нишOво у 9аOој :ру@и и у којој мери се учeници осећају
@рихваћеним и укљученим у @роцес учења. Прави 9ух заје9ни-
шOва @о9сOицаће оно најLоље у ученицима и у насOавнику и 9о-
вешће 9о креаOивносOи, @рошириOи ви9ике и омо:ућиOи само-
с@ознају. Свака осоLа има различиOе ко:ниOивне и афекOивне ка-
ракOерисOике и шOо више насOавник зна о неком ученику,
уOолико више може 9а му @омо:не 9а се развије.

ЦИЉЕВИ И МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Ово квалиOаOивно @арOици@аOивно исOраживање с@рове9ено је у
@ерио9у о9 јануара 2010. :о9ине 9о 9ецемLра 2011. :о9ине. У ис-
Oраживању се консулOују насOавници 9а Lи се усOановило коли-
ко хуманисOички @рисOу@ и @о9сOицање инOеракције имају ус-
@еха у насOави сOраних језика. Циљ исOраживања Lио је
уOврђивање уло:е хуманисOичко: @рисOу@а у насOави сOрано: је-
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зика @уOем инOервјуисања насOавника сре9њих школа. Хумани-
сOички @рисOу@ узима у оLзир ко:ниOивну сOрану ученика, али
се исOо Oако @ри9аје значај и афекOивним каракOерисOикама и
емоOивном развоју личносOи. По9сOицање инOеракOивних о9но-
са у вези је са 9рушOвеним ас@екOом језика, заOо шOо 9о учења 9о-
лази у 9рушOвеном конOексOу. ИсOраживање је @роисOекло из
жеље 9а се насOавницима @ружи мо:ућносO 9а о@ишу часове
сOрано: језика и 9а оLјасне шOа Oо, @о њиховом мишљењу, на-
сOавник може учиниOи 9а Lи учење Lило ус@ешније.

МаOеријал је меOо9олошки @рику@љен и сисOемаOски оLрађен
и као Oакав @ре9сOавља „извор @рво: ре9а“. По9аци @рику@љени
у овом исOраживању омо:ућили су 9а се ура9и 9еOаљна 9ескри@-
Oивна анализа. С оLзиром на Oо 9а исOраживање није рађено на
ре@резенOаOивном узорку, не @осOоји мо:ућносO уо@шOавања.

Да Lи се уOвр9ило како @ерс@екOиве насOавника на хумани-
сOички @рисOу@ и квалиOеO инOеракције уOичу на квалиOеO на-
сOаве сOраних језика у и којој мери 9ово9е 9о @осOизања Lољих
резулOаOа, о9 насOавника се желело сазнаOи сле9еће:

– у којој мери насOавници имају свесO о важносOи @римене ху-
манисOичко: @рисOу@а;

– колико @рисOу@ насOавника у ра9у уOиче на квалиOеO инOер-
акција насOавник–ученик и ученик–ученик. 

ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА

У овом исOраживању коришћени су 9уLински квалиOаOивни ин-
Oервјуи.2 Они су вођени како Lи се сазнало о сOварима које се не
мо:у 9ирекOно @осмаOраOи, у овом случају насOојало се сазнаOи
више о осећањима, размишљањима и намерама сре9њошкол-
ских насOавника. Кроз @олу-сOрукOуриране раз:оворе @осOавља-
на су уна@ре9 формулисана @иOања исOим ре9осле9ом. ПиOања
су Lила оOворено: Oи@а и насOавници су имали мо:ућносO 9а из-
несу своја виђења неких @ојава или @роLлема. Сва @иOања су @о-
сOављена свим учесницима, али у Oоку раз:овора увођена су и
нова @иOања како Lи се разјаснили извесни сOавови. Са чеOири

2 Смернице за 9уLински инOервју са насOавницима сOрано: језика 9аOе су у
Прило:у.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (1)/2017

174 ОЉА Р. МИЛОШЕВИЋ

насOавника раз:овор је вођен @оје9иначно, а 9ва насOавника су
заје9но инOервјуисана.

ОсOварено је уку@но шесO 9уLинских раз:овора са насOавници-
ма. Сви насOавници су @ре9авали ученицима на сре9њошкол-
ском узрасOу. Три насOавника су Lила из је9не @риваOне школске
инсOиOуције, 9ва су @ре9авала у @риваOним језичким школама у
Бео:ра9у, а је9ан насOавник @ре9авао је у 9ржавној школи. Свим
насOавницима је за:аранOована анонимносO и @оверљивосO из-
несених @о9аOака. Раз:овори су, уз њихово 9о@ушOење, снимани
и OранскриLовани шOо је омо:ућило каснију 9еOаљну анализу.
КоменOари насOавника су у 9аљем OексOу наве9ени онако како су
их насOавници изрекли у Oоку раз:овора.

Раз:овор је вођен са насOавницима које су њихове коле:е, а у
извесним случајевима и ученици, окаракOерисали као „изузеO-
не“. Приликом изLора насOавника, консулOоване су коле:е Lрој-
них насOавника. О9 њих се Oражило 9а наве9у имена коле:а чији
је начин ра9а окаракOерисан као изузеOан и који имају 9оLар о9-
нос са ученицима. И9енOификовано је више Oаквих насOавника, а
о9 њих, шесOoрo је @рисOало 9а се с њима оLави раз:овор. ПиOања
@олу-сOрукOурирано: Oи@а су 9ала @рилику ис@иOаницима 9а
иницирају раз:овор о Lило ком ас@екOу учења језика који се
њима чинио важним. Вођена 9искусија Lила је усмерена на разу-
мевање сOавовa насOавника у вези са различиOим ас@екOима на-
сOавно: @роцеса, као и на лична искусOва која су 9ео насOавно:
@роцеса и @роцеса учења. Након оLављених 9уLинских инOер-
вјуа, са неким о9 насOавника вођени су 9о9аOни раз:овори. На Oај
начин, кроз ово исOраживање сOечени су нови уви9и који су иза-
шли из оквира @очеOно: оLима исOраживања.

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА

СВЕСТ О ВАЖНОСТИ ПРИМЕНЕ ХУМАНИСТИЧКОГ ПРИСТУПА

Сви инOервјуисани насOавници знали су о хуманисOичким Oех-
никама и @овремено су их корисOили у насOави сOрано: језика.
Неки насOавници су изјавили 9а имају мно:о искусOва у кори-
шћењу ових Oехника и о њима се изражавали на сле9ећи начин:
„СOвара се некаква @осеLна веза између мене и мојих ђака. Не
умем 9а оLјасним каква је Oо хемија ниOи ка9а се 9есила, али ми
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се више уважавамо“. Је9ан насOавник наво9и 9а ре9овно корисOи
ове Oехнике и каже сле9еће: „Час Lрже @рође, на 9еци не ви9им
онај незаинOересовни @о:ле9.“ Ови коменOари @оказују 9а на-
сOавник, као и ученик, улази у @осеLан @роцес расOа и 9а кроз
@римену ових Oехника не само ученици, већ и насOавници ус@о-
сOављају Lоље о9носе са 9ру:има и сазнају нове сOвари о сеLи.

МеђуOим, иако су насOавници свесни 9а Oехнике хуманисOич-
ко: @рисOу@а наво9е ученике 9а у@оOреLљавају језик, 9а исOовре-
мено @о9сOичу креаOивносO и @оLуђују на размишљање о важно-
сOи емоција, они исOичу 9а им :ра9иво не 9озвољава 9а корисOе
ове акOивносOи у мери у којој Lи желели. НасOавник из @риваOне
језичке школе каже: 

„Ка9 не Lих морала 9а их с@ремам за ис@иOе, више Lих имала вре-
мена 9а раз:оварамо о сOварима које их занимају и на начин који је
њима занимљив“.

СВЕСТ О ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА

Сви насOавници сOрано: језика свесни су 9а насOава и учење сOра-
но: језика има „сезонски“ риOам. Док @ланирају час, насOавници
имају у ви9у 9а ли је месец се@OемLар, или новемLар. ИсOо Oако,
насOавници во9е рачуна 9а ли имају @рви час ујуOру или час
@осле велико: о9мора. На „сезонски“ риOам се :ле9а као на нешOо
шOо се @о9разумева. НасOавници су свесни колико је важан @реO-
хо9ни час или 9оLа 9ана: 

„Ка9а @ре ен:леско: часа имају маOемаOику, знам 9а ће 9оћи љуOи,
и он9а је Lоље 9а ра9имо вокаLулар или :рамаOику. Ако их нешOо
@иOам, @ричаће ми о Oоме како им је Oешко на маOемаOици. Жао ми
је шOо им је Oешко, али шOа ја Oу мо:у?“ 

И насOавник из 9ржавне школе има сличан сOав: „Морам 9а ле-
Oим кроз :ра9иво, @а за ле@е сOвари не Lу9е увек времена.“

СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА УЧЕЊЕ ЈЕЗИКА

Основна @оOреLа свих осоLа које уче сOрани језик је @оOреLа за си-
:урношћу. Каран (Curran, 1976, сOр. 12) на:лашава 9а је емоцио-
нална си:урносO нео@хо9на како Lи 9ошло 9о учења. Уло:а на-
сOавника за сOварање осећаја си:урносOи није се смањила у
савременом 9рушOву. Да Lи мо:ли 9а се @освеOе овом за9аOку и
сами насOавници OреLа 9а се осећају си:урнима. Каран 9аље ис-
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Oиче 9а ученици осећају личну емоOивну сOрукOуру насOавника,
@ре не:о шOо осеOе уOицај инOелекOуално: са9ржаја које им @о-
ну9и Oај насOавник. Важан за9аOак насOавника је 9а ко9 ученика
развије само@ошOовање. Ку@ерсмиO (Coopersmith, 1967, сOр. 53)
наво9и 9а je само@ошOовање вре9новање сеLе, а 9а се исказује
кроз сOавове које @оје9инац има о сеLи. Само@ошOовање умно:о-
ме зависи о9 искусOава које @оје9инац има са љу9има из сво:
окружења. Начин на који околина ви9и @оје9инца у великом
9елу ће формираOи слику коју Oа осоLа има о сеLи. А9олесценOи
се налазе у живоOном 9оLу ка9а им је мишљење околине, а @осеL-
но вршњака, значајно 9а Lи се осећали @рихваћенима. НасOавни-
ци се налазе у @озицији 9а сOворе услове који ће ученицима @о-
моћи 9а се 9оLро осећају и желе 9а комуницирају, а у Oаквој
аOмосфери, ученици ће си:урно LиOи моOивисанији 9а уче. Уче-
ње језика нераски9иво је везано са оним шOо се 9ешава у Oоку
часа @а Oако насOавници имају важан за9аOак 9а ра9е на сOвара-
њу услова који ће учиниOи 9а учионица не Lу9е месOо :9е се раз-
оOкривају слаLосOи ученика, већ месOо на коме се они развијају.
Је9ан насOавник износи своје мишљење о важносOи оно:а шOо се
9ешава у школи: „Оно шOо се ученицима 9ешава у школи је веома
важно. ДоLар 9ео 9ана они @рово9е у школи и школска сре9ина
уOиче на њих на више начина.“ Дру:и насOавник исOиче 9а су
школа и учионица „месOо :9е се 9еца уче и љуLави и мржњи и не-
Oр@ељивосOи… Oо је месOо :9е они свој мали живоO осOварују.“

У свако9невним конOакOима учесници у комуникацији уOичу
на Oо 9а се неко осећа Lоље или лошије. Имајући у ви9у @оложај
насOавника, Московиц смаOра 9а насOавници уOичу на аOмосфе-
ру у :ру@и сваком реченицом коју из:оворе (Moskowitz, 1978,
сOр. 19). У насOави сOраних језика, сOварању @озиOивно: окруже-
ња може 9а @омо:не коришћење Oехника које @овећавају само-
с@ознају. На Oај начин насOавници ће @о9сOицаOи како лични
расO ученика, Oако и учење сOрано: језика. Чинећи Oо, насOавни-
ци @оказују 9а афекOивни циљеви имају своје месOо у насOавном
@ро:раму. НасOавници насOоје 9а ученицима Lу9е инOересанOно.
Је9ан насOавник о@исује начин на који осмишљава час и каже:
„Тру9им се 9а ми час Lу9е 9инамичан, 9а разLијем моноOонију
часа о9 45 минуOа на различиOе акOивносOи, 9а оLавезно Lу9е не-
шOо шOо је заLавно, @а у Oо умоOам нешOо шOо није.“ Дру:и на-
сOавник исOиче: „ТреLа на@равиOи аOмосферу 9а нико, 9ословце
нико, неће имаOи сOрах 9а @ро:овори, 9а каже реченицу, 9а се
укључи, 9а на@рави :решку, шOа фали.“ ИсOи насOавник смаOра
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9а је ће се мно:о више научиOи уколико су и ученик и насOавник
о@ушOени, а 9а Lи се Oо @осOи:ло, ра9и сле9еће: „ако ви9им 9а не-
шOо не и9е, он9а о9мах Oо @роменим.“

ОДГОВОРНОСТ ЗА УЧЕЊЕ

ИнOервјуисани насOавници свесни су своје о9:оворносOи за ра-
звој ученика, али исOо Oако су и свесни 9а ученици шOо @ре OреLа
9а @осOану самосOални. И@ак, сви они сеLе смаOрају о9:оворним
за све шOа се 9ешава на часу. Је9ан насOавник каже: „У о9носу 9е-
OеOа и о9расло:, о9:оворна је о9расла осоLа“. Дру:и насOавници
кажу: „Ја сам о9:оворна за Oо какви су љу9и моји клинци и какви
су ђаци моји ђаци“. 

„О9:оворносO је на @рофесорима, о9:оворносO је на ро9иOељима,
на 9рушOву, не можеш Oи ње:а 9а @усOиш 9а расOе као лу9а Lиљка
сам, 9а учи са инOернеOа сOвари и 9а @осле захOеваш о9 ње:а 9а Lу-
9е 9оLар човек, колико си у ње:а уложио, Oолико Oи се враћа, и за-
исOа мислим 9а им је Oешко.“

ПоOреLно је усмераваOи мла9е љу9е и @омоћи им 9а о9расOу, а
исOовремено им 9аOи 9овољно @рилика 9а сами 9оносе о9луке.

МеђуOим, иако насOавници осећају о9:оворносO @рема својим
ученицима, Oо не значи 9а они желе 9а сами 9оносе све о9луке
умесOо својих ученика. Тако је9ан насOавник исOиче: „Не OреLа
им све нацрOаOи, OреLа их @усOиOи; мно:о им се олакшава и заOо
немају 9уLину“. Дру:и насOавник има сличан сOав: „ДоLра школа
Oи 9аје мно:о, али Oи осOавља 9а и 9осOа ура9иш сам“. НасOавни-
ци су свесни колико је нео@хо9но 9а ученици сами 9олазе 9о ре-
шења и колико је LиOно 9овесOи их у сиOуацију 9а Lу9у о9:овор-
ни за своје о9луке. 

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ГРУПЕ

За сOварање 9оLрих о9носа у :ру@и @оOреLно је LиOи искрен. Је-
9ан насOавник овако :овори о Oоме: 

„Мислим 9а највише уOичем на 9ецу Oиме шOо имам @ошOен о9нос
@рема њима. Ја иначе у живоOу не волим фолиранцију. Не волим
@реOварање, а са 9ецом @о:оOово. Ја 9еци не 9ам 9а се @раве оно
шOо нису“. 
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Са ученицима је важно LиOи искрен и ка9а насOавник нешOо не
зна у вези са језиком: „ПошOено је рећи, ја мојим великима, ако
неку реч не знам, ја кажем 9а не знам“. Дру:и насOавник исOиче:
„Ако нисам @ре:ле9ала 9омаће за9аOке, ја кажем нисам сOи:ла“
и закључује 9а је @ресу9ан 

„Oај неки @ошOен и искрен о9нос са свима у живоOу, а @осеLно са
9ецом. То је @о мени основа сваке сара9ње. Како ћемо сарађиваOи
ако се лажемо“. 

НасOавници LлискосO @осOижу на различиOе начине. Је9ан о9 ин-
Oервјуисаних насOавника има врло неформалан о9нос са учени-
цима: „Мени се сви ученици оLраћају са ’Oи’ и ми сOрашно ле@о
сарађујемо“.

ДоLра 9инамика :ру@е @о9сOицаће ученике 9а сами налазе
Oеме за раз:овор. Је9ан насOавник :овори о чему све раз:овара са
својим ученицима: 

„Прво ка9а 9ођу они ми се ја9ају. Наравно, не 9ам ја Oо 9а @рерасOе
у @сихолошку ра9ионицу, али некако се расOереOе и ослоLо9е и @о-
сле можеш фразaлне :ла:оле 9а ра9иш колико хоћеш“. 

И 9ру:и насOавници су с@ремни 9а @освеOе време својим учени-
цима и оOкрију шOа их мучи: 

„Неки су, рецимо, изосOајали са часова, @а знам 9а су Lили неки
@риваOни @роLлеми у @иOању. Толико сам са9а срећна, је9на 9евој-
ка је Oолико са9а @риле:ла, Oолико хоће 9а @окаже колико се она
@роменила, како је она са9а на 9оLрој сOрани“.

Врло је Oешко @роцениOи 9а ли су ученици максимално уче-
сOвовали на часу: 

„ШOа је мени :лавни мерач 9а ли је Lило 9оLро или није: ако неко
9еOе @осле часа @ође за мном 9а Lи још нешOо рекло о Oој Oеми, он-
9а знам 9а је Oо Lило ок. Ако нико не @ође, он9а знам 9а сам их умо-
рила. И знам 9а су Lили фини и 9а су морали 9а ра9е, али не осећам
се ја ле@о. Ра9или смо, све је Lило ок, и све су они Oо схваOили, али
није им Lило…“

ЗАКЉУЧАК ВажносO хуманисOичко: @рисOу@а у насOави сOраних језика о:ле-
9а се у и9енOификовању значаја и уло:е емоција у комуникацији
и укључивању емоција у @роцес учења, исOицању важносOи 9а
сваки ученик сам оOкрива смисао и мо:ућносO 9а свако има ра-
зличиOе циљеве. Поре9 ко:ниOивне и афекOивне ком@оненOе, на-
:лашава се и важносO :ру@не 9инамике и уло:е које ученици 9о-



ХУМАНИСТИЧКИ ПРИСТУП У НАСТАВИ СТРАНОГ ЈЕЗИКА (ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ НАСТАВНИКА)

ОЉА Р. МИЛОШЕВИЋ 179

Lијају и развијају у Oоку часа. Неки насOавници инOуиOивно
корисOе хуманисOички @рисOу@ и њихова хуманисOичка оријен-
Oација @роисOиче из начина на који 9оживљавају своје занима-
ње, свој @ре9меO и мла9е љу9е којима @ре9ају. У@раво ће Oи њи-
хови @о:ле9и уOицаOи на начин на који они укључују ученика у
насOавни @роцес, како уво9е насOавну :рађу и како 9ају ученици-
ма @овраOну информацију. Није само важно шOа је Oо шOо насOав-
ници ра9е на часу већ и шOа они мисле о насOавном @роцесу уо@-
шOе.

НасOавник у насOавни @роцес не уноси само своје искусOво, @о-
знавање @ре9меOа и меOо9ике, већ и своју личносO, сOавове и за-
нимање за ученике. ИнOервјуисани насOавници исOичу важносO
сOварања @озиOивне аOмoсфере у Oоку часа и значај развијања
9оLрих о9носа међу ученицима. Поре9 Oо:а, они смаOрају 9а у
своме ра9у узимају у оLзир ин9иви9уалне разлике ученика и ме-
њају начин ра9а Oако 9а о9:овара @оOреLама и каракOерисOикама
:ру@е. Сви ови сOавови су хуманисOичко: каракOера.

НасOавник на своје ученике :ле9а из више у:лова и њихов
ус@ех не мери само кроз инOeлекOуална @осOи:нућа. На ус@ех
ученика у великој мери уOиче и како их насOавник 9оживљава а
Oа очекивања су у скла9у са ње:овим виђењем ученика. Уколико
се о9 ученика мало очекује, они Lивају мање моOивисани, и сва-
ки неус@ех Lива @оOкре@љење не:аOивних сOавова насOавника.
ИнOервјуисани насOавници су Lили веома за9овољни ра9ом сво-
јих ученика и наво9или су 9а су им о9ељења „9оLра“ или :ру@е
„јаке“, 9а су ученици вре9ни и 9а @осOижу резулOаOе у скла9у са
уложеним Oру9ом. ВероваOно је је9на о9 Oајни ус@еха ових на-
сOавника и вера коју имају у своје ученике. НасOавници OреLа 9а
@омажу својим ученицима 9а развијају @озиOивну само@ерце@-
цију. Ка9а имају @оверење у своје ученике, @рихваOају их као
вре9не @оје9инце и @омажу им 9а из:ра9е @озиOивну слику о се-
Lи, на Oај начин сOварају заје9ницу у којој се развија осећај @ри-
@а9носOи. ИскусOво ученика и сOавови које 9ру:и имају @рема
њему важни су факOори који о9ређују ње:ову слику о сеLи. Ис-
Oраживања @оказују 9а су сви @осOу@ци, осећања, @онашање, @а
чак и веровања, увек у скла9у са сликом коју 9аOа осоLа има о
сеLи.

НасOавници који су заинOересовани 9а у@ознају своје ученике,
мо:у 9а им @омо:ну 9а развију 9рушOвене, емоOивне и еOичке
осоLине које су LиOне за ус@ех у школи и у живоOу. На Oај начин,
@оклања се @ажња и инOелекOуалном и емоOивном ас@екOу, и на-
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сOавни са9ржај се 9ово9и у везу са осећањима и искусOвом уче-
ника. За насOавнике Oо значи 9а имају у ви9у ин9иви9уалне ра-
злике у разре9у и 9а оLезLеђују акOивносOи које о9:оварају начи-
ну на које различиOи ученици уче. То захOева развијање широко:
ре@ерOоара насOавних сOраOе:ија, развијање с@осоLносOи 9а се
варира Oема у скла9у са мо:ућносOима и инOересовањима уче-
ника, као и с@осоLносO 9а насOавници Lу9у флексиLилни ка9а ак-
OивносO не ус@е.
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ПРИЛОГ СМЕРНИЦЕ ЗА ДУБИНСКИ ИНТЕРВЈУ 
СА НАСТАВНИЦИМА СТРАНОГ ЈЕЗИКА

– Колико сOе :енерално за9овољни својим @озивом?

– ШOа можеOе 9а кажеOе за са9ашње :енерације? Како се Ваш
ра9 са са9ашњим :енерацијама разликује о9 ра9а са @реO-
хо9ним :енерацијама?

– Да ли се и како Ви разликујеOе на часу и у @риваOном живо-
Oу?

– Колико @о Вама школа учесOвује у формирању 9еце? ЗашOо?
Чиме?

– Чиме Ви највише уOичеOе на формирање ваших ученика –
чему @ре све:а @окушаваOе 9а их научиOе? Како?

– ШOа све узимаOе у оLзир @риликом @ланирања часа?

– ШOа @о Вашем мишљењу још уOиче на @онашање ученика и
на Oо како ће они савла9аOи :ра9иво?

– ШOа узимаOе у оLзир @риликом оцењивања (9а ли је LиOно
каква је личносO о9ређени ученик или је је9ини криOеријум
знање)?

– ШOа уOиче на Oо 9а се осећаOе за9овољно/неза9овољно на-
кон о9ржано: часа?

– У чему се насOава језика разликује о9 осOалих часова?

– ШOа су Ваши највећи квалиOеOи као насOавника? 

– А шOа LисOе волели 9а мож9а мењаOе?
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SUMMARY HUMANISTIC APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

(TEACHERS’ PERSPECTIVES)

Language learning is a cognitively demanding task which requires
a positive emotional attitude on the part of the learner. Humanistic
approaches to foreign language teaching provide a good framework
for incorporating both cognitive and affective components in
language teaching. It is argued that the recognition of the impor-
tance of student affective reactions in the area of foreign language
teaching is essential for successful language acquisition.

This paper consists of two parts. The first introductory part
reviews literature and provides the theoretical background of
humanistic approaches in language teaching. The second part of the
paper presents findings from a small scale qualitative research that
was carried out with foreign language teachers from three different
educational institutions in Serbia. The aims of this research were to
establish to what extent teachers understand the importance of
humanistic approaches and how teachers contribute to the quality of
interaction in the classroom. In order to understand teachers’
perspectives, the in-depth interviews were carried out with teachers.
A semi structured format of the interviews helped to determine
teachers’ views on the learning process and the key components in
developing students’ communicative competence. The findings indi-
cate that the teachers understand the importance of affective
variables and the way they impact the learner’s readiness to engage
in activities that will develop language proficiency. Humanistic
approaches contribute to developing positive attitudes, establishing
good relationships and thus increase language competency.

KEYWORDS: humanistic approach, foreign language teaching, social interaction,
attitudes.
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САЖЕТАК. Интензивно интересовање о спортским догађајима усклађено је са ка-
талитичком улогом коју та друштвена институција игра у разновр-
сним, свакодневним делатностима савременог човека.

Због неометаног приступа овим специфичним нијансама журнали-
стичког говора развио се засебан језички код. У складу са тим параме-
тром и упркос насталим функционалним тешкоћама и лингвистичким
проблемима утврђене фразе са сентименталном позадином, технички
термини и позајмљенице са међународним дометом које су се инкор-
порирале у свакодневној комуникацији и синтактичким неправилно-
стима доминирају у њој.

Узимајући у обзир велики број српских новина које се искључиво ба-
ве спортским вестима, али и чињеницу да је ова тема спорадично обра-
ђена упркос страственим читаоцима описаних догађаја, циљ рада је да
представи основна обележја која се односе на морфосинтаксичку и лек-
сичку анализу, као и опширан опис неопходних података изабраних из
актуелних електронских извора.
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

С@орOски свеO се @ре9сOавља као 9рушOвена инсOиOуција са еку-
менским 9омеOом и нео:раниченим Lројем @рисOалица. Уочљи-
во је 9а се Oај свеO о@исује је9инсOвеним језиком који је зLо: нере-
9овне у@оOреLе и мношOва лексичких @озајмица, сOереоOи@них
израза, Oехничких Oермина @ун лин:висOичких @роLлема
(в. Ανδρουλάκης, 1997, сOр. 337), али који је нео@хо9ан @ре9услов
за неомеOано @ри9руживање сро9ним 9о:ађајима.

ШOо се Oиче @осре9ника између с@орOских манифесOација и
чиOалаца, они се не смаOрају оLјекOивним, шOо се и иначе о9носи
на све новинаре, Lу9ући 9а се свака весO (у@. Eco, 1989, сOр. 35) 9аје
@уLлици, након @рвосOе@ено: Oумачења и @рисOрасно: изLора.
Поре9 Oо:а они морају 9а Oраже о9:оварајуће речи како Lи @рене-
ли снажна осећања (њихову жесOину и силину, @раву сOрасO) која
9оминирају у аOлеOичарским сусреOима. То се 9ешава, јер сасOа-
вљачи Oаквих чланака Oеже ка @олие9арском @ружању @ривре-
мено: @сихичко: за9овољсOва ко9 чиOалаца, и Oо искључиво @ре-
ко консOанOно: @ромовисања :лавних фи:ура с@орOско: микро-
козма.

Тако свеOски лисOови са с@орOском OемаOиком циљају на ефи-
касно осOварење чеOири сOрукOуралне функције: 

1) 4ривлачење чиOаочево: инOересовања, својевољно: @о9у9ара-
ња са о9ређеним лицима и емоOивно: учешћа; 

2) о7авеш�ење, @ошOо уз мало иноваOивних речи коменOарише
9о:ађаје и лица, а исOовремено @ружа Lазичне @о9аOке о иза-
Lраној Oеми;

3) усмеравање @уLлике ка фокусирању на са9ржај;

4) селек�ивнос�, Lу9ући 9а омо:ућује кориснику 9а сам изаLере
на шOа ће се осврнуOи.

У скла9у са Oим чињеницама као @ре9меO ра9а јавља се OеореO-
ски о@ис морфолошких, синOаксичких и лексичких својсOава.
Њихов исOраживачки @ре:ле9 заснован je на кор@усној оLра9и
ексцер@иране :рађе која је @реузеOа из ср@ских с@орOских нови-
на, о9носно „Блиц С@орO“ и „С@орOски Журнал“.
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СТРУКТУРА – ПОТКЛАСЕ – ФУНКЦИЈЕ НАСЛОВА

СасOављање конце@Oуално независно: и сажеOо: наслова јавља
се као веома захOеван @роцес са @осеLним језичким каракOери-
сOикама, формом и сасOавним функцијама.

СТРУКТУРА О@ширним @рисOу@ом, мо9елима који се о9носе на макросOрук-
Oуру новинских наслова Lавило се мно:о исOакнуOих исOражи-
вача.

Између 9есеO2 сасOавних 9елова којих има у сваком чланку,
T. ван Дајк (Van Dijk, 1988L, сOр. 53) у уво9 заје9но са ли9ом увр-
сOава и наслов. Наслов и ли9 изражавају Oему OексOа и семанOич-
ку нијансу чланка.

Према К. То:марOину (Thogmartin, 1991, сOр. 249–266) наслов се
сасOоји о9 сле9ећих нивоа: (а) bandeau (Oрака за косу), Oо јесO на-
знака која се @осOавља на врх унуOрашњих сOраница; (L) headpiece
(на9наслов) који уво9и Oему и @реOхо9и :лавном наслову; (в)
main title (наслов) који већим словима @ривлачи @ажњу чиOаоца;
(:) subtitle (@о9наслов) који @ружа 9о9аOне информације; 9ок но-
винар A. Бел (Bell, 1994, сOр. 148) новински извешOај раз9ваја на: 1.
наслов; 2. ли9; 3. оријенOацију; 4. ра9њу; 5. евалуацију; 6. резулOа-
Oе ра9ње. И@ак, у 9ру:ом ра9у исOи ауOор (1999, сOр. 236–251) на-
слов и ли9 смаOра 9еловима а@сOракOа.

ПОТКЛАСЕ Главна класификација новинских наслова @о A. M. Симон-Ван-
9енLер:ен (Simon-Vandenbergen, 1981, сOр. 60) јесOе 9во9имензи-
онална. КонкреOније, наилазимо на наслове: (а) 4раве журнали-
с�ичке нијансе (news style), који @реносе ауOенOичне @арамеOре
9о:ађаја и циљају на неуOралносO и оLјекOивносO и (L) сло7о�но3
с�ила (free style), чија је основна Oен9енција 9а им@ресионирају
чиOаоца, @о9аOак који каракOерише с@орOске лисOове.

На је9нак начин К. То:марOин (Thogmartin, 1991, сOр. 250) @ре-
зенOује 9ве @оOкаOе:орије наслова: (а) информацијски наслови оLа-
вешOавају @уLлику, 9ок се (L) за7авни служе Oакозваном не:рама-
Oичком инOер@ункцијом, о9носно „deliver style“, не заснивају се

2 T. ван Дајк (Dijk, 1988а, сOр. 92–93) исOиче 9а су Oо: наслов, ли9, :лавни 9о:а-
ђај, @оза9ина 9о:ађаја, исOорија, конOексO, @осле9ице, верLалне реакције,
евалуација, очекивања. 
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на конOексOуалном оквиру и Oеже ка изазивању уOисака ко9 чи-
Oалаца.

ФУНКЦИЈЕ Осврћући се на Oемељне функције новинских наслова Морли
(Morley, 1998, сOр. 26) Oвр9и 9а они: (а) рас@ирују осећања чиOао-
ца-навијача @омоћу реOоричких сOилских фи:ура; (L) краOко
о@исују са9ржај OексOа; (в) о9ражавају уре9ников сOав @рема
изложеној весOи; (:) о9ређују колоквијалан сOил члана,3 али и 9о-
Oично: лисOа уо@шOе и (9) илусOрују OемаOску осу OексOа.

Осим Oо:а, @ра:маOска функција оOкрива о9нос лисOа и @ри-
маоца, @ри Oоме акOивира урођен механизам чиOаочеве ра9озна-
лосOи (в. Ιarovici & Amel, 1989, сOр. 441–459). 

МОРФОСИНТАКСИЧКА ОБЕЛЕЖЈА

ЕЛИПСА Са расOућом фреквенцијом @ојављује се феномен изосOајања
@римарних @арамеOара клауза (суLјекO, @ре9икаO, оLјекO), Lу9у-
ћи 9а оно о9ражава сажеOу функцију о@исаних с@орOских 9о:а-
ђаја, 9ок њихово свеоLухваOно @ре9сOављање @ро@исује краOак,
не@осре9ан, скоро Oеле:рафски сOил.

ПриOом, намерно о9сусOво Oих @о9аOака, с је9не сOране, @о-
крива се конOексOуалним оквиром, 9ок се ефикасно @осOиже
:лавни циљ ауOора чланка, а Oо је 9а ојачавајући каOалиOичку
@рисносO са чиOаоцима, на:лашава конкреOне 9еOаље, али и 9а
их, као неви9љив режисер, усмерава мајсOорски ка свесном чи-
Oању и каOалиOичком формирању и9енOично: сOава4:

О9ређене (су) :ру@е: СрLија (и3ра) @роOив Американаца и Француза
у Рију! („БС“, 12. јул 2016);

ВаOер@олисOи СрLије (се налазе) у @олуфиналу Евро@ско: @рвен-
сOва! („БС“, 18. јануар 2016).

3 Ра9и се о Oермину „register“ који се @о M.A.K. Хали9еју (Halliday, 1978,
сOр. 31) Oумачи као „the configuration of semantic resources that the member of
a culture typically associates with a situation type. It is the meaning potential
that is accessible in a given social context“. 

4 ЧиOалац се @озива 9а @о@уни @разнине у Oоку 9о:ађаја и 9а их уоLличи за-
је9но са њиховим @равим сOвараоцем (у@. Γεωργακοπούλου, Γούτσος, 1999,
сOр. 186).
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ИМЕНСКИ И 
ГЛАГОЛСКИ 
ПРЕДИКАТИ 
– РЕД РЕЧИ

Неос@орна је консOаOација 9а у@оOреLа именских, али и :ла:ол-
ских, @ре9икаOа условљава има:инаOивно оживљавање аOлеO-
ских зLивања. Тако се оLразлаже разноврсносO у@оOреLе имен-
ских @ре9икаOа5, као и умеOање @ри9евских, а9верLијалних и
@ре9ложних о9ре9Lи које је неусклађено са синOаксичким зако-
ниOосOима.

ШOо се Oиче не@римеOно веће фреквенције именских @ре9ика-
Oа у @оређењу са :ла:олским, морамо исOаћи 9а је она везана за
о@шOу Oен9енцију ка верLализацији с@орOско: :овора. Поре9
Oо:а Oакви искази су лакши за схваOање, @амћење и анализу, јер
њиховом информацијском @о9ло:ом на:лашавају се конкреOне
Oачке весOи6 (@роOа:онисOи, време, резулOаO).

Су@роOно овоме, :ла:олски @ре9икаOи, иако својом јасноћом
резулOирају концизним са9ржајем OексOа, @о9ређени су реOо-
ричким фи:урама. Ра9ња (сOање, зLивање) означено @ре9икаOи-
ма фокусирају се на 9о:ађајни каракOер, а не на лица која 9елују
и 9оживљавају @осле9ице.

У значајној мери, ра9ња, :ла:олски @ре9икаOи реализовани су
у исOоријском или @ри@ове9ачком @резенOу који је и9еално
сре9сOво за живо@исан @ренос на@еOосOи, не@осре9носOи 9о-
живљаја, али и временске нео9ређеносOи (у@. СOевановић, 1964,
сOр. 561–565). ШOо се начина Oиче, исOичемо @реовлађујућу уло:у
ин9икаOива који уLе9љиво означава си:урносO, али и оLичну
у@оOреLу конјункOива и им@ераOива са @о9сOицајним Oоном.

Савремени ср@ски смаOра се језиком са Oра9иционалним ре-
ченичним оLликом СПО (суLјекO – @ре9икаO – оLјекO). МеђуOим,
с@орOске @уLликације усвајају с@ецифичну слоLо9у која о@овр:а-
ва усOаљену слику, @ошOо на Oај начин новинар @риказује о9ре-
ђену информацијску вре9носO, 9ок @ромовише жељене сасOавне
9елове весOи.

Дакле, @ре9икаO @реOхо9и суLјекOу и налази се на @рвом месOу
реченице ра9и емфазе на саму 9елаOносO, а не на лице или заOо
шOо указује на не@ре9ви9љиву информацију која ће @ривући из-
ненађено: чиOаоца (в. Holton, Mackridge, & Philippaki-Warburton,

5 Именски @ре9икаO који је сасOављен из @омоћно: :ла:ола 7и�и који врши
функцију с@оне (ко@уле) и именско: ко@улаOивно: @ре9икаOива, о9носно
именске речи (именица, заменица, @ри9ев, Lрој) која :ла:ол 9о@уњује сво-
јим лексичким значењем (в. СOанојчић и По@овић, 1999, сOр. 224)

6 Д. Реја (Reah, 1998, сOр. 4) весO Oумачи као „информацију о скоријим 9о:ађа-
јима који су о9 инOереса за 9овољно велику :ру@у или који мо:у уOицаOи на
живоOе 9овољно велике :ру@е љу9и“.
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1997, сOр. 85). С 9ру:е сOране, суLјекOом @о@уO OемаOско: јез:ра
@очиње реченица ка9а се ра9и о већ @ознаOом 9о:ађају:

О�ишао је9ан о9 најLољих међу нама: Преминуо с@орOски коменOа-
Oор Душко Кораћ („СЖ“, 4. јануар 2016); 

Краљевчани @очели @ри@реме за Фе9 ку@ 9уел СрLија – Ш@анија
(„БС“, 21. јануар 2016).

КОМПАРА-
ТИВНИ – 
СУПЕРЛА-
ТИВНИ 
ОБЛИЦИ

Узимајући у оLзир чињеницу 9а су OексOови са с@орOским са9р-
жајем намењени навијачима, схваOамо 9а је нужно 9а се исOичу
врлине и @ре9носOи омиљено: Oима или о9аLраних лица. Тако
шира у@оOреLа ком@араOивних и су@ерлаOивних форми има не-
ос@оран значај:

Милановић: Са9а смо искуснији, @риориOеO Ја:о9ине је о@сOанак.
(„СЖ“, 15. јануар 2016);

УOакмица у Новом МесOу је за мене @осеLна, јер сам се враOио у
:ра9 и клуL :9е сам заLележио највеће Oренерске ус@ехе у карије-
ри. („СЖ“, 16. јануар 2016).

ИНТЕРПУНК-
ЦИЈА

Знакови инOер@ункције 9еле се на Oри врсOе (у@. Halliday, 1989,
сOр. 32–34) које су усклађене са о9:оварајућим језичким меOа-
функцијама: 

1) 4ре�с�авничка – семасиолошка ме�афункција осOварује се црOи-
цом, за:ра9ом, а@осOрофом, @овлаком;

2) међулична – илоку�орна ме�афункција о9носи се на у@иOник,
узвичник, наво9нике, Oри Oачке;

3) �екс�уална – кохерен�на ме�афункција о9носи се на зарез, Oач-
ку, Oачку и зарез, 9ве Oачке.

ЗLо: њихове значајне фреквенције и емоOивно: 9ија@азона
који изазивају у@иOник, узвичник, Oри Oачке и наво9ници заузи-
мају :лавно месOо.

НАВОДНИЦИ Као инOерOексOуално сре9сOво знаци наво9а имају сложену уло-
:у: (а) неуOрално @ре9сOављају речи 9ру:их лица; (L) веро9осOој-
но се у9ружују са научним Oерминима; (в) колоквијалним речи-
ма, и9иомима, неоло:измима, жар:онизмима, али и сOилском
изражајношћу уре9ник може 9а @реноси личнија Oумачења;
(:) указују на сOрукOуре које значе „OоLожњи“, „лажни“, „наво9-
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ни“, „Oакозвани“ или имају ироничну нијансу; (9) сле9е наслове
умеOничких 9ела, усOанова, сOамLене оLјекOе, из9ања или Lеле-
же @ојмове са фи:ураOивном коноOацијом (в. Pešikan, Jerković i Pi-
žurica, 1994, сOр. 286–287):

У:ле9ни француски с@орOски лисO „Леки@“ изаLрао је на@а9аче
Барселоне Лионела Месија, Нејмара и Луиса Суареза за најLоље
фу9Lалере свеOа у 2015. :о9ини. („БС“, 1. јануар 2016);

О9лази „краљ ИнсOа:рама“: Звез9а с@оразумно раскинула у:овор
са МLођом. („СЖ“, 12. јануар 2016);

Тренер „ајкула“ Гојковић: не @реOи се СрLији @ре9 9омаћом @уLли-
ком. („БС“, 2. јануар 2016).

ТРИ ТАЧКЕ Уз о:раничену мани@улацијску моћ и нео9ређену емоOивносO
Oри Oачке осOварују @ра:маOску функцију не@ре9ви9љивосOи и
сушOински 9о@риносе @реOварању 9о:ађаја у весO (у@. Galtung &
Ruge, 1965, сOр. 72). Паралелно кроз @ојмовно ширење и намерно
заусOављање мисли омо:ућују чиOаоцу 9а се својим @сихоло-
шко-емоOивним учешћем суочи са софисOицираном иронијом
или @овршним коменOарима:

Јокић мучио и Оклахому, а он9а је Турчин закуцао @реко ње:а...
(„БС“, 28. 9ецемLар 2015);

Ис@овесO – Дарко Брашанац: ЗаLолеле су ме речи Саше Илића...
(„СЖ“, 14. јануар 2016).

УЗВИЧНИК Полие9арска ин9икацијска уло:а узвичника у с@орOским лисOо-
вима @оисOовећује се са нијансом изричиOе си:урносOи, @асив-
них – ауOономних коменOара и @осре9не изражајне оријенOације
чиOаоца:

ИзLори у Звез9и неће 9аOи нишOа ново сушOински! („СЖ“, 23. се@-
OемLар 2015);

ИзLе:ао заOвор, Маскерано се 9о:оворио са ш@анским власOима!
(„БС“, 21. јануар 2016).

УПИТНИК У@ркос Oоме 9а у@иOник функционише као механизам уво9а чи-
Oаоца у уре9никову @роLлемаOику, Oај знак означава о@шOу Oен-
9енцију ка не:аOивном сOаву @рема @рокоменOарисаним @о9а-
цима весOи, али и @оновном Oумачењу сOварносOи. СOо:а се јавља
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као ин9икаOор фаOичносOи и сре9сOво ус@осOављања @рисносOи,
али и ис@ољавања с@онOаних осећања.

СуLоOњи @орази МанчесOер сиOија и МанчесOер јунајOе9а наOерали
су мно:е 9а се за@иOају шOа се Oо 9ешава са клуLовима који су @ро-
шле :о9ине скоро @а Lили не@оLе9иви у Премијер ли:и? („СЖ“,
29. се@OемLар 2013).

ЛЕКСИЧКИ ПОДАЦИ

ИГРЕ 
РЕЧИМА

Намерно @арафразирање речи, 9уховиOо мешање7 израза, сисOе-
маOичко кршење конвенционалних фраза о9носе се на инOере-
санOан феномен и:ре речима који је раширен у новинским Oек-
сOовима, нарочиOо у оним са с@орOском @о9ло:ом.

На Oај начин @ојављује се @ријаOан изазов за навикнуOе чиOао-
це који @рихваOају заLаван @озив новинара и учесOвују у 9еши-
фровању има:инаOивне и:ре речима са намером 9а у инOерак-
Oивном оквиру 9оживе о9оLрење за ус@ешно Oумачење. У@раво
зLо: јаке емоционалносOи, и:ре речи врше снажан уOицај на @ер-
це@цију и о@шOу реакцију @уLлике.

ПАО (= Пана�инаикос – 3рчки кошаркашки �им) 4ао и у Русији, Це9еви-
Oа Lоља о9 Ефеса („СЖ“, 21. јануар 2016).

КОЛОКВИЈА-
ЛИЗАМ

По@уларизован сOил с@орOских лисOова указује на @ривлачну из-
ражајносO и емоOивне сOавове уре9ника чланака, али и врше ве-
лик уOицај на чиOалачку @ерце@цију. На Oај начин оквир @оруке
@осOаје у @оO@уносOи јасан @римаоцу који је навикнуO на кому-
никацијски @рофил лисOа:

ЗLо: 9есеOак 7у�ала смо из:уLили Oри Lо9а, Oо се реOко 9ешава и
@лаћамо цех Oо:а. („СЖ“, 13. новемLар 2014);

Дра:о ми је шOо сам у@ознао мајс�ора фу9Lала и велико: :ос@о9и-
на Дејана Савићевића. („СЖ“, 7. јануар 2016).

7 РоLерOс (Roberts, 2005, сOр. 116–117) исOиче: „Α word with more than one
meaning or a given chain of words containing at least one lexical item having
more than one meaning, such that more one coherent interpretation may be put
upon a chain as a whole… the perfect pun should satisfy the purpose of being a
word with more than one meaning or a given chain of words containing a least
one lexical item having more than one meaning with the same phonic and graph-
ic realization triggering the two or more meanings“.
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МЕТАФОРИЧ-
КО ЗНАЧЕЊЕ

У журналисOичким на9ахнућима с@орOских новинара изрази са
@ренесеним смислом имају изузеOно високу фреквенцију
(в. Fiske, 1982, сOр. 12), Lу9ући 9а врше информаOивну и комуни-
каOивну функцију. Том сOилском фи:уром новинар ус@ева 9а
оLавесOи чиOаоце, али и 9а им оOкрије значајне сOране о со@сOве-
ном Oумачењу и личном сOаву @рема изложеној весOи. Таква @о-
рука, емфаOично и краOко @ривлачи @ажњу и оLезLеђује учешће
њено: @римаоца који у скла9у са својим 9оживљајима и конце@-
цијским @рисOу@ом OексOу изво9и различиOе закључке.8

Тако су меOафоре које разликујемо: (а) ла�ен�не, које означава-
ју конвенционалан смисао и 9еко9ирану основу; (L) ори3иналне,
чија је креаOивна ори:иналносO @рава каракOерисOика; (в) инер�-
не, које не врше никакав уOицај, али уре9ник их у@оOреLљава Lез
конкреOне намере (в. Δημητρακοπούλου, Μόζερ, 1990, сOр. 416–476).

Најчешће са Oом сOилском намером наилазимо на:

(а) именице:

СOанковић: ДерLи рађа јунаке, оLра9оваћемо навијаче. („СЖ“, 12.
окOоLар 2014);

(L) именице и @ри9еве:

Мун�ијалска 3розница @очиње: Бразил жели Зла�ну 7о3ињу, Ш@анци
чувају Oрофеј („СЖ“, 11. јун 2014);

(в) :ла:оле:

Ар:енOина „�ор4е�овала“ Боливију, А:уеро, Меси и Лавеци LлисOа-
ли. („СЖ“, 5. мај 2015);

Али, Црно:орац 9оLро зна 9а живоO 4ише �раме... („СЖ“, 6. новемLар
2015);

(:) @ословице:9

8 Са:ласно са С@ерLером, Вилсон (Sperber, Wilson, 1986, сOр. 29) „у оквиру
@ра:маOолошке Oеорије релеванOносOи @ре9ајник усмерава своје речи на
Oакав начин како Lи оне имале о9личну релеванOносO и @ривукле @римаоца
који @окушавајући 9а 9ешифрује @оруку @ре9ајника насOоји 9а је @роOума-
чи као сро9ну језичкој – ванјезичкој сре9ини и конкреOној инOенционално-
сOи информација @ре9ајника. Прималац се @озива 9а меOафорама @рисOу@а
на основу својих инOер@реOаOивних с@осоLносOи, али и 9а схваOи @ре9ајни-
ков циљ кроз је9носOавне или сложеније им@ликације“.

9 КлеLер (Kleiber, 1994, сOр. 207) @ословицу 9ефинише као меOафорички уо@-
шOавајући исказ чији је каракOер јако ре:улаOорни, @ошOо, о9носећи се на
разне сиOуације, и Oо на але:оријски начин, о9ређује љу9ско @онашање. 
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Пресе9ан, независно о9 разло:а, није 9оLар си:нал. СOара наро9на
@ословица о9авно каже „3�е мачке нема, мишеви коло во�е“... („СЖ“, 3.
ав:усO 2015).

МЕТОНИ-
МИЈА – 
НАДИМЦИ

Уско @ремошћивање 9ва различиOа енOиOеOа разликује се о9 ме-
Oафора, јер @рема Фиску (Fiske, 1982, сOр. 7): „Metonymy is based on
continuity: it does not require an imaginative leap (transposition) as
metaphor does“. По њему изLор о9:оварајуће меOонимије о9
кључно: је значаја, заOо шOо чиOалац @реко ње може 9а @о@уни
не@ознаO осOаOак сOварносOи. ИсOу синOа:маOску 9имензију јој
@ри@исују Фиск и ХарOли (Fiske, & Hartley, 1978, сOр. 50), 9ок
О’Саливен и 9р. (О’Sullivan & al., 1994, сOр. 181) наво9е 9а су весOи
@о @риро9и меOонимијске, зLо: Oо:а шOо се @риказан факаO Oума-
чи као ре@резенOаOивни 9ео чиOаве сOварносOи којој и @ри@а9а.

Еки@е, и:рачи, навијачи и сваки енOиOеO везан за свеO с@орOова
наво9е се на је9инсOвени изражајни начин који је @оO@уно јасан
и @рихваћен, @ошOо се Oако узрокују енOузијасOичне реакције и
изLе:авају се 9оса9на @онављања.

Морфолошки механизам у@оOреLе само имена или искључиво
на9имка акOуелних с@орOских личносOи ојачава @рисан о9нос
@рисOрасно: с@орOско: лисOа и сOрасно: чиOаоца. Он осећа 9а
@ри@а9а @осеLној :ру@и, 9а се разликује о9 @росечно: човека,
заOо шOо уме 9а 9ешифрује Oермине који нису схваOљиви @росеч-
ној осоLи. С 9ру:е сOране, новинар ласка искусном чиOаоцу, за9о-
вољава ње:ову @аOо:ену сујеOу:

Навијачи ПарOизана @окренули су хуманиOарну акцију „Гро7ари за
Ју:“: :роLари = навијачи „ПарOизана“ („СЖ“, 12. јануар 2016);

СреLрни орлови о9ушевили: Ови момци су заслужили @рави 9ичек:
орлови = кошаркаши ср@ске ре@резенOације („БС“, 15. се@OемLар
2014);

АмLаса9ор Ја@ана уручио Пиксију ор9ен: Пикси = фу9Lалер Црвене
Звез9е Дра:ан СOојковић („СЖ“, 23. јун 2015).

ПосеLан је случај у@оOреLе националносOи као ознаке само ка9
се ра9и о ин9иви9уалним с@орOовима; Oај феномен не @ојављује
се у Oимским с@орOским 9елаOносOима, јер је мо:уће 9а се чиOа-
лац зLуни:

Ш4ански �енисер који је у каријери освојио 14 :рен слем OиOула:
Ш@ански Oенисер (= Рафаел На9ал) („СЖ“, 10. новемLар 2015).
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НЕОЛОГИ-
ЗМИ

На основу саме @риро9е неоло:изама (в. Μπαμπινιώτης, 2002,
сOр. 1172) који се формирају сла:ањем, 9еривацијом, @реносом
или а9а@Oацијом сOране речи у вокаLулару 9ру:о: језика (у@.
Μπαμπινιώτης, 2010, сOр. 129) или сOичу 9рукчију значењску Oе-
маOику како Lи о@исали нове @ојмове, @осOајемо све9оци њихо-
во: им@ресивно: каракOера и сOо:а ус@ешно: @ривлачења чиOао-
чеве @ажње:

На ре9 су 9ошли @енали у којима се ИOалијанима није 9есио „нови
Бађо“ као @роOив Бразила 1994. („БС“, 13. а@рил 2014);

И „Су4ер Марио“ на осOрву? Милан @ону9ио БалоOелија Арсеналу.
(„БС“, 2. јун 2014).

РЕТОРИЧКА 
ПИТАЊА

Још о9 9авнина :оворници и књижевници исOицали су сOилску
важносO у@иOних сOрукOура које не Oраже о9:овор, јер :а са9рже
у сеLи. Преко Oо: фикOивно: „раз:овора“ изLе:ава се 9о:маOизам
(в. Zilmann, 1972, сOр. 162), @оOкре@љује се уOисак, али и оживљава
се исказ, јер новинар @о9сOиче чиOаоца 9а @о9свесно о9:овори на
@осOављено реOоричко @иOање и 9а сам на:ласи своју си:урносO
о веро9осOојносOи @осOављених @ојмова:

Ко је о�3оворан? Заш�о о�7ојкаши не и�у Рио? („БС“, 7. јануар 2016);

Може ли Пар�изан �о о4с�анка у АБА ли3и? („СЖ“, 12. јануар 2016).

СТЕРЕОТИП-
НИ 
ИЗРАЗИ – 
КЛИШЕИ

У с@орOским OексOовима у@оOреLљавају се изрази чије је @рису-
сOво незамисливо ван Oо: оквира, 9ок су сасвим о:раничени у
9ру:им семанOичким нијансама колоквијално: или @исмено:
сOан9арно: језика. О@исујући значајне OренуOке из уOакмице
или фокусирајући се на о9ређене резулOаOе, новинар ојачава чи-
Oаочев осећај узајамне @рисносOи и инOеракOивну не@осре9носO:

О9ушевљен сам шOо сам 4ос�и3ао 3ол („БС“, 29. новемLар 2015);

Ка9а су „црне мачке“ […] извеле кон�ру у којој је Јунес КаLул са леве
сOране лоL-9о9авањем омо:ућио Флечеру 9а @реле@им волеј у�ар-
цем @осOави коначни резулOаO („БС“, 25. окOоLар 2015);

Суарез се оLрукао, Словенац о�7ранио 4енал Месију („БС“, 21. јануар
2015);

Голман Вла9имир СOојковић […] 9оLро 4ознаје �ерен. („БС“, 19. окOо-
Lар 2010).
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СТРАНЕ РЕЧИ ПрвенсOвена каракOерисOика Oермина у с@орOским лисOовима је
масовно @рисусOво ен:леских или француских речи @рила:ође-
них ср@ском језику. Неке су увршOене у језички сисOем, а неке
нису ко9ифициране:

Не може се 9аOи :ол ако се не шу�ира на :ол. („БС“, 16/02/2015);

Или 9а о9емо у ћошак, ко9 корнер засOавице 9а чувамо ло@Oу. („БС“,
22/07/2015).

Вре9и с@оменуOи 9а ове @озајмице заузимају месOо ср@ских
еквиваленаOа у:лавном ра9и @ресOижа или новинареве жеље за
самоисOицањем:

Ује9но, у@исао је Oакозвани савршен хе� �рик, јер је @осOизао :оло-
ве и :лавом, и левом и 9есном но:ом („БС“, 28/02/2015);

Пенал (= је9анаесOерац) је Lио само ис@а9, а не @а9 конценOрације.
(„БС“, 11/01/2016);

И чеOврOо @ојачање сOи:ло у Звез9у, Гал Мекел је нови 4лејмејкер
ср@ско: шам4иона (= @рвенсOва) („БС“, 27/08/2015);

Французи у финишу (= краја) меча (= уOакмице) 9о @оLе9е @роOив Ма-
ке9оније („БС“, 16/01/2016).

Тај факаO во9и 9о чесOе комLинације сOраних и ср@ских речи:

 […] имаOи ка9ар 9а не сOре@и о9 ис@а9ања у �рећели3ашко 9рушOво
(„БС“, 5/07/2015);

Нови и:рачи […] СOеван БаOес (цен�рални 7ек), ПеOар Јовановић
(леви 7ек) („БС“, 16/01/2016).

ЗАКЉУЧНА 
РАЗМА-
ТРАЊА

АуOенOичан језик с@орOских е9иција @осре9но се смаOра @рину9-
ним: циља на@раво им@ресионирање у@ознаOо: чиOаоца @реко
живо@исно: @реноса и снажно: @ре9сOављања 9о:ађаја, али и на
изла:ање „исOиниOих“ ар:уменаOа који 9еOерминисOички ре-
зулOирају ње:овом 9уховном @оOчињеношћу.

СOо:а Oемељне морфосинOаксичке нијансе и различиOе лек-
сичке манифесOације које се о9носе на @олифонијски и инOер-
OексOуални и9енOиOеO Oаквих OексOова о9ражавају :лавне осе ко-
муникацијско: @роцеса: и9еолошку @о9ло:у вишелично: @ре9ај-
ника, о9носно с@орOско: лисOа, али и усклађено: са о9ређеним
@рецизно и у сушOини не@рекршивим оLележјима чиOалаца.
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SUMMARY THE MORPHOSYNTACTIC AND LEXICAL DATA 
IN SERBIAN SPORT NEWSPAPERS

The intense interest and the dynamic involvement of modern man
in sport activities indicates the role of catalytic importance that this
social institution reflects at the essential formation and clear expres-
sion of similar manifestations.

Due to an unimpeded access to this specific nuance of journalistic
speech a particular language code has developed. Accordingly
despite the caused functional difficulties and linguistic problems
established phrases with sentimental background, technical terms
and loanwords with international domain incorporated in everyday
communication and syntactic irregularities dominate in it.

Taking into account the great number of Serbian newspapers that
exclusively deal with sports news and the fact that the concerning
topic is processed sporadically in spite of the passionate readers of
the described events the aim of the paper is to present the basic
characteristics related to the morphosyntactic and lexical analysis
and also a detailed description of necessary data collected from actu-
al electronic sources.

KEYWORDS: sports, morphology, syntax, vocabulary.
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МЕТАФОРА У ТЕРМИНОЛОШКИМ 
КОЛОКАЦИЈАМА У ЕНГЛЕСКОМ 

И ЊИХОВИ ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 
У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

САЖЕТАК. Рад је фокусиран на метафоричне колокације у пословном енглеском и
примењен је когнитивни приступ. Корпус чине именице и глаголи који
се, према Оxford Business English Dictionary for Learners of English, често
употребљавају у овом дискурсу, а у комбинацији са другим речима гра-
де колокације. У овом раду бавимо се метафоричним колокацијама у
којима је уочено да полазни домен имају жива бића, животиње, пред-
мети и природне појаве. Анализа показује да се приликом превођења
на српски примењују три методе: a) метафора у енглеском преводи се
истом метафором у српском (исте или другачије синтаксичке структу-
ре); б) метафора у енглеском преводи се другачијом метафором у срп-
ском; в) користи се парафраза или описни превод.
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УВОД

Ра9ни оквир ово:а ра9а је Oеорија конце@Oуалне меOафоре (Lakoff
& Јohnson 1980), :9е меOафора @ре9сOавља @ресликавање са кон-
креOно: изворно: 9омена на а@сOракOни циљни 9омен. У овом
ра9у Lавимо се ис@иOивањем колокација у оквиру 9искурса @о-
словно: ен:леско: језика. ИсOраживање је засновано на ко:ни-
Oивном @рисOу@у @ревођења Oермина у оLласOи @ословне еконо-
мије. Циљ ра9а је 9а се усOанови на који начин се ис@ољава
меOафоричносO у овим лексичким с@ојевима, као и 9а се ви9и на
који начин се Oерминолошке колокације у ен:леском @рево9е на
ср@ски језик. Кор@ус исOраживања @ре9сOављају лексички с@оје-
ви са меOафоричним значењем. СисOем ексцер@ције с@рове9ен у
скла9у са MIP (Metaphor Identification Procedure) Lиће у насOавку
9еOаљније оLјашњен.

По9 колокацијом @о9разумевамо с@ој најмање 9ве лексичке
је9инице (именица, :ла:ола, @ри9ева, @рило:а), које сOу@ају у
међусоLни о9нос и комLинују се на више начина (Прћић, 2008,
сOр. 151). Сле9 колокаOа је релаOивно усOаљен, @ре9ви9ив и сOа-
Lилан, а значење цело: с@оја је @о @равилу @розирно (Прћић,
2008, сOр. 153).

Термин 9ефинишемо језичким знаком за именовање с@еци-
јалних и научних @ојмова у сOручним Oерминолошким сисOеми-
ма. Термини фиксирају, номинују и 9ефинишу с@ецијалне реа-
лије (ГорOан-Премк, 1997, сOр. 118). Пре9меO наше: исOраживања
су меOафоричне Oерминолошке колокације и њихово @ревођење
на ср@ски језик. 

ТЕОРЕТСКИ ОКВИР

Теорија о конце@Oуалној меOафори (Lakoff & Johnson 1980) 9онела
је велике @ромене у схваOању меOафоре, јер је указала на чиње-
ницу 9а меOафора није само сOилска фи:ура не:о начин на који
љу9и размишљају. Овај @рисOу@ у сеLи са9ржи 9ве ценOралне
и9еје. Прво, меOафора није само сOвар језика не:о @ре9сOавља
:лавну уло:у у конце@Oуализовању свеOа (Siqueira & al., 2009,
сOр. 159). Љу9ски ум функционише на Oај начин шOо се меOафо-
ром је9ни конце@Oи @овезују с 9ру:им конце@Oима сличне
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сOрукOуре (Lakoff & Johnson, 1980). Дру:о, расуђивање је @овезано
с љу9ским искусOвом, јер у размишљању 9олази 9о @овезивања
између 9ва конце@Oуална 9омена: изворно: (конкреOно:), који је
9осOу@ан нашим чулима и циљно: (а@сOракOно:), на који се @ре-
носе ло:ични закључци (Siqueira & al., 2009, сOр. 159).

МеOафора @ре9сOавља фун9аменOалну с@осоLносO човека 9а о
а@сOракOним конце@Oима :овори и мисли уз у@оOреLу конкреO-
них @ојмова (Boers, 2000, сOр. 137), :9е се значење је9но: @ојма
@реноси на 9ру:и чиме се осOварује семанOичка ексOензија
(Charteris-Black, 2000, сOр. 150). Лин:висOи насOоје 9а и9енOифи-
кују меOафоре које изражавају о9ређене конце@Oе у циљном 9о-
мену, а закључке корисOе 9а анализирају конце@Oуалну сOрукOу-
ру ума (Skorczynska & Deignan, 2006, сOр. 87). МеOафора је универ-
зална @ојава (White, 2003, сOр. 133) и има Lројне оLлике и
функције (Henderson, 2000, сOр. 167). У неколико @осле9њих 9еце-
нија Oеорија ко:ниOивне лин:висOике уочава меOафоре не само у
конвенционалном језику, не:о и у језику а@сOракOно: расуђива-
ња (White, 2003, сOр. 132). 

МЕТАФОРА У ТЕРМИНОЛОГИЈИ 
ПОСЛОВНОГ ЕНГЛЕСКОГ

Вековима је меOафора 9ефинисана као сOилска фи:ура којом се
@осOиже о9ређени језички ефекаO (Henderson, 1994, сOр. 343). Нај-
чешће се корисOила у свако9невном језику и књижевносOи (Si-
queira & al., 2009, сOр. 158). Терминоло:ија, као @рескри@Oивна 9и-
сци@лина, смаOрала се су@роOна 9ескри@Oивном језику, а
у@оOреLа @олисемичних израза није Lила @ожељна (Siqueira & al.,
2009, сOр. 158), јер оLјекOивносO и @рецизносO, LиOни елеменOи
Oехничко: и научно: језика, као 9а искључују коришћење фи:у-
раOивно: изражавања. После9њих 9еценија на@ушOено је ово
Oра9иционално схваOање @а се меOафора не смаOра само начи-
ном лексичко: украшавања, не:о и сре9сOвом ар:уменOовања
(McCloskey, 1995, сOр. 215).

МеOафора је @ривукла велику @ажњу лин:висOа и филозофа у
оквиру лексичких исOраживања, али и сро9них 9исци@лина
(Siqueira & al., 2009, сOр. 158). Чињеница 9а је меOафора @осOала
сасOавни 9ео сOручних Oерминоло:ија (Силашки, 2013, сOр. 256)
може 9а се оLјасни Oиме 9а љу9ско Lиће @осе9ује @риро9ну скло-
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носO 9а не@ознаOе @ојмове 9ефинише @ознаOима (Charteris-Black,
2000, сOр. 150). ЗаOо 

„не OреLа 9а изненађује шOо је [меOафора] Oако чесOа у а@сOракOној
научној 9исци@лини каква је економија, која своје кључне о9ре9-
нице заснива на хи@оOеOичком, замишљеном свеOу и консOруиса-
њу мо9ела који Oек @риLлижно о9сликавају сOварносO” (Силашки,
2012, сOр. 106). 

ИсOа @ојава може 9а се уочи и у 9искурсу @ословно: језика
(Skorczynska & Deignan, 2006), :9е је @римећен знаOан Lрој а@-
сOракOних @ојмова који се оLјашњавају меOафором (White, 1997,
сOр. 234). У@раво, зLо: Oо:а оне @ре9сOављају кључни меOо9оло-
шки инсOруменO (Skorczynska & Deignan, 2006, сOр. 89), јер 9ају
уви9 у начин размишљања како у о@шOем смислу, Oако и у @о:ле-
9у развоја Oехничких ре:исOара (Charteris-Black, 2000, сOр. 149).
Бројни ра9ови @оказују 9а је инOересовање за меOафоре у @ослов-
ном ен:леском и економији веома велико (Charteris-Black, 2000;
White, 2003; Silaški i Đurović, 2010). 

КОРПУС И МЕТОД

Као извор за сOварање кор@уса @ослужио је речник Oxford Business
Dictionary for Learners of English (OBEDLE) (Parkinson 2005), савремени
речник са више о9 30.000 речи из оLласOи @ословно: ен:леско:.
У @рвој еOа@и саку@љања @ажња је Lила усмерена на речи оLеле-
жене звез9ицом шOо, @рема у@уOсOвима уре9ника, указује 9а се
ра9и о речима важним у овој Oерминоло:ији (Parkinson, 2005,
сOр. vii). О9 уку@но 1000 оLележених речи из9војено је 260 имени-
ца и :ла:ола и заLележене су речи са којима ови Oермини најче-
шће осOварују колокациони о9нос. Као 9о@унски извор @ослу-
жио је Oxford Collocations Dictionary for Students of English (OCDSE)
(McIntosh, 2009). Из9војене су меOафоричне колокације @риме-
ном меOо9е и9енOификације меOафора („Metaphor Identification
Procedure“ = MIP). MIP је @оуз9ан и релаOивно је9носOаван исOра-
живачки меOо9 којим се о9ређује 9а ли речи @реносе меOафорич-
но значење (Pragglejaz Group, 2007, сOр. 2).

Ра9 нема за циљ 9а о9ре9и учесOалосO меOафоричних израза.
Главна намера је 9а се уоче и анализирају изворни и циљни 9о-
мени у меOафоричним колокацијама у @ословном ен:леском и
9а се, заOим, уоче механизми који се @римењују @риликом њихо-
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во: @ревођења на ср@ски. Иако неки меOафорични Oермини @о-
чивају на @ојмовној меOонимији, у овом ра9у ћемо се о:раничи-
Oи само на меOафору.

РАЗЛИЧИТЕ ВРСТЕ МЕТАФОРА У ДИСКУРСУ 
ПОСЛОВНОГ ЕНГЛЕСКОГ

МеOафора је @ринци@ @рисуOан у свим језицима и Oерминоло:и-
јама (White, 2003, сOр. 133). Сложени @ојмови економије оLјашња-
вају се уз у@оOреLу је9носOавнијих како Lи мо:ли лакше 9а се
схваOе (Силашки, 2013, сOр. 257), @а се у овом 9искурсу мо:у наћи
различиOе конце@Oуалне меOафоре. Анализа 9искурса економи-
је и @ословно: ен:леско: језика (Boers, 2000; Henderson, 2000;
Силашки и Ђуровић, 2010) сумирана је у OаLели (Alejo, 2010,
сOр. 1140) која @риказује и9енOификацију најважнијих конце@Oу-
алних меOафора. Овај ра9 не оLухваOа све конце@Oуалне меOафо-
ре не:о само неке из наше: кор@уса.

МЕТАФОРЕ У КОЈИМА СУ ПОЛАЗНИ ДОМЕН ЖИВА БИЋА

АнOро@оморфне меOафоре о@исују неживе енOиOеOе као 9а су
живи (Charteris-Black, 2000, сOр. 157). У Oим @римерима @ерсони-
фикација се корисOи 9а се о а@сOракOним @ојмовима, силама и
@роцесима :овори на разумљивији начин (Charteris-Black, 2000,
сOр. 158). Ова чињеница није изненађујућа, јер је меOафоричној
екс@ресији својсOвено 9а @олази о9 лексема које су @ознаOе, а Oо
су љу9и и њихове 9елаOносOи, као и осоLине. 

„Тако, на @ример, у меOафори ПРИВРЕДА ЈЕ ЖИВИ ОРГАНИЗАМ, @ривре9а
се схваOа као ор:анизам који може 9а расOе, цвеOа, @ро@а9а, Lу9е
з9рав или LолесOан“ (Силашки, 2012, сOр. 104). 

У овој врсOи меOафора економија и економске @ојаве су о@исане
као жива Lића – а@сOракOни @ојмови @осOају о@и@љиви, уз у@о-
OреLу осоLина које каракOеришу жива Lића (Charteris-Black, 2000,
сOр. 159). У насOавку 9ајемо анализу @римера, као и @рево9 на
ср@ски.

а) to recover from recession – Примарно значење :ла:ола to recover
је [to get better after an illness, accident, shock, etc.] (Longman Diction-
ary of Contemporary English - LDCE) (Summer 2003). О@оравак о9 Lоле-
сOи, као @роцес у којем ор:анизам @окушава 9а @овраOи своју сна-
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:у и насOавља 9а нормално функционише, @ослужио је као слика
:9е се 9рушOво, након @ерио9а рецесије која се @оисOовећује са
Lолешћу, о@оравља и @осOе@ено @очиње 9а функционише у нор-
малним условима. У Oом смислу :ла:ол to recover има своје секун-
9арно значење [to return to a normal condition after a period of
trouble or difficulty] (LDCE). МеOафорични конце@O ове колокације
је меOафора РЕЦЕСИЈА ЈЕ БОЛЕСТ. Прево9и се меOафором у ср@ском
језику ’о@оравиOи се о9 рецесије’. 

L) a crippling debt – У Collins Cobuild English Dictionary (CCED) (Sinclair
1995), @римарно значење @ри9ев crippling осOварује уз именицу
која означава LолесO и значи [a crippling illness or disability severe-
ly damages your health or your body]. Секун9арно значење @ри9ев
осOварује уз именице prices, taxes иO9. и значи [have serious or
damaging effect on a person’s/country’s financial situation]. LDCE
као @римарно значење наво9и [causing so much damage or harm
that something no longer works or is no longer effective], а као се-
кун9арно [a crippling disease or condition causes severe pain and
make it difficult or impossible for someone to walk]. Ова меOафорич-
на колокација може 9а се све9е @о9 меOафорични конце@O НОВАЦ

ЈЕ ЖИВО БИЋЕ. Прево9 колокација је ’9у: који @аралише’.

в) an aggressive competition – У CCED @ри9ев aggressive 9ефинисан
је: [a person or animal that is aggressive has a quality of anger and de-
termination in their character that makes them ready to attack peo-
ple]. У колокацији са именицом competition која указује на сиOуа-
цију, @ри9ев се о9носи на лица – учеснике. Љу9и су акOери, а њи-
хово @онашање је а:ресивно, @а се Oај @ри9ев @ренео и на
именицу competition. МеOафора указује на конце@O КОНКУРЕНЦИЈА ЈЕ
ЖИВО БИЋЕ, шOо можемо 9а схваOимо као @о9меOафору ТРЖИШТЕ ЈЕ
ЖИВО БИЋЕ (White, 1997, сOр. 235). Прево9ни еквиваленO за колока-
цију је ’а:ресивна конкуренција’. Колокације слично: значења су
stiff competition и harsh competition, оLе у значењу ’ошOра конкурен-
ција’ (Привре�но-4ословни речник, ен3леско-ср4скохрва�ски - ППРЕС)
(Landa 1990). ИсOи мо9ел налази се и у колокацији an aggressive
marketing (на ср@ском ’а:ресивни маркеOин:’) (ППРЕС).

:) to combat inflation – Гла:ол to combat означава [fighting, especial-
ly during a war]. Економске @ојаве, као шOо је inflation [a continuing
increase in price] (LDCE), као и именица shortage [a situation in which
there is not enough of something that people need] (LDCE), љу9и 9о-
живљавају као велике Oешкоће @роOив којих OреLа 9а се Lоре
у@раво онако како се Lоре са @роOивником у раOу. Оне су не@ре9-
ви9иве и не@ожељне @ојаве са шOеOним @осле9ицама на еконо-
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мију (Силашки и Ђуровић, 2010, сOр. 64). Гла:ол to combat у меOа-
форичној колокацији са именицама inflation указује 9а љу9ско
9рушOво ову економску @ојаву 9оживљава као не@ријаOеља (Си-
лашки и Ђуровић, 2010, сOр. 59), чиме се изражава конце@O ИНФЛА-
ЦИЈА ЈЕ ЖИВО БИЋЕ. Слично сусрећемо и у колокацији to combat
shortage. Прево9ни еквиваленO за ове колокације је меOафора у
ср@ском ’LориOи се @роOив инфлације’, Oј. ’LориOи се @роOив не-
сOашице’ (Ен3леско-ср4ски и ср4ско-ен3лески економски речник - ЕССЕ-
ЕР) (Гли:оријевић, 2006).

9) a handsome salary – При9ев handsom значи [a man who is hand-
some looks attractive] (LDCE), али се корисOи и уз именицу money
ка9а @ри9ев означава [a handsome amount of money is great]
(LDCE). У овој меOафоричној колокацији уочавамо конце@Oуална
меOафору НОВАЦ ЈЕ ЖИВО БИЋЕ. Ову колокацију @рево9имо исOом
меOафором у ср@ском: ’ле@а @лаOа’. 

ђ) Гла:ол to loom значи [to appear in a large unclear shape, espe-
cially in a threatening way] (LDCE). С оLзиром на Oо 9а је слика осоLе
у 9аљини нејасна, очекује се неко о коме се, за@раво, нема @рава
@ре9сOава. Изве9ен @ри9ев looming колоцира са именицом
shortage, :9е се @римењује конце@Oуална меOафора НЕСТАШИЦА ЈЕ

ЖИВО БИЋЕ. Приликом @ревођења колокације а looming shortage на-
илазимо на извесне @оOешкоће, јер не @осOоји о9:оварајући @ре-
во9 за looming. Морамо 9а се @ослужимо о9носном заменицом,
Oако 9а је @рево9 ’несOашица која се назире’, @ри чему се за9ржа-
ва @рва ком@оненOа значења ово: @рево9а [to appear in a large un-
clear shape] (LDCE), али се :уLи 9ру:а [in a threatening wаy] (LDCE).
У свако9невном :овору чешће се корисOи израз ’несOашица је на
@омолу’.

е) to reap profit – У речнику :ла:ол to reap означава сле9еће: [if
someone reaps a crop such as corn, they cut it down and gather it]
(LDCE), а као секун9арно наве9ено је меOафорично значење :9е [if
you reap something that you want, you obtain it, often after you have
worked hard or made careful plans to get it]. Shorter Oxford English Dic-
tionary (SOED) (Stevenson, 2007) на@омиње 9а се у свом @римарном
значењу, овај @осао оLављао ср@ом. Ра9ња којом се на њиви жње-
ло @ослужила је као изворни 9омен 9а се @реслика и означи 9о-
Lијање оно:а шOо је сOечено и заслужено (@рофиO). ОсOварује се
конце@Oуална меOафора ПРОФИТ ЈЕ БИЉКА. МеђуOим, OреLа 9а @ри-
меOимо 9а је у речнику LDCE @рво значење о9ре9ница to reap [to
get something, especially something good, as a result of what you
have done], 9ок уз секун9арно, у значењу [to cut and collect a crop
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of grain], сOоји на@омена 9а је „засOарело“ (oldfashioned) и 9а озна-
чава [to cut and collect a crop of grain]. С оLзиром на Oо 9а се у же-
Oви већ 9уже времена @римењује савремена механизација, очи-
:ле9но је 9а основно значење :уLи свој @римарни сOаOус, а 9а оно
које је, за@раво, меOафорично, @реузима @рво месOо. Прево9 ко-
локације to reap @рофиO је ’уLраOи @рофиO’.

МЕТАФОРЕ У КОЈИМА СУ ПОЛАЗНИ ДОМЕН ЖИВОТИЊЕ 

МеOафоре у којима су @олазни 9омен живоOиње су веома @ро9ук-
Oивне (Kövecses, 2002, сOр. 17). ЖивоOиње и њихово @онашање,
као и њихове каракOерисOике служе као основно @олазишOе. ЗаOо
није за чуђење чињеница 9а се у @ословном 9искурсу мно:их је-
зика љу9и и инсOиOуције о@исују уз у@оOреLу оваквих меOафора
(Силашки, 2013, сOр. 257). Према лин:висOима, @рво се љу9ске ка-
ракOерисOике @ри@исују живоOињама, а заOим се @оново @риме-
њују на љу9е (Kövecses, 2002, сOр. 125), али и на учеснике у @осло-
вању као и инсOиOуције.

У насOавку се Lавимо анализом каракOерисOика које су Lиле
9оминанOне и @ослужиле као основно @олазишOе @ојмова у @о-
словном ен:леском. У колокацијама Oи@а @ри9ев + именица на-
вешћемо сле9еће @римере:

а) a galloping inflation – Гла:ол to gallop означава ра9њу [the fastest
pace of a horse or other quadrupeds, in which all four feed are off the
ground together in each stride] (LDCE). Коњ који се креће својом нај-
већом Lрзином @ре9сOавља изворни 9омен и @ресликан је на Lр-
зину којом се 9ешава о9ређена @ојава, шOо је циљни 9омен. Тако
@ри9ев galloping ис@ре9 именице означава [increasing or develop-
ing very quickly]. У економији овај @ри9ев колоцира са именицом
inflation и указује на конце@Oуалну меOафору ИНФЛАЦИЈА ЈЕ ЖИВОТИ-
ЊА. Гало@ирање коња је меOафора која на:лашава 9а је креOање
неукроћене живоOиње 9ивље и не може 9а се конOролише (Сила-
шки и Ђуровић, 2010, сOр. 65). У Oом смислу @ре9сOавља ризик и
о@асносO, јер се Lрзина увећава (Силашки и Ђуровић, 2010,
сOр. 59). Прево9ни еквиваленO је ’:ало@ирајућа инфлација’ (Енци-
кло4е�ијски ен3леско-ср4ски речник – ЕЕСР) (РисOић, Симић, По@о-
вић, 2007). ИсOи @рево9 може се наћи и за колокацију runaway
inflation (ППРЕС и ЕССЕЕР).

L) a creeping inflation – Дефиниција :ла:ола to creep у SOED је [move
dragging the body close to the ground, as a person on all fours,
short-limbed reptile or quadruped], а ка9а се ра9и о фи:ураOивном
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значењу он9а означава [advance by imperceptible degrees, develop
gradually]. КаракOерисOично за овакво креOање јесOе 9а је оOежа-
но, с намером 9а Lу9е @рикривено и 9а оно шOо се креће осOане
не@римећено. Ов9е се инфлација као а@сOракOни економски фе-
номен оLјашњава @омоћу конкреOно: @ојма – креOање које имају
живоOиње (Силашки и Ђуровић, 2010, сOр. 58). За инфлацију се че-
сOо корисOи конце@Oуална меOафора ИНФЛАЦИЈА ЈЕ ЖИВОТИЊА, :9е
јој се @ри@исују осоLине живоOиња, начин на који се крећу, како
је9у и на@а9ају, чиме се @осOиже уOисак 9а је Oо сOварна @ојава у
свеOу који нас окружује (Силашки и Ђуровић, 2010, сOр. 64). Тиме
се указује не само на разумевање ово:а @ојма не:о и на начи како
љу9и OреLа 9а се @рема њој о@хо9е (Lakoff & Johnson, 1980, сOр. 34).
Прево9 колокације creeping inflation је ’@узајућа инфлација’ (Ен3ле-
ско-ср4ски и ср4ско-ен3лески 4ословни речник (ЕССЕПР) (Цвејић 2006)
и ППРЕС).

МЕТАФОРЕ У КОЈИМА СУ ПОЛАЗНИ ДОМЕН ПРЕДМЕТИ

Међу колокацијама у оLласOи економије наилазимо и на @риме-
ре у којима @олазни 9омен имају @ре9меOи.

а) a burden of debts – Именица debt, ’9у:’ чесOо је меOафорично
@ре9сOављен као OереO (ДУГОВАЊЕ ЈЕ КОНТЕЈНЕР) који сOвара @роLле-
ме, јер је Oежак и на@оран 9а се носи @а оOу9а и меOафора a burden
of debts, шOо се у ср@ском @рево9и са ’OереO 9у:ова’ (ЕЕСР и ЕССЕЕР). 

L) prices skyrocket – Цене @онека9 знају на:ло 9а расOу и Oо вели-
ком Lрзином, шOо асоцира на креOање ракеOе @а оOу9а и колока-
ција @рицес skyrocket. Прево9ни еквиваленO је ’цене на:ло скачу’
(ЕЕСР), иако се :уLи екс@ресија :ла:ола. МеOафорични конце@O
ов9е уочен је ВИШЕ ЈЕ ГОРЕ (Lakoff & Johnson, 1980, сOр. 23).

в) ceiling price – ИсOи меOафорични конце@O @римењен је и у
овој колокацији. Примарно значење речи ceiling је [the inner
surface of the top part of a room] (LDCE), а у секун9арном значењу
означава о9ређену врсOу :ранице, о9носно [the largest number or
amount of something that is officially allowed] (LDCE). У ср@ском је-
зику @рево9ни еквиваленO за ceiling је ’@лафон’. Колокација ceiling
price @рево9и са ’највиша цена’ (ЕЕСР).

:) spiraling inflation – Инфлација као а@сOракOна именица коло-
цира са @ри9евом spiralling. У речнику SOED значење @ри9ева spiral
је [winding continuously round a fixed point at a steadily increasing
or decreasing distance in the same place]. А@сOракOне именице debt
и cost Oакође мо:у 9а колоцирају с Oим @ри9евом. МеOафорични
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конце@O је ИНФЛАЦИЈА ЈЕ ЕНТИТЕТ (Lakoff & Johnson 1980, сOр. 26).
При9ев 9оLија значење [debt of the cost of something spiral, it in-
creases quickly in a way that cannot be controlled] (LDCE). С оLзиром
на Oо 9а инфлација као @ојава у 9рушOву може на:ло 9а се @овећа
а 9а не може сасвим 9а се конOролише, о@рав9ана је ова колока-
ција Oи@а @ри9ев + именица. Прево9ни еквиваленO је ’с@ирална
инфлација’.

9) to prop up currency – Примарно значење :ла:ола to prop up је [to
prevent something from falling by putting something against it or un-
der it] (LDCE). Ова акOивносO @ослужила је као основа 9а се у меOа-
форичном смислу изрази @ојава у економији, :9е @осOоји о@а-
сносO 9а ће 9оћи 9о шOеOних @осле9ица, али се @ре9узимањем
о9:оварајућих мера омо:ућује 9аље функционисање 9евизно:
сисOема. У Oом смислу, финансијска @омоћ има уло:у „@о9у@и-
рача“ који служи 9а се целоку@ни сисOем не сруши, :9е се изра-
жава меOафорични конце@O НОВАЦ ЈЕ ЕНТИТЕТ. Прево9 на ср@ски са-
9ржи исOу меOафору: ’@о9ржаOи валуOу’ (ЕССЕЕР). ИсOи конце@O
изражен је и у колокацији pegged currency, која се @рево9и са ’веза-
на валуOа’ (ЕССЕЕР).

ђ) to forge a person’s signature – Према 9ефиницији CCED, to forge у
колокацији са именицом metal значи [you have the metal and ham-
mer and bend it into the shape you want]. Примарно значење :ла:о-
ла ’коваOи’ @ослужило је као меOафора којом жели 9а се на:ласи
9а је у нешOо уложено @уно Oру9а, с намером 9а Oо шOо се @рои-
зве9е Lу9е из9ржљиво и 9а 9у:о Oраје. Ову анало:ију можемо 9а
@рименимо на колокацију to forge a plan ’сковаOи @лан’ (ЕЕСР). На-
:лашене су семеме OрајносOи и Oру9а. МеђуOим, :ла:ол to forge
има још је9ну семему која указује 9а се у @роцесу ковања сOвара
нешOо ново. Према SOED је9но о9 секун9арних значења ове речи
је [to fabricate, invent], шOо је очи:ле9но значење које се @о9разу-
мева у колокацији to forge new words ’коваOи нове речи, @равиOи
кованице’ (ЕЕСР). С оLзиром на Oо 9а је ковање као занаO несOало у
савременом живоOу @а Oиме и у лексици, секун9арно значење
@осOаје је9ино Oе је у LDCE @римарно значење ово:а :ла:ола [to de-
velop something new, especially a strong relationship with other peo-
ple, troups or countries], као у колокацији to forge a relation. Овим
није исцр@љена семанOика ово: :ла:ола. Ковање се @онека9 ко-
рисOило 9а се @ре9меOима о9 меOала @ромени оLлик како Lи се
заварало @орекло, шOо значи 9а се корисOило као начин 9а се не-
шOо ’фалсификује, кривоOвори’ (ЕЕСР, ППРЕС, ЕССЕЕР). То значење
@рисуOно је у колокацији to forge money, ’израђиваOи лажни новац’
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(ЕЕСР). Ова семема у :ла:олу @ослужила је за сOварање колокаци-
ја као шOо су to forge a person’s signature ’фалсификоваOи нечији @оO-
@ис’ (ЕЕСР), to forge a cheque ’фалсификоваOи чек’ (ЕЕСР), као и коло-
кације Oи@а @ри9ев + именица – a forged passport ’фалсификовани
@асош’, :9е овај :ла:ол 9оLија ново значење [to illegally copy some-
thing, especially something printed or written, to make people thing
that it is real] (LDCE). Ове колокације мо:у 9а се све9у @о9 меOафо-
ричну конце@цију НОВАЦ ЈЕ ЕНТИТЕТ, :9е именица НОВАЦ може 9а се
замени 9ру:им именицама које Oакође @ре9сOављају вре9ну
сOвар (ПОТПИС/ЧЕК/ПАСОШ).

МЕТАФОРЕ У КОЈИМА ПОЛАЗНО ЗНАЧЕЊЕ ИМАЈУ ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ:

а) a blooming trade – Именица trade означава [buying or selling or ex-
change of commodities for profit, especially between nations] (LDCE).
С оLзиром на велики Lрој акOивносOи које су @оOреLне 9а Lи се Oр-
:овина ус@ешно осOварила, није изненађујуће шOо се ова 9елаO-
носO меOафорично @овезује са @ољем или LашOом, :9е је конце@-
Oуална меOафора ТРГОВИНА ЈЕ БАШТА. Колокација a flourishing trade
@ри@а9а исOом конце@Oу, а оLе колокације @рево9имо са ’@роцве-
Oала Oр:овина’.

L) floating currency – Currency означава [the system of money that a
country uses] (LDCE). Дешавање на OржишOу изазива @ромене. Ова
несOаLилносO у сеLи са9ржи конце@Oуалну меOафору ТРЖИШТЕ ЈЕ
ТЕЧНОСТ (Charteris-Black, 2000, сOр. 159), :9е оLјекOи, ако су @реви-
ше „Oешки“, мо:у 9а @оOону. Колокацију @рево9имо са ’флукOуи-
рајућа валуOа’ (Силашки, 2012, сOр. 113). ИсOом конце@Oу @ри@а-
9ају и колокације currency fluctation, ’флукOуација валуOе’(ЕССЕПР)
и currency inflow, ’9евизни @рилив’ (ЕССЕПР).

ПРЕВОЂЕЊЕ МЕТАФОРИЧНИХ КОЛОКАЦИЈА

Приликом @ревођења меOафора наилазимо на различиOе @оOе-
шкоће, јер су Lројни факOори који уOичу на начин на који се меOа-
форично значење @реноси из је9но: језика у 9ру:и (Силашки,
2012, сOр. 109), шOо оOежава сам @роцес. ПроLлем је још већи ка9а
се ра9и о Oерминима :9е је захOев за краOкоћом и не9восмисле-
носOи неизосOаван @ре9услов у @ревођењу (Силашки, 2012,
сOр. 110).
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Руковођени исOраживачким ра9ом 9ру:их ауOора (Dobrzyńska
1995; Силашки 2012; Силашки 2013) @рево9е меOафоричних коло-
кација у @ословном 9искурсу ен:леско: језика сврсOали смо у
сле9еће :ру@е: a) :ру@а колокација :9е меOафора у ср@ском о9:о-
вара ори:иналној меOафори (@осOу@ак може 9а се @ре9сOави као
М⇒М); L) :ру@а колокација :9е се @римењује 9ру:и меOафорични
израз који изражава исOи смисао (@осOу@ак може 9а се @ре9сOави
као М1⇒М2); в) :ру@а колокација ко9 којих није мо:уће 9а се @ри-
мени и9енOична меOафора не:о се @рево9е @риLлижно – @ара-
фразом (@осOу@ак може 9а се @ре9сOави као М⇒Д) (Dobrzyńska,
1995, сOр. 599).

а) М⇒М. У овој :ру@и меOафоре се у ен:леском језику @рево9е
о9:оварајућом меOафором у ср@ском, исOим изворним 9оменом.
У оквиру ове :ру@е можемо 9а уочимо 9ве @о9:ру@е: је9на, у којој
@осOоји сла:ање у @о:ле9у меOафоре, али и сOрукOуре (на @ример:
ен:леске колокације Oи@а @ри9ев+именица @рево9е се колокаци-
јама у ср@ском исOо: Oи@а @ри9ев+именица); у 9ру:ој @о9:ру@и је
сла:ање @рисуOно само у @о:ле9у меOафоре, али не и синOаксичке
сOрукOуре (н@р. колокација Oи@а @ри9ев+именица @рево9и се ис-
Oом меOафором, али уз у@оOреLу о9носне заменице). 

Примери за @рву @о9:ру@у су колокације: to recover from recession
’о@оравиOи се о9 рецесије’; an aggressive competition ’а:ресивна кон-
куренција’; an aggressive marketing ’а:ресивни маркеOин:’; a stiff
competition ’ошOра конкуренција’; a harsh competition ’ошOра конку-
ренција’; to combat inflation ’LориOи се @роOив инфлације’; to combat
shortage ’LориOи се @роOив несOашице’; a handsome salary ’ле@а @ла-
Oа’; galloping inflation ’:ало@ирајућа инфлација’; creeping inflation
’@узећа инфлација’; a burden of debts ’OереO 9у:ова’; spiraling inflation
’с@ирална инфлација’; to prop up currency ’@о9ржаOи валуOу’; pegged
currency ’везана валуOа’; blooming trade ’@роцвеOала Oр:овина’;
flourishing trade ’@роцвеOала Oр:овина’; floating currency ’флукOуи-
рајућа валуOа’; currency fluctation ’флукOуација валуOе’; currency
inflow ’9евизни @рилив’; to forge a plan ’сковаOи @лан’; to forge words
’коваOи нове речи’; to forge a signature/passport ’фалсификоваOи
@оO@ис/@асош’.

Пример за 9ру:у @о9:ру@у је crippling debt ’9у: који @аралише’,
:9е @осOоји сла:ање у @о:ле9у меOафоре, али не и сOрукOуре.

ИсOраживања оLимнија о9 наше: закључују 9а ова :ру@а коло-
кација указује 9а @осOоји „конце@Oуално, кулOуролошко као и
лин:висOичко @рекла@ање између ен:леско: и ср@ско:“ (Сила-
шки, 2012, сOр. 113). Нека универзална искусOва указују 9а @осOоје
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и9енOичне меOафоре у мно:им језицима, Oако 9а је мо:уће @ре-
вођење с је9но: језика на 9ру:и у@оOреLом исOе меOафоре, шOо
@оказују и :оренаве9ени @римери. 

L) М1⇒М2. У овим @римерима @риликом @ревођења на ср@ски
корисOи се исOи изворни 9омен, али са 9ру:ачијом меOафорич-
ном екс@ресијом (Силашки, 2012, сOр. 115). Решења којима се @ри-
Lе:ава су различиOа. Тако у колокацији prices skyrocket ’цене на:ло
скачу’, чињеница 9а у ср@ском језику нема о9:оварајући @рево9
за :ла:ол to skyrocket уOицала је на Oо 9а се у@оOреLи слични 9омен
којим се на:лашава креOање увис, али се ра9и о креOању живих
Lића – ’скочиOи’. Осим Oо:а, @оOреLна је семема која ће указаOи на
Lрзину којом се ра9ња 9ешава – ’на:ло’. Овакав начин @ревођења
неки ауOори 9аље разрађују и називају „сOраOе:ијом 2.а.“ (Сила-
шки, 2012, сOр. 114), јер се за исOе економске конце@Oе @римењују
9ру:ачије меOафоричке конце@Oуализације. У колокацији ceiling
price висина о9 које се 9аље не може ићи изречена је консOрукци-
јом ’максимална цена’.

в) М⇒Д, 9ословна @арафраза. У неколико @римера осеOи се
@роLлемаOика @ревођења Oерминолошких колокација, Oако 9а се
у @ревођењу @риLе:ава @арафрази као у looming shortage ’несOаши-
ца која се назире’, Oј. @арафрази ’несOашица која је на @омолу’, :9е
још увек није @осOи:нуOа 9овољно јака екс@ресија у @рево9у на
ср@ски као шOо је она у ен:леском језику.

ДеOаљнија анализа @ревођења меOафоричних колокација (у
скла9у са @о9елом коју 9аје Силашки 2012) захOева оLимније ис-
Oраживање, али су основни @ринци@и уочени на @римерима у
овом кор@усу. 

ЗАКЉУЧНА 
РАЗМА-
ТРАЊА

Имајући на уму чињеницу 9а је меOафора сву9а @рисуOни @рин-
ци@ језика (White, 2003, сOр. 133), @римери које смо анализирали
указују 9а су меOафоричне колокације у 9искурсу @ословно: ен-
:леско: језика уоLичајена @ојава. Иако су @рема неким ауOорима
(Charteris-Black, 2000; Skorczynska & Deignan, 2006; White, 2003)
Lројнији @римери у @о@уларном @ословном ен:леском, меOафо-
ричне колокације увршOене у Oxford Business English Dictionary for
Learners of English @оказују 9а имају равно@раван сOаOус у лексици
ове оLласOи.

У@оOреLа меOафора није о:раничена само на сложене Oермине
(н@р. recession, inflation) не:о и на речи које су @ознаOе већини
љу9и (н@р. debts, prices), шOо указује на чињеницу 9а меOафора уз-
има различиOе оLлике и функције (Henderson, 2000, сOр. 168). Ме-
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Oафоре у којима су @олазни 9омен љу9и, живоOиње, @ре9меOи и
@риро9не @ојаве, начин су 9а се не@ознаOи @ојмови оLјасне @о-
знаOим. 

МеOафоричне колокације @рево9е се на Oри начина: а) у@оOре-
Lом еквиваленOа који Oачно о9:овара ори:иналној меOафори
(М⇒М), :9е се нека9 у@оOреLљава и9енOична, а нека9 9ру:ачија
синOаксичка сOрукOура колокације; L) у@оOреLом неко: 9ру:о:
меOафорично: израза који изражава исOи смисао (М1⇒М2);
в) меOафоре у ори:иналу @рево9е се @арафразом (М⇒П) (Dobr-
zyńska, 1995, сOр. 599).
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SUMMARY МETAPHORS IN TERMINOLOGICAL COLLOCATIONS 
IN ЕNGLISH LANGUAGE AND THEIR EQUIVALENTS IN SERBIAN

The framework of this paper is the theory of conceptual metaphor
where metaphor is the transfer of a more concrete source domain
into a more abstract target domain. Metaphor is a fundamental human
ability to speak about abstract concepts using specific terms where
the meaning of a term is transferred to another, thus achieving
semantic extensions. Although it was thought that in terminology
polysemantic expressions are not desirable, in recent decades this
traditional view has been abandoned. Metaphor is used not only as a
linguistic decoration in language, but as a means of argumentation. It
may be noted that the metaphor, as a universal phenomenon, is also
common in business English discourse.

The subject of our interest is to investigate collocations made up of
those nouns and adjectives, which, according to the Oxford Business
English Dictionary for Learners of English, are most frequently used in
this field. The main objective of this work is to identify and analyze
the source and target domains in metaphors in English collocations
that contain these nouns and adjectives, and detect mechanisms
applied in translating into Serbian.

We categorised metaphors in collocations into four groups. The
first group consists of metaphors in which the source domain is
expressed with the living beings: inanimate entities are described as
if they were alive. In these examples, the personification is used to
explain abstract concepts, forces and processes in order to present
them in a more understandable way. The second group consists of
metaphors in which animals are the source domain and their behav-
ior and characteristics serve as a starting point. In business discourse
people and institutions are described with such metaphors. In the
third group we included the metaphors based on objects that users
are familiar with in everyday life. The fourth group consists of meta-
phors in which the source domain are natural phenomena.

When translating a metaphor we encounter some difficulties,
because there are various factors that influence the way in which the
metaphorical meaning is transferred from one language to another.
The problem is even greater when the demand for brevity and unam-
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biguousness are indispensable prerequisites, which is the case with
terminology. We wanted to find out which translation strategies are
used. 

As a conclusion to this study we can say that metaphors in colloca-
tions may be translated in three ways: a) by an equivalent metaphor
corresponding to the metaphor used in English (M⇒M), although
sometimes with a different syntactic structure; b) a metaphor in
English language is translated with another type of metaphor in
Serbian (M1⇒M2); c) a metaphor in English is paraphrased (M⇒P).

KEYWORDS: collocations, teminology, business English, metaphor, translation,
Serbian.
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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ДЕЛОВАЊЕ АФЕКТИВНИХ ФАКТОРА 
НА УСВАЈАЊЕ ЕНГЛЕСКОГ И РУСКОГ ЈЕЗИКА 

У ОСНОВНОШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

САЖЕТАК. У овом раду аутор се бави утицајем афективних фактора на усвајање
енглеског и руског језика у основношколском образовању. У истражи-
вању се пошло од опште претпоставке да афективни фактори значајно
утичу на стицање знања ученика у учењу руског и енглеског језика. По-
шло се и од посебних претпоставки да ће истраживањем бити утврђено
да постоји позитивна повезаност мотивације, ставова о језику, самопо-
уздања и језичке анксиозности у учењу руског и енглеског језика. Да
би се утврдио утицај и међусобна повезаност, у јануару и фебруару
2017. године на узорку од 106 ученика седмих и осмих разреда основних
школа Косовскомитровачког округа, спроведено је истраживање при-
казано у овом раду. Примењене су дескриптивна и трансверзална ме-
тода. Истраживачке технике су анкетирање и скалирање. Подаци су
прикупљени комбинованим инструментом УРЈ и УЕЈ, који је конструи-
сан за ово истраживање. Поузданост скалера испитивана је Кронбахо-
вим алфа коефицијентом (α = 0,993). Након што су потврђене друга,
трећа и четврта постављена хипотеза а одбачена прва, закључено је да
је потврђена општа претпоставка од које се пошло у истраживању по
којој афективни фактори значајно утичу на учење руског и енглеског
језика.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: афективни фактори, усвајање енглеског језика, усвајање руског језика.
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УВОД

ИсOраживања на @о9ручју усвајања 9ру:о: језика и @о9ручју :ло-
Oо9и9акOике, која највећу @ажњу @освећују ко:ниOивним с@о-
соLносOима ученика и њиховом уOицају на ус@ешносO учења, све
више нас у@озоравају и на важну уло:у афекOивних осоLина уче-
ника. АфекOивни факOори најчешће се су@роOсOављају ко:ниOив-
ним факOорима, а оLе врсOе факOора у новије време исOражују се
у скло@у @осеLно: исOраживачко: @оO@о9ручја @ознаOо: @о9 на-
зивом ин�иви�уалне разлике. Назив ин9иви9уалне разлике @оOи-
че из @сихоло:ије и као @оO@о9ручје насOоји 9а разуме, с је9не
сOране, о@шOа начела љу9ско: ума и, с 9ру:е сOране, је9инсOве-
носO ума @оје9инца, шOо је 9овело 9о насOанка 9иференцијалне
@сихоло:ије као @о99исци@лине, која се чешће назива исOражи-
вањем ин9иви9уалних разлика (Dörnyei, 2005).

АфекOивна и ко:ниOивна :ру@а факOора имају уOицај на @роцес
учења @уOем инOеракције с конOексOом у којем се језик учи. Ис-
Oраживања афекOивних ас@екаOа учења језика @о9сOакнуOа су ве-
ровањем 9а ко:ниOивни факOори нису је9ини који уOичу на @ро-
цес учења. СOерн (Stern, 1983) смаOра 9а можемо уOвр9иOи 9а
афекOивни факOори 9о@риносе @роцесу учења је9нако, ако не и
више о9 ко:ниOивних факOора, а @осOоје и Oвр9ње 9а су афекOив-
ни факOори у сOвари @окреOачи ко:ниOивних факOора (Schumann,
1976).

АфекOивни и ко:ниOивни 9омен се не@ресOано смењују о9-
носно @ре@лићу, јер Oек ка9а неки са9ржај оценимо као корисOан
за учење (афекOивни 9омен), ми @рисOу@амо ње:овом учењу
(ко:ниOивни 9омен), @а се самим Oим и не мо:у у @оO@уносOи
о9војиOи.

АфекOивни факOори имају велики уOицај на учење сOраних је-
зика. ИсOраживање које је с@ровела (Mihaljević-Djigunović, 2007)
@оказује 9а су афекOивни факOори веома @овезани са ус@ехом
учења ко9 ученика и 9а је Oај уOицај ко9 учења сOраних језика из-
раженији ко9 ученика сре9њих школа, а мањи ко9 ученика
основних школа. Тај уOицај се највише @римећује кроз раз:овор-
ну ком@еOенцију, ка9а ученици осећају анксиозносO или не9о-
сOаOак само@оуз9ања ка9а се о9 њих заOражи 9а реше неки за9а-
Oак који захOева ан:ажовање :оворних с@осоLносOи.

Емоције су @рисуOне у свим фазама учења сOрано: језика. Оне,
с је9не сOране, @омажу у учењу и усвајању језика, а са 9ру:е сOра-
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не, уколико су не@ријаOне, мо:у 9а у:розе цео @роцес учења јези-
ка. „ЕмоOивна сOрана љу9ско: @онашања“ (Brown, 1980, сOр. 135)
назива се афекOивни 9омен. АфекOивни 9омен @ре9сOавља о@-
шOе емоOивно сOање које уOиче на @ерце@цију и @ро9укцију оних
који уче сOрани језик и Oо сOање може 9а сOвори филOер за учење
сOрано: језика, који се у сOручној лиOераOури назива афекOивни
филOер.

АфекOивни филOер 9ефинише се као као „замишљена @ре@ре-
ка која с@речава ученика 9а усвоји језик из 9осOу@но: извора“
(Lightbown & Spada, 1999, сOр. 39). АфекOивни филOер за@раво је
је9ан неви9љиви @сихолошки филOер који може 9а @ос@еши или
оOежа учење сOрано: језика.

Ослањајући се на хи@оOезу афекOивно: филOера @осOављену
се9ам9есеOих :о9ина @рошло: века (Dulay & Burt, 1977), коју је ка-
сније 9еOаљно разра9ио Крашен (Krashen, 1985), а која се заснива
на оLјашњењу уOицаја афекOивних факOора на учење сOраних је-
зика, исOражићемо какав је афекOивни 9омен @риликом усваја-
ња ен:леско: језика који се учи као Л2 у о9носу на усвајање ру-
ско: језика који се учи као Л3 ко9 ученика основне школе и 9а ли
је афекOивни филOер исOи ко9 усвајања ен:леско: језика и усва-
јања руско:.

Ов9е ћемо усвајање руско: језика означиOи као усвајање Л3
заOо шOо учење руско: језика ученици за@очињу о9 @еOо: разре9а
основне школе, а усвајање ен:леско: језика ов9е означавамо као
Л2, јер ученици @очињу 9а :а усвајају о9 @рво: разре9а основне
школе. Овакву рас@о9елу језика вршимо на основу ХамарLер:ове
@о9еле језика.

Наиме, Бјорн ХамарLер:, шве9ски лин:висOа и ауOор је9не о9
@рвих лон:иOу9иналних сOу9ија из оLласOи усвајања Л3, каже 9а
није свеје9но 9а ли @рви @уO у живоOу учимо неки сOрани језик
или већ @осе9ујемо Oакво искусOво. Чињеница 9а ученик већ @о-
се9ује искусOво учења немаOерње: језика чесOо се @ревиђа у сOу-
9ијама о усвајању сOрано: језика, чиме се занемарују разлике у
личном лин:висOичком искусOву свако: ученика и @осле9ице
Oих разлика на сам @роцес учења (Hammarberg, 2010).

Према ХамарLер:у, @осOоји @римарни, секун9арни и Oерцијар-
ни језик. Они @ре9сOављају ко:ниOивну хијерархијску сOрукOуру,
а не хронолошку или неку 9ру:у. Language 2 (Л2) је секун9аран у
о9носу на Language 1 (Л1) не заOо шOо је усвајан касније, већ заOо
шOо је ње:ово усвајање @очело ка9а су сOрукOуре и @ринци@и Л1
већ Lили усOановљени, @а су услови @о9 којима се секун9арни је-
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зик усваја значајно различиOи о9 оних у којима се се усвајао @ри-
марни језик. Language 3 (Л3) је Oерцијаран у о9носу на @реOхо9на
9ва, јер се усваја након већ @осOојеће: ко:ниOивно: искусOва
усвајања сOрано: језика (Hammarberg, 2010). И9еја за овакву Oер-
миноло:ију инс@ирисанa је немачком лин:висOиком која @роу-
чава усвајање немачко: као сOрано: у евро@ском конOексOу, шOо
најчешће значи немачки након ен:леско:, а @рила:ођено нашем
исOраживању ра9и се о руском након ен:леско:. Ово Oерминоло-
шко решење није широко @рихваћено, али ХамарLер:ово схваOа-
ње „рас@оре9а“ језика јесOе.

ИнсOруменO који смо корисOили за уOврђивање афекOивно:
9омена @риликом усвајања ен:леско: језика као Л2 у о9носу на
усвајање руско: језика као Л3, ко9 ученика основне школе јесOе
у@иOник и скалер који са9ржи Oри @иOања која се о9носе на ис@и-
Oанике и 24 Oвр9ње које се о9носе на афекOивне факOоре који уOи-
чу на усвајање ен:леско: и руско: језика и који су о9:оворни за
ин9иви9уалне варијације и склоносOи ка учењу ко9 ученика.
Према Крашеновој (1985) @о9ели, Oо су: моOивација, сOавови, са-
мо@оуз9ање и језичка анксиозносO. Уз сваку Oвр9њу налази се
@еOосOе@ена ЛикерOова скала која са9ржи сле9еће сOе@ене: „уо@-
шOе се не слажем“, „не слажем се“, „немам мишљење“, „слажем
се“, „@оO@уно се слажем“.

За ову врсOу исOраживања о9лучили смо се зLо: мало: Lроја
ком@араOивних исOраживања која исOовремено ис@иOују афек-
Oивне факOоре који се о9носе на језике које ученици уче у основ-
ној школи, ен:леском као оLавезном сOраном језику у нашем
школсOву и, руском језику ко9 које: се јавља више:о9ишња Oен-
9енција смањења инOересoвања за учење на нивоу основношкол-
ско: оLразовања.

РезулOаOи исOраживања @омо:ли Lи у изналажењу начина за
већу заинOересованосO учења руско: језика, осавремењивање на-
сOаве руско: језика, @о9изање моOивације ученика за учење 9а-
Oо: језика, уна@ређење руско: језика као сOрано: у ср@ском оLра-
зовном сисOему и изналажењу Lоље: и ефикасније: начина за
с@ровођење насOавно: @роцеса насOавника руско: језика. 

МЕТОД

Циљ исOраживања је 9а се и9енOификују @роцене ученика о уOи-
цају неких афекOивних факOора (моOивација, сOавови о језику,
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само@оуз9ање и језичка анксиозносO) на сOицање знања у учењу
руско: и ен:леско: језика. У исOраживању се @ошло о9 о@шOе
@реO@осOавке 9а афекOивни факOори значајно уOичу на сOицање
знања ученика у учењу руско: и ен:леско: језика. Пошло се и о9
@осеLних @реO@осOавки 9а ће исOраживањем LиOи уOврђено 9а
@осOоји @озиOивна @овезаносO моOивације, сOавова о језику, са-
мо@оуз9ања и језичке анксиозносOи у учењу руско: и ен:леско:
језика. Да Lи се Oо @осOи:ло, у јануару и феLруару 2017. :о9ине на
узорку о9 106 ученика се9мих и осмих разре9а Oрију основних
школа КосовскомиOровачко: окру:а, с@рове9ено је исOраживање
@риказано у овом ра9у. ИсOраживањем нису оLухваћене све
основне школе ово: окру:а, јер насOаву руско: језика во9е неком-
@еOенOни насOавници, још увек сOу9енOи руско: језика @а смо
смаOрали 9а 9еца неће моћи оLјекOивно 9а @роцене насOаву ру-
ско: у о9носу на насOаву ен:леско: језика, :9е сви насOавници
имају @оOреLну ком@еOенцију.

Примењене су 9ескри@Oивна и Oрансверзална меOо9а. ИсOра-
живачке Oехнике су анкеOирање и скалирање. По9аци су @рику-
@љени комLинованим инсOруменOом УРЈ (учење руско: језика) и
УЕЈ (учење ен:леско: језика), који је консOруисан за ово исOражи-
вање. Поуз9аносO скалера ис@иOивана је КронLаховим алфа кое-
фицијенOом (α = 0,993). СасOоји се о9 Oри @иOања која се о9носе на
ис@иOанике и о9 @о 24 ајOема са @еOосOе@еном са:ласносOи Ли-
керOово: Oи@а: 1) уо@шOе се не слажем, 2) не слажем се, 3) немам
мишљење, 4) слажем се, 5) @оO@уно се слажем.

По9аци @рику@љени исOраживањем оLрађени су линеарном
корелацијом и @риказани OаLелама. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Линеарном корелацијом исOражена је @овезаносO афекOивних
факOора на сOицање знања у учењу руско: и ен:леско: језика.
У @рило:у, на крају ра9а, 9аOа је анкеOа са Oвр9њама, коју смо ко-
рисOили за 9оLијање @о9аOака у којој се на моOивацију о9носе
Oвр9ње Т1, Т24, Т12, Т2, Т7, Т13, на сOавове о језику Т5, Т20, Т9, Т18,
Т15, Т22, на само@оуз9ање Т6, Т10, Т23, Т11, Т14, Т19, и на језичку
анксиозносO Т4, Т8, Т17, Т16, Т3, Т21.
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По9аци @оказују (ТаLела 1) 9а није уOврђена @овезаносO моOи-
вације у учењу руско: и ен:леско: језика ко9 ученика, шOо значи
9а није @оOврђена @рва @осеLна хи@оOеза исOраживања, којом се
4ре�4ос�ављало �а ће ис�раживањем 7и�и у�врђено �а 4ос�оји 4о-
везанос� мо�ивације ко� ученика у учењу руско3 и ен3леско3 језика.

Према @о9ацима @риказаним у ТаLели 2, ви9и се 9а је уOврђена
сре9ња @озиOивна @овезаносO сOавова ученика о учењу руско: и
ен:леско: језика. По9аци @оказују 9а ученици имају виши ниво

 МОТИВАЦИЈА – РУСКИ МОТИВАЦИЈА - ЕНГЛЕСКИ

МОТИВАЦИЈА – РУСКИ R 1 0,070

 P . 0,475

 N 106 106

МОТИВАЦИЈА – ЕНГЛЕСКИ R 0,070 1

 P 0,475 .

 N 106 106

ТАБЕЛА 1: ПОВЕЗАНОСТ МОТИВАЦИЈЕ ЗА УЧЕЊЕ РУСКОГ И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

 СТАВОВИ О ЈЕЗИКУ – РУСКИ СТАВОВИ О ЈЕЗИКУ - ЕНГЛЕСКИ

СТАВОВИ О ЈЕЗИКУ – РУСКИ R 1 0,405(**)

 P . ,000

 N 106 106

СТАВОВИ О ЈЕЗИКУ – ЕНГЛЕСКИ R 0,405(**) 1

 P 0,000 .

 N 106 106

ТАБЕЛА 2: ПОВЕЗАНОСТ СТАВОВА ЗА УЧЕЊЕ РУСКОГ И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

М SD N

СТАВОВИ О ЈЕЗИКУ (РУСКИ) 18,7358 3,44840 106

СТАВОВИ О ЈЕЗИКУ (ЕНГЛЕСКИ) 20,4245 3,34080 106

ТАБЕЛА 3: НИВО ПРОЦЕНА УЧЕНИКА О ЗНАЧАЈУ УЧЕЊА РУСКОГ И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
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@роцена о значају учења ен:леско: језика у о9носу на руски језик
(ТаLела 3). РезулOаOима је @оOврђена 9ру:а @осеLна хи@оOеза ис-
Oраживања, којом се 4ре�4ос�ављало �а ће ис�раживањем 7и�и
у�врђено �а 4ос�оји 4овезанос� с�авова ученика о учењу руско3 и ен-
3леско3 језика.

ИзрачунаOа је јака @озиOивна @овезаносO само@оуз9ања уче-
ника у учењу руско: и ен:леско: језика (ТаLела 4). По9аци @рика-
зани у ТаLели 5 @оказују 9а ученици имају виши ниво само@оу-
з9ања @ри учењу ен:леско: у о9носу на руски језик.

Овим је @оOврђена и Oрећа @осеLна хи@оOеза исOраживања, ко-
јом се 4ре�4ос�ављало �а ће ис�раживањем 7и�и у�врђено �а 4ос�о-
ји 4овезанос� само4оуз�ања ученика о учењу руско3 и ен3леско3 језика.

 САМОПОУЗДАЊЕ – РУСКИ САМОПОУЗДАЊЕ - ЕНГЛЕСКИ

САМОПОУЗДАЊЕ – РУСКИ R 1 0,518(**)

 P . 0,000

 N 106 106

САМОПОУЗДАЊЕ – ЕНГЛЕСКИ R 0,518(**) 1

 P 0,000 .

 N 106 106

ТАБЕЛА 4: ПОВЕЗАНОСТ САМОПОУЗДАЊА УЧЕЊА РУСКОГ И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

М SD N

САМОПОУЗДАЊЕ (РУСКИ) 15,8019 3,76303 106

САМОПОУЗДАЊЕ (ЕНГЛЕСКИ) 18,0000 3,75690 106

ТАБЕЛА 5: САМОПОУЗДАЊЕ УЧЕНИКА У УЧЕЊУ РУСКОГ И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

 ЈЕЗИЧКА АНКСИОЗНОСТ – 
РУСКИ

ЈЕЗИЧКА АНКСИОЗНОСТ - 
ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИЧКА АНКСИОЗНОСТ – РУСКИ R 1 0,220(*)

 P . 0,023

 N 106 106

ТАБЕЛА 6: ЈЕЗИЧКА АНКСИОЗНОСТ У УЧЕЊУ РУСКОГ И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
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По9аци @оказују 9а је израчунаOа мала @озиOивна @овезаносO
језичке анксиозносOи у учењу руско: и ен:леско: језика
(ТаLела 6). У ТаLели 7 @о9аци @оказују 9а је израженија анксио-
зносO ко9 ученика у учењу ен:леско: у о9носу на руски језик.

На овај начин је @оOврђена чеOврOа @осеLна хи@оOеза исOражи-
вања, којом се 4ре�4ос�ављало �а ће ис�раживањем 7и�и у�врђено
�а 4ос�оји 4овезанос� језичке анксиознос�и у учењу руско3 и ен3леско3
језика.

Након шOо су @оOврђене 9ру:а, Oрећа и чеOврOа и о9Lачена @рва
@осOављена хи@оOеза може се закључи�и �а је 4о�врђена о4ш�а
4ре�4ос�авка о� које се 4ошло у ис�раживању, 4о којој афек�ивни
фак�ори значајно у�ичу на учење руско3 и ен3леско3 језика.

Поре9 Oвр9њи које се о9носе на афекOивне факOоре ис@иOали
смо @ол, разре9 и 9омицил ученика Oе ов9е 9ајемо резулOаOе
о@исно, ра9и уви9а, а ови @о9аци мо:у @ослужиOи за 9аља исOра-
живања међусоLне @овезаносOи афекOивних факOора у о9носу на
@ол, разре9 и 9омицил. Према @олу, сOрукOура узорка је сле9ећа:
а) женски @ол 64 (59,80%), L) мушки @ол 43(40,20%). Према разре9у
који @охађају, сOрукOура узорка је: а) се9ми разре9 42 (39,30%),
L) осми разре9 65 (60,70%) основне школе. Према 9омицилу уче-
ника, сOрукOура узорка је сле9ећа: а) :ра9ски 14 (13,10%), L) сео-
ски 29 (27,10%), и в) @ри:ра9ски 64 (59.80%).

ДИСКУСИЈА

ИсOраживање с@рове9ено за @оOреLе ово: ра9а имало је за циљ 9а
уOвр9и какав је афекOивни 9омен @риликом усвајања ен:леско:

ЈЕЗИЧКА АНКСИОЗНОСТ – ЕНГЛЕСКИ R 0,220(*) 1

 P 0,023 .

 N 106 106

М SD N

АНКСИОЗНОСТ (РУСКИ) 13,5566 5,18621 106

АНКСИОЗНОСТ (ЕНГЛЕСКИ) 15,2736 5,59172 106

ТАБЕЛА 7: АНКСИОЗНОСТ УЧЕНИКА УЧЕЊУ РУСКОГ И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

ТАБЕЛА 6: ЈЕЗИЧКА АНКСИОЗНОСТ У УЧЕЊУ РУСКОГ И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
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језика који се учи као Л2 у о9носу на усвајање руско: језика који
се учи као Л3 ко9 ученика основне школе и 9а ли је афекOивни
филOер исOи ко9 усвајања ен:леско: језика и усвајања руско:.

Како се исOраживање за овај ра9 Oемељи на је9ној о@шOој и че-
Oири @осеLне хи@оOезе, закључци 9оLијени у овом исOраживању
Lиће инOер@реOирани кроз сваку о9 њих. 

У исOраживању се @ошло о9 о@шOе @реO@осOавке 9а афекOивни
факOори значајно уOичу на сOицање знања ученика у учењу ру-
ско: и ен:леско: језика и Oа @реO@осOавка @о којој афекOивни
факOори значајно уOичу на учење руско: и ен:леско: језика јесOе
@оOврђена.

Прва @осеLна хи@оOеза исOраживања којом се @реO@осOављало
9а ће исOраживањем LиOи уOврђено 9а @осOоји @овезаносO моOи-
вације ко9 ученика у учењу руско: и ен:леско: језика није @оOвр-
ђена. По9аци @оказују 9а није уOврђена @овезаносO моOивације у
учењу руско: и ен:леско: језика ко9 ученика. 

Дру:а @осеLна хи@оOеза исOраживања којом се @реO@осOавља-
ло 9а ће исOраживањем LиOи уOврђено 9а @осOоји @овезаносO сOа-
вова ученика о учењу руско: и ен:леско: језика јесOе @оOврђена.
УOврђена је сре9ња @озиOивна @овезаносO сOавова ученика о уче-
њу руско: и ен:леско: језика. То значи 9а се са @овећањем нивоа
@роцена ученика о значају учења руско: исOовремено @овећава и
ниво @роцена ученика о значају учења ен:леско: језика. Варија-
Lле о сOавовима ученика о учењу руско: и ен:леско: језика уку@-
но оLјашњавају 16,40 % заје9ничке варијансе. По9аци @оказују 9а
ученици имају виши ниво @роцена о значају учења ен:леско: је-
зика у о9носу на руски језик.

Трећа @осеLна хи@оOеза исOраживања којом се @реO@осOавља-
ло 9а ће исOраживањем LиOи уOврђено 9а @осOоји @овезаносO са-
мо@оуз9ања ученика о учењу руско: и ен:леско: језика јесOе @о-
Oврђена. ИзрачунаOа је јака @озиOивна @овезаносO само@оуз9ања
ученика у учењу руско: и ен:леско: језика. То значи 9а се са @о-
већањем нивоа само@оуз9ања у учењу руско:, исOовремено @о-
већава и ниво само@оуз9ања у учењу ен:леско: језика. ВаријаLле
о само@оуз9ању ученика о учењу руско: и ен:леско: језика уку@-
но оLјашњавају 26,83 % заје9ничке варијансе, Oако 9а 9оLијени ре-
зулOаOи @оказују 9а ученици имају виши ниво само@оуз9ања @ри
учењу ен:леско: у о9носу на руски језик.

ЧеOврOа @осеLна хи@оOеза исOраживања којом се @реO@осOа-
вљало 9а ће исOраживањем LиOи уOврђено 9а @осOоји @овезаносO
језичке анксиозносOи у учењу руско: и ен:леско: језика јесOе @о-
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Oврђена. По9аци @оказују 9а је израчунаOа мала @озиOивна @ове-
заносO језичке анксиозносOи у учењу руско: и ен:леско: језика.
То значи 9а се са @овећањем језичке анксиозносOи у учењу ру-
ско:, исOовремено @овећава и језичка анксиозносO у учењу ен-
:леско: језика. ВаријаLле о језичкој анксиозносOи у учењу руско:
и ен:леско: језика уку@но само оLјашњавају 4,84% заје9ничке ва-
ријансе, шOо значи 9а је израженија анксиозносO ко9 ученика у
учењу ен:леско: у о9носу на руски језик. 

ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ 

На основу 9оLијених резулOаOа уOвр9или смо 9а је уOицај афек-
Oивних факOора на усвајање 9ва @оменуOа језика јак @а је за уна-
@ређење насOаве руско: и ен:леско: језика, @оOреLно оLраOиOи
мало више @ажње на афекOивни 9омен усвајања језика умесOо
9оса9ашње:, ко:ниOивно: у нашем основношколском оLразова-
њу. Ком@арацијом факOора @риликом усвајања ова 9ва језика
уOвр9или смо 9а @осOоји @озиOивна @овезаносO, шOо насOавници
руско: језика мо:у искорисOиOи Oако шOо ће ученике у@ућиваOи
9а се Oоком усвајања руско: ослањају на ен:лески језик, као @рви
сOрани језик који уче, а не на маOерњи језик, :9е Lисмо мож9а
смањили језичку инOерференцију која је веома @рисуOна у ср@-
ској :оворној сре9ини Oоком учења руско: језика зLо: сро9носOи
језика.

Ученици виших разре9а основних школа @роцењују 9а им је
ен:лески језик мно:о значајнији у о9носу на руски језик, ма9а не
можемо очекиваOи 9а ће ученици имаOи сOав 9а им је руски језик
значајнији у Lу9ућносOи, зLо: @озиције ен:леско: језика као lin-
gua franca. Доса9ашњим исOраживањима уOврђивао се у:лавном
сOав сOаријих ученика, а са9а ви9имо какво је сOање у основној
школи и на основу Oо:а можемо закључиOи 9а 9о формирања сOа-
вова 9олази 9осOа рано @а је @оOреLно @освеOиOи @осеLну @ажњу
на ус@осOављање @озиOивније: сOава @рема руском језику као ко-
рисном језику у Lу9ућносOи. Ако не можемо уOицаOи на форми-
рање сOава ко9 ученика @рема руском у о9носу на ен:лески језик,
а оно Lар можемо @ора9иOи на Oоме 9а се @овећа инOересовање за
ње:ово изучавање као Л3, о9носно као 9ру:о: сOрано: језика који
9олази @осле ен:леско: у основношколском сисOему у о9носу на
9ру:е сOране језике који Oакође имају сOаOус Л3.
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Ис@иOивањем само@оуз9ања на часовима ова 9ва језика уOвр-
9или смо виши ниво само@оуз9ања на часовима ен:леско: јези-
ка, али је и анксиозносO израженија на часовима ен:леско:. Уче-
ње не може 9а се реализује ако ученик осећа анксиозносO на часу,
а с оLзиром на Oо 9а анксиозносO није висока на часовима руско:
језика, нео@хо9но је о9ржаваOи Oакву аOмосферу и ученике @о9-
сOицаOи 9а шOо више вежLају комуникаOивну ком@еOенцију @а
ће и само@оуз9ање @риликом коришћења руско: језика @орасOи. 

У сре9ини у којој су с@рове9ена ова исOраживања вла9а ми-
шљење 9а је руски језик засOарео Oе 9а нам није @оOреLан у Lу-
9ућносOи, а вла9ање руским језиком оLележено као 9ео соција-
лисOичке @рошлосOи. Ове резулOаOе можемо искорисOиOи Oако
шOо ћемо @рво @ри9аOи већи значај афекOивним факOорима у
усвајању руско: језика у о9носу на ко:ниOивне, Lарем у @очеO-
ном сOа9ијуму усвајања језика, а ка9а се сOвори @озиOивна аOмо-
сфера, @озиOиван сOав @рема језику, само@оуз9ање и минимална
језичка анксиозносO на часу, исOовремено ће се @овећаOи и моOи-
вација за учење руско: језика.

Учење језика ко9 сOарије: узрасOа ученика Lазира се у:лавном
на инOелекOуалном @оOенцијалу и на свесно аналиOичком @ри-
сOу@у, :9е ученик @осе9ује о9ређену зрелосO за усвајање нових
знања и већу у@оOреLу ко:ниOивних факOора. С 9ру:е сOране, у
основношколском @ерио9у, @оре9 ко:ниOивних, велики значај
имају афекOивни факOори. ИсOраживањем њихово: уOицаја мо-
жемо осмислиOи Lољу сOраOе:ију за усвајање, у нашем случају,
руско: језика. У@оOреLа афекOивних сOраOе:ија о@а9а с узрасOом
ученика, а узроке ове @ојаве OреLа 9о9аOно @ровериOи, шOо може
LиOи @ре9меO 9аље: исOраживања.

ЗАКЉУЧАК И9енOификујући @роцене ученика о уOицају афекOивних факOо-
ра (моOивације, сOавова о језику, само@оуз9ања и језичке анкси-
озносOи) на сOицање знања у учењу руско: и ен:леско: језика, 9о-
шли смо 9о закључка 9а не @осOоји @овезаносO моOивације у
учењу руско: и ен:леско: језика ко9 ученика, 9ок @осOоји @ози-
Oивна @овезаносO ко9 осOалих факOора, сOавова, само@оуз9ања и
анксиозносOи. И9енOификован је @озиOивнији сOав @рема ен:ле-
ском језику, виши ниво само@оуз9ања на часовима ен:леско: је-
зика и већа језичка анксиозносO на часовима ен:леско: језика.

У Lу9ућим исOраживањима @ожељно је ис@иOаOи ком@араOив-
ни уOицај афекOивних факOора на већи Lрој ис@иOаника, у@оре9и-
Oи 9омицил, о9носно 9а ли @осOоји веће инOересовање у сеоској,
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:ра9ској или @ри:ра9ској сре9ини и 9а ли Oо има неко: уOицаја на
моOивацију за учење о9ређено: језика. Мо:ао Lи се у@оре9иOи
уOицај афекOивних факOора у сре9њим школама у о9носу на
основне школе и исOражиOи која :ру@а факOора има више уOицаја
на @роцес учења у овим школама, афекOивна или ко:ниOивна. Та-
кође Lило Lи @ожељно ис@иOаOи како афекOивни факOори уOичу
на усвајање језика, који као и руски у нашем оLразовању имају
сOаOус Л3, и 9а ли @осOоји @озиOивна @овезаносO међу њима.
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ПРИЛОГ КОМБИНОВАНИ ИНСТРУМЕНТ УРЈ И УЕЈ

ПошOовани,
Пре9 Вама се налази у@иOник који мери уOицај афекOивних

факOора на усвајање руско: и ен:леско: језика.
Овај у@иOник је анониман @а Вас молим 9а @ажљиво @рочиOа-

Oе @иOања и на њих о9:овориOе. Не OреLа 9у:о 9а размишљаOе о
значењу сваке Oвр9ње, најLоље Lи Lило 9а о9аLереOе онај о9:овор
који Вам @рво @а9не на@амеO @ошOо се @рочиOали Oвр9њу.

МОЛИМО ВАС ДА У РАДУ НЕ ПРЕСКОЧИТЕ НИЈЕДНУ ТВРДЊУ.

Ако сOе на@равили :решку, @рецрOајOе Oо шOо сOе заокружили
@а заокружиOе @оново.

У@иOник не мери Ваше знање Oако 9а нема Oачних и неOачних
о9:овора.

На сваку Oвр9њу о9:овориOе заокруживањем је9но: Lроја о9 1
9о 5, а ево шOа они означавају:

1) уо@шOе се не слажем

2) не слажем се

3) немам мишљење

4) слажем се

5) @оO@уно се слажем

Заокружи:

Пол:

– женски

– мушки 

Разре9 и о9ељење: VI/1 VI/2 VI/3 VII/1 VII/2 VII/3 VIII/1 VIII/2
VIII/3

МесOо сOално: Lоравка:

– :ра9

– село

– @ри:ра9ско насеље
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ТАБЕЛА 1

1 Волео/волела Lих 9а :оворим мно:о сOраних језика 1 2 3 4 5

2 На часу ен:леско: језика @озиOивна аOмосфера ме @о9сOиче на учење и 
ра9

1 2 3 4 5

3 Ен:лески језик учим заOо шOо је оLавезан @ре9меO у школи, а не заOо шOо 
:а волим

1 2 3 4 5

4 На часу ен:леско: језика сOално сам у @аници, јер знам 9а нишOа нећу 
разумеOи ка9 ме @рофесор/@рофесорка @иOа

1 2 3 4 5

5 Више волим ен:лески језик о9 руско:, заOо шOо су часови ен:леско: за-
нимљивији

1 2 3 4 5

6 Увек осећам 9а 9ру:ари из разре9а Lоље :оворе ен:лески о9 мене 1 2 3 4 5

7 Ен:лески волим 9а учим заOо шOо волим Ен:лезе 1 2 3 4 5

8 Понека9 ме сOрах 9а ће ми се 9ру:и ученици у разре9у смејаOи ка9а :о-
ворим ен:лески

1 2 3 4 5

9 Ра9ије учим неки кориснији @ре9меO о9 ен:леско: језика 1 2 3 4 5

10 Имам Oрему ка9а OреLа 9а о9:оварам на часу ен:леско: језика 1 2 3 4 5

11 Мислим 9а сам @о9је9нако ус@ешан/ус@ешна на часовима ен:леско: и 
руско: језика

1 2 3 4 5

12 Ра9ије учим ен:лески, заOо шOо :а слушам сву9а око сеLе, 9ок руски слу-
шам само у школи

1 2 3 4 5

13 Наш/наша @рофесор/@рофесорка ен:леско: језика моOивише ме на уче-
ње

1 2 3 4 5

14 ЧесOо 9оLијам лоше оцене из ен:леско: @а немам воље 9а учим 1 2 3 4 5

15 Ен:лески ће ми корисOиOи у 9аљем школовању 1 2 3 4 5

16 Ен:лески језик учим зLо: оцене, а не заOо шOо ме Oај @ре9меO занима 1 2 3 4 5

17 Плашим се ка9а OреLа усмено 9а се изразим на ен:леском језику 1 2 3 4 5
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ТАБЕЛА 2

18 Желим 9а :оворим ен:лески и руски на исOом нивоу, а не је9ан Lоље а 
9ру:и лошије

1 2 3 4 5

19 Ен:лески учим сам/сама ко9 куће 1 2 3 4 5

20 Моји ро9иOељи на:лашавају 9а ће ми ен:лески LиOи важан ка9а завр-
шим школовање

1 2 3 4 5

21 Искрено речено, немам жељу 9а научим ен:лески језик и осећам @риOи-
сак заOо шOо морам 9а :а учим

1 2 3 4 5

22 Знање ен:леско: језика ми @омаже 9а лакше разумем и учим руски је-
зик

1 2 3 4 5

23 Ен:лески језик је @реOежак за мене 1 2 3 4 5

24 Желим 9а научим ен:лески Oако 9оLро 9а ми он @осOане @риро9ан 1 2 3 4 5

1 Не Lих волео/волела 9а :оворим мно:о сOраних језика 1 2 3 4 5

2 На часу руско: језика @озиOивна аOмосфера ме @о9сOиче на учење и 
ра9

1 2 3 4 5

3 Руски језик учим заOо шOо је оLавезан @ре9меO у школи а не заOо шOо :а 
волим

1 2 3 4 5

4 На часу руско: језика сOално сам у @аници јер знам 9а нишOа нећу ра-
зумеOи ка9 ме @рофесор/@рофесорка @иOа

1 2 3 4 5

5 Више волим руски језик о9 ен:леско: заOо шOо су часови руско: зани-
мљивији

1 2 3 4 5

6 Увек осећам 9а 9ру:ари из разре9а Lоље :оворе руски о9 мене 1 2 3 4 5

7 Руски волим 9а учим заOо шOо волим Русе 1 2 3 4 5

8 Понека9 ме сOрах 9а ће ми се 9ру:и ученици у разре9у смејаOи ка9а :о-
ворим руски

1 2 3 4 5

9 Ра9ије учим неки кориснији @ре9меO о9 руско: језика 1 2 3 4 5
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10 Имам Oрему ка9а OреLа 9а о9:оварам на часу руско: језика 1 2 3 4 5

11 Мислим 9а сам @о9је9нако ус@ешан/ус@ешна на часовима руско: и ен-
:леско: језика

1 2 3 4 5

12 Ра9ије учим руски, заOо шOо :а слушам сву9а око сеLе, 9ок ен:лески 
слушам само у школи

1 2 3 4 5

13 Наш/наша @рофесор/@рофесорка руско: језика моOивише ме на учење 1 2 3 4 5

14 ЧесOо 9оLијам лоше оцене из руско: @а немам воље 9а учим 1 2 3 4 5

15 Руски ће ми корисOиOи у 9аљем школовању 1 2 3 4 5

16 Руски језик учим зLо: оцене а не заOо шOо ме Oај @ре9меO занима 1 2 3 4 5

17 Плашим се ка9а OреLа усмено 9а се изразим на руском језику 1 2 3 4 5

18 Желим 9а :оворим руски и ен:лески на исOом нивоу а не је9ан Lоље а 
9ру:и лошије

1 2 3 4 5

19 Руски учим сам/сама ко9 куће 1 2 3 4 5

20 Моји ро9иOељи на:лашавају 9а ће ми руски LиOи важан ка9а завршим 
школовање

1 2 3 4 5

21 Искрено речено, немам жељу 9а научим руски језик и осећам @риOи-
сак заOо шOо морам 9а :а учим

1 2 3 4 5

22 Знање руско: језика ми @омаже 9а лакше разумем и учим ен:лески је-
зик

1 2 3 4 5

23 Руски језик је @реOежак за мене 1 2 3 4 5

24 Желим 9а научим руски Oако 9оLро 9а ми он @осOане @риро9ан 1 2 3 4 5
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АННОТАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ АФЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ НА УСВОЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО И 
РУССКОГО ЯЗЫКОВ В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

В этой работе автор занимается исследованием влияния
афективных факторов на усвоение английского и русского язы-
ков в основном общем образовании. В исследовании началось с
общей предпосылкой, что афективные факторы значительно
влияют на приобретение знаний учеников в изучении русского
и английского языков. Исходной точкой также являаются и
частные предпосылки, согласно которым исследование потвер-
дит наличие положительной связи мотивации, отношении о
языке, самоуверенности и языковой анксиозности в изучении
русского и английского языков. Чтобы установить влияние и
взаимосвазь факторов в периоде январь-февраль 2017 года на
выборке из 106 учеников седьмого и восьмого классов основных
школ в Косовскомитровицкой области, проведено исследова-
ние, результат которого показан в этой работе. Применены дес-
криптивный и трансферзальный методы, а из исследователь-
ских техник – опрос и шкалирование. Данные собраны
сочетанием инструментов УРЯ и УАЯ. Надежность скалеров
испытана коэффициентом альфа Кронбаха (a = 0,993). После того как
потверждена вторая, третья и четвертая, а отвергнута первая
гипотеза, сделан вывод, потверждающий обе предпослыки с
которых и началось в исследовании, согласно которым афектив-
ные факторы в значительной степени влияют на изучение рус-
ского и английского языков.

Ключевые
слова:

афективные факторы, усваивание английского языка, усваива-
ние русского языка.
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

СЕМАНТИЧКИ СТАТУС ФУТУРА I – 
ВРЕМЕНСКА ИЛИ МОДАЛНА КАТЕГОРИЈА

САЖЕТАК. Сагледавање семантичког садржаја будућег глаголског времена као
комбинације удела модалних и темпоралних вредности отворило је пи-
тање статуса ове граматичке категорије у лингвистичкој теорији.
У светлу дискусије о футуру у енглеском језику, у раду се испитује мо-
гућност сагледавања футура I у српском језику као члана модалне ка-
тегорије. Сходно томе, полазиште ове дескриптивне студије предста-
вља разматрање теоријских поставки о систему временских и модал-
них глаголских облика у нашем језику. Основни циљ рада је да истакне
специфичност футура I, првенствено у погледу његове двоструке се-
мантике и тиме употпуни досадашње увиде о изражавању темпорал-
ности у српском језику. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: футур, глаголско време, модус, модалност.

1 aleksandra.radovanovic@kg.ac.rs
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УВОД

ГрамаOичка каOе:орија :ла:олско: времена је9но је о9 сре9сOава
за изражавање времена, о9носно семанOичке каOе:орије Oем@о-
ралносOи и Oем@оралних о9носа. По у:ле9у на анализу класич-
них језика, у Oра9иционалној :рамаOичкој Oра9ицији мно:их је-
зика усвојен је @о:ле9 на сисOем :л. времена @о коме сваком
Oем@оралном 9омену (са9ашњосO, @рошлосO, Lу9ућносO) о9:ова-
ра најмање @о је9но :ла:олско време. Уви9и ло:ичара о @риро9и
Oем@оралних 9омена @окренули су учесOала ис@иOивања семан-
Oике сре9сOава за исказивање Lу9ућносOи. Наиме, основно наче-
ло ин9еOерминизма @о коме је Lу9ућносO оOворен 9омен са Lрој-
ним мо:ућим алOернаOивама (мо9ел раз:ранаOо: времена),
9ирекOно указује на с@ецифичну @риро9у Lу9ућносOи. У скла9у
с Oим, лин:висOи чесOо исOичу сложен ко:ниOивни и онOолошки
сOаOус Lу9ућих 9о:ађаја као основу е@исOемолошке разлике из-
међу Lу9ућносOи на је9ној и @рошлосOи и са9ашњосOи на 9ру:ој
сOрани. Уз Oо, на функционалном @лану исOим формалним сре9-
сOвима мо:у се исказаOи временска, ас@екOуална и мо9ална зна-
чења. СложеносO инOеракције :рамаOичких каOе:орија :ла:ол-
ско: времена, ас@екOа и начина и њихових функција, која се
о:ле9а на више језичких нивоа у@раво је најизразиOија @рили-
ком реферирања на Lу9ућносO. 

Схо9но Oоме, језичка сре9сOава за исказивање Lу9ућносOи
о9ликује с@ецифична семанOика. Са:ле9авање семанOичко: са9р-
жаја Lу9уће: времена :ла:ола као комLинације мо9алних и Oем-
@оралних вре9носOи оOворило је @иOање сOаOуса фуOура као :ра-
маOичке каOе:орије. У лин:висOичкој лиOераOури, @рвенсOвено
ан:лисOичке оријенOације, 9олази 9о 9искусије у којој ауOори
Oра:ају за о9:оворима на конOроверзна @иOања: 9а ли је у лин:ви-
сOичкој Oеорији каOе:орију која означава време након са9ашње:
OренуOка о@рав9ано називаOи :ла:олским временом и 9а ли се
фуOур може разликоваOи о9 мо9алносOи (Sarkar, 1998). У ис@иOи-
вањима различиOих Oеоријских оријенOација, ауOори 9оказују 9а
фуOур OреLа @осмаOраOи као мо9алну (н@р. Lyons, 1977) или, @ак,
као временску каOе:орију (н@р. Comrie, 1985; Dahl, 1985), @ри чему
се @онуђена ар:уменOација2 :оOово неизосOавно о9носи на уви9е

2 Као ценOрални из9вајају се сле9ећи ар:уменOи: морфолошки криOеријум,
конце@Oуални ар:уменO, 9ијахронијски ар:уменO, @осOојање више сре9сOа-
ва и @олисемичносO сре9сOава за исказивање Lу9ућносOи.
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о фуOуру у ен:леском језику. Гла:ол који учесOвује у оLразовању
ово: оLлика, свакако, @ривлачи највише @ажње ауOора који @оку-
шавају 9а о9ре9е ње:ово 9оминанOно значење и ценOралну језич-
ку функцију, како Lи @ону9или о9:оварајућу класификацију ово:
:ла:ола (н@р. Sarkar, 1998). 

После9њих 9еценија све чешће се ис@иOују и фуOури у осOалим
језицима, @ри чему се @осеLна @ажња @освећује њиховом мо9ал-
ном каракOеру. У срLисOичкој лиOераOури, како је @римећено,
фуOур I није Lио @ре9меO већих с@орења (Пи@ер и 9р., 2005,
сOр. 434). Дакле, 9ок фуOур у ен:леском језику @ре9сOавља @ре9-
меO 9у:оOрајне ар:уменOоване 9искусије на различиOим Oеориј-
ским основама чији се крај не назире3, њему еквиваленOан :л.
оLлик у ср@ском језику није @ре9меO сличних Oеоријских разма-
Oрања. Како су у @иOању Oи@олошки сро9ни језици и језичка
сре9сOва развијена из исOо: извора, намера ра9а је 9а ис@иOа 9а
ли и фуOур I у ср@ском језику ис@ољава 9восOруки семанOички
каракOер и 9а ли @осOоје основе за 9ру:ачије са:ле9авање ово:
оLлика у оквиру :ла:олско: сисOема. ПолазишOе @ре9сOавља @ре-
овлађујући @о:ле9 на :л. време и мо9алносO у срLисOици, који
усмерава уочавање основне функције и семанOике фуOура I. По-
Oом су размоOрени мо:ући разлози за увршћивање ово: :л. оLли-
ка у мо9алну каOе:орију. Намера ра9а није 9а @ону9и коначни
о9:овор на @иOање 9а ли је фуOур I :л. време или :ла:олски на-
чин, већ 9а исOакне @роLлем вре9новања криOеријума семанOич-
ко: сOаOуса ово: :л. оLлика. Како су фуOури семанOички и синOак-
сички веома сложена каOе:орија, @онуђено размаOрање нема
ослонац у само је9ној лин:висOичкој Oеорији неке о9ређене шко-
ле, већ је у ра9у @римењен шири семанOички @рисOу@. Теоријски
оквир заснован је на Oра9иционалној и савременој лиOераOури о
:л. временима и мо9алносOи у срLисOичкој, али и ан:лисOичкој
лиOераOури Oе се @рисOу@ фуOуру I разликује о9 већине 9оса9а-
шњних. 

3 АуOори новијих ра9ова @уLликованих у Lлиским временским раз9оLљима
засOу@ају @оO@уно о@речне сOавове (н@р. Jaszczolt, 2009; Salkie, 2010).
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ПОГЛЕД НА ГЛАГОЛСКО ВРЕМЕ И МОДАЛНОСТ 
У НАУЦИ О СРПСКО(ХРВАТСКО)М ЈЕЗИКУ

По:ле9 на :л. сисOем у срLисOици заснован је на @оменуOој кон-
венцији ор:анизовања хронолошко: времена: :л. време @ре9сOа-
вља еквиваленO ванлин:висOичко: хронолошко: времена, шOо се
у ср@ском језику о:ле9а и у Oерминоло:ији4. РазмаOрање ове син-
Oаксичко-семанOичке каOе:орије @очива на научноOеоријским
основама које је @осOавио ака9емик Алексан9ар Белић, а @оOом
@ро9уLио ње:ов, мож9а, најисOакнуOији сле9Lеник, Михајло СOе-
вановић. Ма9а се основном функцијом :л. времена смаOра о9ре-
ђивање времена ра9ње (сOања, осоLине или зLивања) у је9ном о9
Oри временска @ерио9а, функције је9но: :л. оLлика у свим случа-
јевима ње:ових у@оOреLа и@ак није мо:уће о@исаOи @омоћу ње-
:ово: основно: значења. Како се исOи :л. оLлик може у@оOреLља-
ваOи за реферирање на различиOе Oем@оралне 9омене, @оOреLно
је, 9акле, наћи @рисOу@ који у оLзир узима и @овремену некоре-
лацију између синOаксичких и функционалних каOе:орија, а
и@ак омо:ућава о@исивање свих значења и функција је9но: :л.
оLлика. Теоријским @осOавкама које је у коначном оLлику @ону-
9ио СOевановић Oо је и @осOи:нуOо, раз:раничавањем Oри основ-
нa конце@Oа: ин9икаOива, релаOива и мо9уса.5 

Према Oоме, :л. време са:ле9ава се као @рвенсOвено 9еикOичка
каOе:орија, јер најважнију семанOичку ком@оненOу @ре9сOавља
значење временско: о9носа :л. ра9ње @рема 9еикOичком ценOру.
За 9еикOички ценOар узима се моменаO (OренуOак) :овора или
OренуOак са9ашњосOи (н@р. Сла9ојевић, 1966, сOр. 4) или времен-
ски @ерио9, јер је у @иOању временски @ерио9 :оворења који Oра-
је (СOевановић, 1967а, сOр. 14). У о9носу на 9еикOички ценOар
о9ређују се ин9икаOив и релаOив: :л. времена налазе се у функ-
цији ин9икаOива ка9а се ра9ња временски о9мерава @рема мо-
менOу :овора :оворно: лица и Oа9а означавају @раво време, а у
случају релаOивне у@оOреLе, ра9ња није временски о9ређена
@рема времену :оворења, већ @рема Lило ком 9ру:ом времену,
@рема неком 9ру:ом OренуOку (СOевановић, 1967а, сOр. 7). Ин9и-

4 Реч време може означаваOи и хронолошко време и језичко сре9сOво.
5 Наве9ена Oеорија касније је 9о@уњена исOицањем о@озиције између рефе-

ренцијалносOии нереференцијалносOи :ла:олске ра9ње (н@р. Пи@ер и 9р.,
2005).
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каOив и релаOив имају исOу ценOралну функцију, означавање
времена и @о Oоме се сушOински разликују о9 мо9уса. РазмаOра-
ње :л. времена на овај начин 9ово9и 9о раз9вајања њихових вре-
менских и мо9алних значења, шOо је о@шOе@рихваћен @рисOу@ у
:рамаOичкој Oра9ицији наше: језика.6 

Мо9ални каракOер, међуOим, није је9носOавно @ри@исаOи :ра-
маOичким каOе:оријама ни ка9а је реч о језицима у којима је мо-
9алносO, као важна семанOичко-синOаксичка каOе:орија, разма-
Oрана у великој мери (какав је ен:лески језик). Како у срLисOици
мо9алносO није @ривлачила @ажњу ауOора, Lарем не у ранијем
@ерио9у, @ри@исивање мо9ално: значења још је @роLлемаOич-
није. ЗLо: Oо:а Lи Lило @оOреLно кренуOи о9 о9ређења :рамаOич-
ке каOе:орије којој су мо9ална значења нај@ре @ри@исивана, о9
мо9уса. Ове оLележене :рамаOичке начинске ознаке 9ефинишу
се у о9носу на семанOичке о9лике: као ценOрално значење имају
изражавање некакво: лично: о9носа, сOава :оворно: лица, или
суLјекOа @рема (из)вршењу значења њихове :л. основе (н@р. Milo-
šević, 1970, сOр. 72; СOевановић, 1967а, сOр. 28) или сOава @рема ре-
алној сOварносOи, реалносOи (Пи@ер и 9р., 2005). МеђуOим, каOе-
:орија мо9уса @ревазилази формалну о:раниченосO :л. оLлика,
јер „мо9уса има 9алеко више не:о шOо у нашем језику имамо
оLлика за њихово означавање“ (СOевановић, 1991, сOр. 573). Како
се у мо:ућносOи исказивања начинске оLележеносOи неке @ре-
9икаOивне везе уLрајају и ин9икаOивни оLлици у@оOреLљени у
временској сиOуацији с којом се не слаже њихово временско зна-
чење и реченични оLлик који је @о својој @риро9и мо9алан
(Milošević, 1970, сOр. 72), закључујемо 9а се мо9ус о9носи и на чи-
Oаву семанOичку каOе:орију мо9алносOи. 

У @рисOу@у :л. временима, мо9ус се о9ређује као у@оOреLа :л.
оLлика у функцији оLележено: :л. начина као сре9сOво за изра-
жавање лично: о9носа, сOава. СOо:а ваља размоOриOи шOа се @о9
овом ценOралном семанOичком ком@оненOом која каракOерише
мо9алне функције @о9разумева. ПошOо, како наво9и СOевановић,
нишOа шOо се консOаOује не може LиOи лишено лично: сOава оно-
:а који Oо консOаOује и :л. времена у њиховим основним времен-
ским функцијама мо:ла Lи се смаOраOи мо9усима своје врсOе

6 У савременој срLисOици Oакође се :овори о мо9алним у@оOреLама, али се
указује и на временску Oрансформацију/Oранс@озицију :ла:олских оLлика,
која @о9разумева у@оOреLу :ла:олско: времена у о9ређеним конOексOуал-
ним условима за исказивање времена које није каракOерисOично за 9аOи
оLлик (Пи@ер и 9р., 2005, сOр. 347). 
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(1967а, сOр. 7). МеђуOим, како у нашој науци о језику неоLележени
:л. начин, ин9икаOив и оLележени @ре9сOављају @оO@уно засеLне
каOе:орије, сOав са:ле9ан на овај начин није оLухваћен каOе:ори-
јом мо9уса. Као @римере лично: о9носа, сOава СOевановић нај@ре
наво9и значења @реO@осOавке и мо:ућносOи (исOо, сOр. 10), а @о-
Oом указује и на осOале различиOе о9носе. Међу @оLројаним
функцијама мо9уса налази се и изражавање: намере, жеље, за@о-
весOи, @оOреLе, :оOовосOи 9а се ра9ња изврши, си:урносO у врше-
ње ра9ње, услова @о9 којима се она врши иO9. (исOо, 27), а међу
илусOраOивним @римерима ове функције налазимо и сле9еће:

1) Да ра9имо 9а их @омиримо.

2) РасOрчали се из Конака 9а Oраже лекара. 

3) Па је свако:а молила 9а јој @оклони на@рOњак (исOо). 

Како ви9имо, ауOор @онуђену лисOу мо9алних сOавова не сма-
Oра коначном, шOо @о9разумева 9а она може укључиваOи још
мно:о @ојмова, а на њих може указаOи лин:висOички конOексO
или сама :оворна сиOуација. Рецимо, из размаOрања мо9алних
значења времена у им@ераOивној функцији, намеће се 9а Lи ли-
сOу OреLало 9о@униOи @ојмовима 9озволе и оLавезе на које ауOор
@овремено указује. На @ример, сле9ећи анализу коју је @ону9ио
МареOић, СOевановић функцијом @ерфекOа мо9алне у@оOреLе
оLухваOа и функцију изражавања ошOре за@овесOи и ошOре за-
Lране као у @римерима:

4) Да сOе о9мах @ошли к њему.

5) Да се нијеси макао (исOо, сOр. 69).

Како @римећујемо, :ла:олским временима у функцији мо9уса
(@резенOом у @римерима 1), 2) и 3) и @ерфекOом у @римерима 4)
и 5)), исказују се још нереализоване ра9ње. ШOавише, ауOор @ојам
нереализованосOи нереOко екс@лициOно @овезује са мо9усом
(н@р. исOо, сOр. 6, 26, 27, 42, 76, 136). СOо:а Lи, 9акле, он свакако
OреLало 9а Lу9е члан ово: ску@а. СOевановић Oо у каснијем ра9у
ис@равља Oе мо9ални каракOер изје9начава са личним сOавом
@рема нереализованим :ла:олом означеним @роцесима (1991,
сOр. 701). 
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ФУТУР I КАО ВРЕМЕНСКА КАТЕГОРИЈА

На @реOхо9но о@исаним Oеоријским @осOавкама заснива се и раз-
маOрање фуOура I у већини :рамаOика које су усле9иле (н@р. СOа-
нојчић и По@овић, 1994). Овим :л. временом означава се ра9ња
која ће се (из)вршиOи, њиме се исказује 9а ће се нешOо зLи(ва)Oи
или 9а ће неко сOање LиOи у Lу9ућносOи @осле времена :овора
или времена на које се мисли (СOевановић, 1967а, сOр. 132). Дакле,
@осмаOра се као 9еикOичка каOе:орија за исказивање о9носа @о-
сOериорносOи. Правим ин9икаOивним фуOуром изражава се кон-
сOаOација, сао@шOење о извршењу ра9ње у Lу9ућносOи Lез ика-
кво: указивања на лични сOав као у @римеру: 

6) Ви ћеOе LиOи @риморани 9а заOвориOе фаLрику (исOо, сOр. 132).

У релаOивној временској функцији фуOуром I исказује се вре-
ме ра9ње која је Lу9ућа @рема неком 9ру:ом временском OренуO-
ку, шOо илусOрује наре9ни @ример:

7) Прије не:о шOо ће ПеOар ући у По9унавље узвр@ољи се Бојан
(исOо, сOр. 133). 

Ка9а је Oај OренуOак у @рошлосOи, као у @римеру 7), 9аље се
о9ређује као @ри@ове9ачки фуOур који се разликује о9 фуOура ко-
јим се означавају ра9ње које су се у @рошлосOи вршиле @рема не-
ком оLичају, @о навици или @о склоносOи, о9н. о9 квалификаOив-
но: фуOура (СOанојчић и По@овић, 1994, сOр. 381; СOевановић,
1967а, сOр. 133–134) који налазимо у сле9ећем @римеру:

8) За @ошOена момака и о9 @ошOена ро9а слаLо ће ко оOјеOи 9је-
војку, ниOи ће Oакови момак оOићи у оOмицу (СOевановић,
1967а, сOр. 134).

ФУТУР I КАО МОДАЛНА КАТЕГОРИЈА

Мо9алне функције фуOура I размаOрају се на исOовеOан начин као
и ко9 осOалих :л. времена. Најисцр@нији @риказ мо9ално: карак-
Oера са OаксаOивно наве9еним мо9алним функцијама @ону9ио је
СOевановић (1967а, сOр. 135–140). У скла9у са из9војеним цен-
Oралним @ојмовима који 9еOерминишу мо9ални каракOер, ауOор
фуOур I о9ређује као мо9ус у сле9ећим случајевима:
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ка9а се у@оOреLљава у служLи им@ераOива, Oј. ка9а се њиме изра-
жава жеља или изриче за@овесO, као у @римеру:

9) Ти ћеш, ПеOроније, суOра ићи на Брајића.

ка9а служи за изражавање жеље уо@шOе, као у @римеру: 

10) ЗашOо мене LраO 9евојке неће / Ка9 о9 мене сва :ора мирише.

ка9а се њиме изражава намера која је @ре све:а 9ру:о: @рисуOна
у @римерима: 

11) Узе вје9ро чим ће во9у @иOи.

12) Хај9, Илија, 9вору Lијеломе, / А ја и9ем своме вино:ра9у (ис-
Oо, сOр. 26).

ка9а служи за изражавање мо:ућносOи, као у @римерима: 

13) Соко леOи @реко Сарајева / Тражи хла9а :9је ће @очинуOи
(исOо, сOр. 137).

ка9а је у@оOреLљен у функцији изражавања услова, као у @риме-
ру:

14) Ако ћеш мене слушаOи, Oо 9а не чиниш.

ка9а изражава неминовносO и си:урносO, као у @римеру: 

15) Ка9 ћу моје расцвелиOи мајке, / Боље нека @лаче моја сама...
(исOо, сOр. 139)

ка9а на мо9ални каракOер указује мо9алне речце и изрази, као у
@римерима:

16) Јамачно ће LиOи више оваквих @римера.

17) Мож9а ћу их чуOи (исOо, сOр. 139).

СOевановић наво9и 9а мо9алносO оLлика фуOура оOкривају и
уз ње:а у@оOреLљене мож�а и ваљ�а, а у наре9ним @римерима на-
лазимо и 9ру:а оLележја мо9алносOи:

18) Чекам зиму у њу се на9ам, наћи ћу их си:урно.

19) Не верујем 9а ће @осле Oо:а они смаOраOи за корисно 9а @ођеш
с њима (исOо, сOр. 140).

У @ословицама које се изражавају Oзв. :номским фуOуром, @о-
@уO:

20) И @ре9 ње:овом кућом ће мечка заи:раOи.

Осим Oо:а, фуOур I има мо9ални каракOер за разлику о9 @резен-
Oа и @реOериOалних времена који мо:у имаOи и Oем@орално зна-
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чење, ка9а је зависан о9 :ла:ола осећања чулима, јер чуOи и ви9е-
Oи Lу9ућу ра9њу значи исOо шOо и @реO@осOављаOи је. Више
мо9ални каракOер који се не:9е осећа јаче, не:9е слаLије а мање
временски, СOевановић @ре@ознаје и у случају релаOивне у@оOре-
Lе фуOура I, као у @римеру 21), ка9а се њиме означава ра9ња која је
Lу9ућа у о9носу на неку 9ру:у Oакође Lу9ућу ра9њу, јер у оваквим
у@оOреLама фуOури више изражавају лични сOав, неки @лан и сл. 

21) Ја ћу :ра9иO Lјела манасOира, :9је ће живеO мно:и калуђери
(исOо, сOр. 135). 

МеђуOим, не може се Oвр9иOи 9а је @онуђеним размаOрањем
ус@осOављено јасно раз:раничење 9ве ценOралне каOе:орије. На-
име, осврнемо ли се на @ример којим СOевановић илусOрује зна-
чење ин9икаOивно: фуOура:

22) Ја ћу LиOи @оново ов9е и Oражићу рачун о9 свако:а (1991,
сOр. 577), 

осOаје нејасно зашOо се у Oом случају не @ре@ознаје мо9ус намере
као у @римеру који ауOору служи за илусOрацију ово: мо9ално:
значења:

23) Узе вје9ро чим ће во9у @иOи (1967а, сOр. 136).

Прем9а наве9ени @римери илусOрују 9ве @оO@уно различиOе
функције, ин9икаOив и мо9ус, не може се @ренеLре:нуOи семан-
Oичка LлискосO фуOурских :л. оLлика. За@ажање 9а Oеоријске @о-
сOавке о :л. временима не омо:ућавају @рецизно разликовање
ин9икаOивне и мо9алне функције фуOура свакако не @ре9сOавља
новину. ШOавише, врло је вероваOно 9а ће свако Oемељније ис@и-
Oивање начина реферирања на Lу9ућносO 9овесOи 9о Oо: закључ-
ка. ЗLо: Oо:а, нереOко се исOиче 9а не @осOоји јасна :раница изме-
ђу ове 9ве функције, значења фуOура I (Milošević, 1970, сOр. 74;
СOевановић, 1967а, сOр. 132), у@раво зLо: саме @риро9е Lу9уће:
времена (Грковић-Мејџор, 2012, сOр. 84). И @оре9 ове нејасне :ра-
нице између мо9уса и ин9икаOива, уврежено је @осмаOрање фу-
Oура I као временске каOе:орије, @ри чему се @овремено наво9и
9а основна временска функција фуOура I није у @оO@уносOи ели-
минисана ни ка9а се овим оLликом изражавају мо9ална значења
(н@р. Пи@ер и 9р, 2005, сOр. 441–443).

Разликовање ин9икаOива и мо9уса нереOко се заснива на @ри-
сусOву екс@лициOних @оказаOеља у лин:висOичком конOексOу,
као у @римерима 16), 17), 18) и 19). Ин9икаOивни фуOур о9ређује
се ка9а мо9алносO у исказу није екс@лициOно изражена јер се,
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како наво9и СOевановић „узима 9а Oо као извесно @ри@а9а Lу-
9ућносOи у о9носу на са9ашњосO“ (1967а, сOр. 132). Ако, @ак, @о-
сOоје језички знаци мо9алносOи (мо9алне речце или изрази, као
и мо9алносO :ла:ола у@равне реченице), :л. оLлик се налази у
функцији мо9уса. МеђуOим, мо:ућносO о9ређивања мо9алне
функције Oиме није исцр@љена јер, @рема СOевановићу, на мо9ус
може указиваOи Lило какав језички знак, нека9 и о9сусOво знака,
о9носно језичка сиOуација уо@шOе (исOо, сOр. 139). ЧиOав кон-
OексO, 9акле, и:ра уло:у @ри о9ређивању мо9уса. СOо:а, сам сми-
сао реченице може указаOи 9а ли је фуOур у@оOреLљен мо9ално
или ин9икаOивно. Узевши у оLзир Oвр9њу 9а је мо9алносO инхе-
ренOно @рисуOна у семанOици фуOура у језицима свеOа (н@р.
Lyons, 1977, сOр. 677) и 9а @рисуOни оLележивач само указује на
Oи@ мо9ално: значења или о9ређује мо9алну сна:у оLлика, осOа-
је @росOора за 9аље размаOрање. 

ДИСКУСИЈА

Како се онOолошки :ле9ано Lу9ући 9о:ађаји још увек нису о9и-
:рали, а е@исOемолошки :оворник не може заси:урно знаOи 9а ће
се @ре9виђени и очекивани 9о:ађај о9и:раOи (De Haan, 2010,
сOр. 24), веза између суLјекOивне е@исOемичке мо9алносOи7 и ре-
ферирања на Lу9ућносO је неос@орна. ПосмаOрање фуOура I у ср@-
ској лин:висOици у оквиру временске каOе:орије им@лицира 9а
се ова веза која @очива на с@ецифичним о9ликама Lу9ућносOи
занемарује. То, међуOим, није случај ка9а је реч о 9ру:им :л.
оLлицима Oе разлику између у@оOреLе @реOериOалних оLлика и
@резенOа на је9ној сOрани и фуOурских оLлика на 9ру:ој, @ре@о-
знају и наши ауOори и исOичу @осеLан каракOер значења фуOура
I, с оLзиром на ње:ове у@раво временске функције, у смислу 9а је
фуOур I на извесOан начин мо9ално оLојен и 9а Lу9уће ра9ње
увек имају @раOеће црOе мо9алносOи (Војво9ић, 2007; Грко-
вић-Мејџор, 2012; СOевановић, 1967а). 

МеђуOим, @римеOне су о9ређене неуса:лашеносOи између Oео-
ријских @осOавки и о9ређења @римарне функције фуOура I8. Наи-

7 Ти@ови мо9алносOи, у ра9у су наве9ени @рема семанOичким о9ређењима
које су @ону9или Палмер (Palmer, 1986) и Лајонс (Lyons, 1977).

8 СOав исказан у овом ра9у засOу@а и ТрLојевић-Милошевић (2004), која, Oако-
ђе, указује на неке не9осле9носOи @ри класификацији фуOура.
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ме, ако се :л. начином изражава нереализована или неизвесно
реализована сOварносO, а фуOуром I изражавају се нереализоване
:л. ра9ње које се не мо:у 9овесOи у везу са оLјекOивном реално-
шћу или реализованом сOварношћу, фуOур I Lи, 9акле, OреLало
оLухваOиOи каOе:оријом :л. начина, али се он и@ак @осмаOра у
оквиру ин9икаOива. Док се нереализованосO ра9ње узима као
криOеријум за о9ређивање мо9ално: каракOера @резенOа и @ре-
OериOалних времена, у случају фуOура I Oај се криOеријум @рене-
Lре:ава. Понуђена су различиOа оLјашњења. Мо9ални оLлици из-
ражавају несOварне ра9ње или ра9ње које се не увршћују не@о-
сре9но у сOварносOи, али Oо, међуOим, како смаOра Сла9ојевић,
није 9овољан услов 9а се неки оLлик смаOра мо9алним (1966,
сOр. 22), шOо у@раво и @оOврђује ин9икаOивни каракOер фуOура
којим се исказују још нереализоване ра9ње (исOо, сOр. 68–69). Да-
ље, функције у разликама :л. начина и :л. времена не морају се
увек @окла@аOи са разликом између реалносOи и иреалносOи Oе
се ин9икаOивом мо:у изражаваOи иреалне сиOуације, шOо је
у@раво случај @ри у@оOреLи фуOура I, јер је о9нос означен @ре9и-
каOом у фуOуру I изван сфере реалносOи (Пи@ер и 9р, 2005,
сOр. 638) и у Oом @о:ле9у фуOур I @ре9сOавља изузеOак. 

Како Lи се ус@осOавила каOе:орија ин9икаOивно: фуOура, Lу-
9ући 9о:ађај @осмаOра се у Oерминима извесне реализације у Lу-
9ућносOи. Конце@O си:урносOи, извесносOи Lу9уће: 9о:ађаја, 9а-
кле, налази се у основи ове каOе:орије. У случајевима неуOрално:
реферирања на Lу9уће ра9ње у @иOању је ин9икаOивни фуOур,
јер :оворник консOаOује ра9њу која ће се извесно вршиOи у Lу-
9ућносOи (СOевановић, 1967а, сOр. 136). Може се, међуOим, @осOа-
виOи @иOање како Lу9ући 9о:ађај смаOраOи извесним, о9носно
како LиOи си:уран у ње:ову реализацију, на шOа указује и ТрLоје-
вић-Милошевић (2004, сOр. 120). При размаOрању у9ела Oем@о-
ралних и мо9алних елеменаOа и функција фуOура II, СOевановић
@римећује 9а имамо @ример конOра9икције, јер се за Lу9ућу ра9-
њу не може рећи 9а се извршила не:о само 9а ће се Oек извршиOи,
уколико 9о извршења 9ође, а у фуOуру II није9ан елеменаO не :о-
вори 9а ће извесно и 9оћи 9о Oо:а (исOо, сOр. 158). Према Oоме, @о-
сOоји неки елеменаO у фуOуру I који указује на извесно вршење
ра9ње. Који је Oо Oачно елеменаO није @рецизирано, али из:ле9а
9а се исOицање Oем@оралних елеменаOа изје9начава са ин9ика-
Oивним каракOером, о9н. извесношћу ра9ње (н@р. СOанојчић и
По@овић, 1994, сOр. 382). 
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Како су у @иOању ра9ње које у оLјекOивној реалносOи не @осOо-
је, као и 9а њихово извршење @о @риро9и сOвари може околно-
сOима LиOи с@речено, оLјекOивна извесносO Lу9уће ра9ње је
с@орна. ОLјекOивно временско значење може се ус@осOавиOи је-
9ино Oеоријски на :рафичком @риказу на временској линији која
не @риказује разлике међу временским 9оменима. Сви @ре9сOа-
вљени 9о:ађаји оLележавају се као реализовани јер се, како наво-
9и Ксенија Милошевић свако :л. значење маOеријализује у вре-
мену. СOо:а је ње:ово временско изражавање @ре9сOављање у
осOвареном оLлику (1970, сOр. 152). Дакле, реч је о о9носу @рема
језичкој, а не оLјекOивној сOварносOи за чије је о9ређење :овор-
ник о9 ценOрално: значаја. Је9ино мерило за оLјекOивносO Oе
@ре9сOаве на лин:висOичком @лану јесOе :оворно лице, како сма-
Oра ауOорка, јер је :оворни акO највиша језичка сOварносO (исOо).
Према Oоме, Lу9ућа ра9ња @осмаOра се као извесна ако :оворник
смаOра 9а ће се она извесно реализоваOи. 

Ов9е @римећујемо још је9ну неуса:лашеносO. Ра9и се о ин9и-
каOиву ако не @осOоји лични сOав @ри реферирању на Lу9ућносO.
МеђуOим, исOовремено, ова :рамаOичка каOе:орија у@раво је и
о9ређена у о9носу на си:урносO :оворника у вези с реализацијом
ра9ње. Си:урносO, међуOим, @ре9сOавља мо9ални @ојам, је9ан о9
сOавова :оворно: лица @рема @ре9икацији. ШOавише, ви9ели смо
9а и СOевановић си:урносO уLраја у оLележја мо9алних у@оOреLа
фуOура I. На основу Oо:а, фуOур I Lи OреLало оLухваOиOи мо9ал-
ном каOе:оријом. Си:урносO се, међуOим, са:ле9ава на 9ру:ачији
начин. Рецимо, за K. Милошевић Oо је варијанOа оLјекOивних вре-
менских значења условљена @риро9ом значења Lу9ућносOи
(1970, сOр. 151). АуOорка @олази о9 разлике између фуOура I осOа-
лих временских оLлика @риликом усвајања класификације ин-
9икаOивне и мо9алне у@оOреLе :л. времена и 9аље наво9и 9а вре-
менско значење и:ра извесну уло:у у формирању ин9икаOивне
вре9носOи @а унуOрашња сOрукOура каOе:орија ин9икаOива,
с оLзиром на сOе@ен у њој са9ржано: сOава си:урносOи, није је9-
нооLразна (исOо, сOр. 73–74). У ин9икаOиву фуOура мора @осOоја-
Oи сOав си:урносOи, смаOра ауOорка, 9ок н@р. у @резенOу само вр-
шење :л. значења 9аје ин9икаOивни каракOер :л. оLлику (исOо,
сOр. 73–74). На Oај начин, сOав си:урносOи који @осOоји у случају
фуOура I изје9начен је са Oем@оралном референцом осOалих :л.
времена. 

ШOавише, с@орно је и 9а ли је мо:уће у @оO@уносOи искључиOи
лични сOав @ри исказивању Lу9ућих ра9њи. Како је у @иOању не-
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реализована ра9ња, фуOуром је мо:уће изразиOи само о9ређени
сOав :оворника/суLјекOа. ПошOо не @осOоје :аранције које указују
9а ће се Lу9ући 9о:ађај си:урно реализоваOи, :оворник реализа-
цију Lу9уће: 9о:ађаја може само са већим или мањим сOе@еном
увереносOи @реO@осOављаOи, а „@реO@осOавка је у свим околно-
сOима само мо9ус“ (СOевановић, 1967а, сOр. 135). Тиме 9олазимо
9о инхеренOно: @ре9икOивно: каракOера који је нео9војив о9 не-
реализованосOи ра9ње. У Oом смислу, искази у вези с Lу9ућно-
шћу @ре9сOављају @ре9икције, шOо у@раво и @о9разумева сOав
:оворника изражен у о9ређеном сOе@ену.

ЗLо: @ре9икOивне функције, семанOику фуOура мо:уће је са-
:ле9аOи у о9носу на чиOав рас@он е@исOемичких мо9алних @ој-
мова: о9 @реO@осOавке 9о си:урносOи у осOварење Lу9уће: 9о:а-
ђаја. Говорник може само изнеOи свој су9 или сOав @рема @оOен-
цијалној реализацији 9о:ађаја Oе се може :овориOи само о
уверењима, @ре9виђањима или намерама :оворника/суLјекOа.
Си:урносO 9а ће се ра9ња извршиOи, 9акле, јесOе мо9ална о9лика,
јер се сOав си:урносOи може, у Oерминима ло:ике, @оисOовеOи са
највишим сOе@еном е@исOемичко: о@ре9ељења @рема оLисOи-
њењу @ро@озиционо: са9ржаја. Осим Oо:а, о личном, е@исOемич-
ком сOаву може се :овориOи и у случајевима ка9а укљученосO :о-
ворника изосOаје, ка9а Lу9ућа ра9ња о9 ње:а не зависи. Исказом
@о@уO: 

24) Сле9ећа :о9ина ће LиOи @ресOу@на (Грковић-Мејџор, 2012,
сOр. 84), 

:оворник Oакође изражава о@ре9ељење @рема Lу9ућој реализа-
цији ра9ње. О њој, на основу оLјекOивних @оказаOеља и сазнања
9осOу@них чиOавој заје9ници који @ре9сOављају @ремисе закљу-
чивања изражава свој закључак. У @иOању је, @рема Oоме, оLјек-
Oивна е@исOемичка мо9алносO, а како се :оворник у највећој
мери @озиOивно о@ре9ељује @рема исOиниOосOи @ро@озиције,
мо9ално значење је врло Lлиско алеOичкој мо9алносOи. СOе@ен
си:урносOи, извесносOи, 9акле, @ре9сOавља 9е9укOивни или ин-
9укOивни закључак шOо указује на инференцијални каракOер
фуOура I. 

Изложено можемо резимираOи на сле9ећи начин: Oежимо ли
усклађеносOи о9ређења семанOичких каOе:орија и оLлика који-
ма се они изражавају, фуOур I Lи @ре OреLало оLухваOиOи мо9ал-
ном каOе:оријом, јер се она о9ређује на основу нереализовано-
сOи, нереалносOи и изражавања лично: сOава. Тиме не Lи Lило
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не:ирано ни својсOво фуOура I 9а реферира о Lу9ућем времену,
јер ни мо9ус није Lезвременска каOе:орија и он има своје време
(СOевановић, 1967L, сOр. 137), Oако 9а и мо9ални оLлици служе за
временско @озиционирање @ре9икације @о9 о9ређеним конOе-
сOуалним околносOима (Пи@ер и 9р, 2005, сOр. 345).

СеманOичка анализа која у оLзир узима факOивносO9 у@ућује
на исOи закључак. Како се фуOур I @осмаOра као :л. време које се
налази у исOој равни са @резенOом и @рефекOом, Oо @о9разумева
9а се искази који :а са9рже смаOрају факOивним Oвр9њама, а @ро-
@озицијама @ри@исује факOивносO. То @рвенсOвено важи за слу-
чајеве ин9икаOивно: фуOура, јер фуOур I исказује факаO о Lу9у-
ћем вршењу неке ра9ње (Пи@ер и 9р, 2005, сOр. 435). Дакле, исказ
са фуOуром @ре9сOавља Oвр9њу, консOаOацију којом се уOврђује
Lу9ућа ра9ња која се на Oај начин @осмаOра као чињеница. Чини
се, међуOим, 9а се чињенична @риро9а Lу9уће: 9о:ађаја Oакође
ус@осOавља на основу @ојма извесносOи, си:урносOи. Конце@O из-
весне Lу9ућносOи, међуOим, Oешко се може @рихваOиOи, јер се на
Oај начин им@лицира уOврђеносO 9омена Lу9ућносOи шOо не
може LиOи случај. Бројни су начини на које се Lу9ућносO може
о9вијаOи, Oако 9а значења изражена овим :л. оLликом немају
своје референOе у акOуелном свеOу, већ у неком о9 мо:ућих све-
Oова. 

Даље, @ри@исивање ин9икаOивно: каракOера фуOуру I, са сOа-
новишOа ло:ике, @о9разумева изношење Oвр9ње о исOиниOосOи
нече:а шOо не може LиOи @ознаOо. Како се 9о:ађаји изражени
овом формом нису реализовали, акOуализовали, мо:ућносO њи-
хове акOуализације још увек је оOворена и неверификована
(McArthur, 1974). При исказивању Lу9ућносOи @ро@озиције не
@ресу@онирају исOиниOосO Oе се :оворник не може о@ре9елиOи
ни @рема исOиниOосOи ни @рема неисOиносOи, јер њихова исOи-
ниOосна вре9носO не може LиOи уOврђена у време :овора. Про@о-
зициони са9ржај, 9акле, о9носи се на Lу9ућносO о којој не може-
мо имаOи @оO@уно знање Oе @ро@озицију не можемо смаOраOи
факOивном.

Ма9а је е@исOемичко значење у о9ређеној мери инкор@орира-
но у свим исказима са фуOуром I, у о9ређеним случајевима у@о-
OреLе као 9оминаOно значење из9ваја се волиOивно као у @риме-
рима:

9 У ан:лисOичкој лин:висOичкој лиOераOури у@оOреLљавају се Oермини фак-
OивносO и факOуалносO као релаOивни синоними, а у овом ра9у корисOимо
Oермин факOивносO као усвојен Oермин у ср@ској лин:висOици.
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25) УOиске ћу 9а за9ржим за сеLе.

26) Жељу ћу Oи ис@униOи.

Овај Oи@ мо9алних значења у 9ирекOној је вези са сOрукOуром
:л. оLлика Oе ваља украOко указаOи на морфосинOаксичке о9ли-
ке. Према 9ескри@Oивној и нормаOивној :рамаOичкој Oра9ицији,
фуOур I може LиOи и аналиOички и синOеOички оLлик и @о Oоме
се разликује о9 осOалих чланова сисOема :л. времена. Као сложе-
но време, оLразује се о9 :ла:ола х�е�и који се, у зависносOи о9
усвојено: сOава @рема каOе:орији мо9алносOи, @осмаOра као оLе-
леживач мо9алносOи и/или као @омоћни :ла:ол. Основом својом
јесOе мо9ални :ла:ол (СOевановић, 1967а, сOр. 42), који служи за
изражавање мо9алних @ојмова жеље или с@ремносOи 9а се ра9-
ња изражена лексичким :ла:олом реализује. СOо:а, @оO@уно
исOи :л. оLлици мо:у исказиваOи Lу9ућносO и волиOивносOи, а
9восмисленосO је најизразиOија у о9ричним и у@иOним речeни-
цама у којима је :ла:ол х�е�и у@оOреLљен у @уном оLлику, као у
@римеру:

27) Нећу 9оћи вечерас.

Уз Oо, @ошOо је @римеOно и варијанOно раслојавање фуOура I,
јер се све чешће наилази и на у@оOреLу �а-консOрукције у функ-
цији 9ру:о: 9ела @ре9икаOа као у @римеру 25), може се @осOавиOи
@иOање 9а ли је 9о@уна :ла:ола х�е�и значајна за ис@иOивање се-
манOике фуOура I. Ма9а се алOернаOивни оLлици 9о@уне фуOура
инфиниOив и �а + @рез. најчешће смаOрају синонимним, @ре9ло:
који се ну9и као решење ово: амLи:виOеOа Oиче се у@раво 9о@уне
:ла:ола х�е�и. СOевановић исOиче @ресу9ни значај синOаксичке
сOрукOуре за о9ређивање значења у оваквим случајевим и наво-
9и 9а је 9о@унски 9ео :ла:ола х�е�и ре9овно @резенO с везником
�а ако је у@равни :ла:ол мо9ално: значења (1967а, сOр. 44). СOо:а
Lи у@оOреLа инфиниOива месOо @резенOа у случајевима као шOо
је: 

28) Нећу 9а се ико меша у моје @ослове 

оLлику @ре9икаOа 9ала фуOурско значење (исOо, сOр. 44). Међу-
Oим, и СOевановић @римећује 9а се не Lи мо:ло рећи 9а се у
о9ричном фуOуру у@оOреLљава искључиво инфиниOив ниOи 9а је
неоLичан фуOур оLлика: 

29) Ја суOра нећу 9а 9ођем (исOо, сOр. 44).
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Пре9ло: 9а се ова консOрукција @осмаOра као суLјункOивна
консOрукција која се може сама @о сеLи смаOраOи носиоцем се-
манOичко: @оOенцијала мо9алносOи (н@р. Tomić, 2004), @оново
указује на с@ре:у мо9алносOи и фуOура I и на формалном @лану. 

ЗАКЉУЧАК У срLисOици @реовлађује Oра9иционалисOички @о:ле9 на :л. вре-
мена. МеђуOим, Oа Oежња 9а се о9ржи сисOем @о коме сваком
Oем@оралном 9омену о9:овара Lарем @о је9но :л. време, како је
@риказано, узрокује неусклађеносOи између о9ређења семан-
Oичке каOе:орије мо9алносO и класификације фуOура I. Мо9ал-
носO, наиме, @рожима исказивање Lу9ућносOи у Oоликој мери 9а
су сре9сOва којима се на овај 9омен у@ућује семанOички Lлискија
каOе:орији мо9алносOи у мно:им језицима свеOа, a на основу на-
ве9ених размаOрања чини се 9а ни ср@ски језик не @ре9сOавља
изузеOак. Дакле, има основа за са:ле9авање фуOура I у оквиру мо-
9алне каOе:орије, јер мо9алних елеменаOа није лишен ни ка9а су
у исказу исOакнуOи Oем@орални елеменOи. Уколико @рисOу@ си-
сOему :л. времена Lазирамо, не на линеарном @ре9сOављању
времена, већ на сисOему који укључује и конце@O факOивносOи,
као шOо Oо чини Јул (Yule, 1998), @реOхо9ни закључак Lио Lи @о-
Oврђен. До исOо: исхо9а 9овело Lи и размаOрање :ла:олских вре-
мена на основу е@исOемичке 9еиксе (н@р. Trbojević-Milošević,
2004, сOр. 119–124). У скла9у с Oим, и :л. сисOем ср@ско: језика
може се @осмаOраOи као Lинарни сисOем у коме је ис@ољена о@о-
зиција @рошлосO–не@рошлосO. Према Oоме, СOевановићево уLра-
јање фуOура II у :л. времена (1967а, сOр. 158) мо:ло Lи, наравно, у
9онекле измењеном оLлику, LиOи @рименљиво и на фуOур I: Lиће
9а ов9е и@ак о9лучује Oра9иција 9а се фуOур I 9ефинише као вре-
ме којим се изражава ра9ња након OренуOка :овора. 

Како @рисOу@ свакој :рамаOичкој каOе:орији @рвенсOвено за-
виси о9 @осOављено: Oеоријско: оквира, @реOхо9на размаOрања
исOичу сложеносO значења и функција ово: :ла:олско: оLлика
која су Lлиско @овезана и са оLлицима ње:ово: @ојављивања.
У Oом @о:ле9у, фуOур I који ис@ољава 9восOруку @риро9у и на се-
манOичком и на морфосинOаксичком @лану, је9инсOвен је члан
:ла:олско: сисOема наше: језика.
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SUMMARY SEMANTIC STATUS OF FUTURE TENSE IN SERBIAN

– TEMPORAL OR MODAL CATEGORY

The complex cognitive and ontological status of future events
being the basis of the epistemological difference between the future
on one and the past and present time on the other side is often point-
ed out in linguistic studies. This difference is reflected in the future
tense semantics. The presence of modal and temporal values raised
the issue of the status of the future tense as a formal grammatical
category in the linguistic theory, primarily in anglistics. 

This paper examines whether the future tense in Serbian, future I,
expresses a double semantic character and whether there are
grounds for questioning its categorization. In this regard, the paper
begins with a review of the theoretical assumptions underlying the
prevailing view on tense and modality. In our linguistic theory and
grammar, the tense meanings and functions are primarily described
and analysed based on three basic concepts (indicative, relative and
modus) aiming, in essence, to differentiate temporal from modal
uses and meanings. 

In the description of the future I, the same concepts feature.
However, as shown in the paper, it cannot be argued that the consid-
eration on such basis leads to a clear distinction between the
indicative and modal future. Furthermore, it is shown that there are
certain notable discrepancies between theoretical assumptions and
definitions of the primary functions of this tense. If the conformity
between the semantic categories and the grammatical verbal forms
used to express them is to be achieved, then future I should rather be
regarded within the category of mood. Semantic analysis that takes
the notion of factuality into account would suggest the same. In some
instances of its use, future I can express volitive modal meaning as
dominant. 

Although the paper indicates the possibility to regard the verbal
system in Serbian as a binary system with the expressed past -
non-past opposition, it does not tend to offer a new categorization,
but rather to highlight the complexity of the future I semantics
closely related to the forms of its appearance. In this respect, the
double nature of the future I on the semantic and morphosyntactic
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levels, which makes it a unique member of the verbal system in
Serbian, has been emphasised.

KEYWORDS: future, tense, modus, modality.
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ABSTRACT. One of the most trustworthy partners of Romania was Yugoslavia. Their
common purposes, defensive views, as well as the alliances they were part of,
reflect this fact. These states, the forms of which were renewed at the end of
The First World War, had always wished for the maintenance of peace and
development according to the principles of the Peace Treaties of Paris (1919–
1920). The Romanian Yugoslav cooperation in the Little Entente and The Bal-
kan Pact represented the desire of the states in this area to settle down, to
stop revisionist states’ pretension of reconfiguring the borders.

Situated in a restless area, Yugoslavia was compelled to be mindful and on
the look out for Fascist Italy’s external politics, especially after the occupa-
tion of Albania, while Romania found itself a neighbouring country of Nazi
Germany after the latter occupied Czechoslovakia. Our endeavour conducts
an analysis of the year 1939 through the eyes of diplomats who struggled to
stay neutral and maintain their countries’ territories unaltered.
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One of the trusted partners of Romania was Serbia and later on,
Yugoslavia. Common interests they shared, defensive outlook, as
well as the alliances they had been part of, reflected this fact. As the
states which have assumed a new form after The First World War,
they wished to maintain and develop the principles of the Peace
Treaties of Paris (1919–1920). The Romanian-Yugoslav partnership
within the Little Entente as well as in the Balkan Pact has repre-
sented the desire of the States in this area to restrain or to stop
revisionist states' desire to reconfigure the borders.

Situated in a problematic area, Yugoslavia was compelled to be on
the lookout for the actions of Fascist Italy, especially after the occu-
pation of Czechoslovakia. We undertake the mission to conduct an
analysis of the year 1939, as seen through the eyes of the diplomats
who wished to remain neutral and maintain a wholesome territory of
their countries.

Romanian Yugoslav relations have known a permanent evolution.
States which were known under new names after the Treaties of
Paris (1919–1920), have enjoyed the fulfilling of their national ideal,
the creation of a new state, which would unite between its borders
the majority of the native speakers of Romanian and Serbian lan-
guages. Although they have fought for maintaining the new system
they have obtained after so harsh a struggle, the revisionist danger
and the birth of the totalitarian systems have not spared the two
neighbouring states. That is the reason for which we hold the year
1939 to be filled with meaning for the two states of whose unsuccess-
ful efforts to avoid the most dangerous conflagration it renders. The
year 1939 conveys the efforts of states which have supported the col-
lective security politics and the defensive inclined alliances for
maintenance of stability in the area. However, it has been found that
the desire of revisionist states to tear certain states to pieces or to
enclose states as a whole could not be restrained.

In a larger picture of relations in the Balkans, the point of view
brought by Tevfik Rüstü in a discussion with Gheorghe Filality, is to
be found in a diplomatic report dated November 4th 1927: 

„This can't be the case anymore, as the difficulties, instead of disap-
pearing, grow heavier every day, but I can assure you—and I have se-
rious reasons to think it will be so—that we will soon witness the cre-
ation of a new European constellation, composed of Czechoslovakia,
Serbia and Bulgaria, the latter two ending up in mutual reconciliation,
in order to form a strong Slavic mass, which they will be compelled to
take seriously. Unless you wish to expose yourselves to unpleasant
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surprises, before the six months are over, you must name your dele-
gates whom should begin negotiations with ours. Only after the begin-
ning of these negotiations, we could grant, as we have done for the
others, a new prolongation, in case the Convention could not be fin-
ished in due time.2”

Starting with the middle of the XIX century until the second
decade of the XX century, the Balkans were thought to be the gun
powder barrel of Europe, because in this area there was a great deal
of tension and numerous military conflicts.

In 1875–1876, there took place Serbia and Montenegro’s military
action against Turkey, as well as anti-turkish rebellions in Bosnia and
Herzegovina and Bulgaria.

In 1877–1878 there was recorded the Russian-Romanian-Turkish
war, at the end of which there was acknowledged the state independ-
ence of Romania, Serbia and Montenegro and there was created the
Principality of Bulgaria, a vassal of The Ottoman Empire.

In January 1878, there occurred a wide Anti-Ottoman rebellion in
Thessaly, a territory which in 1881 was united with Greece.

Between November 14, 1885 and March 3, 1886, there occurred the
war between Serbia and Bulgaria.

In April to December 1897 there occurred a Greco-Turkish war
which was lost by Greece.

On October 5, 1908, Bulgaria proclaimed its independence and on
October 6, 1908, Bosnia and Herzegovina was enclosed by the Aus-
tro-Hungarian Empire.

In March to October 1912, The Balkan Alliance was created
through bilateral treaties concluded by Bulgaria, Serbia, Greece and
Montenegro against the Ottoman Empire. In April to August 1912
there occurred a wide rebellion of the Albanese against The Ottoman
Empire, as a result of which, on November 28, 1912, Albania pro-
claimed its independence.

Between October 18, 1912 and May 30, 1913, there occurred the
First Balkan War between the Balkan Alliance and The Ottoman
Empire, which ended with the victory of the Alliance.

There followed the Second Balkan War (June 29 – August 10, 1913),
between Bulgaria on one side and Montenegro, Greece, Turkey, Ro-
mania on the other, which ended with the defeat of the Bulgarian ar-
my. Through the Peace Treaty, signed in Bucharest on August 10, Ro-
mania was given Southern Dobruja (the Durostor and Caliacra

2 Foreign Ministry Archive fund 71/1920–1944 Turkey vol 58 f 148–149
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counties). It is fit to underline the fact that for the first time, in 1913,
the Balkan problems were solved exclusively by the states in this area.

On June 28, 1914, the Archduke Franz Ferdinand, the heir of Aus-
tro-Hungarian Empire was assassinated in Sarajevo by a Serbian
nationalist. This action created the alleged reason for the beginning
of the First World War, on July 28 , 1914.

During the First World War, the Balkan States found themselves
inside hostile alliances: Bulgaria and Turkey were part of the Central
Powers alliance (Germany and Austro-Hungarian Empire), while Ser-
bia and Romania were integrated into the Entente (France, The Unit-
ed Kingdom and The Soviet Union). Victory belonged to The Entente:
Bulgaria capitulated September 16–29, The Ottoman Empire October
17–30, Germany acknowledged its defeat October 29 – November 11,
1918, acknowledgement which would mark the end of the First
World War.

At the end of the war, there occurred important territorial
changes in the South East of Europe. In 1918, Romania’s national
unity was realised through the unification of Bessarabia, Bukovina,
Transylvania and in the southern part of the Danube, the Kingdom of
the Serbs, Croats and Slovenes was established.

In 1919, The Peace Conference took place in Paris. Through the
Treaty of Neuilly sur Seine (September 10, 1919), Bulgaria lost West-
ern Thrace to Greece and confirmed the bordering with Romania
which dated back to 1913. The Treaty of Trianon (June 4, 1920) signed
with Hungary, acknowledged the unification of Transylvania with
Romania, as well as the unification of Croatia and Slovenia with
Serbia.

Woeman, in a report of May 3, 1939, unveiled Turkish efforts to
strengthen the Balkan Entente. Ankara and London were making
efforts to reach a solution for the Romanian-Bulgarian misunder-
standings. Nevertheless, The United Kingdom and Turkey had not
taken any initiative regarding the Bulgarian government. The Bul-
garian representative admitted that Turkey used their own initiative
concerning Romania. Therefore, during a visit to Ankara, March 20–
22, the Bulgarian Prime Minister displayed its pretences regarding
this matter. Turkey was closely dealing with this situation, consider-
ing that in accordance with the Balkan Agreement, it was compelled
to aid Romania in the case of an attack on the part of Bulgaria.3

3 Dr. Cemil Kocak, Turkish – German relations between 1923–1939, Ankara, 1991,
p. 150.
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In the discussion of May 4, 1939 with Von Papen, Numan Mene-
mencioglu, general secretary of The Ministry of External Affairs, at
the German Ambassador’s request, offered information on Turkey’s
external politics.4 Von Papen was distressed by the treaties con-
ducted by Turkey with The United Kingdom and France. Concerning
the Romanian-German Economic Treaty, when Von Papen argued
that this accord had no political characteristics Menemencioglu
stated that the treaty displayed the tendencies of complete economic
domination, which normally meant political domination as well.
Therefore, compliant with the official opinion of Ankara, there was
no doubt that Romania had only under great pressure agreed to
these burdensome conditions. In his account, he was of the opinion
that the occupation of Albania by Italy had also been done in order to
threaten Yugoslavia and Greece, as Italy could not invoke Albanian
economic or national security necessities. Albania, as well as the two
contiguous states did not represent any danger to Italy. Von Papen’s
motivation regarding the occupation of Albania by Italy was that
Mussolini resorted to it on grounds of prestige after the German suc-
cess, Italy wishing to record a successful event, no matter the
strategy.5

The Reich’s position regarding the English-French-Turkish
accords was to find a way to put an end to these accords, as Berlin saw
in them an instrument aimed at consolidating the Oriental Front, on
one hand, and on the other, an instrument aimed at easing the Bal-
kan Agreement’s burden of political and economic plans. Therefore,
by putting pressure on Yugoslavia, it forced it to voice its disagree-
ment concerning the accords closed between Turkey, France, and
The United Kingdom, which created a certain amount of tension
within the Balkan Agreement.

Romania tried to release the tension through the intervention of
the minister of external affairs Grigore Gafencu, who on May 21, 1939
at Orsova, had a meeting with T. Marković, the Yugoslav minister of
external affairs. The two reached an agreement, given the dangers
which menaced the two states.

4 Menemencioglu stated that the purpose of Turkey’s external politics was to en-
sure peace near its borders as well as in the Balkans and to avoid the possible in-
vasion in these areas.

5 Foreign Ministry Archive, fond 71/ Turkey vol. 61, 1939–1940, relations with
Romania, Telegr. Desciphr. nr. 29358 of May 9th 1939.
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In order to debate upon the misunderstandings between Yugosla-
via and Turkey, Gafencu paid a visit to Ankara on June 11, 1939. The
Romanian politician met several times with the Prime Minister Re-
fik Saydam, with his counterpart, Saracioglu, and with the president
of The Turkish Republic, Ismet Inonu. In the wake of these discus-
sions, there was a strong identity of interests between the two coun-
tries, as well as the decision to watch over the unity and
independence of the Balkan Agreement. Given this opportunity,
Gafencu agreed with the Turkish diplomats to successfully correct
the Turkish-Yugoslav asperities. Furthermore, President Inonu ex-
pressed his conviction that: “if the resistance will be organized
around The Berlin-Rome Axis, it will enable us to put an end to the
danger of a potential war.”6

Gafencu, like Inonu7, was for the extension of the Balkan Agree-
ment’s responsibilities, through a statute „which would protect not
only the internal borders, but also the external ones”, of the member
states.

Germany’s purpose was that of creating positive relationships
with each of the Balkan Pact’s member states. Therefore, agreeable
relations with Romania and Yugoslavia were the fruit of this policy.
On the other hand, The United Kingdom wanted to turn the Balkan
Pact into an alliance against Germany and to use it to its own advan-
tage. Germany, however did not support Bulgaria’s potential mem-
bership in the Balkan Pact, it even strived to keep Bulgaria out of the
Pact.8

According to the Turkish historian, Cemil Kocak, Turkey needed
to strengthen itself from a military point of view in the islands of
The Aegean Sea because through this area the neutrality of Romania
and Yugoslavia could be maintained. Officials of Ankara believed
that if the southern part of their country is peaceful, Turkey would
direct its strength towards the Bulgarian border and be prepared to

6 Eliza Campus, Romania‘s foreign policy 1913–1947, Bucureşti, Editura Politică,
1980, p. 473

7 President of The Turkish Republic, Ismet Inonu appreciated position of Roma-
nia because it wouldn’t agree to a Peace Treaty signed at any cost, being pre-
pared to protect its independence and integrity on the battlefield. He declared:
„The Turkish Republic has pledged itself to a politics of protection of peace and
maintaining political and territorial positions as they appear nowadays in
South-Eastern Europe.“

8 Dr. Cemil Kocak, Ibid, p.153
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intervene according to the Balkan Pact’s provisions. In the eventu-
ality that there would be no military strengthening, the Soviet Un-
ion could advance toward the Ciatalcea position, thus enabling the
creation of a military base in that area.9

It is obvious that Germany’s policy of obstructing and influencing
the English-Turkish Pact through Romania was positive. The Roma-
nian Minister of External Affairs met with Von Papen on June 12,
1939 in Ankara. During this meeting, the Romanian diplomat
expressed Romania’s uneasiness regarding the unfriendly welcome
of the Romanian-German economic agreement by Ankara. The price
of the Axis’ occupation of Albania – declared Gafencu to Von Papen –
was Turkey. On the other hand, the Romanian Minister of External
Affairs, after the meeting with the Turkish government, has done all
in his power so that the English-Turkish agreement would not be
included in the Balkan Pact. As a result, he declared to Von Papen
that the sixth amendment in the English-Turkish agreement, the one
regarding the Balkans, would not be taken into consideration. On the
other hand, Gafencu’s opinion was that this would resemble the com-
mon French-Turkish declaration of May 12. Although Gafencu had
done his best, there was no knowing whether the amendment con-
cerning the Balkans could be excluded. Papen stated that Gafencu’s
behavior at Ankara was according to the German interests.

In the case of Europe, Turkey’s obligations were entirely different.
It did not specify its position only in the case of an Italian attack upon
Greece. In the case of an attack against Romania or Yugoslavia, if Bul-
garia would be part of the attack, Turkey would not fulfil its
obligations in the Balkan Pact, with one exception, which was the
case of an attack against Romania on the Coast of the Black Sea. The
Turkish motivation was that its security area had been breached, to
the extent that it could not remain neutral. The Turkish government
declared that, in the case of a conflict in the northern part of Europe,
the Balkan countries must remain neutral. Because of this, Turkey
did not agree with Western countries making use of the armies of the
Eastern countries against the Axis’s military forces.

On September 1,1939, Germany invaded Poland. On September 4,
Romania announced its neutrality, followed by the neutrality decla-
rations of Yugoslavia, Greece, Turkey and Bulgaria. On September 5,
G. Gafencu, The Minister of External Affairs, sent a telegram to the
Romanian diplomatic missions in the capitals of the member coun-

9 Ibid, p. 155.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (1)/2017

264 IONUT C. COJOCARU, EMA LJ. MILJKOVIĆ

tries, in which he stated that “our country is keeping its
commitments to the countries in the Alliance.

The splitting of Poland between the Reich and The Soviet Union
had cancelled the Romanian-Polish defensive alliance. The Balkan
Pact was in effect, but it had proved its inefficiency after the chang-
ing of the influence equilibrium on the continent.

Even the atmosphere in the foreign capitals was closely observed
from Bucharest. Concerning this, in September 1939, Vasile Stoica
informed the Ministry of Foreign Affairs from Bucharest about the
state of affairs in the Turkish capital: 

“The public opinion, the Turks’ anti-German feeling is growing. Ger-
mans from different companies and institutions have mostly left; the
rest are in a rush to leave. German vessels left Turkish ports. Minister
Von Papen, who arrived at Ankara where the government is, only a
few days ago, says he would leave tomorrow to Istanbul, where there
is no one left anymore. I found out that he has ordered the paintings
and the embassy’s valuable objects to be packed, in order to take them
with him, which is a sign that he is preparing to leave Turkey. The Ital-
ian Embassy is silent and is not showing its face. The Italian vessels
have left as well. Italian citizens have not yet received any order to re-
turn to Italy, not even the reserve officers.”

The Romanian ambassador further talked about the other official
diplomats still in the Turkish capital: “ The diplomatic circles – he
wrote – Turkish and foreign pay particular attention to Italy’s atti-
tude. Its neutrality, which results from Hitler’s speech, is being in-
terpreted as Mussolini’s refusal to engage in a war Italy cannot
directly benefit from. The Turkish and allied military circles believe
that Italian neutrality is a very useful aid brought to Germany.”

The Balkan Pact, which had remained the only South-Eastern
European Regional Accord, was viewed by the Romanian govern-
ment as a shoulder to lean on. At the beginning of February 1940, in
the Yugoslav capital, there opened the Conference of the Balkan
Pact’s Permanent Council. At the end of the conference, G. Gafencu,
through a memorandum addressed to the Romanian diplomatic mis-
sions and embassies, stated that this conference contributed to the
strengthening and unity of the Balkan Pact; it was decided that a
strict pacific attitude should be maintained in the present conflict,
there was analysed the common wish to normalize and develop the
connections with neighbouring states, especially with Bulgaria and
Hungary.
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JОНУЦ K. КОЖОКАРУ

УНИВЕРЗИТЕТ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ЛУМИНА
БУКУРЕШТ, РУМУНИЈА

ЕМА Љ. МИЉКОВИЋ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

РЕЗИМЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО-РУМУНСКИ ОДНОСИ 
ПРЕМА РУМУНСКОЈ ДИПЛОМАТСКОЈ ГРАЂИ О БАЛКАНУ (1939)

У @ерио9у између 9ва свеOска раOа Ју:ославија је Lила је9ан о9
најозLиљнијих и нај@оуз9аних с@ољно@олиOичких @арOнера
Румуније. Такво сOање о9ражавало се кроз заје9ничке циљеве,
исOовеOна виђења с@ољне @олиOике, као и савезе у које су улази-
ле. Ове 9ве 9ржаве, оLновљенe након Прво: свеOско: раOа, зала-
:але су се за мир и развој на основу Париско: мировно: у:овора
(1919–1920). Румунско-ју:ословенска сара9ња у оквирима Мале
АнOанOе и Балканско: @акOа @ре9сOављала је насOојање ових
9ржава 9а се о9ржи мир на Балкану, као и 9а се заусOаве ревизи-
онисOичке Oежње за @рекрајањем :раница. 

Позиционирана у :оOово не@ресOано немирном ре:иону, Ју:о-
славија је Lила @риморана 9а во9и о@резну с@ољну @олиOику,
нарочиOо зLо: Oежњи фашисOичке ИOалије, @осле оку@ације
сусе9не АлLаније, 9ок се Румунија суочавала са исOом @реOњом
након шOо је фашисOичка Немачка оку@ирала Чехословачку.
Овај ра9 анализира 9ешавања Oоком 1939. :о9ине, кроз очи
9и@ломаOâ који су се Lорили за OериOоријалну целовиOосO и
о9ржавање неуOралносOи својих земаља.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Југославија, Румунија, Мала Антанта, Балкански пакт, ревизио-
низам.

Овај чланак је оLјављен и 9исOриLуира се @о9 лиценцом Creative Commons
 АуOорсOво-Некомерцијално Међунаро9на 4.0 (CC BY-NC 4.0 | 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
This paper is published and distributed under the terms and conditions of 
the Creative Commons Attribution-NonCommercial International 4.0 licence 
(CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Ре9акција З7орника ра�ова Филозофско3 факул�е�а у Приш�ини раз-
маOра за оLјављивање ра9ове који ис@уњавају услове наве9ене у
овом у@уOсOву.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА РАДА

Ра9 се 9осOавља елекOронски, @уOем нало:а оOворено: у сисOему
за онлајн уређивање часо@иса АсисOенO, у скла9у са У@уOсOвом за
@ријављивање ра9ова у АсисOенOу. У АсисOенO се @осOавља ано-
нимизиран ра9. ДокуменO са @уним @о9ацима (ви9и секцију
САДРЖАЈ РАДА) 9осOавља се на а9ресу ЗLорника

zbornik.ffkm@pr.ac.rs. 
АуOори који немају нало: у сисOему оLраћају се секреOару Ре-

9акције на а9ресу zbornik.ffkm@pr.ac.rs. Након оOварања нало:а,
секреOар елекOронском @ошOом 9осOавља ауOору @о9аOке за @ри-
сOу@ сисOему (корисничко име и лозинку) и У@уOсOво за @рија-
вљивање ра9ова. Ра9ови не улазе у @роцес рецензирања 9ок ауOо-
ри не ис@уне захOеве наве9ене у У@уOсOву за ауOоре и У@уOсOву за
@ријављивање ра9ова у АсисOенOу. 

РОКОВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ РАДОВА

Ре9акција @рихваOа ра9ове Oоком целе :о9ине. Ка9а се уређивач-
ки @роцес заврши, након рас@оређивања у свеску ра9 9оLија DOI
Lрој. Уре9ник може 9а рас@оре9и ра9 у Lило коју свеску @ланира-
ну за оLјављивање.

КАТЕГОРИЈА (ТИП) ЧЛАНКА

Чланци су каOе:оризовани у скла9у са смерницама важеће: АкOа
о уређивању научних часо@иса на9лежно: минисOарсOва Ре@у-
Lлике СрLије.
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УРЕЂИВАЧКА ПОЛИТИКА

На сајOу СЦИн9екс (који развија и о9ржава ЦенOар за евалуацију
у оLразовању и науци) у секцији ЗLорник ра9ова Филозофско:
факулOеOа у ПришOини:

http://scindeks.ceon.rs/journalDetails.aspx?issn=0354-3293

уз @о9аOке о часо@ису, 9осOу@не су информације о уре9нишOву,
у@уOсOвима за ауOоре, као и акOуелна уређивачка @олиOика у ко-
јој су @рецизирани:

– рецензенOски @осOу@ак: рецензенOи, рецензенOски @роцес,
разрешавање неса:ласносOи;

– о9:оворносOи: ауOора, уре9нишOва и рецензенаOа;
– еOичносO @уLликовања: разрешавање нееOичких @осOу@ака,

с@речавање @ла:ијаризма и @олиOика @овлачења;
– оOворени @рисOу@: @олиOика оOворено: @рисOу@а, архиви-

рање 9и:иOалне верзије;
– ауOорска @рава и лиценцирање. 

Уре9нишOво ЗLорника чини све шOо је у ње:овој моћи 9а с@ре-
чи @ла:ирање и оLјављивање ра9ова у којима се крше о9ре9Lе За-
кона о ауOорским и сро9ним @равима Ре@уLлике СрLије. За ове
@ресOу@е ауOору ће Oрајно LиOи заLрањено оLјављивање ра9ова у
ЗLорнику. 

При 9осOављању @рило:а, сви ауOори секреOару 9осOављају
@оO@исану Изјаву о ауOорсOву, којом @оOврђују у@ознаOосO са
уређивачком @олиOиком часо@иса, као и 9а руко@ис није @ла:и-
ран ни у ком оLлику. АуOори @рево9а оLезLеђују @раво на оLја-
вљивање @рево9а.

У@ркос Oоме, моралну и законску о9:оворносO за са9ржину
@рило:а сносе сами ауOори.

ЈЕЗИК 

Ра9ови на ср@ском језику @ишу се ћириличним @исмом. Часо@ис
@рихваOа ра9ове на@исане на 9ру:ом језику, уоLичајеном у међу-
наро9ној комуникацији.
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САДРЖАЈ РАДА

Ра9 мора 9а има сле9еће елеменOе, на@исане сле9ећим ре9осле-
9ом:

– каOе:орија ра9а;
– име, сре9ње слово и @резиме ауOора; а9реса елекOронске @о-

шOе у @о9ножној на@омени; :о9ина рођења у @осеLној на@о-
мени на крају ра9а;

– афилијација, са наве9еним @уним називом усOанове (ко9
усOанова са сложеном ор:анизацијом наво9е се сви ор:ани-
зациони нивои, о9 највише: ка најнижем (н@р. назив уни-
верзиOеOа, назив факулOеOа, назив каOе9ре или о9ељења);

– наслов (OреLа се руково9иOи Oиме 9а наслов о9ражава са9р-
жај ра9а, али имаOи у ви9у начело економичносOи);

– сажеOак (9о 300 речи) и кључне речи (о9 3 9о 7), на@исани ис-
Oим језиком као и сам ра9;

– OексO ра9а;
– лиOераOура;
– извори :рађе (уколико је има);
– @ро9ужени резиме (Summary) на ен:леском језику или, уко-

лико је Oо научно о@рав9ано, на 9ру:ом језику уоLичајеном
у међунаро9ној ака9емској комуникацији, са сле9ећим еле-
менOима:

– име, сре9ње слово и @резиме ауOора (са 9ијакриOикама);
– наслов
– ознака Summary;
– OексO резимеа (9о 10% оLима ра9а);
– кључне речи @реве9ене на сOрани језик;
– @рилози @исани на сOраном језику OреLа 9а имају рези-

ме на@исан на ср@ском, ћириличним @исмом, или 9ру-
:ом сOраном језику уоLичајеном у међунаро9ној кому-
никацији.

ДУЖИНА 

Очекивана 9ужина ра9а је 9о 36.000 каракOера са размацима
(OексO у фусноOама не урачунава се у ову Lројку). 
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ФОРМА

АуOори оLразац за изра9у ра9ова мо:у 9оLиOи о9 секреOара Ре-
9акције. Уколико не корисOе оLразац, нео@хо9но је во9иOи рачу-
на о сле9ећем:

ФОРМАТ 
ДАТОТЕКА

Ра9ови се 9осOављају у doc, rtf или odt формаOу. Скрећемо @ажњу
9а ко9 docx формаOа може 9оћи 9о :уLиOка формаOирања @ри
лекOури и уносу у @ро:рам за @релом шOам@е.

ЦрOежи, карOе, фоOо:рафије и илусOрације 9осOављају се као
засеLне 9аOоOеке у JPG или TIFF формаOу, у резолуцији већој о9
200 х 200 Oачака @о инчу. ВекOорски црOежи 9осOављају се у EMF
или WMF формаOу.

ЦрOежи, карOе, фоOо:рафије и илусOрације @рилажу се у засеL-
ним 9аOоOекама, 9ок се у OексOу ра9а @ише наслов илусOрације
на месOу на ком OреLа 9а се налази, на језику ра9а и језику рези-
меа. Графикони сасOављени у @ро:раму за оLра9у OексOа осOају у
OексOу, 9ок се они на@рављени с@ољним @ро:рамом 9осOављају
као засеLне 9аOоOеке.

СЛОВНИ 
ЛИКОВИ

Писмена која се корисOе морају LиOи у унико9 (unicode) сOан9ар-
9у, као шOо су Times New Roman или Arial. ПрихваOљиви су SIL
словни ликови (Charis SIL, Doulos SIL, Gentium plus), који су @о:о9-
ни за Oранскри@цију 9ијалекаOских OексOова и за OексOове из фо-
неOике и исOоријске фонеOике. ИсOо важи и за OексOове са о9лом-
цима на :рчком, црквенословенском или сOарословенском.

У случају 9а у ра9у @осOоје 9ру:а @исмена нео@хо9но је 9осOа-
виOи их као засеLну 9аOоOеку и инOе:рисаOи их у 9окуменO
(embed).

Ра9ови @исани несOан9ар9ним @исменима неће LиOи @рихва-
ћени. Молимо 9а не корисOиOе ascii и yuscii @исма, као ни вла-
сничке словне ликове зашOићене ауOорским @равима.

ТАБУЛАТОР ТаLулаOор се не у@оOреLљава у OексOу. За увучен @рви ре9 @асуса,
шOо није нео@хо9но, у сOаријој верзији @ро:рама Word оOвориOе
„Format – Styles and Formatting“. Кликом на „normal“ @ојавиће се
сOавка „modify“. У новооOвореном 9ијало:у оOвориOи „format -
paragraph“ за @о9ешавање @асуса. Први ре9 се увлачи о9аLиром
„first line” у @ољу “Indentation – special“. У новијој верзији @ро:ра-
ма о@ција се налази у 9елу „Home“, @оље „Paragraph“, које оOвара
„Indents and spacing“, унуOар које: се налази о@ција „Indentation“.
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За OексO у 9ве колоне нео@хо9но је на@равиOи о9:оварајућу не-
ви9љиву OаLелу.

НУМЕРИСАЊЕ Пара:рафи, наслови и @о9наслови се не нумеришу. ПоOреLно је
а9екваOно сOрукOурираOи ра9 из9вајањем наслова и @о9наслова
о9 осOаOка OексOа.

НАВОДНИЦИ И 
ИНТЕРПУНК-
ЦИЈА

Наво9нике и инOер@ункцију @оOреLно је @рила:о9иOи језику ра-
9а. У ра9овима на ср@ском језику корисOе се ресичасOи наво9ни-
ци (9војни зарез на @очеOку, а изврнуOи 9војни а@осOроф на кра-
ју), на @ример „овако“.

ЦИТАТИ Дужи наво9и који нису 9ео реченице, из9вајају се у нови @асус и
@ишу се @о9 наво9ницима, Lез у@оOреLе курзива, са изузеOком
наво9а који су изворно на@исани курзивом.

СOихови се @ишу курзивом.

ТАБЕЛЕ ТаLеле OреLа 9а Lу9у је9носOавне, Lез Lоја и сенки. Увлачења и
@оравнања у OаLелама морају LиOи изве9ена ауOомаOским фор-
маOирањем, а не мануелним 9о9авањем размака. Све OаLеле ће
LиOи @реформаOиране у ЗLорнику, зLо: че:а им није @оOреLно 9а-
ваOи @осеLан из:ле9. Свака OаLела мора 9а има наслов на језику
ра9а и језику резимеа.

СТИЛОВИ Уколико корисOиOе со@сOвене сOилове именујеOе их Oако 9а њи-
хова у@оOреLа Lу9е јасна.

НАГЛАШАВАЊЕ За на:лашавање корисOиOе курзив, 9ок @исање великим слови-
ма, @о9еLљана и @о9вучена слова OреLа изLе:аваOи. У случају 9а
је @оOреLно корисOиOи више начина на:лашавања, ре9осле9 је
сле9ећи: курзив, мала велика слова, мала велика слова курзи-
вом. У с@ецифичним случајевима, у скла9у са захOевима науч-
них оLласOи, може се корисOиOи верзал.

ПОДНОЖНЕ 
НАПОМЕНЕ

По9ножне на@омене (фусноOе) уносе се искључиво ауOомаOски,
у@оOреLом о9:оварајуће о@ције за унос у @ро:раму за оLра9у Oек-
сOа. Нумерација конOинуирано и9е ара@ским Lројевима о9 1 @а
на9аље. НајоLимнија на@омена (фусноOа) не Lи OреLало 9а Lу9е
9ужа о9 100 речи.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (1)/2017

272

НАВОЂЕЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ

У о9ељку ЛиOераOура наво9е се само циOирани, а не и осOали
извори у@оOреLљени @риликом @ри@реме руко@иса.

ЛиOераOура се наво9и коришћењем АПА сOан9ар9а, @рила:о-
ђено: језику и @исму ра9а.

БиLлио:рафске референце у фусноOама и лиOераOури наво9е
се Lез OранскриLовања, у ори:иналном @исму. Уколико је циOи-
рана лиOераOура шOам@ана ћирилицом и референце у @аренOе-
зама и с@иску лиOераOуре OреLа 9а Lу9у наве9ене ћирилицом,
ако су шOам@ане лаOиницом, он9а OреLа 9а Lу9у наве9ене лаOи-
ницом.

Наво9и се само је9но месOо из9ања у с@иску лиOераOуре, чак и
уколико је у самој @уLликацији наве9ено више њих.

НАВОЂЕЊЕ 
У ТЕКСТУ

Је9ан ауOор:

Бжежински (2001), као разлог због кога је….

или

Још је 2001. Бжежински тврдио да је…

Два ауOора:

Илић и Петровић (2007) наглашавају њихов велики значај у…

АУТОР(И) У ТЕКСТУ ПРВО НАВОЂЕЊЕ У ТЕКСТУ ДРУГО И ДАЉА НАВОЂЕЊА

ДЕЛО ЈЕДНОГ АУТОРА БЖЕЖИНСКИ (2001) БЖЕЖИНСКИ (2001)

ДЕЛО ДВА АУТОРА ПОПОВИЋ И СТАНОЈЧИЋ (1994) ПОПОВИЋ И СТАНОЈЧИЋ (1994)А

а У OексOу на сOраном језику може се корисOиOи и ли:аOура & (et).
Такође, умесOо „и 9р.” корисOи се и лаOинско „& al.”

ДЕЛО ТРИ ДО ПЕТ 
АУТОРА

МИНИЋ, РИСТИЋ, ВУЈОВИЋ, 
ЦВЕЈИЋ, РАНЂЕЛОВИЋ (2010)

МИНИЋ И ДР. (2010)

ДЕЛО ШЕСТ И ВИШЕ 
АУТОРА

ХОНКИНЕН И ДР. (2008) ХОНКИНЕН И ДР. (2008)

ГРУПА (ИНСТИТУЦИЈА, 
ОРГАНИЗАЦИЈА, 
УСТАНОВА) С 
ПРЕПОЗНАТЉИВОМ 
СКРАЋЕНИЦОМ

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И 
УМЕТНОСТИ (САНУ, 2005)

САНУ (2005)

ГРУПА БЕЗ 
ПРЕПОЗНАТЉИВЕ

СКРАЋЕНИЦЕ

ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
 ОБРАЗОВАЊУ (2010)

ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ

 РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
 ОБРАЗОВАЊУ (2010)
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или

И наши аутори (Илић и Петровић, 2007) наглашавају њихов велики
значај у…

Више ауOора:

Ђорђевић, Илић и Петровић (2007) разматрају питања…

Свако сле9еће @озивање на овај ра9 у исOом OексOу:
Илић и др. (2007) разматрају питања…

Приликом @озивања исOовремено на неколико ауOора, @рема
АПА сOилу, унуOар исOе LиLлио:рафске за:ра9е њихова 9ела на-
во9е се азLучним, о9носно аLеце9ним ре9ом.

Они аутори који сматрају да је то прихватљиво (Бенкс, 2008; Lyons,
2005; Симонс, 2003) наглашавају да…

БИБЛИОГРАФ-
СКА ПАРЕНТЕЗА

У LиLлио:рафској @аренOези се Lрој сOране о9ваја за@еOом, уз
навођење скраћенице „с�р.“: (Бжежински, 2001, сOр. 145)

АУТОР(И) БИБЛИОГРАФСКА ПАРЕНТЕЗА ПРИ 
ПРВОМ НАВОЂЕЊУ У ТЕКСТУ

БИБЛИОГРАФСКА ПАРЕНТЕЗА ПРИ 
ДРУГОМ И ДАЉИМ НАВОЂЕЊИМА 
У ТЕКСТУ

ДЕЛО ЈЕДНОГ АУТОРА (Бжежински, 2001) (Бжежински, 2001)

ДЕЛО ДВА АУТОРА (По@овић и СOанојчић, 
1994)

(По@овић и СOанојчић, 
1994)

ДЕЛО ТРИ ДО ПЕТ 
АУТОРА

(Минић, РисOић, Вујовић, 
Цвејић, Ранђеловић, 2010)

(Минић и 9р., 2010)

ДЕЛО ШЕСТ И ВИШЕ 
АУТОРА

(Honkinen & al., 2008) (Honkinen & al., 2008)

ГРУПА (ИНСТИТУЦИЈА, 
ОРГАНИЗАЦИЈА, 
УСТАНОВА) С 
ПРЕПОЗНАТЉИВОМ 
СКРАЋЕНИЦОМ

(Ср@ска ака9емија наука и 
умеOносOи [САНУ], 2005)

(САНУ, 2005)

ГРУПА БЕЗ 
ПРЕПОЗНАТЉИВЕ 
СКРАЋЕНИЦЕ

(ЦенOар за @рофесионални
развој за@ослених у
оLразовању, 2010)

(ЦенOар за @рофесионални
развој за@ослених у
оLразовању, 2010)
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НАВОЂЕЊЕ У БИБЛИОГРАФИЈИ – ПРЕГЛЕД НАЈЧЕШЋИХ ТИПОВА РЕФЕРЕНЦИ

МОНОГРАФИЈЕ Презиме, Иницијал имена. (:о9ина из9ања). Назив моно3рафије у
курзиву. МесOо из9ања (:ра9): Назив из9авача.

Уколико @осOоји више :ра9ова са исOим именом у више 9ржа-
ва (шOо у САД није ре9ак случај), @осле имена :ра9а уLацује се
име 9ржаве.

Уколико је моно:рафија 9осOу@на онлајн 9о9аје се линк на
крају.

Тодоров, Ц. (1987). Увод у фантастичну књижевност. Београд: Рад.

Михајловић, Д. (2012). Психолошке расправе. Нови Сад: Издавач.
Преузето са: http://linkknjige.co.rs

ЗБОРНИЦИ, 
ПОГЛАВЉЕ У 
КЊИЗИ, АКТА 
СА КОНГРЕСА

Презиме, Иницијал имена. (:о9ина из9ања). Наслов ра9а. У: Ини-
цијал имена и @резиме уре9ника/@риређивача (ур. или @рир.),
Наслов 4у7ликације у курзиву (сOр. Lрој сOаница о9-9о). МесOо из9а-
ња: Назив из9авача.

Perović, A. (2015). Razumevanje ličnih i povratnih zamenica kod odra-
slih sa Daunovim sindromom. У: М. Лончар-Вујновић (прир. и ур.),
Сусрети народа и култура: међународни тематски зборник (271–
287). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у
Приштини.

ПЕРИОДИКА Презиме ауOора, Иницијал имена. (:о9ина из9ања). Наслов члан-
ка. Назив часо4иса у курзиву, Lр. вол (Lрој у Oекућој :о9ини), сOра-
нице на којима је чланак оLјављен о9–9о.

Уколико чланак има DOI Lрој, он се наво9и на крају.
Уколико чланак @реузеO из елекOронско: извора нема DOI Lрој,

наво9и се линк.
Петровић, А. (2014). Философија образовања и људска слобода.
Зборник радова Филозофског факултета у Приштини, 44 (1), 447–
461. doi:10.5937/zrffp44–5873

Марковић, Д. (2013). Компетенција и инвентивност – основне пара-
дигме високог образовања у наступајућем друштву знања. Збор-

ник радова Филозофског факултета у Приштини, 43 (1), 323–335.
Преузето са http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2013/
0354-32931301323M.pdf
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ЛЕКСИКОНИ, 
РЕЧНИЦИ, 
ЕНЦИКЛОПЕ-
ДИЈЕ

Назив о9ре9нице. (:о9ина из9ања). У: Иницијал имена, Презиме
(ур. или @рир.). Наслов 4у7ликације у курзиву (из9ање, Oом, сOрана).
МесOо из9ања: Назив из9авача.

Computers. (1999). In: J. Clute & P. Nicholls (Eds.). The Encyclopedia of

Science Fiction (2nd. ed, p. 253). London: Orbit.

Мандрагора. (2008). У: П. Ћосић и др. Речник синонима (стр. 315).
Београд: Корнет.

Пример за онлајн енцикло@е9ију: 

Van Gulick, R. (2014). Conscioussness. In E. N. Zalta (Ed.). The Stanford
Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 ed.). Retrieved from https://
plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/consciousness/

Пример за онлајн из9ање, Lез ауOора и уре9ника: 

Cyberpunk. (n.d.) Merriam-Webster’s online dictionary. Preuzeto 8.
marta 2017. sa http://www.merriam-webster.com/dictionary/cyber
punk

ТЕКСТОВИ ИЗ 
ДНЕВНИХ 
ЛИСТОВА

Презиме, Иницијал имена. (9аOум из9авања). Наслов OексOа. На-
зив �невно3 лис�а (курзив), Lрој сOране.

Ако је ауOор не@ознаO сOавиOи Аноним.
Петровић, С. (1992, 12. август). Лепота писане речи. Дневник,
стр. 14.

Пример за онлајн из9ање: 

Радовић, Д. (2008, 11. март). Од Пикаса до Марине Абрамовић. По-

литика. Преузето са: http://www.politika.rs/scc/clanak/35894/Од-Пи-
каса-до-Марине-Абрамовић

НЕОБЈАВЉЕНЕ 
МАГИСТАРСКЕ 
ТЕЗЕ И 
ДОКТОРСКЕ 
ДИСЕРТАЦИЈЕ

Презиме, Иницијал имена. (:о9ина). Наслов �исер�ације или �езе у
курзиву (о9Lрањена 9окOорска 9исерOација у руко@ису/ма:и-
сOарска Oеза). Назив инсOиOуције, МесOо.

Iričanin, G. (1983). Stepen interferencije pri usvajanju rečeničnih obrazaca

u nastavi nemačkog jezika (neobjavljena doktorska disertacija). Filozof-
ski fakultet, Novi Sad.

НЕОБЈАВЉЕНИ 
РУКОПИСИ

Презиме ауOора, Иницијал имена. (:о9ина). Наслов руко4иса у кур-
зиву. НеоLјављен руко@ис [или Руко@ис у @ри@реми за шOам@у].

НЕОБЈАВЉЕНИ 
РУКОПИСИ СА 
АФИЛИЈАЦИЈОМ

Презиме ауOора, Иницијал имена. (:о9ина). Наслов руко4иса у кур-
зиву. НеоLјављен руко@ис, КаOе9ра, ФакулOеO УниверзиOеOа, Гра9,
Држава.
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АУДИОВИЗУАЛНИ МЕДИЈИ

ФИЛМ Презиме @ро9уценOа, Иницијал имена (@ро9уценO), & Презиме
режисера, Иницијал имена (режисер). (:о9ина). Назив филма у
курзиву [филм]. Земља @орекла: СOу9ио.

Петровић, Д. (продуцент), & Бјелогрлић, Д. (режисер). (2010). Мон-

тевидео, Бог те видео! [филм]. Србија: Intermedia Network, Радио
телевизија Србије.

ЕПИЗОДА 
ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ 
СЕРИЈЕ

Презиме сценарисOе, Иницијал имена (сценарисOа), & Презиме
режисера, Иницијал имена (режисер). (:о9ина емиOовања). На-
зив е@изо9е [е@изо9а Oелевизијске серије]. У Иницијал имена,
Презиме (извршни @ро9уценO), Назив серије у курзиву. Гра9: Ме9иј-
ска кућа.

Перишић, П. (сценариста), & Вукобратовић, М. (режисер). (1993).
Мушка мама [епизода телевизијске серије]. У Синема дизајн (из-
вршни продуцент), Полицајац са Петловог брда. Београд: Радиоте-
левизија Београд.

ВИДЕО ЗАПИС Презиме ауOора, Иницијал имена. ИЛИ Назив за@иса на екрану.
(:о9ина, 9ан и месец @осOављања за@иса). Назив ви9ео за@иса
[Ви9ео за@ис]. ПреузеOо са а9реса за@иса

Лулић, Ј. (2013, 26. новембар) Драма као књижевни род [Видео за-
пис]. Преузето са https://youtu.be/9h6_h04ZiBQ

РАЧУНАРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ЦИТИРАЊЕ

Већина савремених OексO @роцесора омо:ућава ор:анизацију ци-
OаOа и ауOомаOску @римену сOилова циOирања. У @ро:раму Word,
о9 верзије 2007, мо:уће је @аренOезе и лиOераOуру ауOомаOски
оLликоваOи @рема АПА сOилу.

О9 самосOалних а@ликација, ЗоOеро је Lес@лаOан, локализован
и може се корисOиOи у скоро свим @ро:рамима за оLра9у OексOа.
По:о9ни за коришћење су и Mandeley и Qiqqa.
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

The Editorial Board of The Journal of the Faculty of Philosophy in Priština
appeals to the authors to carefully review their papers and implement
the following guidelines.

HOW TO SUBMIT A PAPER

Papers are submitted electronically within Assistant, the online jour-
nal management system, by uploading an anonymized file (without
personal information in the text and document metadata). The ver-
sion containing all required information (see section CONTENTS)
should be sent to zbornik.ffkm@pr.ac.rs.

Authors without an Assistant account need to contact our secretary
at zbornik.ffkm@pr.ac.rs. Having created the account, the journal’s
secretary will provide the author with the login details (username
and password). The papers are not peer-reviewed until all require-
ments specified herein have been fulfilled.

SUBMISSION DEADLINES

Papers can be submitted all year round. Upon completion of the edit-
ing procedure and once the paper is accepted for publication, the pa-
per is assigned a DOI. The editor can assign the paper to any issue
planned for future publication at his or her own discretion.

TYPES OF PAPERS

The contributions are categorized in accordance with the guidelines
specified in the applicable Scientific Journals Act issued by the rele-
vant Ministry of the Republic of Serbia.

PUBLICATION POLICY

The journal’s official internet site (hosted on SCIndex, developed and
maintained by the Centre for Evaluation in Education and Science)

http://scindeks.ceon.rs/journalDetails.aspx?issn=0354-3293 
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along with the details about the journal, contains all relevant infor-
mation about the Editorial Board, instructions for authors, as well as
the publication policy specifying:

– reviewing procedure;
– responsibilities;
– ethical publishing;
– open access;
– copyright and licensing. 

The Editorial Board is dedicated to the prevention of plagiarism
and publication of contributions that violate the provisions of the
Copyright Law of Serbia. 

All authors need to sign the Authorship Statement provided by the
journal’s secretary to confirm that they have read the publication pol-
icy and that the contribution and any part thereof has not been pla-
giarized. Translators are responsible for related translation rights.

Notwithstanding the foregoing, the authors assume full moral and
legal responsibilities for the content of their contributions. 

LANGUAGE

The journal publishes papers written in Serbian, as well as in other
languages common in international communication.

CONTENTS

Every paper submitted for publication must contain the following el-
ements (in the given order):

– author’s name, middle initial, last name; e-mail address in the
footnote, year of birth in the endnote;

– affiliation (specifying all organizational units, i.e. University,
Faculty, Department);

– title of the paper (it should be concise and relevant to the con-
tent);

– abstract (up to 300 words) and 3 to 7 key words in the language of
the paper;

– text of the paper;
– bibliography (literature);
– corpus (if any);
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– Summary in Serbian, or another language common in interna-
tional communication. The summary should contain the follow-
ing elements:

– author’s name, middle initial, and last name (with diacritics);
– title of the paper;
– heading Summary;
– text of the summary (up to 10% of the paper length);
– key words translated in the language of the summary.

LENGTH

The length of the paper is limited to 36,000 characters with spaces
(the content of footnotes is not included in the count). 

FORMATTING

Authors may contact the journal’s secretary for the template. In case
the template is not used, the following needs to be taken into consid-
eration:

FILE TYPES Papers are submitted as doc, rtf and odt files. The files in docx format
should be avoided as these can cause problems during the proofread-
ing process and page layout creation. 

Drawings, maps and images are submitted separately as JPG or TIFF
files in resolution larger than 200 х 200 pixels. Vector images should
be submitted as EMF or WMF files. 

Drawings, maps, images and illustrations are submitted as supple-
mentary files, specifying in the text the title of the illustration in the
languages of the text and the summary. Charts created in text proces-
sors remain integrated in the text, whereas those created with anoth-
er program are submitted as supplementary files.

FONTS The font must be a Unicode font: Times New Roman or Arial.
SIL font families are also acceptable (Charis SIL, Doulos SIL, Gen-

tium plus) – these are suitable for dialectal text transcription, as well
as for papers on phonology and phonetics. These are also applicable
to texts with sections in Greek, Church Slavic and Old Slavic.

In case the text contains fonts other than those specified above
they need to be embedded and submitted as supplementary files.
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Papers typed in copyrighted or nonstandard fonts such as ascii or
yuscii will not be published.

TABS Please do not use tabs in your paper. First paragraph lines need not be
indented. If they are, indentation in the older versions of MS Word is
done by opening “Format – Styles and Formatting”; left-click onto
“normal” to open “modify”; open “format – paragraph”. The first line
is indented by selecting “first line” in “Indentation – special”. In new-
er versions, the option is available in “Home”, “Paragraph”, “Indents
and spacing”, “Indentation”.

The text in two columns needs to be put in an invisible table.

NUMBERING Paragraphs and subheadings are not numbered. The text should be
adequately formatted by visibly separating them from the para-
graphs.

PUNCTUATION Quotation and other punctuation marks need to be used properly, as
required by the rules of the language of the text. 

QUOTES Longer quotes, which are not part of a sentence, should be separated
in a new paragraph and marked by quotation marks.

Verses are written in Italic.

TABLES Tables should be simple, without colours or shading. Text should be
indented and aligned by using automatic formatting and not by man-
ually adding spaces. All tables are reformatted during the page layout
creation, so there is no need to customize them. All tables should have
titles in the languages of the paper and the summary. 

STYLES If you are using your own styles, please name them so that it is evident
what they represent.

TEXT EMPHASIS Text sections are emphasized by using italics, whereas block capitals,
bolded and underlined letters should be avoided. If more than one
emphasis type is needed, they should be used in the following order:
italics, small caps, small caps in italics. In some cases, should the field
of research require so, block letters are acceptable. 

FOOTNOTES Footnotes are inserted automatically, by using the “insert footnote”
option in the text editor. They are numbered, from 1 onwards. A foot-
note should not exceed 100 words.
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REFERENCES

References section should list only quoted/cited, and not all sources
used for the preparation of the manuscript.

APA style (adjusted to the language of the paper) is used in order to
cite sources.

References are listed without transcribing, in the original script. If
the sources are available in the Cyrillic script the sources in parenthe-
ses and References should be listed in the Cyrillic script, if they are in
the Latin script, they should be listed in the same script.

Only one place/location of the issue is specified, even if there is
more than one listed in the source.

CITING 
REFERENCES 
IN THE TEXT

One author:

Martin (2001) found that among….

or
In 2001 Martin found that among…

Two authors:

Jonson and Neale (1994) emphasized their importance in…

or

Other authors (Jonson and Neale, 1994) also emphasized their impor-
tance in…

AUTHOR(S) IN THE TEXT FIRST CITATION SUBSEQUENT CITATIONS

ONE AUTHOR Martin (2001) Martin (2001)

TWO AUTHORS Jonson and Neale (1994) Jonson & Neale (1994)

THREE TO FIVE 
AUTHORS

Vaughan, Neale, Leary & 
Jonson (2010)

Vaughan & al. (2010)

SIX OR MORE AUTHORS Healy & al. (2008) Healy & al. (2008)

GROUP (INSTITUTION, 
ORGANIZATION, 
CORPORATION) WITH 
FORMAL ABBREVIATION

Serbian Academy of Sciences 
and Arts (SASA, 2005)

SASA (2005)

GROUP WITH NO 
FORMAL ABBREVIATION

Teacher Training and 
Development Centre (2010)

Teacher Training and 
Development Centre (2010)
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More than three authors:

Vaughan, Neale, Leary and Jonson (2010) analysed the issues…

Subsequent citations in the text:

Vaughan et. al. (2010) analysed the issues…

Two or more works by different authors who are cited within the
same parentheses are listed in alphabetical order by the first author’s
surname. The citations are separated with semicolons.

Several studies (Andrews, 2008; Charles, 2005; Simmons, 2003a,
2003b)…

PARENTHESES

In parenthetical citations, page numbers are added after the year of
publication, with the appropriate abbreviation p. or pp. depending on
the number of cited pages: 

(Jonson, 2010, pp. 22–34; Miller, 2001, p. 145)

LITERATURE – REFERENCE EXAMPLES

MONOGRAPH Last name, First name initial. (year). Title in italics. Location (city): Pub-
lisher.

If there are two or more towns/cities with the same name (not un-
common in the USA) the location is followed with the name of the
state/country.

AUTHOR(S) FIRST CITATION SUBSEQUENT CITATIONS

ONE AUTHOR (Martin, 2001) (Martin, 2001)

TWO AUTHORS (Jonson and Neale, 1994) (Jonson and Neale, 1994)

THREE TO FIVE AUTHORS (Vaughan, Neale, Leary and 
Jonson, 2010)

(Vaughan et. al., 2010)

SIX OR MORE AUTHORS (Healy et. al, 2008) (Healy et. al, 2008)

GROUP (INSTITUTION, 
ORGANIZATION, 
CORPORATION) WITH 
FORMAL ABBREVIATION

(Serbian Academy of 
Sciences and Arts [SASA], 
2005)

(SASA, 2005)

GROUP WITH NO FORMAL 
ABBREVIATION

(Teacher Training and 
Development Centre, 2010)

(Teacher Training and 
Development Centre, 2010)
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If the monograph is available online, the URL should be included at
the end of the reference. 

Todorov, T. (1975). The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Gen-

re. New York: Cornell University Press.

Jovanović, D. (2012). Dispute Settlement. Belgrade: Publisher. Retrieved
from http://fulllink.co.rs

COLLECTION 
OF PAPERS, BOOK 
CHAPTER

Last name, First name initial. (year). Title of article. In: First name in-
itial and last name (Ed.), Title in italics (pp-pp). Location: Publisher.

French, L. A. (2015). Oral Histories of Appalachian Black Folk in West-
ern North Carolina. In: M. Lončar-Vujnović (Ed.), People and Cultures in

Contact: Thematic Collection of Papers of International Significance (429–
451). Kosovska Mitrovica: Faculty of Philosophy.

JOURNAL Last name, First name initial. (year). Title of article. Title of periodical in
italics, vol. № (issue №), pp-pp.

DOI (if assigned) should be included at the end of the reference.
If no DOI is assigned to the content that is available online, the URL

should be included at the end of the reference.

Kravchenko, S. А. (2014). The Birth of 'Arrow of Time' Scientific Knowl-
edge. Collection of Papers of the Faculty of Philosophy in Priština, 44 (3),
225–239. doi:10.5937/zrffp44-7024

Jovanović, S. D. (2012). Contribution of Ben Jonson to Development of
the English Renaissance Comedy. Collection of Papers of the Faculty of

Philosophy in Priština, 42 (1), 347–363. Retrieved from http://scind-
eks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-3293/2012/0354-32931201347J.pdf

REFERENCE 
BOOK, 
DICTIONARY, 
ENCYCLOPAEDIA

Title of entry. (year). In: First name initial, Last name (Ed.). Title of ref-
erence work in italics (xx ed, volume, pp-pp). Location: Publisher.

Computers. (1999). In: J. Clute & P. Nicholls (Eds.). The Encyclopedia of

Science Fiction (2nd. ed, p. 253). London: Orbit.

ONLINE 
ENCYCLOPAEDIA 

Van Gulick, R. (2014). Conscioussness. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford

Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 ed.). Retrieved from https://
plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/consciousness/

ONLINE SOURCE, 
NO AUTHOR OR 
EDITOR 

Cyberpunk. (n.d.). In Merriam-Webster’s online dictionary. Retrieved
from http://www.merriam-webster.com/dictionary/cyberpunk
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NEWSPAPER 
ARTICLE

Last name, First name initial. (year, month date). Title or article. News-
paper in italics, pp–pp. If the article is retrieved online the URL should
be included at the end of the reference.

UNPUBLISHED 
THESIS OR 
DISSERTATION

Last name, First name initial. (year). Title of doctoral dissertation or mas-
ter’s thesis in italics (Unpublished doctoral dissertation/master’s the-
sis). Name of institution, Location.

UNPUBLISHED 
MANUSCRIPTS

Last name, First name initial. (year). Title of manuscript in italics. Un-
published manuscript [or Manuscript in preparation/Manuscript
submitted for publication].

UNPUBLISHED 
MANUSCRIPT 
WITH A 
UNIVERSITY 
CITED

Last name, First name initial. (year). Title of manuscript in italics. Un-
published manuscript, Department, Faculty, University, City, Coun-
try.

AUDIOVISUAL MEDIA

FILM Last name, First name initial (Producer), & Last name, First name ini-
tial (Director). (Release year). Title of film in italics [Motion picture].
Country: Studio.

Bender, L. (Producer), & Tarantino, Q. (Director). (1994). Pulp fiction

[Motion Picture]. United States: Miramax.

SINGLE EPISODE 
FROM A 
TELEVISION 
SERIES

Last name, First name initial (Writer), & Last name, First name initial
(Director). (Year of airing). Title of episode [Television series episode].
In First name initial, Last name (Executive producer), Title of series in
italics. Location: Company.

Kang, K. (Writer), & Fryman, P. (Director). (2006). Slap bet [Television
series episode]. In Bays, C. (Executive Producer), How I met your mother.
Los Angeles, CA: Columbia Broadcasting System.

VIDEO Author’s last name, First name initial. OR Screen name. (year, month
day of posting). Title of video [Video file]. Available from URL

BBC News. (2017, February 22) Astronomers discover 7 Earth-sized
planets [Video file]. Available from https://youtu.be/xLxrCRfBdi0
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