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UVODNA REČ 

Svaki čovek je u bitnoj meri determinisan prostorno-vremenskim kontekstom u kojem 

egzistira i (in)direktno aficiran nizom različitih društvenih prilika koje se javljaju unutar 

istog, a iz čega proizilazi da na njegovo konstituisanje utiče mnoštvo političkih, kulturnih, 

religijskih i drugih fenomena. Problem nastaje onda kada se ti isti fenomeni negativno 

odražavaju po čovekovo (samo)izgrađivanje, a samim tim i po njegov logos i praxis. 

Napor u nikad-jednostavnom poimanju sveta u kojem se egzistira, kao i u delovanju 

unutar istog jeste nešto za šta je čovek neminovno predodređen, ali krajnji ishod ipak zavisi 

od njega samog i njegovog angažovanja, odnosno od spremnosti da ono što mu je dato ne 

prihvati kao zauvek zadato, kao sudbinu koja se kao takva jednostavno mora prihvatiti. 

Naime, ukoliko nešto jeste to ne znači da ono i mora da bude takvo kakvo jeste i iz tog 

razloga čovek treba da bude spreman na misaoni napor radi preispitivanja svega onog sa čime 

dolazi u dodir, a u cilju obezbeđivanja neophodnih (pred)uslova kako za njegov lični tako i za 

opšti društveni napredak. 

Ipak, polazeći od aktuelnih prilika utisak koji se nameće jeste da pojave poput 

jednoumnosti, unifikacije, homogenizacije i totalizujućeg kretanja imaju primat u odnosu na 

afirmativno, slobodno, otvoreno i (samo)kritičko mišljenje i njime podstaknuto delovanje. 

Preciznije, zatvorenost i na njoj zasnovana ograničenost potvrda su prevlasti destruktivnih -

izama (fanatizam, dogmatizam, fundamentalizam i sl.) i oni kao takvi dovode u pitanje sve 

ono što se može podvesti pod civilizacijsko, te je samim tim njihova otvorena kritika nužna 

polazna tačka za sagledavanje i razumevanje, a potom i dekonstruisanje i supstituisanje 

kriznih neprilika.  

Budući da zatvorenost, apsolutizacija kolektiva, nacionalizam, ksenofobija, 

homofobija, mizoginija, revizija prošlosti, „kultura” žrtvovanja i smrti nisu neprilike koje su 

nam se naprosto desile, već smo za svaku od njih odgovorni bilo svojim aktivnim 

angažovanjem bilo biranjem pasivnosti, onda je više nego očigledno da njihovo uspešno 

prevladavanje zavisi od spremnosti čoveka da upotrebi svoje intelektualne i praktične 

kapacitete, te da samostalno ili pak združenim delovanjem preuzme neophodne korake radi 

razračunavanja sa istima. 

Verujući da je regeneracija civilizacije ogrezle u degeneraciji ipak moguća, namera 

organizatora IV Karlovačkih dana slobodne misli bila je da se u fokus teorijskih promišljanja 

smesti mišljenje, a kako bi se putem skretanja pažnje na njegove krizne tj. problematične 

aspekte omogućio povratak tog istog mišljenja ka sebi samom i to u cilju realizacije njemu 

svojstvenih potencijala – sve to u svrhu predupređivanja lažnog, „izokrenutog” mišljenja, a 

koje kao takvo vodi ka degradaciji osobene, slobodne i (samo)kritičke individue. Ideja je bila 

i da se putem markiranja kriznih aspekata mišljenja pokrene što veći broj pitanja u vezi sa 

tiranijom nad razlikom, nad individualnim, nad vremenom i nad povešću, odnosno svega 

onog što se može podvesti pod nihilizam koji vodi ka poništenju života. Da li su i u kolikoj 

meri učesnici IV Karlovačkih dana slobodne misli uspeli da odgovore na zadatu temu 

prepušta se kako stručnoj tako i široj javnosti na procenu. 

 

doc. dr Andrea Ratković 

urednica Zbornika 
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UTICAJ DIGITALNIH MEDIJA NA SRPSKI JEZIK GEJMERA 

 

 
Svedoci smo sve većeg uticaja digitalnih medija, prevashodno društvenih mreža, kako na pisani, tako 

i na govorni srpski jezik. Ove promene uglavnom se ogledaju u sve učestalijem prihvatanju i 

predstavljanju engleskih pozajmljenica kao nečeg poželjnog, tj. kao vid bogaćenja leksike srpskog 

jezika sa jedne, ali je tu i opasnost od tuđica sa druge strane. Ovim se, uglavnom nesvesno, krše 

pravila srpskog jezika, a društvena grupa najosetljivija na ovu pojavu jesu gejmeri. Rad se 

posredstvom kontrastivne analize i kontaktne lingivistike bavi uticajem engleskog jezika na srpski 

jezik gejmera. Istraživanje je sprovedeno analizom jezika u videima sa najpoznatijih i najpopularnijih 

Jutjub, Tvič i Fejsbuk stranica na srpskom jeziku o gejmingu, kao i intervjuima sa nekoliko lokalnih 

gejmera. Pored anglicizama, prikupljeni su i primeri idomaćih formi sa uvezenom sadržinom, koje 

Tvrtko Prćić naziva sindromom milenijumske bube. Ovakva statusna upotreba anglicizama ima za 

posledicu to da se gejmeri sve učestalije koriste jezikom koji nije u potpunosti srpski. Ovakav jezik 

stručno se naziva anglosrpski, a njegove glavne odlike jesu uprošćavanje, ekonomičnost i skraćivanje 

reči i izraza. Može se zaključiti da ovaj trend posredstvom društvenih mreža utiče na celokupan srpski 

jezik. 

Ključne reči: kontrastivna analiza, kontaktna lingivistika, anglicizmi, sindrom milenijumske bube, 

anglosrpski jezik. 

 

 

1. Uvod 

 

Skoro svakodnevno suočavamo se sa prilivom novih reči, izraza i fraza, koje utiču na naš 

govor, ponašanje, ali i na to kako koristimo sopstveni jezik. Često nesvesno usvajamo pojmove i 

termine iz drugih jezika i svrstavamo ih u svoj, menjajući njegovu strukturu. Sa jedne strane, time 

obogaćujemo svoju leksiku, ali sa druge, svesno ili nesvesno kršimo pravila maternjeg srpskog jezika 

prilagođavajući ga stranom, a ne obratno. Sve to još je izraženije kod novijih generacija i čini se da je 

ovaj trend tek u povoju. Zato je važno utvrditi na koji način strani jezici, uglavnom engleski, utiču na 

srpski i kako je moguće sprečiti ili barem ublažiti priliv stranih reči i pojmova u njega. 

Iako je jezik donekle zaštićen od stranih uticaja utvrđenih normama i standardima, u današnje 

vreme, posredstvom digitalnih medija, on se menja do sada neviđenom brzinom. Uspon engleskog 

kao jezika međunarodne i internet komunikacije uticao je na to da srpski jezik počinje da poprima sve 

više termina i pojmova direktno, bez ikakve adaptacije. Osim toga, kao lingua franca u gotovo svim 

oblastima komunikacije, novostvoreni sociolingvistički status engleskog jezika omogućio je da se 

engleski posmatra kao globalni jezik (Crystal, 2003), a od nedavno kod nas i kao nativizovani strani 

jezik (Prćić, 2014). Digitalni mediji nikada nisu bili toliko uticajni kao danas i očekuje se da će njihov 

uticaj nastaviti da raste u budućnosti. Ovaj rad nastao je sa ciljem istraživanja uticaja digitalnih medija 

na srpski jezik gejmera. Postoji mnoštvo razloga zašto igrači pozajmljuju strane reči; pored potrebe za 

definisanjem novih termina i obogaćivanja jezika, njima se koriste i zato što je to „in”, pa možda čak i 

zbog lenjosti. Ovakav uticaj može se videti i u skraćivanju reči i izraza, višeznačnosti, ekonomisanju, 

selektivnosti i kršenju ortografske norme. 

                                                           
 donpedjas@gmail.com 
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2. Uticaj medija 

 

Iako počeci igranja i bliske komunikacije između igrača potiču još od pre postanka interneta, 

samo stvaranje i razvoj posebnog sociolekta nisu bili mogući bez njega. Jednostavno rečeno, internet 

je omogućio igračima širom sveta da komuniciraju i dele ideje i stavove. Upravo je mogućnost 

povezivanja sa bilo kim i u bilo koje vreme dovela do stvaranja posebnih termina koji bi odvojili 

pripadnike ove grupe od drugih i služili lakšem raspoznavanju između igrača. Procenjuje se da više od 

4,15 milijardi ljudi (podatak iz decembra 2017. godine, vidi: https://internetworldstats.com) danas 

koristi internet. Zahvaljujući sve većoj dostupnosti digitalnih medija, ljudi danas čitaju i pišu više 

nego ikada u ljudskoj istoriji, koristeći se kako standardnim književnim jezicima, tako i 

nestandardnim varijantama pisane komunikacije. Zbog svega navedenog, procena pravca kretanja 

jezika u digitalnom okruženju nije lak zadatak. Najveći deo onoga što se danas može nazvati 

konvencionalnom komunikacijom putem interneta, kao što su e-pošta, forumi za diskusiju, ćaskanje i 

video-konferencije, ubrzano se zamenjuje komunikacijom preko društvenih mreža Tviter, Fejsbuk i, u 

slučaju gejmera, Tvič. Jednim delom, onlajn igre su ogromna industrija u razvoju i verovatno 

predstavljaju jedan od najsloženijih oblika medijske zabave. Kao primere u Srbiji možemo navesti 

WoW, LoL i, odnedavno, Dota 2. Ovako veliko interesovanje za digitalne igre prati i brzi razvoj 

različitih tipova i žanrova. Thorne (2008), kao i Sykes, Reinhardt i Thorne (2010) objašnjavaju da 

MMO-ovi poput WoW-a nude igračima mogućnosti za interakciju s drugima i ostvarivanje 

zajedničkih ciljeva u kontrolisanom okruženju igrice. Identiteti igrača van igrice su nepoznati i oni 

mogu preuzeti nove identitete i koristiti likove kreirane u interakciji sa drugim igračima. Thorne 

(2008) objašnjava da u MMO-ima poput WoW-a i LoL-a, višejezične i transkulturalne prakse često 

prevladavaju na određenim serverima. 

Budući da se većina ovakvih reči ne može nazvati pojmovima u tradicionalnom smislu jer 

do sada nisu zabeležene u rečnicima, osim nekih koje je Tvrtko Prćić opisao u rečniku novijih 

anglicizama Du yu speak anglosrpski?, oni se tako i ne definišu. To dokazuje i činjenica da neke reči 

prolaze kroz skraćivanje (komp – computer, off – offline) ili fonetsko izobličenje (krekovati, 

krekovanje – to crack the CD-key), što povećava njihovu ekspresivnost. Prema novijim opažanjima 

M.A. Kropčeve, značenja ostaju nepromenjena tokom dužeg vremenskog roka (npr. čiter – cheater, 

bag – bug (softverska greška), ivent – in-game event, kao i mnogi drugi). Kompanija koja je izradila 

neki program obezbeđuje podršku korisnicima kroz zakrpe (od engleskog: patch). Najčešći razlog su 

slučajne greške u softveru, do kojih je došlo pri kodiranju. Ove su greške poznatije kao bagovi (bug). 

Sa razvojem novih modela hardvera softver zastareva, tako da ga korisnici moraju redovno 

unapređivati, tj. apdejtovati (update). I, na kraju, zakrpa može doneti nove opcije i mogućnosti koje 

olakšavaju rad. Osim toga, postoje i reči koje se koriste i kao sirovi anglicizmi; takve su reči: nivo 

(level), pucačina (shooter) – tip igre, kao i sejv (save), u smislu sačuvati napredak u igri. Reč nivo u 

elektronskim igrama označava prostornu oblast igre koja čini jedan od njenih delova. U ovom slučaju 

je reči koja već od ranije postoji u srpskom jeziku pridodato novo značenje, prethodno dodato i 

njenom engleskom ekvivalentu. Sejv (save) je engleski glagol koji izvorno znači „spasiti, sačuvati”, 

ali je sa porastom popularnosti računara i različitih programa ova reč dobila novo značenje, koje se 

može definisati i kao: „elektronski sačuvati podatke pri radu na računaru i time sprečiti njihov gubitak 

pri prekidu rada”. Srpskom ekvivalentu sačuvati takođe je pridodato ovo značenje. Kao alternativa 

često se može čuti i glagol sejvovati. Ono što je vezano za gejmere i njihove mašine jesu i 

karakteristike, pa tako možemo čuti: „dual core, quad core i octa core”, umesto: dvojezgreni, 

četverojezgreni ili osmojezgreni tip procesora. U tom smislu se koristi i gejmerska grafička kartica 

umesto igračke grafičke kartice. Ovo je dokaz fundamentalno različite prirode komunikacije i 

korišćenja tuđica u ovom društvenom dijalektu, kao i manjka potrebe za iznalaženjem novih načina 

izražavanja. Koriste se reči koje predstavljaju specifične pojmove, a ne zamene za književne reči. 
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3. Internet sleng 

 

Trenutno je budućnost prirodnih jezika na internetu neizvesna jer može krenuti u dva 

odvojena pravca. Uprkos tome što je stvoren na engleskom govornom području, za potrebe govornika 

engleskog jezika, sve više sadržaja na internetu postavlja se na jezicima različitim od engleskog, što 

nije iznenađenje jer je internet postao globalno popularan. U Srbiji se takođe mogu naći i ljudi koji 

svakodnevno izbacuju nov sadržaj na neku od društvenih mreža, pa je tako i prikupljen korpus ovog 

rada. Međutim, to će se pokazati kao veliki izazov u budućnosti i za prevodioce i za programere zbog 

sve veće potrebe za softverom i metodama za prevođenje. Drugi pravac predviđa adaptaciju 

engleskog jezika kao lingua franca interneta. Problem u tom slučaju jeste činjenica da u ovom 

trenutku najviše govornika engleskog jezika na internetu ne potiče sa engleskog govornog područja 

(Crystal, 1997b, p. 69), što može dovesti do toga da većina tih ljudi nije u stanju da shvati složene 

gramatičke strukture ili vokabular engleskog jezika. 

Na kraju, internet sleng razlikuje se od govornog jezika po mnogo različitih aspekata. Iako 

se internet sleng upotrebljava isto kao i bilo koji drugi jezik, kroz stvaranje osećaja pripadnosti kroz 

upotrebu specifičnih reči i konstrukcija, mnoge od prethodno pomenutih karakteristika čine da ovaj 

sleng – bilo da je reč o vremenskom ograničenju ili pogrešno napisanim rečima – bude svestran u 

svojoj upotrebi. Nepobitna je činjenica da većina reči u internet slengu potiče iz engleskog jezika, i to 

može učiniti „da ljudi postanu lenji po pitanju učenja drugih jezika, ili da se smanje njihove 

mogućnosti za to” (Crystal, 1997b, p. 15), ali to takođe može dovesti do motivisanja pojedinaca 

kojima engleski nije maternji jezik da ga nauče. Tako nedostatak geografskog uticaja na internet sleng 

poništava barijere ka formiranju zajedničkog identiteta, tj. omogućava svima da bez previše muke 

postanu deo te društvene kategorije koristeći se internet slengom/ sociolektom. Jasno je i to da se jezik 

na internetu razvija i menja brže od običnih jezika, sa stalnim dodavanjem novih reči i značenja, pa je 

samim tim istraživanje jezika na internetu proces koji će trajati još mnogo godina. 

 

4. Jezičko pozajmljivanje 

 

U stručnoj javnosti nema konsenzusa po pitanju pozajmljivanja, i dalje su aktuelne debate o 

tome koliko se i kako treba pozajmljivati. Kompleksnost jezičkog pozajmljivanja ogleda se u tome da 

je ponekad teško utvrditi kako je i zašto do pozajmljivanja i došlo. Po Filipoviću, najviše se 

pozajmljuju lekseme (Filipović, 1986, str. 25). Filipović opisuje tri načina na koja jezik-primalac 

može preuzeti pozajmljenicu: korišćenjem pravila i materijala jezika-primaoca stvara se nova reč po 

stranom modelu, reč iz stranog jezika preuzme se u izvornom obliku ili se značenje već postojeće reči 

menja ili proširuje, tj. ta reč poprima i novo značenje po uzoru na strani jezik (Filipović, 1990, str. 

15). 

Broj fonema u jednom jeziku može varirati, pa je zato još teže utvrditi na koji način su se 

određeni anglicizmi u ovom slučaju iz igara prilagodili fonemskom sistemu srpskog jezika (npr. da li 

se kaže farmanje ili farmovanje). Adaptacija na morfološkom nivou bavi se zamenom morfema 

jezika-davaoca i jezika-primaoca i integracijom u gramatički sistem jezika-primaoca (npr. dobijanja 

roda, broja i padeža kod imenica, ili konjugacije u slučaju glagola). Prvo se formira morfološki okvir, 

potom se usklađuju morfološke (gramatičke) kategorije, pa se onda integrišu u sistem. Semantičko 

pozajmljivanje dešava se u slučajevima kada postoji blizak kontakt između dva jezika, gde jedan jezik 

u velikoj meri utiče na drugi. Filipović ističe da se semantičko uključivanje strane reči u sistem jezika-

primaoca odvija u dve faze i da sistem semantičkih promena obuhvata pet tipova: promene u 

semantičkoj ekstenziji (suženje i proširenje značenja modela), elipsu, promene imena i vlastitih imena 

u apelative, pejorizaciju (pogoršanje značenja) i metaforu (Filipović, 1986, str. 110). 

Takođe, uz veliki broj anglicizama koji se pojavio u srpskom jeziku za relativno kratko 

vreme, nastala je i potreba da se oni klasifikuju na više načina i na osnovu više kriterijuma. Prćić u 

svojoj knjizi Engleski u srpskom opisuje nekoliko načina na koje se anglicizmi u srpskom jeziku 
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mogu podeliti, pa samim tim i preglednije i jasnije opisati. Kriterijumi koje on pri tome koristi jesu: 

način nastanka, realizacija, opravdanost i status (Prćić, 2005, str. 119–143). Prilagođavanje se odvija u 

dve faze: u prvoj dolazi do prilagođavanja dok anglicizam postaje deo srpskog jezika (primarna 

adaptacija/ promena); prilagođavanja koja se dešavaju nakon što je anglicizam postao deo srpskog 

jezika spadaju u drugu fazu (sekundarna adaptacija/ promena). Pri ovome, obe adaptacije imaju svoje 

obličke i sadržinske nivoe (Prćić, 2005). 

 

5. Anglosrpski jezik 

 

Svedoci smo ubrzanih promena koje se dešavaju u našem jeziku u poslednjih dvadesetak 

godina. Jedan od glavnih krivaca za to je i internet, koji je omogućio ubrzanu komunikaciju, kao i 

razmenu ne samo informacija, već i jezika, zbog čega je fenomen pozajmljivanja reči (uglavnom iz 

engleskog jezika) dostigao tolike mere da se sa pravom može reći da „uvozimo” reči iz engleskog. Po 

Prćiću (2005, str. 77), mi smo svedoci „jedinstvenog jezičkog, sociološkog i kulturološkog fenomena 

koji je poprimio sva obeležja jezičke anglomanije i postao veoma prepoznatljiv statusni simbol”. Čini 

se da učestalije korišćenje anglicizama u gejmerskoj populaciji dovodi do toga da se jedna osoba 

smatra „pametnijom” ili boljim igračem od ostalih nubova (noob), onih koji ne poznaju igru toliko 

dobro. I to se ne ogleda samo u komunikaciji unutar igara, već i na blogovima i forumima, gde 

korisnici mogu da komenarišu kao i na internet-servisu Jutjub (YouTube). To, po Prćiću: 

[Č]ini da engleski više ne bude čisto strani jezik (kao što su to francuski, nemački, italijanski i ruski), 

nego je odskora postao odomaćeni strani jezik, zbog svoje lake audio-vizuelne dostupnosti, pomoću 

savremenih tehnoloških dostignuća (poput satelitske i kablovske televizije i radija, kompjutera, 

interneta) i zbog svog dvojnog usvajanja, koje se odvija i van škole, delimično nalik usvajanju 

maternjeg jezika. (Prćić, 2005, str. 77) 

 

Primer ovakvog trenda može se videti na slici 1. 

 

 

Slika 1. Primer korišćenja sirovih anglicizama na Jutjubu 

 

Ono što se može reći za gejmerski jezik jeste da je neka varijanta anglosrpskog već postala 

standard u ovom sociolektu jer su pomeranjem norme zahvaćeni svi nivoi srpskog jezika. Prćić dodaje 

da „iako sve uočene tendencije nemaju podjednaku učestalost, u nekim slučajevima je anglosrpska 

‘norma’ uzela tolikog maha da se kod pojedinih (grupa) ljudi, naročito onih jezički nedovoljno 

osetljivih, smatra već potpuno prirodnom i prihvatljivom”. Još jedan citat najbolje pokazuje konfuziju 

koja trenutno postoji u gejmerskom sociolektu:  

 
Preuzimanje reči (ali i imena) iz engleskog jezika u našoj svakodnevnoj praksi vrši se po prećutnom 

principu ‘Piši kako hoćeš, čitaj kako ti odgovara, s gramatikom kako ti volja, a sa značenjem šta 

bude!’, zbog čega sve upadljivije počinje da se gubi razlika između, s jedne strane, pozajmljenica iz 

engleskog jezika koje su više ili manje integrisane u sistem srpskog jezika i, s druge strane, čisto 

engleskih reči unesenih bez obličkih promena u srpski jezik. (Prćić, 2005, str. 85) 
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Dosta je primera za to, ali jedan od najčešćih je dodavanje sufiksa, jer zbog nedovoljnog 

poznavanja jezika neki kažu farmanje, a drugi farmovanje, džanglati ili džanglovati, a u retkim 

slučajevima i kajtanje ili kajtovanje. Ovakav, „hibridni” jezik, posledica je dosta faktora. Tvrtko Prćić 

uvodi i novi, nemarni „funkcionalni stil”, u nedostatku do sada ponuđenih stilova u literaturi. Kaže da 

je taj jezik hibridna tvorevina sociolekta i svih funkcionalno raslojenih varijeteta, „u kojoj dominira 

mešavina popularnog, ćaskačko-opuštenog i publicističkog stila”. Taj stil je „najzastupljeniji jezički 

varijetet u našoj javnoj upotrebi, pre svega u mnogim štampanim i elektronskim medijima, i u govoru 

i u pisanju, a zatim svuda gde se govori i piše (a potom i jezički misli). Pod njihovim uticajem – u 

spontanom govoru, u komunikaciji putem interneta, na uličnim natpisima, na reklamnim panoima”. 

 

6. Anglicizmi 

 

Sudbinu novih anglicizama često određuju različiti lingvistički faktori, kao što su: postojanje 

ili nepostojanje adekvatnih sinonima u jeziku-primaocu, semantička diferencijacija i derivaciona 

aktivnost (da li i koliko novih reči ta jedna pozajmljenica može da zameni). U zavisnosti od društvene 

grupe, ti lingvistički faktori mogu imati manjeg ili većeg uticaja. Ovaj rad se bavi izučavanjem 

društvene podgrupe gejmera, koja je specifična po velikom broju nepotrebnih (očiglednih i sirovih) 

anglicizama. 

Kod jezika u kontaktu, često se dešava da govornici jezika-primaoca ne mogu da nađu 

ekvivalentnu reč u svom jeziku za neki nov, nepoznat koncept koji dolazi iz druge culture, pa se na taj 

način javlja potreba za novom reči, novim ekvivalentom. Preuzimanjem i pozajmljivanjem jezik-

primalac popunjava leksičku prazninu u slučajevima kada za to ne postoji drugi način. Stoga, 

usvajanje reči za nove mašine i koncepte može podrazumevati preuzimanje jedne engleske reči koja 

popunjava tu leksičku prazninu. Kod gejmera, primer za termin koji ne postoji u srpskom je 

genkovanje (ganking), koje podrazumeva iznenadni napad, sačekušu. Još jedan razlog za 

pozajmljivanje jeste želja govornika da naprave semantičku diferencijaciju između reči i različitih, ali 

sličnih koncepata proširavanjem ili sužavanjem značenja. Pored svojih osnovnih značenja, anglicizmi 

mogu izražavati različita značenja, tačnije različite nijanse značenja koje ih odvajaju od njihovih 

srpskih sinonima. Ovakva specijalizacija obavlja se kada je anglicizam već prihvaćen u srpskom. 

Savremeni anglicizmi ne označavaju uvek nove objekte ili pojmove, njihov psiholingvistički 

ili sociolingvistički značaj često ima važniju funkciju nego bogaćenje srpskog ili nekog drugog jezika, 

jer je u proteklih nekoliko decenija engleski postao jezik koji simbolizuje savremenost i novine u 

modernom i tehnički razvijenom svetu. Upotreba stranih elemenata profesionalcima u nekim 

oblastima pruža priliku da pokažu svoje sposobnosti, pa se tako korišćenje anglicizama, nažalost, 

poistovećuje sa nečijom edukacijom. Tako je i u slučaju gejmerskog sociolekta, jer se čini da veća 

upotreba anglicizama pokazuje i veće nečije znanje o određenoj igrici, ali i životu, što navodi i druge 

da i sami upotrebljavaju nepotrebne anglicizme radi pokazivanja i dokazivanja pred grupom. Dakle, to 

nije samo pitanje usvajanja novih termina, već je stvar i u tome da govornici srpskog ne nastoje uvek 

da pronađu ekvivalente za anglicizme već, naprotiv, anglicizmima daju veći status nego rečima iz 

srpskog jezika. Osim toga, želja za inovacijom ono je što utiče na dalji razvoj jezika. Da bi jezik 

ispunio svoju komunikativnu funkciju, njegova leksika mora stalno da se obnavlja. Nove reči stranog 

porekla u stanju su da povećaju izražajnost zbog svoje novine. Ekspresivnost leksičkih elemenata 

vremenom se može istrošiti kao rezultat česte upotrebe, tako da govornici stalno pokušavaju da 

osveže jezik novim terminima. To je ponajviše tačno u slučaju slengova, pa samim tim i kod gejmera. 
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7. Rezultati 

 

Istraživanje je sprovedeno analizom postavljenih objavljivanja (postova) na forumima 

vezanim za gejmere i društvenim sajtovima Jutjub, Fejsbuk i Tvič u periodu od nekoliko meseci 2018. 

godine. Kao predmet istraživanja ispitivane su skraćenice, praćeno je korišćenje anglicizama i ostalih 

pozajmljenih termina kojima se u najvećoj meri mlađe generacije služe u digitalnoj komunikaciji. 

Očekivano je da će se u toku istraživanja potvrditi da je preterano korišćenje anglicizama u srpskom 

jeziku gejmera zasnovano na principima skraćivanja reči i izraza, višeznačnosti, ekonomisanja, 

selektivnosti i kršenja ortografske norme. U većini slučajeva, ovo se pokazalo kao istinito. 

Skraćivanje reči, selektivnost u korišćenju domaćih reči i redukcija jezičke građe, kao pokazatelji 

nedovoljnog razumevanja ili želje za razumevanjem i korišćenjem srpskog jezika, samo je nekoliko 

primera promena koje se dešavaju u našem jeziku. Zbog ekonomičnosti i prepoznatljivosti, najčešce 

dolazi do skraćivanja reči; primeri su uglavnom vezani za specifične igrice (LoL, WoW), ali ima i 

termina koji označavaju neke akcije (AFK, FPS, NPC, OMW, RPG i drugi). U samom jeziku gejmera 

primetna je pojava sve više sirovih anglicizama. Kao pozajmljenice neprilagođene sistemu pisanja u 

srpskom jeziku, sirovi anglicizmi su veoma opasni po naš jezik (npr. bounty – anglicizam koji je 

semantički i pragmatički integrisan i znači da je jednom od igrača ucenjena glava, ali na ortografskom 

planu nije i ne može u takvom obliku biti integrisan). Tvrtko Prćić u pomenutoj knjizi Engleski u 

srpskom primećuje da „nije sasvim jasno da li se izgovaraju u engleskom originalu, ili prilagođeno 

srpskom jeziku, ili nekom englesko-srpskom mešavinom”. 

 

8. Zaključak 

 

Cilj ovog rada bio je da ukaže na preterano korišćenje anglicizama u gejmerskoj podkulturi, 

a kroz tu društvenu podgrupu i potvrdi tendencije korišćenja neprilagođenih, nepotrebnih i nepravilnih 

anglicizama u srpskom jeziku uopšte. Analizom korpusa utvrđeno je da se veliki procenat gejmerskih 

anglicizama malo ili skoro uopšte nije prilagodio srpskom jeziku, ni semantički ni formalno, pa 

samim tim njihov status još uvek nije određen. Sa druge strane, pozajmljivanje novih reči nije nova 

pojava i sasvim je normalna kada treba opisati neku novu pojavu ili stvar. Priliv anglicizama u srpski 

jezik konstantan je i ponekad anglicizmi mogu doprineti boljem razumevanju sa strancima, ali i 

obogatiti naš jezik. Međutim, kao i u životu, i u jeziku treba biti pažljiv prilikom odabira šta se i kada 

pozajmljuje, pa preterano korišćenje anglicizama može dovesti do toga da osim korišćenja stranih reči 

za koje imamo već odomaćene ili domaće reči, počnemo da koristimo i fraze prevedene sa engleskog 

ili, najzad, fraze na engleskom, zanemarujući pritom srpsku gramatiku i pravopis. 

Nesumnjivo je da digitalni mediji vrše veliki uticaj na to kako i šta gejmeri govore. Najveći 

uticaj nesumnjivo imaju društvene mreže, putem kojih se deli sadržaj koji je primamljiv i koji 

potencijalno donosi profit. S tim u vezi, nastale su i nove profesije koje se oslanjaju na ovakvo 

izveštavanje (jutjuberi, blogeri, influenseri, tvičeri). Ovaj rad je imao za cilj da ukaže na važnost 

medijske pismenosti u digitalnom dobu, kao i da podstakne debatu o donedavno marginalizovanoj, ali 

sve uticajnijoj društvenoj podgrupi gejmera, kao i njihovom svesnom i podsvesnom uticaju na 

komunikaciju putem interneta, ali i van njega. Takođe, pronađeni primeri anglicizama pokazuju 

izuzetno veliki uticaj engleskog jezika na srpski. Način na koji (ni)su adaptirani u srpski jezik je ono 

što je zabrinjavajuće i što će se najverovatnije u budućnosti pokazati kao izazov. 
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THE EFFECT OF DIGITAL MEDIA ON THE SERBIAN GAMER LANGUAGE 

 

Summary 

 

The lexicon of the Serbian language is enriched by loanwords on one side and threatened by them to 

it on the other. Using the means of contrastive analysis and contact linguistics, this research considers 

the influence of English to the Serbian gamer language. The research was conducted by analyzing the 

language in the videos from the most famous and the most popular pages in Serbian about gaming on 

social networks YouTube, Twitter and Facebook as well as by interviewing several local gamers. In 

addition to anglicisms, examples of domestic forms with imported content, which Tvrtko Prćić called 

millennial bug syndrome, were collected. This status use of anglicisms has for the effect the fact 

gamers have increasingly started using a language that is not completely Serbian. This paper was 

aimed at highlighting the importance of media literacy in the digital age, as well as to encourage 

debate about the recently marginalized but increasingly influential social subgroup of gamers. Also, 

the examples found in anglicisms show a very great influence of English in Serbian. The way in 

which they are (not) adapted into the Serbian language is what is troubling and which will most likely 

prove to be a challenge in the future. It can be concluded that this trend by means of social networks 

affects the entire Serbian language. 

Key words: Contrastive analysis, contact linguistics, anglicisms, millennium bug syndrome, Anglo-

Serbian.
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КОГНИТИВНИ ПРИСТУП НАСТАВИ ТВОРБЕ РЕЧИ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 

(НА ПРИМЕРУ ОБРАДЕ СЛАГАЊА (КОМПОЗИЦИЈЕ)) 

 

 
Когнитивна теорија јавила се 70-их година прошлог века као реакција на бихејвиоризам. За 

разлику од бихејвиориста који занемарују учениково мишљење и активност, когнитивисти у 

први план стављају активност ученика и интеракцију између старог и новог градива. Циљ 

когнитивне теорије је да од ученика створи индивидуу која мисли, анализира, изграђује своје 

мишљење и заузима критички став. И док је у европским школама ова теорија одавно 

развијена, у нашим школама се граматика још увек предаје на традиционалан начин. Годинама 

бројни методичари указују на недостатке традиционалне наставе и залажу се за примену 

иновативних модела савремених наставних теорија. У разматрање је узета конкретна језичка 

област (творба речи). У раду је дат и сценарио за час обраде наставне јединице Слагање. 

Примарни циљ овог рада јесте да допринесе искорењивању традиционалне наставе и 

развијању когнитивне теорије како би учениково мишљење дошло до изражаја на часу.  

 

Кључне речи: слагање, творба речи, наставни планови и програми, образовни стандарди 

постигнућа ученика, средњошколски уџбеници, традиционална настава, савремена настава, 

когнитивни приступ настави граматике, средња школа. 

 

 

1. Увод 

 

О недостацима традиционалне наставе писали су многи методичари (Илић, 

2006; Јањић, 2008; 2015а; 2015б; Ковачевић, 2007; Маринковић, 1994; Митић, 2014; 

Николић, 1992). Анализирајући поменуту литературу, закључили смо да се 

традиционалној настави највише замера догматско-репродуктивни карактер. У 

традиционалној настави је потиснута самосталност ученика, па је он принуђен да буде 

у положају објекта проучавања, односно да усваја готова знања из излагања наставника 

или из уџбеника, те да то памти или репродукује. Традиционалну наставу карактерише 

фронтални облик рада: смањена је активност ученика, централна фигура на часу је 

наставник, а комуникација између ученика и наставника је једносмерна. Ову наставу 

карактерише и катехетички дијалог, тј. дијалог у коме наставник пита, а ученик 

репродукује научено. Мотивација за учење у традиционалној настави је спољна (оцене, 

похвале, казне). Ученик ретко проверава да ли је нешто добро урадио или схватио, а 

наставник не врши увид у постигнуте резултате. Ученик често учи оно што му је 

наметнуто. Наметнуто учење потискује вољу и изазива непријатна осећања. У таквој 

ситуацији ученик учи из бојазни. 

У студији Креативни рад у настави граматике М. Ковачевић наводи следеће 

недостатке ове наставе:  
 

[П]ревелико инсистирање на формалним знањима; оптерећеност граматизирањем, тј. 

сувопарним учењем граматичких правила, чиме се занемарује значењска и функционална 

страна језика; занемаривање личног искуства ученика и улоге језика његове средине у 

савладавању граматичких садржаја; превелико инсистирање на развоју меморије, на уштрб 

развоја способности мишљења и стварања. (2007, стр. 385) 
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На основу анализе горепоменуте литературе можемо закључити да се 

когнитивна теорија јавља као реакција на традиционалну наставу (бихејвиоризам). За 

разлику од бихејвиориста који занемарују учениково мишљење и активност, 

когнитивисти у први план стављају активност ученика и интеракцију између старог и 

новог градива. Когнитивном теоријом је превазиђен бихејвиоризам и њоме су 

утемељене психолошке поставке савремене наставе. У књизи Наставно дизајнирање 

часова српског језика М. Јањић и А. Новаковић издвајају следећа полазишта ове 

теорије:  

 
Сазнање проистиче из активности ученика (који мора да учествује у процесу сазнања); Процес 

учења је заснован на личном искуству ученика и надовезује се на његова претходна искуства; 

Интерација међу ученицима у групном раду даје најбоље резултате у процесу учења; Учење је 

процес у коме знање има динамичну структуру јер је у сталном настајању, допуњавању и 

усавршавању; Процес учења мора бити активан и подједнако важан као и резултат – знање по 

себи. (2015, стр. 26) 

 

Свој допринос когнитивној теорији дао је и В. Матхеус (Matthews) који истиче 

следеће: „Образовање треба усмерити на ученика а не на наставника.” [наш превод]
1
 

 

Анализирајући горепоменуту литературу, дошли смо до закључка да се у 

савременој настави ученику одређене (језичке) појаве не објашњавају, већ их он сам 

уочава, схвата и образлаже. Практично, ученик добија истраживачке задатке и 

сарадничке императиве уз помоћ којих анализира нове језичке појаве, сагледава 

њихове особине, присећа се, гради стратегије учења и све то му помаже да конструише 

нова знања. Љ. Келемен у студији Развијање креативних способности даровитих у 

настави језика пише: „Стваралаштво ученика у језику треба да буде плод њихових 

самосталних сазнајних напора и активности.” (2011, стр. 307) Са њом је сагласна С. 

Мирков која истиче: „Учење се схвата као изграђивање знања. Ученик је конструктор, 

а не само прималац знања.” (2005, стр. 29) 

Велики утицај у процесу учења имају ученикове мисли, ставови и уверења. 

Његова интересовања, искуства и способности су у средишту пажње.
2
 Према 

схватањима когнитивиста, ученик и наставник замењују улоге на часу. Иако наставник 

није централна фигура, његова улога је тежа. М. Јањић и А. Новаковић пишу: 

„Наставник добија значајнију и тежу улогу од предавања, а то је да организује процес 

учења и води ученике у процесу само(сталног)сазнања.” (2015, стр. 25) Са њима је 

сагласна и Љ. Келемен која истиче следеће: „Наставник не сме дозволити да 

самосталност ученика буде препуштена самој себи, већ је мора припремати, 

подстакнути, усмеравати и усклађивати.” (2011, стр. 307) Џ. Ервин (Erwin) пише: 

„Наставници управљају простором, временом, материјалима, и менталним, физичким и 

емотивним стањима појединаца, партнера, малих и великих група. Успешни 

наставници морају бити успешни менаџери.” [наш превод]
3
 

Анализирајући горепоменуту литературу, закључили смо да је циљ когнитивне 

теорије да од ученика створи индивидуу која мисли, анализира, изграђује своје 

                                                           
1
  “Еducation should be child directed not teacher directed.” (2003, p. 57) 

2
  Упоредити ово са Еrtmer & Newby (1993); Jањић (2008).  

3
 “Teachers manage the learning space, time, materials, and the mental, physical and emotional states of 

individuals, partners, small groups and large groups. Effective teachers must be effective managers.” (2004, p. 

5) 
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мишљење и заузима критички став. По овој теорији, резултати учења су дугорочна 

меморија и продукција нових знања и умења. 

Док је у европским школама ова теорија одавно развијена, у нашим школама 

граматика се још увек предаје на традиционалан начин. Часови обраде наставних 

јединица из граматике своде се на диктирање дефиниција и навођење 

репрезентативних примера. За потребе овог рада у разматрање је узета творба речи, 

одн. наставна јединица из области творбе речи: Слагање. За потребе овог рада нећемо 

разматрати целокупну творбу речи, јер се њоме бавила Г. Штасни (2008) у својој 

докторској дисертацији Творба речи у настави српског језика. 

Циљ овог рада је да допринесе искорењивању традиционалне наставе и развоју 

когнитивне теорије  и у нашим школама како би учениково мишљење дошло до 

изражаја на часу. Когнитивни приступ настави творбе речи показаћемо на примеру 

обраде Слагања (Композиције) у средњој школи. 

 

2. Слагање у лингвистичкој литератури 

 

Најпре да се подсетимо лингвистичких истраживања која се тичу слагања. Овај 

творбени процес није прецизно дефинисан у лингвистичкој литератури. М. Стевановић 

под сложеним речима подразумева оне речи „које су постале срастањем двеју или 

више посебних речи у једну. Одређеније казано: сложенице су речи које су постале 

срастањем појединих реченичних делова или и целих реченица састављених од 

најмање две речи” (1986, стр. 399). Аутор класификује сложенице на следећи начин: 

сложенице према синтаксичком односу њихових делова (напоредне, одредбене, 

допунске), прилошке, заменичке, бројне, глаголске сложенице, сложенице са 

префиксима, придеви и прилози сложени с префиксима, придевске и прилошке 

сложенице с речцом нај- и речцом не-, именице сложене с одричном речцом не-, 

сложени глаголи, сложене скраћенице (1986, стр. 409–452). Из ове класификације јасно 

можемо видети да аутор под слагањем подразумева и префиксацију.  

Ж. Станојчић и Љ. Поповић истичу да је слагање „творба речи помоћу срастања 

двеју или више посебних речи, односно њихових корена, одн. граматичких основа у 

једну реч” (2005, стр. 133). Аутори наводе три врсте слагања: просто срастање речи, 

срастање са спојним вокалом (о/е)  и сложенице добијене од префикса и речи главних 

врста (именица, придева, глагола) (2005, стр. 133). За просто срастање речи аутори 

наводе следеће примере: даниноћ, стармали, Београд, Бањалука, сецикеса, памтивек, 

свезналица, дангубити, написати, нацртати; за срастање са спојним вокалом: 

југозапад, глувонем, рукопис, сунцокрет, гологлав, очевидац, те за сложенице добијене 

од префикса и речи главних врста: написати, договорити се, предрадник, безбрижан, 

подјезични. Из овог кратког прегледа можемо видети да аутори префиксацију третирају 

као вид слагања.  

На разлику између слагања (композиције) и префиксације међу првима је у 

србистици указивао И. Клајн. У монографији Творба речи у савременом српском језику, 

I део, Слагање и префиксација издваја четири творбена процеса: „префиксација, 

суфиксација, композиција (слагање) и конверзија (претварање)” (2002, стр. 6). 

Аутор сматра да његови претходници префиксацију посматрају као вид 

слагања, зато што префиксе изједначавају са предлозима. По њему, подударност 

између префикса и предлога је само привидна: „Префикси јесу највећим делом постали 
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од предлога и још задржавају њихов облик, али функционално представљају битно 

друкчију језички јединицу – формант, а не реч.” (2002, стр. 176–177) Са друге стране, 

аутор својим претходницима замера: 

 
[Ш]то су изједначили префиксе с предлозима само на основу облика, а нису ни покушали да 

утврде каква им је функција, тачније какав им је однос према основи којој претходе. Ако 

поставимо то питање, закључићемо да се готово увек могу разликовати две врсте односа. У 

једном делу именица с префиксом и код деноминалних придева (изведених префиксално-

суфиксалном творбом из именица) префикс задржава исто значење као и предлог, услед чега 

се твореница може мотивисати синтагмом предлог + именица. (2002, стр. 177) 

 

Аутор наводи следеће примере: поткровље (оно што је под кровом), безболан 

(који је без бола), ванземаљски (који је ван Земље), противотров (оно што делује 

против отрова). „Своју најважнију употребу, међутим, префикси имају у глаголима. 

Ту се очигледно не може говорити о мотивацији предлошком синтагмом, јер предлог + 

глагол уопште не постоји као синтагма у стандардном српском језику.” (2002, стр. 177) 

Примери су следећи: избацити, упасти, потписати (не може од непостојећег из 

бацити, у пасти, под писати). На основу свега реченог аутор закључује: „Време је да 

се наша граматика ослободи схватања из XIX века и да изричито констатује да су 

префикс и предлог два различита појма, иако су поједини (нипошто не сви) префикси 

по облику једнаки предлозима.” (2002, стр. 178) 

Поред тога што је И. Клајн јасно разграничио префиксацију и слагање, дао је и 

врло прецизну класификсацију сложених речи, тј. сложеница. Тако налазимо следећу 

класификацију: сраслице, полусложенице, именичке сложенице, придевске сложенице, 

глаголске сложенице, сложенице у осталим врстама речи (2005, стр. 211–215). У ову 

групу аутор убраја и сложено-суфиксалне творенице. Аутор је прецизно разграничио 

појмове сраслица и сложеница: „Термине сраслица, срашћавање, срасти (-стати, -

шћавати) требало би задржати за оне сложенице које се од истих саставних делова, у 

истом облику и истом поретку могу јавити и као синтагме.” (2002, стр. 28) Примери су 

следећи: благдан, Ђурђевдан, Београд, бабадевојка, даниноћ, злурад, дангубити, 

акобогда. Са друге стране, аутор је разграничио сраслице и полусложенице. За разлику 

од сраслица, полусложенице „нису једнаке синтагмама, и не би се могле јавити у 

реченици као две узастопне засебне речи” (2002, стр. 29). Примери су следећи: спомен-

дан, узор-мајка, див-јунак, темпера-боје, радијус-вектор, француско-пруски, шери-

бренди, рекла-казала, троје-четворо. 

Д. Шипка о слагању пише: „Dva su osnovna tipa tvorbenih procesa (tvorbenih 

načina): izvođenje (derivacija) i slaganje (kompozicija). U prvom slučaju udružuju se 

tvorbena osnova i tvorbena morfema, a u drugom dvije tvorbene osnove.” (1998, стр. 106) 

Аутор наводи следеће врсте слагања: „osnovačko, prefiksoidno-osnovačko, osnovačko-

sufiksoidno, prefiksoidno-sufiksoidno” (1998, стр. 106). По њему, постоје следеће врсте 

извођења: „sufiksalno, prefiksalno, prefiksalno-sufiksalno” (1998, стр. 106). Из овог 

прегледа јасно се види да је Д. Шипка пре И. Клајна префиксацију посматрао као вид 

деривације, одн. одвојено од слагања (композиције). 

Г. Штасни слагање дефинише на следећи начин: „Творбени процес спајања 

двеју речи или њихових творбених основа помоћу спојног вокала назива се слагање. 

Овако настале речи називају се сложенице” (2008, стр. 253).  
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3. Слагање у наставним плановима и програмима 

 

Са творбом речи ученици се сусрећу у шестом разреду основне школе. Наставна 

јединица о слагању (композицији) је прописана наставним програмом:  

 
Начин грађења речи: слагање. Сложенице, примери сложених речи насталих срастањем двеју 

или више речи, односно њихових творбених основа; просто срастање и срастање са спојним 

вокалом (Бео/град, пар/о/брод). Префикси: примери именица, придева и глагола насталих 

префиксацијом (праунук, превелик, научити). (НПП) 

 

Са слагањем (и творбом речи уопште) ученици се поново сусрећу у осмом 

разреду: „Основни начин творбе речи. Грађење речи. Породица речи. Начини грађења 

речи: извођење и слагање. Гласовне промене приликом извођења и слагања.” (НПП) 

Часови у осмом разреду су предвиђени за обнављање и проширивање знања стечених у 

шестом разреду. Творба речи прописана је наставним програмом за трећи разред 

средње школе. За трећи разред гимназија друштвено-језичког смера је прописана 

наставна јединица о слагању: „Основни појмови о творби сложеница” (НПП). Ова 

наставна јединица прописана је и наставним програмима за трећи разред гимназија 

општег и природно-математичког смера, као и за трећи разред средње економске, 

медицинске и електротехничке школе. Са друге стране, у наставним програмима за 

поједине средње стручне школе (аутомеханичар, аутолимар и др.) творба речи уопште 

није заступљена. 

 

4. Слагање у образовним стандардима постигнућа ученика 

 

Када је реч о стандардима за основну школу, слагање се спомиње на средњем 

нивоу.
4
 Након завршене основне школе, од ученика се очекује да „познаје основне 

начине грађења речи (извођење, слагање, комбинована творба, претварање)”  (С.J. 

3.2.4.). У стандардима за средњу школу слагање се спомиње на основном нивоу. 

Основни ниво очекује од ученика да „уме да препозна просту реч и твореницу, као и 

реч насталу извођењем, слагањем, комбинованом творбом и претварањем” (2.СЈК. 

1.1.4.). Слагање се спомиње и у стандардима средњег нивоа: „[...] познаје основне 

начине грађења речи” (2.СЈК. 2.1.4.). У стандардима напредног нивоа се не спомиње 

слагање, али се од ученика очекује да познаје све проблеме који се тичу творбе речи. 

Из спроведене анализе јасно се види да је слагању дато простора и у наставним 

плановима и програмима и у образовним стандардима постигнућа ученика. 

 

5. Слагање у средњошколским уџбеницима 

 

У уџбенику Српски језик 3 Издавачке куће Едука лекција Слагање подељена је у 

три целине: просто срастање речи, префиксација, префиксоиди и суфиксоиди. На 

самом почетку лекције дефинише се појам слагање: „спајање двеју речи или основа 

речи” (2015, стр. 22). Потом, напомиње се да слагањем настају сложенице. Након 

дефинисања, следе задаци:  

 

                                                           
4
  Стандарди су подељени у три нивоа постигнућа ученика: основни, средњи и напредни. Сваки ниво 

описује захтеве различите тежине, когнитивне комплексности и обима знања, од једноставнијих ка 

сложеним. Сваки наредни ниво подразумева да је ученик савладао знања и вештине са претходних 

нивоа. 
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Подвуци сложенице које садрже спојни вокал: двобој, тамноплав, глувонем, трећеразредни, 

пароброд, кривотворити, тридесет. (2015, стр. 23) 

 
Начини именичке сложенице чији је први део глагол у императиву, а које имају следећа 

значења: онај који немилосрдно друге искоришћава (гули кожу), пијаница (онај који испија 

чутуре), сплеткар, смутљивац (онај који мути воду). (2015, стр. 23) 

 

У овом уџбенику се напомиње да се у слагање убраја и префиксација. 

Дефинише се појам префикси: „делови речи настали од предлога” (2015, стр. 23). 

Издвојени су најпродуктивнији глаголски, именички, придевски и заменички 

префикси. У уџбенику је скренута пажња на префиксе страног порекла, префиксоиде и 

суфиксоиде. Лекција Слагање завршава се табеларним приказом префикса страног 

порекла, префиксоида и суфиксоида. 

У уџбенику Граматика 3 Издавачке куће Клет у лекцији Слагање 

(Композиција) даје се следећа дефиниција овог творбеног процеса: „Начин грађења при 

којем се од двеју речи добија нова реч.” (2015, стр. 12) Дефинисанe су и сложенице: 

„речи настале слагањем” (2015, стр. 12). Велика пажња је посвећена начинима настанка 

сложеница. У оквиру лекције табеларно су приказани: сложене именице, сложени 

придеви и сложени глаголи. Лекција се завршава дефиницијом полусложеница: „када 

две речи чине јединствен појам, а свака од њих задржи свој акценат, пишу се цртицом” 

(2015, стр. 13). На самом крају дат је подсетник о начину писања именичких и 

придевских полусложеница. 

Треба споменути и Питања са маргине. У оквиру лекције Слагање 

(Композиција) налазе се следећа питања: 

 
Да ли знаш неко презиме настало по моделу императивних сложеница? Носорог је сложеница. 

Знаш ли како је настала? Да ли знаш неку заменицу, број, или непроменљиву реч насталу 

слагањем? Да ли знаш неку сложеницу која је настала срастањем три речи? (2015, стр. 12–13)  

 

На основу анализе уџбеника можемо закључити да је овај творбени процес и у 

средњошколским уџбеницима непрецизно дефинисан. Наиме, и аутори уџбеника су 

подељеног мишљења када је реч о томе да ли је префиксација вид слагања или 

деривације. Са друге стране, у Клетовом уџбенику се полусложенице разматрају у 

оквиру лекције Слагање (Композиција), а у Едукином уџбенику одвојено од лекције 

Слагање, тј. као посебна лекција.  

 

       6. Сценарио за час обраде наставне јединице Слагање у средњој школи 

 

Час почињемо игром Слагалица. Ученике делимо у три групе. Свака група 

добија папир са измешаним словима. Од добијених слова треба саставити што дужу 

реч. Правила игре су иста као и у квизу ТВ Слагалица. Очекиване речи су у вези са 

нашом наставном јединицом и то су речи: сложеница, композиција и императивна. 

Пошто је наставна јединица о слагању прописана наставним програмом за шести 

разред основне школе, руководимо се тиме да ученици имају предзнања о овом 

творбеном процесу. Након састављања речи, питамо ученике да ли могу да 

претпоставе коју наставну јединицу обрађујемо на данашњем часу. Ово питање им 

постављамо, јер желимо да повежемо старо градиво са новим. Након тога, најављујемо 

наставну јединицу и истичемо циљ часа: утврђивање и систематизовање постојећих 

знања. 
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У главном делу часа ученици добијају наставне листиће са сарадничким 

императивима:
5
 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 1. – Наставни листић за 1. групу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слика 2. – Наставни листић за 2. групу 

 

 

 

 

 

 

Слика 3. – Наставни листић за 3. групу 

 

Ученици приступају решавању задатака. Док групе решавају задатке, ми 

прилазимо сваком ученику понаособ и сугеришемо решења, тј. сваког ученика 

методички водимо ка самосазнању. Након решавања, групе саопштавају резултате, 

одн. следи дискусија. На крају главног дела часа записујемо на табли следеће 

реченице:  

 
Онај ко поседује бродове назива се _______________________________________. 

Каин је убио свог брата Авеља. За Каина кажемо да је _______________________. 

Ситничара другачије називамо ___________________________________________. 

Биљка чији је цвет савијен назива се ______________________________________. 

 

Након решавања нових задатака, од ученика тражимо да дефинишу слагање.  

                                                           
5
  Сараднички императиви су исти за све групе, али се примери разликују. За потребе овог рада не дајемо 

све задатке. 

1. Заокружи слово испред речи која је настала слагањем: 

а) листић б) млада в) прочитати г) веронаука 

2. Подвуци сложенице које су настале срастањем: глувонем, пароброд, 

дангубити, Иванград, црвенкапа. 

3. У следећем низу прецртај оне речи које нису настале слагањем: 

Београд, неодољив, кривотворити, сувозач, права 

4. Уоквири оне сложенице које садрже спојни вокал: троскок, смрдибуба, 

висококалоричан, рукоположити 

 

 

1. Заокружи слово испред речи која је настала слагањем: 

а) крвожедан б) добро в) несрећан г) професорка 

2. Подвуци сложенице које су настале срастањем: земљорадник, чуваркућа, 

рођендан, троугао, нископродуктиван 

3. У следећем низу прецртај оне речи које нису настале слагањем: 

лепота, потписати, дерикожа, громогласан, ходајући компјутер 

4. Уоквири оне сложенице које садрже спојни вокал: харамбаша, бабарога, 

носорог, краткосилазни, вадичеп 

 

1. Заокружи слово испред речи која је настала слагањем: 

а) крива б) узвикнути  в) учитељица г) културноуметнички 

2. Подвуци сложенице које су настале срастањем: бледожут, руководити, 

злопатити се, гастарбајтер, бабадевојка 

3. У следећем низу прецртај оне речи које нису настале слагањем: 

надреализам, простосрдачан, водораван, певачица, Мила 

4. Уоквири оне сложенице које садрже спојни вокал: вртиреп, стонога, 

богоугодан, миропомазати, палидрвце 
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На самом крају главног дела часа ученицима задајемо домаћи: Прочитај првих 

педесет страна омиљеног романа и извуци све речи добијене слагањем. 

У завршном делу часа треба проверити стечена знања ученика. Предлажемо 

проверу знања кроз кратак квиз.
6
 

 

 

 

 

 

 

Слика 4. – Квиз питања 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5. – Изглед табле 

 

 

7. Закључак 

 

Спроведена анализа је показала да је наставна јединица о слагању прописана 

наставним планом и програмом и за основну и за средњу школу. Међутим, на основу 

анализе наставних програма можемо закључити да је приступ слагању сувише 

традиционалан (застарео). Наиме, састављачи програма нису разграничили слагање и 

префиксацију, о чему посебно сведочи наставни програм за шести разред основне 

школе. Пошто је у модерној лингвистици направљена разлика између ова два творбена 

процеса, предлажемо да се и у програмима направи разлика.  

Приступ слагању и у средњошколским уџбеницима је делимично 

традиционалан, о чему сведочи Едукин уџбеник. Не само да није решено питање 

префиксације, већ се и префикси непрецизно дефинишу као делови речи који су 

настали од предлога. Са друге стране, питање префиксације је веома успешно решено у 

Клетовом уџбенику.  

Остављајући по страни питање префиксације, лекција о слагању је исправније 

тумачена у Клетовом уџбенику. Дефиниције су прецизније. Са друге стране, оба 

издавача су посветила пажњу дидактичко-методичком обликовању уџбеника. Наша 

замерка се односи на апаратуру мотивације која је изостала у Едукином уџбенику. У 

Клетовом уџбенику се на почетку лекције даје само једна реченица која треба да 

мотивише ученике за даљи рад. Као изванредна мотивација може послужити језичка 

                                                           
6
  За потребе овог рада дајемо само део квиза.  

1. Избаци уљеза: четвороугао, војноисторијски, богохулити, скочимиш, 

ватросталан 

2. Пронађи именицу која нема спојни вокал: акобогда, вероучитељ, земљотрес, 

водостај, трбосек. 

3. Заокружи слово испред сложенице која је императивна: 

а) благдан б) козорог в) мутивода г)народноослободилачки 

СЛАГАЊЕ 

Онај ко поседује бродове назива се  бродовласник. 

Каин је убио свог брата Авеља. За Каина кажемо да је братоубица. 

Ситничара другачије називамо цепидлака. 

Биљка чији је цвет савијен назива се висибаба. 
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игра, о чему сведочи наш сценарио за час. Будућим издавачима предлажемо 

коришћење језичких игара као мотивацију за даљи рад у уџбеницима.  

Апаратури визуелизације је посвећена велика пажња у уџбеницима, о чему 

сведоче табеларни прикази, Питања са маргине. Са друге стране, у Едукином 

уџбенику је огромна пажња посвећена апаратури инструкције која је видљива у 

коришћењу сарадничких императива и комуницирању ауторке и ученика. Са друге 

стране, апаратура инструкције је изостала у Клетовом уџбенику. 

Треба истаћи да Питања са маргине подстичу трагалаштво  и истраживачки дух 

код ученика. Наша замерка се односи на формулисање питања. Наиме, свако питање 

почиње са: Да ли? Да ли знаш? По нама, требало би више користити сарадничке 

императиве (Покушај да се сетиш презимена које је настало по моделу императивне 

сложенице; Објасни како је настала именица носорог и сл.). 

Проблем површне обраде наставне јединице о слагању треба решити на начин 

који налаже когнитивна теорија. Дакле, треба решити применом иновативних модела и 

система који су у сагласју са парадигмом савремене наставе.  

Наш сценарио за час показује да учење граматике не мора увек бити сувопарно 

и досадно. Применили смо иновативне моделе и системе (игровна метода, дијалошка 

метода, хеуристичка настава, проблемска настава, учење откривањем, групни рад, рад 

са текстом) и потрудили се да што боље прилагодимо дидактички оквир 

лингвистичком садржајима на часу. На тај начин смо постигли следеће резултате: 

дугорочна меморија и продукција нових знања и умења.  

За потребе овог рада фокусирали смо се на час обраде у средњој школи. 

Чињеница да средњошколци нова знања граде на бази реконструисања старог знања 

говори у прилог томе да слагању треба приступити на начин који налаже когнитивна 

теорија. 

Циљ овог рада био је да да допринос развијању когнитивне теорије у нашим 

школама. На крају нам остаје само да се надамо да смо у томе бар мало успели. 
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COGNITIVE APPROACH TO TEACHING WORD FORMATION IN HIGH SCHOOL (THE EXAMPLE 

OF TEACHING COMPOUNDING) 

 

Summary 

 

Cognitive theory emerged in the 1970s as a reaction to behaviorism. Unlike behaviorists who ignored 

the student's thinking and activity, cognitivists foreground student activities and interaction between 

the old and new material. The aim of cognitive theory is to create individuals out of students who will 

think, analyze, build their own thinking and take a critical view. While this theory has been developed 

for a long time in European schools, in our schools, grammar is still taught in the traditional way. In 

class the teacher is the dominant figure, and the student takes the role of a passive listener without 

being able to express his/her opinion. For years, many methodologists have pointed to shortcomings 

of traditional teaching and advocated for the implementation of innovative models of modern 

educational theory. The linguistic area of word formation has been taken into consideration. The 

paper also presents the plan for teaching the unit Compounding. The primary aims of this paper are to 

contribute to the eradication of the traditional way of teaching and to develop cognitive learning 

theory so that students' thinking could be fully expressed. On the other hand, this paper points out the 

importance of word formation in teaching that it should have. 

 

Key words: compounding, word formation, curricula, educational standards of students’achievement, 

high school textbooks, traditional teaching, modern teaching, cognitive approach to teaching 

grammar, high school.  
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ДЕВЕРБАТИВНИ ДЕРИВАТИ ЛЕКСЕМЕ МИСЛИТИ У СРПСКОМ И ДУМАТЬ 

У РУСКОМ ЈЕЗИКУ
1
 

 

 
У раду су представљене творбено-семантичке карактеристике глаголских именица на -ње у 

српском језику, односно на -ние у руском, насталих од лексеме мислити и њој еквивалентног 

глагола у руском језику – думать. Најпре је сагледан деривациони потенцијал датих 

глаголских лексема приликом образовања девербатива, а потом и семантичка својства самих 

изведеница. Циљ рада је да се утврди деривациони потенцијал посматраних глагола приликом 

образовања девербатива и да се покаже на који начин префиксални творбени форманти у 

језицима који се пореде модификују значења посматраних лексема у односу на мотивациону 

базу (које, притом, имају и исти завршетак). 

 

Кључне речи: глаголске именице, мислити, думать, творбени форманти, семантика, 

модификација значења, глаголски вид, српски и руски језик. 

 

 

1. Уводне напомене 
 

Предмет овог рада јесу глаголске именице у српском језику настале од глагола 

мислити, као и њима семантички еквивалентне форме у руском језику настале од 

глагола думать. Прецизније, у раду се сагледава творбени потенцијал лексема које у 

основи, односно као полазну форму имају глагол мислити, укључујући и оне глаголске 

именице чија је непосредна мотивна база, заправо, један од граматичких деривата 

наведене лексеме (попут размишљати, премишљати се и сл.), односно думать у 

руском језику. Осим тога, потребно је нагласити да је у датом раду обрађена једна 

скупина девербатива, односно оне које се у српском језику завршавају на -ње, а у 

руском на -ние. 

Циљ рада је да се најпре региструју, а потом и опишу глаголске именице чија је 

(не)посредна мотивна база посматрани глагол у српском језику, као и да се установе 

њихови преводни еквиваленти у руском, те да се сагледају семантичке особености 

датих лексема. То је значајно стога што се показало да постоје случајеви када се 

значење модификује формално различитим префиксима, али уз исти резултат 

модификације, што ћемо покушати да објаснимо. 

Корпус који је приликом истраживања коришћен обухвата махом речнике 

српског и руског језика. Реч је, наиме, о једнотомном Речнику српскога језика Матице 

српске (2011, даље ЈРМС), Речнику српскохрватскога књижевног језика у шест томова 

(даље РМС), Деривационом речнику А. Н. Тихонова (Тихонов, 2014) и електронској 

верзији Речника руског језика у четири тома Руске академије наука (даље МАС)
2
. 

                                                           
 tijana.balek@uns.ac.rs, tijana.balek@gmail.com 

1
 Рад је настао у оквиру пројекта Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка и прагматичка 

истраживања (бр. 178004), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. 
2
 На крају рада наведена је тачна приступна адреса. 
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Примери који се у тексту рада наводе преузети су искључиво из електронских корпуса 

српског (даље КССЈ), односно руског језика (даље НКРЈ), те то у тексту рада нећемо 

наглашавати. 

 

2. Општа својства глаголских именица 

 

Глаголске именице су изведене именице чија је мотивна реч глагол, а означавају 

радње, стања или збивања (Станојчић и Поповић, 1992, стр. 136). Посматране лексеме 

имају дуалистичку природу: са једне стране, поседују категоријална обележја која их 

смештају у морфолошку класу именица, док, са друге, поседују и својства која их, у 

семантичком и синтаксичком смислу, чине блиским глаголима (Штасни, 2012, стр. 

301). 

Постоје, међутим, опречна схватања у погледу типа глагола од којих се 

посматрана група именица може извести. Девербативи се у српском језику граде од 

прелазних глагола, тачније од творбене основе коју чини трпни придев на -н и -т, 

додавањем суфикса -је, када долази до јотовања, те је коначни резултат завршетак -ње
3
 

(Станојчић и Поповић, 1992, стр. 136; уп. и Skok, 1971). Уколико је пак реч о 

непрелазном глаголу, на творбену основу, која је уједно и граматичка, додају се 

наставци -ње и -ће (Станојчић и Поповић, 1992, стр. 136). Премда се девербативи 

махом граде од имперфективних (несвршених) глагола
4
, могуће је извести их и од 

глаголских лексема супротне видске садржине
5
 (Станојчић и Поповић, 1992, стр. 137; 

уп. и Белић, 1933, стр. 262–268). Прецизније, уколико је глагол свршеног вида и 

прелазан, могуће је образовати девербатив, док непрелазни глаголи свршеног вида 

образују мало атипичних примера – окошћење, зарашћење (Birtić, 2004, стр. 25). Поред 

тога, глаголске категорије попут (не)финитности, целовитости / фрагментарности, 

процесуалности и теличности јесу семантичке компоненте које имају рестриктивну, 

односно индуктивну улогу приликом деривације глаголских именица (Штасни, 2012, 

стр. 302). Са друге стране, девербативи ипак губе одређена глаголска својства, што их 

и приближава класи именица: наиме, немају категорију дијатезе, као ни маркер 

повратности – узајамно-повратну заменицу се (уп. понашати се – понашање; 

договарати се – договарање) (према Auburger, 2015 стр. 63). Осим што именују 

процесе, посматране речи могу денотирати и резултат одговарајуће радње или њен 

                                                           
3
 У питању је, заправо, више различитих суфикса који се додају на одговарајућу основу: -ње, -јење, -ење, 

-иње и -лиње (в. Babić, 1991, стр. 142; Birtić, 2004, стр. 23–24). Који ће од наведених суфикса бити 

употребљен зависи од врсте којој глагол припада, али то није у фокусу нашег рада, те се овом тематиком 

нећемо детаљније бавити. 
4
 Према Трезнеру, постоје два критеријума нормативне прихватљивости творбе девербатива од 

свршених глагола – први се састоји у томе да то није „изворни” глагол већ да је настао од друге врсте 

речи (здрав → оздравити → оздрављење); други критеријум подразумева да, уколико је реч о изворном 

глаголу, он нема истозначни несвршени видски парњак, осим оног деривираног секундарном 

имперфективизацијом (признати → признање; признавати : знати) (Trezner, 1970, стр. 51–53). Примери 

у којима се видска опозиција јасно запажа и код девербатива јесу, на пример: ограничење – 

ограничавање, издање – издавање, искључење – искључивање итд., где је несвршени члан настао 

секундарном имперфективизацијом полазног глагола (Birtić, 2004, стр. 27–28). 
5
 Бабић је такође указао на то да се глаголске именице творе од прелазних глагола, као и на чињеницу да 

су у погледу деривације посматраних именица глаголи свршеног вида знатно ограниченији (Babić, 1991, 

стр. 128).  
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чин
6
, посебно уколико мотивну базу представља перфективни глагол (Стевановић, 

1986, стр. 470).
7
 

У оквиру глаголских именица као поткласе комплексног именичког система 

могуће је направити ужу поделу, која се огледа у чињеници да ли је реч о правим или 

лексикализованим глаголским именицама – праве (најчешће припадају групи singularia 

tantum) не захтевају да сва значења полазног глаголског облика буду укључена у 

семантику девербатива, али, с друге стране, сва значења девербатива морају бити 

садржана у полазном глаголу; уколико пак тај услов није испуњен, именица се сматра 

лексикализованом (према Auburger, 2015, стр. 61). 

Будући да у овом раду посматрамо само оне лексеме које имају наставак -ње у 

српском, односно -ние у руском, а које су настале од глаголâ мислити / думать (било 

директно, било од неког њиховог префиксираног деривата), нећемо се бавити самим 

процесом деривације нити морфонолошким особеностима посматраних именица (о 

томе в. више код аутора наведених у литератури), већ искључиво модификацијом 

значења изведених лексема у односу на мотивне. Дакле, наша анализа ће прехасводно 

бити усмерена на семантичке модификације индуковане префиксалним формантима и 

њихово интерпретирање, као и на утврђивање сличности и разлика у том погледу у 

двама сродним језицима. 

 

3. Анализа корпуса 
 

Да би се оформио српски део корпуса коришћени су ЈРМС и РМС, помоћу којих 

смо дошли до следећих података: лексема мислити служи као мотивна реч за 

приближно 40 глаголских лексема
8
 деривираних различитим префиксалним 

формантима – раз-, при-, о-, из-, у-, с-, про-, по-, на- и др. (размислити : размишљати : 

размишљавати се, замислити (се) : замишљати (се) : замишљавати (се), 

поразмислити, помислити : помишљати,  домишљати се : домислити итд.).
9
 Наведени 

глаголи служе за извођење 19 глаголских именица: умишљање, размишљање, 

размишљавање, промишљање, промишљавање, смишљање, осмишљавање, осмишљење, 

премишљање, предомишљање, замишљање, измишљање, измишљавање, помишљање, 

омишљање, домишљавање, домишљање, домишљење, замишљање. Као што можемо 

запазити, многи глаголи, као и глаголске именице које су од њих изведене, имају 

проширену основу суфиксом -ва-. 

У уводном делу рада нагласили смо да ће бити анализирани деривати и руске 

еквивалентне лексеме – думать. Потребно је, међутим, скренути пажњу на чињеницу 

да у руском језику постоји глагол настао од истог прасловенског корена као и 

посматрани глагол у српском – мыслить, али деривати овог глагола неће бити предмет 

наше анализе. Са једне стране, разлог дате појаве састоји се у томе што је грађа за 

руски део корпуса ексцерпирана из Деривационог речника (в. Тихонов, 2014), у којем 

дати глагол уопште није наведен, док глагол думать јесте (као и његове изведенице) 

(в. Тихонов, 2014, стр. 181–182). Осим тога, многи девербативи лексеме мыслить су 

стилски маркирани као архаични, односно припадају високом стилу. С друге стране, у 

                                                           
6
 О томе на материјалу хрватског језика в. више код: Birtić, 2004, стр. 23–46. 

7
 Ако је у лексиколошко значење полазног облика укључена значењска компонента начина вршења 

глаголске радње (процесуалност, непрекидност, учесталост итд.), она се преноси и на именицу (према 

Auburger, 2015, стр. 60–61).   
8
 То обухвата како оне које ступају у видску опозицију тако и оне без дате могућности. Осим тога, неке 

од њих поседују варијантне рефлексивне форме, а неке не. 
9
 Регистрована је и једна суфиксална изведеница – мишљати. 
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Српскохрватско-руском речнику И. И. Толстоја (Толстой, 1970) као еквивалентне 

форме српским глаголима деривираним од мислити у руском језику наводе се као 

најпогодније решење (у највећем броју случајева, премда не у свим) они глаголи који 

имају као мотивну лексему думать.
10

 Прецизније, наведени су следећи преводни 

еквиваленти: умислити – задумать; размишљати – размышлять, обдумывать; 

смишљати – придумывать, выдумывать, надумывать; премишљати – продумывать, 

обдумывать; предомишљати се – передумывать, раздумывать; помишљати – 

думать, помышлять, задумывать, надумывать; измишљати – выдумывать, 

придумывать; домишљати се – додумываться; замишљати – задумывать, 

замышлять (Толстой, 1970, стр. 625, 500, 476, 555, 441, 435, 407, 171, 97, 135).
11

 Према 

подацима из Тихоновљевог Деривационог речника, свега шест глагола деривираних од 

думать образује девербативе на -ние: выдумать – выдумывание, задумывать – 

задумывание, обдумывать – обдумывание, передумывать – передумывание, 

придумывать – придумывание и продумывать – продумывание (Тихонов, 2014, стр. 

181–182). Услед свега наведеног, подробније ће бити анализиране следеће глаголске 

именице: размишљање, смишљање, промишљање, премишљање, измишљање и 

замишљање у српском језику, односно выдумывание, задумывание, обдумывание, 

передумывание, придумывание и продумывание у руском језику. 

У наставку рада представља се интерпретација начина модификовања 

семантике посматраних речи додавањем префиксалних форманата и упоређује се стање 

у датом погледу у српском и руском језику. Речи које сматрамо централним и 

неутралним лексемама за означавање когнитивних радњи у језицима који се пореде 

свакако су мишљење ← мислити и дума [мышление] ← думать [мыслить]
12

. Наведене 

глаголске именице представљају резултат когнитивне активности, тачније процеса 

означеног глаголом мислити. Подразумева се да је особа претходно анализирала 

одређени проблем те у току дате активности изградила свој став у погледу разматраног 

питања. Пошто мотивне глаголске лексеме поседују несвршени вид, девербативи 

задржавају дато својство, а како нема префиксалних форманата као додатних 

конкретизатора дате активности, она је, условно речено, са семантичког аспекта, 

неспецификована у односу на друге девербативе (в. ниже). Из КССЈ ексцерпирана је 

једна реченица која, рекли бисмо, на најсликовитији начин описује посматрану 

проблематику, а која је погодна и при тумачењу осталих девербатива због просторног 

концепта с којим је повезана, уп.: (1) Ти верујеш да је то, што пролази кроз твоју 

главу, неко мишљење? Ти мора да о себи имаш неко веома високо мишљење, кад тако 

мислиш! Шта каже, „ја мислим”! 

Уп. и следеће примере који показују да се изношењем мишљења може вршити 

утицај на друге (8, 3), да више људи могу имати (делити) исто мишљење (5), да је оно 

променљиво (4), али и да је у колизији са стварношћу (7), те стога непотребно (6):  

 

                                                           
10

 Глаголске именице у датом речнику нису наведене, али се њихово значење може реконструисати 

помоћу глагола од којих су изведене. 
11

 Супротан смер превода показује нам друкчије резултате. Наиме, у Руско-српском речнику Б. 

Станковића (РСР, 2008, стр. 116, 212, 437, 533, 639, 667, 710–711) уочили смо следеће стање у погледу 

еквивалентних облика у језицима који се пореде: выдумывать – измишљати, задумывать – замишљати, 

обдумывать – размишљати / промишљати, передумывать – предомишљати се, придумывать – 

измишљати / смишљати, продумывать – промишљати / размишљати, раздумывать – размишљати / 

предомишљати се.  
12

 Премда овога пута лексеме од дате основе не разматрамо. 
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(2) Тврдити да рушевине нису чисте, то је мишљење будала! (3) Учитељ не прикри своје 

мишљење. (4) О Цезару бисмо имали друго мишљење да је Версенгеторикс написао своје 

коментаре. (5) Мрзим пароброде, а мислим да моје мишљење деле и сви веслачи. (6) Зато што 

је све мишљење и из њега све знање на овом свету из вишка времена и досаде дошло. (7) У 

сваком случају, мишљење и реално су инкомпатибилни. (8) Изнео је своје мишљење на савету 

пре Вартоломејске ноћи... 

 

Када је пак реч о руском језику, ваља нагласити да се у НКРЈ лексема дума 

најчешће реализује у значењу колектива (Государственная Дума (срп. Народна 

скупштина)), али се, наравно, среће и у посматраном значењу (често у саставу израза 

думу думать). Уп. нпр.: 

 
(9) Пора обновления, начало начал, время надежд, любви, желаний, светлых дум и мечтаний. 

(10) Я пока в соседнем своём топе думы думала, припомнила вдруг, что выпускное сочинение 

писала по «Матери» Горького... (11) Нынче он думает мрачную думу о смысле депутатской 

жизни в тюремных застенках. (12) [...] пропагандист отец хмурился, озабоченный не ясной 

сыну думой. (13) Я решил, что из лояльности к организации могу это сделать; пошёл, сел в 

угол и собирался думать свои думы. (14) ― Почитай, что и не спала. С думами своими 

разговаривала. ― Лучше бы спали, чем с думами разговаривать. 

 

3.1. Замишљање – Задумывание 

 

Семантика лексема замишљање у српском и задумывание у руском језику 

модификована је префиксом за-, који, како сматра И. Клајн (2002, стр. 251–254), има 

много нијанси које се могу различито тумачити. Ипак, у споју с датим лексемама 

префикс за- остварује почетно значење, односно њиме је маркирана почетна фаза у 

вршењу когнитивног процеса мишљења. Другим речима, посматрани формант указује 

на једну од етапа сложене активности али будући да има строго ограничавајуће 

значење услед семантике лексема с којима се комбинује, из контекста често није јасан 

статус именованог процеса, тачније да ли мишљење започиње, или се означава крај 

његове почетне фазе. Замишљање и задумывание знатно су мање заступљене у 

електронским корпусима, него лексеме горе анализиране. Уп. следеће примере који, 

према нашем тумачењу, илуструју немогућност прецизног одређења семантичке 

модификације индуковане префиксом: 

 
(15) Супротно увреженим замишљањима како писац, углавном, само са оловком у руци... (16) 

У тим својим, да кажемо, песничким замишљањима о размножавању сценске експресије била 

је покадшто и екстремна... (17) [...] нека је сва у фантазији и замишљању, па нека је завера, 

превара и подвала, још увек је то љубав и доброта људића... 

 

Фреквенција лексеме задумывание у НКРЈ је изузетно слаба, пронађено је свега 

два примера: 

 
(18) Чтобы задать законы задумывания, скажу, что колесо содержит в себе горизонт 

возможностей наших любых способов передвижения. (19) Чем дольше работаю в режиссуре, 

тем больше становится записей ― задумывания, придумывания, вскрытия, раскрытия 

литературных ассоциаций...   
 

3.2. Измишљање – Выдумывание 

 

Форманти из- / вы- код лексеме измишљање и њој еквивалентне выдумывание 

показују свој амбигвитет – са једне стране, поседују креативно значење као резултат 

мишљења (‘доћи до каквог закључка’), док са друге могу упућивати на неистинитост 

тог закључка, односно на то да је закључивање засновано на неутемељеним 
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чињеницама те да је плод маште. Према нашем тумачењу, наведени префикси одликују 

се високом метафоризацијом просторног значења – „настати из главе, ума”
13

, али 

обавезно, како је речено, с упитном истинитошћу садржаја. Уп. примере на српском 

језику: 

 
(20) Ја лично се ужасавам кабинетског писања, измишљања ситуација. (21) Писање није 

измишљање, већ примећивање. (22) Ти доказујеш да писцу није потребно голо, пусто 

измишљање? (23) Из непроверених извора склоних измишљању сазнајемо... (24) У 

измишљању је поезија. У стварности је нема. 

Готово истоветна својства поседује и лексема выдумывание. Уп.: 
(25) Теперь же успехом пользуются, как правило, те, кто занимается в своих произведениях 

выдумыванием всякой всячины, они в почете. (26) [...] «выдумывание болезней ― феномен не 

новый, но тут мы имеем дело с целой мифической концепцией. (27) И тогда я не видел 

необходимости в рассказе, в выдумывании героя ― герой был рядом со мной, я мог 

любоваться им. (28) Литература наша сейчас занята выдумыванием советского человека. 

 

Наведени примери на језицима који се пореде јасно показују горенаведене 

карактеристике форманата који мењају значење полазне лексеме. 

 

3.3. Смишљање – Придумывание 

 

Условно бисмо могли рећи да креативно значење, али и у метафоричком смислу 

значење усмереног кретања
14

 (циљног деловања) поседује и префикс с- у речи 

смишљање (в. Клајн, 2002, стр. 280), којој у руском језику одговара лексема изведена 

другим формантом – придумывание. Наведени формант у руском језику нема 

креативно, али поседује метафоричко значење кретања / припајања. Уз то, одликује се 

семантичком компонентом кратког трајања (когнитивног) процеса, индукованог 

формантом при- (в. Шведова, 1980, т. I, стр. 368–369). Уп. нпр. 

 
(29) Главни изазов у другом случају јесте смишљање оптичког препознавања знакова. (30) [...] 

замишљање решења новог проблема, смишљање методологије и преиспитивање теоријских 

концепата... (31) Петница је право место за смишљање изгледа и структуре свемирских 

станица... 

 

Уп. и ситуацију уочену у руском језику, где се такође запажа да би многе 

лексеме деривиране од датог глагола, али са различитим морфолошким показатељима, 

лако могле бити употребљене у истом контексту:  

 
(32) Безмерно велика её фантазия в придумывании слов, фраз и образов. (33) Для 

придумывания нового названия бизнесменам, конечно, вовсе не обязательно бежать в 

агентство... (34) Сам акт самостоятельного придумывания чисел при составлении задач 

активизировал процесс оперирования с числами. 

 

За  разлику од других девербатива који су у овом раду наведени, у 

контекстуалним реализацијама лексема смишљање и придумывание, како видимо, није 

употребљен нити један конкретизатор њиховог значења, што би могло упућивати на то 

да префикс има јаку улогу у модификацији значења те да није неопходна аналитичка 

интензификација садржаја. 

 

                                                           
13

 Уп. Клајново тумачење овог префикса као метафорично кретање из уста или груди (Клајн, 2002, стр. 

255). Шведова префикс вы- такође повезује с просторним значењем, али истиче и интензитет који се 

датим формантом уводи (в. Шведова, 1980, т. I, стр. 358–359). 
14

 Које је усмерено на решавање каквог задатка, проблема и сл. 
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3.4. Размишљање – Обдумывание 

 

Попут претходно наведених форманата, изузетно развијеном метафоричношћу 

одликује се и префикс раз-, чије је једно од значења дељење, разбијање неког скупа и 

сл., а будући да логичко размишљање подразумева рашчлањивање (Клајн, 2002, стр. 

278), не изненађује што именица размишљање садржи додатне компоненте ‘неко 

време, темељно и сл.’. Уп.:  

 
(35) С таквим размишљањем већинског бошњачког народа, судбина БиХ је крајње неизвесна. 

(36) А како је Демокритос дошао до својих ставова? Посматрањем и размишљањем. (37) Били 

су потпуно обузети размишљањем о свом положају. 

 

Међутим, ако упоредимо горенаведене податке из консултованих речника, 

запажа се да глаголу од којег је дати девербатив настао у руском језику одговарају два 

– обдумывать → обдумывание и продумывать → продумывание (в. ниже). Иако на 

први поглед може деловати да је префикс об- у руском језику и раз- у српском 

немогуће довести у везу, то је ипак изводиво. Наиме, об- у руском језику садржи 

значење које би се такође могло (наравно, условно узевши) интерпретирати као 

рашчлањивање, с обзиром на компоненту усмерености на више објеката (в. Шведова, 

1980, т. I, стр. 363). У домену когнитивне интерпретације то се може разумети као 

усмереност процеса мишљења на више апстрактних чињеница/објеката у људској 

свести, што имплицира рашчлањивање ентитета који се подрвргавају анализи на мање 

делове те, уједно, усмеравање „обраде података” у више праваца. Уп.: 

 
(38) [...] я бываю сильно занята обдумыванием вышеуказанных и десятка других вопросов... 

(39) Каждый пользователь в процессе работы, в процессе поиска и обдумывания материала 

создает свои наборы ассоциативных цепочек. (40) Я же на некоторое время занялась 

обдумыванием непростой жизненной ситуации...  

 

3.5. Промишљање – Передумывание 

 

Најсличнију врсту семантичке модификације полазног значења показују 

именице премишљање у српском и передумывание у руском језику, код којих је она 

условљена формантима пре-, односно пере-. Наиме, реч је о врсти кретања с једног 

краја на други (в. Клајн, 2002, стр. 270; Шведова 1980, т. I, стр. 365), што се у нашем 

случају може интерпретирати као наизменични прелазак са једне информације на 

другу, што имплицира неодлучност и, поред тога, продужавање временског периода 

који би довео до финализације ситуације. Уп. следеће примере у језицима који се 

пореде: 

 
(41) Београд својим премишљањем и чекањем на договор председника и премијера отвара 

простор за акцију противника проширења ЕУ. (42) С тужним премишљањем одавно већ 

погледа кроз прозор: неће ли наићи ко од познатих. 

(43) А если нет, ― снова муки, передумывания, особенно в связи с натиском одного 

мирянина… (44) Осторожной, склонной к мнительности и постоянному передумыванию 

известной темы ― да; но ни в каком случае не пассивной, как у его героя. 

 

Реченични контекст описан у (41) илуструје горенаведено наше тумачење, док 

је у (42) на његову дуготрајност указано употребом адвербијала одавно и партикуле 

већ. У примерима на руском језику семантичка компонента девербатива је такође 
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конкретизована – адвербијалом снова (срп. поново) у (43) и атрибутом постоянный у 

(44). 

 

3.6. Промишљати – Продумывание 

 

Последње лексеме које овом приликом анализирамо јесу промишљање и 

продумывание, које поседују идентичан семантички садржај. Модификације које у 

њихово значење уноси префикс про- тичу се, најпре, просторне локализације. Наиме, 

одређеним појмом је „изнутра” обухваћен читав локализатор (у нашем случају је то 

појам о којем се мисли), из којег се развило значење потпуног, исцрпног и темељног 

остварења радње (в. Клајн 2002, стр. 275–276; Шведова, 1980, т. I, стр. 369), што, према 

нашем тумачењу, имплицира и компоненту дугог трајања дате когнитивне активности. 

Уп. примере на српском језику: 

 
(45) Ова сложена вишезначна игра интензивно подстиче критичко промишљање утицаја 

масовних медија... (46) Пекићево промишљање театра остаје на маргинама драмских текстова. 

(47) Залагањем за критичко промишљање прошлости супротстављао се њеној фанатизацији...  

 

Компонента дугог трајања додатно је наглашена употребом интензификатора 

интензивно у примеру (45), али и атрибутом критичко у примерима (45 и 47), у којима 

је имплицирано да одговарајући процес дуго траје како би се садржај ваљано, на 

критички начин, оценио. Уп. такође примере на руском језику: 

 
(48) Продумывание будущего наряда Марии занимало их серьезнейшим образом... (49) 

Вопрос о работе и функциях Верховного Совета ― подлежит дополнительному 

продумыванию. (50) Многое еще нуждается в продумывании и экспериментальной проверке... 

 

У примеру (48) израз серьезнейшим образом (срп. најозбиљније) може се 

тумачити као квалификатор именице продумывание којим се такође упућује на то да 

девербатив именује исцрпан, темељан (когнитивни) процес, док у (49) дата 

квалификаторска функција може бити приписана атрибуту дополнительный (срп. 

додатни). Контекстуална ситуација описана у (50) такође омогућава да се когнитивна 

радња денотирана лексемом промишљање интерпретира као исцрпна и временски 

дуготрајна. 

 

4. Закључне напомене 

    

Покушали смо у овом раду да сагледамо врсте семантичких модификација 

девербативних деривата насталих од лексеме мислити у српском, односно думать у 

руском језику. У уводним деловима рада осврнули смо се на литературу те ставове 

релевантних научника у погледу статуса глаголских именица.  

Наша анализа, премда је спроведена на малом корпусу, такође је показала да 

вид глагола од којег је одређена именица настала има битну улогу приликом 

образовања изведеница, као и да су многи глаголи, заправо, настали секундарном 

имперфективизацијом. Наиме, у раду је анализирано шест именица у српском 

(размишљање, смишљање, промишљање, премишљање, измишљање и замишљање) и 

исто толико у руском језику (выдумывание, задумывание, обдумывание, 

передумывание, придумывание и продумывание). Примећено је да не долази увек до 

поклапања префиксалних форманата који учествују у промени значења у односу на 

лексему мишљење, али да то не умањује могућност истоветног семантичког 
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интерпретирања девербатива, првенствено стога што су дати префиксални форманти 

вишезначни и одликују се високим степеном метафоризације значења. 

У оним случајевима када долази до, условно речено, потпуне коресподенције 

(„стапања”) семантике именице и префикса није потребно додатно експлицирати њену 

семантику, али када то није тако, конкретизација семантичког садржаја лако се 

постиже интензификаторима и/или квалификаторима, што је карактеристично за оба 

поређена језика. 
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DEVERBATIVE NOUNS DERIVED FROM LEXEMES MISLITI IN SERBIAN AND DUMAT' IN RUSSIAN 

 

Summary 

 

The paper examines derivational potential of verbs misliti in Serbian and dumat' in Russian. Special 

attention is given to different prefixes which modify the meaning of verbs and nouns derived from 

them and analysed in the paper. Despite of the usage of different prefixes, it is possible to find 

semantic relations between the words derived, so we tried to explain that fact. 
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ПРИЛОГ КОНТРАСТИВНОЈ АНАЛИЗИ БИБЛИЈСКЕ ФРАЗЕОЛОГИЈЕ  

СЛОВАЧКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА
**

 

 

 
Рад представља преглед теоријских сазнања о библијској фразеологији словачког и српског 

језика. С тим у вези ауторка разматра и питање типологизације библијских фразема. Ради се о 

групи маркираних лексема, термина и симбола библијског порекла које као посебну групу 

фразема издваја могућност њиховог документовања цитатима из Светог писма. У Словачкој 

републици се одређени број фразеолога већ неколико година активно бави овом облашћу, док 

су српски лингвисти више фокусирани на фраземе са религијским компонентама и лексемама 

са сакралним значењем. Упоређивањем њихових теоријских разматрања, циљ рада је понудити 

преглед владајућих ставова о овој групи фразема. Примећивањем најчешћих проблема којима 

су се словачки и српски фразеолози до сада посветили, као и упозоравањем на одређене 

разлике у процесу фразеологизације библијских слика и тема у ова два језика, рад има за циљ 

да укаже на значај и потребу истраживања ове проблематике. 

 

Кључне речи: словачки језик, српски језик, фразеологија, библијски фраземи, констрастивна 

анализа, Библија, религија. 
 

1. Увод 

 

 

Са Библијом живи становништво Европе већ више од дванаест векова и њен 

утицај на народе и њихове језике можемо пратити у разним животним сферама. 

 

Осим што су важан део духовне концепције културе народа и чине део њиховог 

идентитета, за Словаке су хришћанска религија и њена Света књига, Библија, у 

прошлости одиграле значајну улогу не само током формирања књижевног језика, већ 

су за део припадника овог народа представљале највећи ослонац у временима 

угроженог опстанка. Чињеница је да је Словацима током селидбе на простор „Доње 

земље” најчешћи сапутник на путу у нови дом била управо Библија – духовно благо, 

које им је помагало да одрже своју евангеличку веру, матерњи језик и словачки 

идентитет (Hnilica, 1998, str. 89). По доласку на „Доњу земљу” где су се населили, 

затекли су друге народе са чијим припадницима су започели суживот који траје до 

данас. Најснажније је на њих утицао српски народ са којим имају најинтензивније 

контакте и данас. Већина Словака је на овим просторима и до данас успела да очува 

своју припадност словачкој националној заједници са свим културним традицијама и 

језиком и то у великој мери захваљујући вери и црквеним традицијама (Hnilica, 1998).  
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Хришћанска религија је у знатној мери утицала и на српски народ. Језик 

Библије је одиграо значајну улогу приликом формирања књижевног језика српског 

народа који већинским делом припада православној вероисповести. Православље је 

код Срба „више од других форми хришћанства попримило национално обележје” 

(Петровић, 1997, стр. 7), а утицај религије, као и традицијa Српске православне цркве 

примећујемо не само у оквиру профаних свакодневних практика припадника српског 

народа, већ и њиховог језика, књижевности и културе. 

 

Међутим, велики утицај ове књиге не одликује само прошла времена. Као 

„Књига над књигама” Библија и данас утиче на животе људи, језике и књижевности 

многих народа, и данас представља књижевну, лингвистичку и културолошку базу из 

које се црпи у различитим контекстима на глобалном нивоу (Matoľáková, 2014). Иако 

су многи библизми изгубили свој првобитни смисао и прешли из религијске сфере у 

профану комуникацију, библијске слике представљају саставни део лексичког фонда 

свих модерних језика, а алузије на Библију су присутне у свакодневном културном 

контексту. Ове тврдње доказује и фразеолошки материјал како словачког, тако и 

српског језика. 

 

С обзиром да фразеологија представља извор за реконструисање језичке слике 

света и да се кроз њу одражава и материјална и духовна култура једног народа, те 

сведочи о ситуацији у којој се њени говорници налазе (Мршевић Радовић, 2008, стр. 

V–VI), изучавање библијске фразеологије словачког и српског језика може указати не 

само на веровања, духовну културу и вредности на којима су Словаци и Срби 

заснивали и заснивају свој живот, већ и на везу, односно на сличности и разлике 

између религијског и језичког феномена у ова два језика. 

 

2. Предмет рада, циљ и методологија истраживања 

 

У раду се разматра проблематика библијске фразеологије, а с тим у вези и 

питање типологизације библијских фразема. Упоређивањем теоријских сазнања 

словачких и српских лингвиста, рад има за циљ да понуди преглед владајућих ставова 

о овој групи фразема, док се указивањем на одређене разлике у процесу 

фразеологизације библијских слика и тема у ова два језика наглашава значај и потреба 

њиховог истраживања. У том смислу се скреће пажња и на могућности примене 

резултата добијених констрастивним истраживањем библијске фразеологије словачког 

и српског језика. 

 

За потребе овог прегледа одабрани су радови словачких и српских фразеолога у 

којима се обраћа пажња на ову групу фразема. Примери који илуструју теоријске 

тврдње су ексцерпирани из фразеолошких речника, као и других релевантних 

лексикографских и лингвистичких извора, уз консултовање контролних корпуса. Ради 

боље прегледности рада, изворе не наводимо код сваке фраземе, већ се њихов 

комплетни списак налази на крају рада у одељку Извори. 

  

3. Дефинисање и типологизација библијских фразема 

 

Прву дефиницију библијских фразема је на конгресу слависта 1993. године 

представила Г. А. Лилич и презентовала их је као језичке јединице повезане с Библијом 

које карактерише семантичка целина, могућност репродуцирања, пренесено значење, 
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експресивност, а често и књишкост (Лилич, Мокиенко и Степанова, 1993, стр. 52). 

Карактеристике наведене у овој дефиницији се односе и на фраземе генерално, 

међутим, у овој групи се њихово књишко стилско обележје може сматрати споредном 

карактеристиком, јер су многи фраземи библијског порекла књишкост изгубили и не 

доживљавају се више као библијски. Њихова најважнија карактеристика је повезаност 

са њиховим извором, односно са Библијом (Stěpanova, 2009, str. 108). 

 

Библијски фраземи, дакле, представљају групу маркираних лексема, термина и 

симбола библијског порекла. Према словачкој фразеолошкој терминологији (Mlacek a 

Ďurčo, 1995, str. 16), библијска фразеологија подразумева скуп фразема који произилазе 

из Библије или другог писаног религијског хришћанског извора, док се у српској 

литератури можемо срести и са мишљењем да су то „интернационалне јединице које 

потичу из Светог писма” (Вуловић, 2015, стр. 34). Већ у самој дефиницији словачких 

лингвиста уочавамо наговештај одређене поделе, односно фраземе чији настанак је 

повезан са Светим писмом или другим религијским извором, иако још увек не постоји 

њихова комплексна карактеристика, нити класификација (Ferencová, 2016, str. 90). 

Међутим, јасно је да се у односу на извор мотивације фразема осим библијске 

фразеологије разликује и религијска и хришћанска фразеологија, на основу чега се 

издвајају библијски, религијски и хришћански фраземи.  

 

Религијска фразеологија представља скуп свих фразема који произилазе из било 

каквих религијских извора (религијске књиге, ритуали, обичаји), хришћанску чине 

фраземи који су настали под утицајем хришћанске религије повезани са хришћанским 

начином живота, црквом и њеним традицијама, док библијску фразеологију чини скуп 

фразема који произилазе директно из Библије и њихова појава се може документовати 

цитатима из Светог писма, што их разликује од хришћанских фразема (Ferencová, 2016, 

str. 90). 

 

Истраживањем фразеолошког материјала библијског порекла у последњим 

деценијама активно се бави руска фразеолошка школа која је у прошлости имала и још 

увек има највећи утицај на словачку и српску фразеологију. У Словачкој републици се 

одређени број фразеолога већ неколико година бави овом облашћу, док у Србији 

интересовање за ову групу фразема тек почиње да долази до изражаја. Српски 

лингвисти су више фокусирани на фраземе са религијским компонентама и лексемама 

са сакралним значењем, док библијски фраземи тек почињу да буду предмет њихових 

истраживања у правом смислу. Приметили смо и разлику у фокусу истраживања 

словачких и српских лингвиста. Док се српски у већој мери фокусирају на изворе, 

порекло, структуру и семантику библијских фразема, словачки лингвисти се баве 

њиховом детаљнијом класификацијом према лексичким и семантичким компонентама, 

њиховом активном употребом у комуникацији и познавањем фразеолошке мотивације. 

Ипак, забележили смо скоро идентичне ставове у вези с издвајањем библијских 

фразема као посебне групе и њихове примарне поделе на директне и индиректне.  

 

Термин библијска фразеологија, дакле, означава скуп фразема који произилазе 

из Библије, а могућност њиховог документовања цитатима из Светог писма их издваја 

као посебну групу и разликује од хришћанске и религијске фразеологије (Ferencová, 

2016).  

 

Д. Балакова примећује да су фразеолози приликом конципирања одређених 

фразеолошких речика (руског, немачког, немачко-руског, немачко-пољског) доспели 
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до закључка да део заједничког фонда библијских фразема у европским језицима није 

настао на основу директне фразе из Библије, већ процесом фразеологизације 

синтаксичке јединице, слике или теме из Библије (Baláková a Мокиенко, 2016), 

односно разликују се у зависности од тога да ли су мотивисани директно Светим 

писмом или библијским личностима, алегоријама, параболама и сл. За ову другу 

категорију фразема Х. Валтер предлаже термин „индиректни фраземи“ (Балакова, 

Вальтер и Мокиенко, 2015, стр. 16). Њихова директна повезаност са библијским 

текстом их ипак сврстава у исту групу фразема. На основу тога можемо констатовати 

да се библијски фраземи примарно деле на директне (слов. priame biblické frazémy) и 

индиректне (слов. nepriame biblické frazémy), односно посредне библијске фраземе. Ову 

поделу су прихватили и словачки и српски фразеолози. У словачкој литератури се 

можемо срести и са термином „неправи библијски фраземи“ (слов. nepravé biblické 

frazémy), односно „псеудобиблизми“ (слов. pseudobiblizmy) (Matoľáková, 2013). Ипак, 

чешћи су термини директни (слов. priame) и индиректни (слов. nepriame) библијски 

фраземи. 

 

Према Балаковој (Baláková a Мокиенко, 2016), ова подела омогућава 

разграничавање библијске фразеологије у широком схватању овог појма, односно 

омогућава разграничити јединице које су цитати из Старог и Новог закона (prach si a 

na prach sa obrátiš / ти си прах и у прах ћеш се вратити; jesť svoj chlieb v pote tváre / у 

зноју лица свог јести хлеб (крух); obetný baránok / жртвено јагње) и јединице које су 

само алузије на библијске слике или параболе, а рашириле су се захваљујући Библији и 

њеној традицији (Milosrdný Samaritán / Добри Самарићанин; starý ako Matulazem / стар 

као Метузалем; judášsky bozk / Јудин пољубац). 

 

Балакова библијске фраземе детаљније диференцира на основу њиховог односа 

ка изворном тексту (Baláková a Мокиенко 2016, str.114–115), на основу чега се 

разликују: 

 

1) речи или изрази који су у Библији примењени у свом директном смислу, док 

су у књижевним текстовима у пренесеном смислу: od Adama / од Адама и Еве, од Еве и 

Адама; zakázané ovocie / забрањено воће; oddeliť plevy od zrna (zrno od pliev), oddeliť 

kúkoľ od pšenice / одвојити (одвајати, оделити) кукољ од пшенице (жита, доброг 

зрна); 

 

2) речи или изрази који се у Библији користе и у директном и у пренесеном 

смислу: sypať si popol na hlavu / посипати се пепелом <по глави>; niesť svoj kríž / 

носити свој крст; biť sa do pŕs / бити се (бусати се, лупати се) у прса; 

 

3) речи или изрази који се у Библији не појављују као устаљене језичке 

јединице, већ су статус библијских фразема добили касније, њиховом применом у 

књижевним текстовима (према Х. Валтеру „индиректни, односно посредни библијски 

фраземи”): márnotratný syn / блудни (изгубљени, расипни, разметни) син; v Adamovom 

(Evinom) rúchu / у Адамовом костиму, у Евином костиму; Sodoma a Gomora / Содома и 

Гомора; 

 

4) речи или изрази који се и у Библији и у књижевним текстовима користе као 

устаљене језичке јединице: оko za oko, zub za zub / око за око зуб за зуб; alfa a omega / 

алфа и омега; dvojsečná zbraň, dvojsečný meč / двосекли мач. 
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Детаљније диференцирање библијских фразема се може вршити на неколико 

начина, што омогућава анализу дате проблематике са различитих аспеката. У том 

смислу се можемо срести са поделом која, између осталог, као посебну категорију 

издваја и црквене, као и опште религијско-филозофске фраземе (Matoľáková, 2013), док 

одређени лингвисти библијске фраземе диференцирају у зависности од тога да ли је 

њихов саставни део библијско име, парабола, или нека друга библијска реалија 

(Ferencová, 2006; Pavlasová, 2012).  

 

Библијски фраземи се могу анализирати и диференцирати и према пореклу. У 

том смислу се разликују интернационални библизми, као и фраземи окарактерисани 

национално-језички. Осим тога, могућа је и анализа фразема на морфосинтаксичком, 

лексичком, семантичком, као и прагматичком нивоу, као и контрастивна анализа 

заснована на теорији фразеолошке еквиваленције према којој се на основу блискости 

формалних, структурних, семантичких и других карактеристика фразема разликују 

четири типа еквиваленције: потпуна, делимична, семантичка и нулта. Иако се често 

издвајају само три врсте фразеолошке еквиваленције, у складу са потребама 

контрастивног истраживања се као посебна издваја и семантичка еквиваленција (Čagalj 

i Svítková, 2014). 

 

4. Значај изучавања библијске фразеологије 

 

С обзиром да је интерес за истраживање Библије (у лингвистици за 

истраживање њеног језика) недавно преживео период социјалног и политичког 

притиска, примећујемо неколикогодишњу паузу у њеном проучавању. Ипак, 

последњих година расте интересовање за анализу религијских елемената у 

лингвистици, пре свега у оквиру изучавања заједничког европског наследства, па се 

тако и анализа библијске фразеологије реализује у националним и наднационалним 

релацијама, односно врше се анализе у оквиру националне и контрастивне 

фразеологије. Иако се фразеолози у одређеним језицима активно баве истраживањем 

ове проблематике, чињеница је да фраземи из ове групе у европским језицима нису 

идентични, те је потребно њихово даље истраживање. Упркос веровању да су 

библијски фраземи интернационални, лингвисти све чешће тврде другачије. Сваки 

језик има сопствени говор и црте карактеристичне само за њега. Избор библијских 

тема које су основ фразема се такође разликују и у томе се огледа народна 

специфичност сваког језика (Stěpanova, 2009, str. 110). Одређени део библијских 

фразема је заједнички свим европским језицима, но неки су карактеристични за 

конкретан језик и одраз су не само његовог културног наслеђа, већ и специфичног 

лексикално-граматичког система (Stěpanova, 2009, str. 117–118). То је један од главних 

разлога зашто се као један од актуелних научних и дидактичких проблема истиче 

лексикографска интерпретација симболике Библије. Савремени лексикографи истичу 

потребу издавања „Европског речника библијских фразема” који би демонстрирао 

европску баштину Библије, те тако показао на разноликости (Baláková a Мокиенко, 

2016, str. 111). 

 

Искуство фразеолога других словенских језика указује на постојање преко 1000 

библијских фразема у руском, а преко 1300 у чешком језику (према Stěpanova, 2009). 

Укључујући и паремије, руски фразеолози су објединили око 2000 јединица (према 

Baláková a Мокиенко 2016). Иако до сада библијски фраземи словачког и српског 

језика нису обједнињени, сматрамо да се може рачунати са сличним бројем, с обзиром 

да се ради о сродним језицима из словенске језичке групе. Већ сам обим фонда 
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фразема библијског порекла указује на значај истраживања ове проблематике, а 

резултати добијени анализом библијских фразема се могу применити у више 

дисциплина. 

 

4.1. Адаптација различитих библијских слика 

 

Поређењем библијског фразеолошког материјала више језика, а захваљујући 

преводима Библије на разне језике могу се пратити специфичне разлике које се 

заснивају на другачијем схватању одређених библијских појмова, догађаја и сл. У том 

смислу библијски фраземи могу да представљају основ за утврђивање постојања или 

непостојања заједничких језичких образаца за изражавање одређених погледа на свет. 

С обзиром на заједнички хришћански основ религија Словака и Срба, сличност 

одређених елемената културе оба народа са хришћанском традицијом, као и 

типолошку блискост њихових језика, значајно је истражити колико библијских 

фразема се у ова два језика поклапа и која конфесија у којој мери утиче на језичко 

изражавање њихових носиоца, односно језичко поимање света. Поставља се питање 

шта је заједничко у културном наслеђу српског и словачког језика, које слике и теме из 

Библије су адаптиране и каква је њихова језичка реализација. 

 

Контрастивном анализом словачких и српских библијских фразема је, 

например, уочено да код Срба процес фразеологизације није захватио библијску причу 

о Јову (Књига о Јову), без обзира на позадину значења ове приче и коришћење ове 

библијске личности као симбола велике патње. Словачки фразеолошки фонд садржи 

неколико фразема који су мотивисани овом старозаветном личношћу: trpí ako Jób [пати 

као Јов/н.п.2], Jóbove rany [Јовове ране/н.п.], Jóbova trpezlivosť [Јовово стрпљење/н.п.], 

Jóbova (Jóbovská) zvesť (správa) [Јовова (Јововска) гласина (вест)/н.п.]. 

 

Занимљив је и пример мотивисан новозаветном причом о разборитом и лудом 

градитељу (Свето Јеванђеље по Матеју 7, 24–27), односно симболиком два човека од 

којих је један градио своју кућу на камену, док је то други чинио на песку. У 

словачком језику су фразеологизирани примери оба градитеља: stavať <dom> na piesku 

[градити <кућу> на песку/н.п.] и stavať dom na skale [градити кућу на стени/н.п.], док 

се у српском фразеологизирао само пример лудог: зидати куле на песку, односно 

градити (зидати) на песку.  

 

Разлику у адаптацији библијских слика илуструјемо и примером који се тиче 

божијег обећања да ће се сваком ко моли дати, да ће тај ко тражи наћи, а ко куца, томе 

ће бити отворено (Свето Јеванђеље према Матеју 7, 7–12). У словачком језику је 

фразеологизирано друго од наведених обећања: kto hľadá nájde [ко тражи наћи ће/н.п.], 

док се, према српским речницима, у овом језику наведена библијска слика није 

фразеологизирала. 

 

Иако се често можемо срести са констатацијама да је типолошка блискост 

словачког и српског језика, па тиме и поклапање језичких структура за изражавање 

истих слика директно повезана са културолошким сличностима и сличним начином 

перципирања реалности, већ на основу наведених примера можемо схватити да процес 

фразеологизације одређених слика у овим језицима није протицао на идентичан начин, 

                                                           
2
 Наш дословни превод који служи као помоћ ради лакшег сналажења за оне који не знају словачки 

језик. 
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а с обзиром да српски и словачки превод Библије не потичу из исте традиције 

(словачки превод је настао из латинског језика, односно преводом Вулгате, док је на 

српски превод утицала византијска традиција), као и да је у питању различита 

конфесионална припадност носиоца језика, иако су обе хришћанске, оправдано је 

очекивати да ће се интерпретација симболике Библије у одређеној мери разликовати.  

 

5. Применљивост резултата 

 

Обједињење, класификација и анализа фонда библијских фразема у словачком и 

српском језику може представљати базу за друга фразеолошка истраживања, као и 

пригодан материјал за конципирање лексикографских речника, односно приручника и 

уџбеника за изучавање фразеологије у школама. Резултати се могу применити и у 

наставној пракси словачког и српског језика: на часовима словачког и српског језика 

као страног, пре свега приликом изучавања културе ових језика, као и на часовима 

теорије и науке о превођењу. 

 

У складу са језичко-културним аспектом фразеологије, резултати могу да 

допринесу и образовном процесу оба језика, у смислу етичког и моралног васпитања 

ученика. Ф. Мико примећује да у пракси, пре свега приликом изучавања језика у 

образовном процесу, долази до изражаја значајна страна фразеологије која има утицај 

на развијање личности ученика, а тиче се њене моралне сфере (Miko, 1989, str. 11). С 

обзиром да фразеологија рефлектује одређено животно искуство и колективну памет 

многих генерација, сматрамо да коришћење фразема у образовном процесу, пре свега 

библијских чији je саставни део (с обзиром на њихов извор) порука општог добра и 

толеранције, може допринети формирању личности ученика и студената. Преношењем 

позитивних вредности садржаних у фраземима се на часовима могу постићи разни 

образовни циљеви (Кto do teba kameňom, ty do neho chlebom / Ко тебе каменом, ти 

њега хлебом; Miluj svojho blížneho ako seba samého / Љуби ближњега свога као себе 

самога). 

 

Значај резултата добијених истраживањем библијске фразеологије се може 

огледати не само у њиховој примени приликом реализације разних лингвистичких 

циљева, већ може да представља базу и за истраживања у осталим дисциплинама које 

се на одређени начин прожимају са истраживањем Библије (психологија, социологија, 

филозофија, културологија, етнологија, теорија превођења) и које могу допринети 

изучавању националних специфичности које се чувају у фразеолошком корпусу 

српског и словачког језика. С обзиром да је религија важан део духовне концепције 

културе, резултате добијене истраживањем библијске фразеологије би могли да 

искористе и истраживачи из области теологије или теолингвистике. 

 

6. Закључак 

 

Библијска фразеологија је јасно дефинисана како у словачком, тако и у српском 

језику. Њене границе одређује могућност документовања фразема библијским 

цитатима, без обзира на то да ли су у питању директни цитати из Светог писма или 

фраземи мотивисани библијским личностима, алегоријама или параболама. Ова 

карактеристика је уједно разликује од религијске и хришћанске фразеологије, иако се 

одређени број фразема на основу својих особина може сврстати у све три групе.  
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Више могућих типологизација библијских фразема омогућава истраживање ове 

проблематике са различитих аспеката. Неки од радова чији предмет је библијска 

фразеологија се фокусирају на њихову поделу, одређени се баве истраживањем 

познавања семантике библијских фразема, истраживањем њихове примене у 

свакодневном говору и образовном процесу, разликама у превођењу одређених 

компоненти, а можемо се срести и са контрастивним анализама чији циљ је пре свега 

структурно поређење фразема. Међутим, иако је приметан пораст интересовања за ову 

проблематику, истраживању библијске фразеологије словачког, а пре свега српског 

језика још увек није посвећена довољна пажња.  

 

С обзиром на то да су словачка и српска фразеологија у поређењу са 

истраживањима развијенијих фразеолошких школа тек на почетку свог развоја, 

фразеолози ових језика би требало да прате савремене тенденције у лингвистици, као и 

да држе корак са истраживањима осталих словенских језика (Uhláriková, 2016, str. 16). 

Истраживање библијске фразеологије словачког и српског језика би могло да 

представља допринос остварењу ових циљева. 
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CONTRIBUTION TO THE CONTRASTIVE ANALYSIS OF BIBLICAL PHRASEOLOGY  

IN SLOVAK AND SERBIAN LANGUAGE 

 

Summary 

 

The main focus in our paper is on the biblical phraseology in Slovak and Serbian language. It is a 

group of marked lexemes, terms and symbols of biblical origin, which can be documented with 

quotations from the Bible. Since the interest in Bible research (in linguistics in the study of its 

language) has recently had a period of social and political pressure, there was a few-year pause in the 

study of this issue. However, in the Slovak Republic a certain number of phraseologists have been 

actively engaged in this area of study for the past several years, while Serbian linguists are still more 
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focused on phrases with religious components and lexemes with sacred meaning. Although Biblical 

phrases are actively examined in more developed phraseological schools, their further research is 

required, since they are not identical in European languages. Considering that in the very definitions 

of the Slovak and Serbian linguists we notice a disagreement in defining this problem, we compare 

the understanding of this group of phrases with the linguists of both languages and will illustrate all 

our claims with adequate examples. Since phraseology reflects the material and spiritual culture of a 

nation and it can reconstruct the linguistic image of the world and in accordance with the contrasting 

character of our paper, the obtained results can point the similarities and differences between 

religious and linguistic phenomena in Serbian and Slovak language. 

 

Key words: Slovak language, Serbian language, Phraseology, Biblical Phrases, Religion, Comparison. 
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GOTHIC ELEMENTS AS A VEHICLE OF CRITICAL QUESTIONING IN THE 

FICTION OF EDITH WHARTON 

 

 
The main purpose of this paper is to examine the employment of the Gothic genre for critical 

questioning of social and moral standards in Edith Wharton’s short stories. After critically presenting 

the key concepts (the Gothic, American Gothic), a special emphasis is placed on the varieties of the 

Gothic genre elements and features, and their specific appropriation and modification in the short 

stories of Edith Wharton. The three short stories that are closely analyzed are The Lady’s Maid’s Bell 

(1904), The Triumph of Night (1914) and Bewitched (1925). One of the tasks of the research is to 

examine the way Edith Wharton used certain Gothic elements to express and critically question 

anxieties, fears and troubles concerned with psychological, moral and social issues of her time. 

 

Key words: American literature, Edith Wharton, Gothic, critical questioning, short stories. 

 

 

1. Introduction 

 

 

The paper deals with the Gothic elements in three Edith Wharton’s short stories with a 

special emphasis on the following elements: the double, the vampire, the setting and the 

narrator. The focus is on how and to what purpose the given elements are employed in the 

stories. The first part of the paper presents definitions of the Gothic, a variety of its features 

and American Gothic as its sub-genre. The renowned cultural and literary theorists such as 

David Punter, Fred Botting, Allan Lloyd-Smith and Marie Mulvey-Roberts are quoted in 

order to establish a valid theoretical framework for the research. The second part of the paper 

consists of the analyses of Gothic elements in three short stories written in different phases of 

Wharton’s literary career that deal with different psychological, moral and social issues, The 

Lady’s Maid’s Bell (1904), The Triumph of the Night (1914) and Bewitched (1925). The aim 

is to examine how specific tropes of Gothic fiction are employed to express different 

concerns and anxieties within the society, family and the human mind itself.    

 

2. The Gothic – Concept, Genre, Features 

 

2.1 Defining the Gothic 

   

The task of defining the Gothic has proven to be a substantially difficult one. Critics 

usually refer to the Gothic as a genre or a mode of literature that can be defined according to 

certain characteristics, yet they rarely offer any specific definitions. The root of the problem 

of defining the Gothic can be traced to the definitions of literary genre and literary mode, as 

well as to the diffusion of Gothic elements throughout literary history.     

                                                           
*
 30markom@gmail.com 
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According to Chris Bladick (Bladick, 2001, pp. 105, 159), “a literary genre is a 

recognizable and established category of written work employing such common conventions 

as will prevent readers and audiences from mistaking it for another kind,” while literary mode 

pertains to “an unspecific literary term usually designating a broad but identifiable kind of 

literary method, mood, or manner that is not tied exclusively to a particular genre”. 

The reason why the Gothic is referred to both as a genre and a mode is because its 

distinctive elements have poured into other literary genres and therefore made the task of 

defining the Gothic a particularly difficult one. For instance, Fred Botting (Botting, 1995) 

explains that the diffusion of Gothic elements makes the definition of a homogenous category 

difficult and discloses Gothic writing as a mode that exceeds genre and categories. Jerrold E. 

Hogle (2002) expresses a similar opinion, stating that the Gothic genre scattered its 

ingredients into various literary forms as, for example, short stories. Furthermore, Allan 

Lloyd-Smith (2004) states that the Gothic may include particular conventional features or that 

it can be produced in the mode of treatment, an atmosphere or mood. Both of these 

approaches to some extent correspond to the definitions of both a genre and a mode. 

Considering the Gothic elements, given how relatively constant some of them are, 

some general parameters can be specified in order to identify whether a piece of writing can 

be considered Gothic (Hogle, 2002). Punter and Byron (Punter & Byron, 2004, p. xviii) 

express the same opinion, proposing the view that “the Gothic is more to do with particular 

moments, tropes and repeated motifs” than with any single exclusive definition. Similarly, 

Fred Botting and Allain Lloyd-Smith (Botting, 1995; Lloyd-Smith, 2004) explore certain 

stock features that can help in determining characteristic Gothic traits. 

It can be concluded that the Gothic is a genre or a mode of literature that can be 

defined in terms of particular features and repeated motifs that can be found throughout 

western literary tradition.  

 

2.2 Features of Gothic Fiction 

 

 As mentioned above, certain characteristic features and elements can be identified as 

immanently Gothic. One problem in performing this task, in Botting’s view (Botting, 1995, p. 

9), could be that it is “impossible to define a fixed set of conventions”, precisely because of 

the diffusion of Gothic elements and maybe more importantly because of their 

transformations that took part in the nineteenth century. What this has led to is that critics 

have specified a large variety of Gothic features and their respective transformations 

occurring in the period of over 250 years.  

Therefore, certain aesthetic and spatial elements, stock characters and supernatural 

manifestations, as well as their respective transformations constitute the Gothic. Namely, 

Gothic relies on the effects of the sublime, horror and terror. The sublime is one of the first 

elements of early Gothic defined by Edmund Burke in his Origin of Our Ideas of the Sublime 

and Beautiful (1757). Burke makes a connection between the sublime and terror explaining 

that the sense of being overwhelmed by something greater than oneself is also accompanied 

by terror (Punter & Byron, 2004, pp. 11,12). Furthermore, terror holds characters and readers 

mostly in anxious suspense about threats to life, safety and sanity kept largely out of sight or 

in shadows, while horror confronts the characters with the gross violence with widely 

shocking consequences (Hogle, 2002, p. 3). In addition, the terrors and horrors in Gothic 

Fiction become a powerful means to reassert the values of society, virtue and propriety 

(Botting, 1995, p. 5). Furthermore, Gothic landscapes are desolate, alienating and full of 



49 

 

menace, filled with exaggerated villains and innocent victims, ancient houses, castles, 

dungeons, crypts, wild scenery and craggy mountains (Lloyd-Smith, 2004, p. 133). There are 

hidden secrets that haunt the characters, psychologically or physically within such spaces. 

These hauntings can take many forms, but they frequently assume the features of ghosts, 

specters, or monsters that rise to manifest unresolved crimes or conflicts that can no longer be 

repressed (Hogle, 2002, pp. 2,3). 

Furthermore, Gothic motifs have been transformed and displaced by different cultural 

anxieties in the nineteenth century and carried over to the twentieth and twenty-first 

centuries. Thus, terror and horror moved much closer to home, uncanny effects rather than 

sublime terrors predominated, signified by doubles, mirrors and ghosts returning from a 

greater darkness surrounding the culture. The ‘uncanny’ is explored by Sigmund Freud in his 

essay Das Unheimlich (1919) mostly by analyzing a Gothic tale, The Sandman (1817) by 

E.T.A. Hoffman (Freud, 1919). For Freud, the uncanny is deeply and internally familiar as it 

reappears to us in seemingly external, repellant, and unfamiliar forms, as well as that which is 

concealed and kept out of sight but has come to light (Hogle, 2002, p. 6). The prefix ‘un’ is 

the token of repression, a repression which generates fear and anxiety, which are, in turn, 

projected upon something or someone in the environment (Mulvey-Roberts, 2009, p. 251). 

Additionally, the double is an uncanny figure of horror that represents an internal and 

irreparable division in the individual psyche (Botting, 1995, p. 60). Moreover, psychological 

rather than supernatural forces became the prime movers in the worlds where individuals 

could be sure neither of others nor of themselves. Therefore, the Gothic became part of an 

internalized world of guilt, anxiety and despair that reflected wider anxieties which, centering 

on the individual, concerned the nature of reality and society (Botting, 1995, pp. 2-8,74). The 

eighteenth-century Gothic medieval landscapes and castles gave way to the old house: as 

both building and family line, it became site where fears and anxieties returned in the present. 

These anxieties varied according to diverse changes: political revolution, industrialization, 

urbanization and shifts in sexual and domestic organization (1995). The city, a gloomy forest 

or dark labyrinth became a site of corruption and violence, a locus of real horror; the list of 

Gothic characters grew with the addition of scientists, fathers, husbands, madmen and strange 

figures threatening the home and society (1995).  

Hence, an important aspect of the Gothic lies in its potential representation of the 

social and cultural realities it allegedly symbolizes. Jerrold E. Hogle (2002, p. 3) observes 

that the power of Gothic fiction stems from “the way it helps us address and disguise some of 

the most important desires and sources of anxiety, from the most internal and mental to the 

widely social and cultural, throughout the history of western culture since the eighteenth 

century”. The Gothic also deals with how the middle class dissociates from itself, and then 

fears, the extremes of what surrounds it, as well as with the cultural problem of gender 

distinctions (2002). Similarly, Botting (Botting, 1995, p. 3) states that uncertainties about the 

nature of power, law, society, family and sexuality dominate Gothic fiction. In this respect 

Gothic fiction is not only an interrogation of received rules and values but also an 

examination and transformation of limits produced by the society. Furthermore, “the Gothic 

often provides a voice for silent or repressed concerns and disenfranchised groups, its 

distanced parallels with reality offering implicit critiques of accepted institutions and 

behaviors” (Lloyd-Smith, 2004). 

Altogether, the Gothic offers a way of critical questioning of some crucial aspects of 

reality: social, cultural, political and psychological. Ever since its infancy, its variety of 

features and elements have been used and transformed by numerous authors to represent and 
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explore certain aspects of human nature. Additionally, some motifs and elements are 

distinctively a part of a subgenre of Gothic fiction known as American Gothic, which is 

explored in the following section. 

 

2.3 American Gothic 

 

 Rather than a simple imitation or adaptation of the European Gothicism, certain 

unique cultural pressures led Americans to the Gothic as an expression of their very different 

conditions, the major ones of them being the frontier experience, with its implied solitude and 

potential violence, the Puritan inheritance and racial issues concerning both slavery and the 

Native Americans (Lloyd-Smith, 2004). Additionally, psychological possibilities of 

Gothicism can be found in the works of prominent American writers (Lloyd-Smith, 2004).  

 Henceforth, unique American frontier experience coupled with issues of slavery and 

racism proved to be a source of horror and terror for American Gothic writers. Lloyd-Smith 

(2004, p. 28) observes that much of the early Gothic was concerned with the aesthetics of 

wildness and sublimity, an element well suited to American circumstances, with the 

wilderness replacing the unknowable and menacing castle or monastery. Therefore, the terror 

is of the land itself, its emptiness, its implacability; simply a sense of its vast, lonely, and 

possibly hostile space that informs the American Gothic (2004). Furthermore, David Mogen 

(1993, p. 22) explains that American culture is haunted ‘by the ghosts of subdued Indian 

cultures, ghosts which either induce madness or enter into our awareness in ways we cannot 

comprehend’.  

Puritanism played a large part in the shaping of American Gothic fiction. Modifying 

Melville’s remark about Hawthorne
1
, Lloyd-Smith concludes that “no deeply thinking 

American mind of the period could be free” from the Puritan inheritance and Calvinism 

(Lloyd-Smith, 2004, p. 70). Therefore, the perspectives and images of hell-fired Puritanism 

provided a great imaginative input for the American writers (2004) Moreover, horrors could 

be found in the Puritan Salem witch trials in the seventeenth century (Botting, 1995, p. 75). 

Innocent people, predominantly women, were accused of pacts with Satan and then tortured 

and hanged  (Mulvey-Roberts, 2009, p. 260). Their confessions tell of hauntings, family 

curses, conspiracies and betrayals. One of the incarnations of malignant witchcraft is an 

alluring young woman, the temptress of men who caused impotence in godly ones and used 

her sexuality to recruit the less godly (2009). The witch as sexual temptress may also be 

envisioned as the vampire, a literal or spiritual life-drinker (2009).   

The psychological possibilities of Gothicism are a major element in Charles Brockden 

Brown’s novels, developed through Poe and Hawthorne’s tales and powerfully at work in 

Henry James’s ghost stories and even his major fictions (Lloyd-Smith, 2004, p. 28). External 

forms and recognizable Gothic motifs were signs of psychological disturbance and readers 

are often left unsure whether narratives describe the disturbances or wider upheavals within 

formations of reality and normality (Botting, 1995, p. 7). Both James and Poe were a great 

influence on Wharton who as well explored the psychological aspects of the Gothic in her 

short stories. 

 

                                                           
1
 For more information see Herman Melville’s critical essay Hawthorne and His Mosses (1850), where he wrote 

of Hawthorne’s ‘Calvinistic sense of Innate Depravity and Original Sin, from whose visitations, in some shape 

or other, no deeply thinking mind is always free’ (Melville, 2010). 
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2.4 Edith Wharton and the Gothic 

 

Edith Wharton wrote numerous short stories that feature supernatural events and 

figures that have wider psychological, social and moral implications. Edith Wharton 

established herself as a literary realist and an ironic commentator on American society, and 

even in her realist novels there has been recognized a Gothic strain (Punter & Byron, 2004, p. 

171). Although Wharton’s initial aim in her stories was to simply evoke fear in her readers, 

her stories go beyond that aim and reveal her extraordinary psychological and moral insight 

(McDowell, 1970, p. 134). Moreover, Wharton’s fiction deals with moments that are crucial 

to the degree that they illuminate or critically question a familiar or moral standard (1970). 

As has also been noted by Lloyd-Smith (Lloyd-Smith, 2004, p. 100) Edith Wharton’s ghost 

stories draw upon an oppressed, buried and silenced domestic past. Additionally, McDowell 

(McDowell, 1970, p. 134) notes that phantasy in Wharton’s supernatural tales provides “a 

new perspective from which to review the mundane and the perhaps unfamiliar problems of 

human beings”.  

 

3. Gothic Elements in Edith Wharton’s Short Stories 

 

As already mentioned, Edith Wharton appropriated the Gothic genre in order to 

examine and question psychological, moral and social reality. This hypothesis is examined by 

analyzing the Gothic elements in three of Edith Wharton’s short stories: The Lady’s Maid’s 

Bell (1904), The Triumph of the Night (1914) and Bewitched (1925). The Gothic elements 

that are closely analyzed are the double, the vampire-witch, the old house and the narrator, all 

of which function as devices for examining different issues. All of the stories examine 

different fears and anxieties concerning psychological, family and social issues, some of 

which can be considered universal while others unique to America.    

 

3.1 The Double 

 

The apparition that appears in The Triumph of the Night can be identified as a double 

of Mr. Lavington, which symbolically represents the hidden and malevolent aspect of 

Lavington’s personality.  

The doubling is firstly only suggested through the discrepancy between Lavington’s 

public image and the first impression that he has on Mr. Faxon, through whose point of view 

is Lavington described. At the beginning of the story, when Faxon finds out that John 

Lavington is his host to be, it is revealed that Lavington is widely known for his money, his 

charities and his hospitality. However, upon meeting Lavington, Faxon finds it hard to fit 

Lavington’s public personality into his physical appearance and manner, failing to perform 

the feat of hospitality (Wharton, 1996, p. 108). Furthermore, on his first seeing the strange 

figure, Faxon perceives it as a man that has just come into the room and notices a great 

likeness between him and Lavington. But what strikes Faxon more than their likeness is the 

contrast in their expression – Lavington looks at Rainer with affection, while the man “turned 

on the boy a face of pale hostility” (1996, p. 109). This is the first indication that the strange 

man is, in fact, Lavington’s double, suggesting his true intentions towards his nephew. The 

double appears at two crucial moments in the story. The first one is when his nephew Rainer 

is about to sign his last will and testament but hesitates for a while, and the other one when 

Mr. Grisben suggests that Rainer should go to a ranch in order to mend his far-progressed 

tuberculosis. In both of those cases, Lavington maintains his façade of affection and care, 

never averting his gaze and smile from his nephew. However, what is ought to remain hidden 
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comes to light, and the double emerges filled with malevolence and hatred towards Rainer 

fixing him “with eyes of deadly menace” (1996, p. 116). The issue here is that of appearance 

versus reality which actually causes the fragmentation in Lavington who maintains his 

carefully constructed benevolent appearance, but only at the cost of repressing his real self. 

As the intensity of the situation grows so the repressed part of Lavington’s character tries to 

invade the physical reality and fulfill its desires. This is exemplified at the moment when 

Lavington is forced to comply with considering the idea of sending Rainer to a ranch. As 

Faxon notices, the double seems utterly tired but nevertheless becomes direr. This is reflected 

upon Lavington himself, who desperately tries to preserve a smile on his face and is “afraid 

to let it go”, but grows unutterably tired (1996, p. 117).  

It can be concluded that the strange figure in the story is, in fact, a symbol of 

Lavington’s hidden malevolent and evil nature that has both psychological and moral 

significance. Hence, Wharton uses the motif of the double to question not only the duplicity 

of human nature but also the inability of people to hide or repress their true selves.    

 

3.2 Vampire-Witch 

 

In the story Bewitched, Edith Wharton employs the motif of a vampire-witch with the 

purpose of exploring and testing cultural limits in a rural and isolated community in America. 

The central supernatural apparition is that of Ora Brand, returned from the dead, who 

stands for the cultural limits that cannot be crossed. Ora is, as in times of Puritan witch trials, 

envisioned as a sexual temptress in the form of a vampire who put a spell on Saul Rutledge, 

Mrs. Rutledge’s husband. Ora Brand embodies two social transgressions, one of which is 

extramarital relationship and the other one is incest. She and her sister are the products of an 

incestuous relationship between Sylvester Brand and his cousin, a family where all three 

women end up dead. In a community obsessed with sin transgressions must be punished and 

social limits restored. Therefore, Mrs. Rutledge reminds Deacon Hibben of the case of 

Lefferts Nash, when a stake had to be driven through his alleged mistress Hannah Cory’s 

heart. Despite Deacon’s insistence that those are forbidden things, Mrs. Rutledge passionately 

quotes a passage from Exodus which states that “thou shalt not suffer a witch to live”. Thus 

Mrs. Rutledge reinforces her stance that the only way to cure her husband is “a stake through 

the breast!” (Wharton, 1996, p. 137). The fact that all men involved eventually comply with 

Mrs. Rutledge only implies that the punishment of those who break social norms reflects the 

practices of the whole community. In the end, the reader is never sure whether the woman 

who haunts Mr. Rutledge is a vampire Ora or whether it is simply her living sister Venny 

who allegedly dies of pneumonia a day after the incident.  

Both interpretations imply the same conclusion that cultural boundaries cannot be 

crossed and the transgressors are eliminated from the society.   

 

3.3 Gothic Spaces 

 

In all three stories the main parts of the narratives take place in an old isolated house, 

which is a recurrent Gothic trope. The house in these stories operate as an active agent in the 

psychic drama between the characters. Thus, the house in The Lady’s Maid’s Bell resembles 

the isolation and repression in the Brympton family. In the case of The Triumph of the Night 

the house becomes a reflection of its owner’s character, and in Bewitched it suggests the 

psychic states and relationships of its inhabitants as well as wider communal values. 
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 Firstly, the house of The Lady’s Maid’s Bell itself resembles the atmosphere of 

isolation, repression and secrecy surrounding the Brympton family. The house is dominated 

by darkness which suggests obscurity and mystery. Upon arriving at the house, Alice notices 

that the gravel court is ‘shut in with thickets of tall black-looking shrubs’ and that ‘there were 

no lights in the windows’ making the house look gloomy (Wharton, 1996, p. 55). Even the 

repression of knowledge about Emma and her death is noticeable at the material level. The 

former room of Emma Saxon is kept locked under strict orders from Mrs. Brympton in order 

to suppress any knowledge about Emma’s existence and her mysterious death. Moreover, the 

whole corridor leading to the servant’s wing is kept in darkness, suggesting further repression 

of the secret in which Emma was evidently involved.  

Secondly, in The Triumph of the Night Mrs. Wharton places the main part of the story 

in an isolated house owned by Mr. Lavington. In this story, the house and its interior reflect 

Mr. Lavington himself and the dual aspect of his character. Immediately upon seeing the 

house, Faxon notices that its predominant part is “bulk dark, but one wing sending out a ray 

of welcome” (Wharton, 1996, p. 108). This disparity is almost immediately compared to 

Lavington, whose attempt to be welcoming is contrasted to his “dry and stilted cordiality” 

(1996, p. 108). Moreover, when Faxon retires to his room for the night he describes it as 

oddly cold and unwelcoming, despite its ingenuities of comfort. Faxon himself makes the 

connection between the place and Lavington supposing that his intense negative personality 

must have “penetrated every corner of his dwelling” (1996, p. 109). This sharp contrast 

between the dark and light parts of the house, and between comfort and unwelcoming 

coldness of Faxon’s room is highly suggestive of Lavington’s duality. The decoration of the 

house implicitly reflects Lavington’s careful construction of his outward appearance. The 

most significant part of the decoration are flowers that are present in almost every room that 

Faxon enters. He notices that “flowers were everywhere, not in senseless profusion, but 

placed with the same conscious art that he had remarked in the grouping of the blossoming 

shrubs in the hall” and makes the connection that the flowers and “their quality, selection and 

arrangement attested on someone’s part – and on whose but John Lavington’s?” (1996, p. 

109). Furthermore, two key connections are made throughout the story. The first is made later 

during dinner when Faxon reflects after observing Lavington’s behavior that the flowers are 

the joint in his armour. Here, the armour symbolizes his public appearance and the flowers 

are the tool in forging his armour. The other one is at the textual level in the story, when 

Faxon makes a remark that Lavington physical appearance is nothing like his florid 

conception of the man, referring to his public image of grandeur, generosity, hospitality and 

wealth. The word florid originates from Latin floridus where the root of the word is flor – 

meaning flower (Oxford Dictionaries, n.d.). Therefore, the careful arrangement of the flowers 

by Lavington reflects his careful construction of his appearance and public image. 

Lastly, the old, isolated house in Bewitched resembles both the spatial and social 

isolation of its inhabitants as well as wider values of the community. The house, which even 

in summer wears a mournful solitary air, is located in a remote part of New England, far 

away from any settlement. It is revealed that Orrin Bosworth “had often wondered how such 

a house had come to be built in that lonely stretch” and on Deacon Hibben’s remark that he 

never knew a place as seemed as far away from humanity he replies that “miles ain’t the only 

distance” (Wharton, 1996, pp. 127,128). Not only is the distance physical but it is also a 

metaphor of the relationship between Mr. and Mrs. Rutledge in which coldness and 

detachment prevail. A comparison can be made between the house and its immediate 

surroundings and Mrs. Rutledge’s appearance and character. Both are dominated by the color 

white which in the story stands for coldness and rigidity. Just as the house is covered in snow 
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and coldness with its white gateposts and its parlor being “bitterly cold”, so is Mrs. Rutledge 

of a white complexion, compared to a marble statue and with manners described as chill 

pleasantry (1996. p. 129). Moreover, the inscription over the mantlepiece saying The Soul 

That Sinneth Shall Die reflects the way in which the community deals with those who 

commit transgressions. The three men involved in the story, Deacon Hibben, Orrin Bosworth 

and Sylvester Brand soon join Mrs. Rutledge in her witch-hunt, and only confirm that the 

inscription pertains not only to the Rutledge’s home, but also to the wider community.  

Hence, it can be concluded that Edith Wharton uses the trope of the old house as a 

reflection and representation of her characters, relationships between them or some wider 

social values.  

  

3.4 Narrators 

 

 In the three short stories that are examined Edith Wharton utilizes narrators that are 

limited to the thoughts, perceptions and experiences of only one of the characters. It seems 

that the main field of interest for Wharton is how the supernatural events and apparitions 

seem and appear to those characters. In this way much is revealed about their psyche and 

inner conflicts initiated by the eerie occurrences. What is mutual between the main narrators 

is that they are all presented with certain knowledge that they cannot fully understand at the 

conscious level.  

 The story in The Lady’s Maid’s Bell is told by the first-person narrator who is at the 

same time the main protagonist Alice Hartley, a newly-employed maid at Brympton house. 

Alice’s narrative is surrounded with oppression and silence which she tries to uncover, the 

silence that is only breached by the appearance of a ghost. The guilty secret surrounding the 

house is that of a love triangle between Mr. and Mrs. Brympton and their friend Mr. Ranford, 

and the mysterious death of their long-serving maid Emma Saxon. It is never certain whether 

the narrator really sees Emma’s ghost or it is a mere hallucination suggesting that all 

supernatural events take place in her psychic reality. There are very suggestive connections 

between the narrator’s observations and the emergences of Emma’s ghost. Each appearance 

of the ghost is preceded by some incident regarding Mr. Ranford, whether it is his peculiar 

visitations or a fight between the spouses about him. However, the narrator fails to uncover 

the secret probably because of her own false conclusions that revolve around her mistress’ 

goodness.   

In The Triumph of the Night Edith Wharton employs a third-person narrator who is 

limited to the perspective and inner thoughts of George Faxon, thus shifting the focus to his 

inner conflicts. In his case non-involvement really represents an involvement on the side of 

the least acceptable alternative, which results in him suffering a mental breakdown caused by 

his guilt (McDowell, 1970, p. 143). Faxon is the only one who sees the apparition behind 

Lavington’s back so it is unsure, as in the case of Alice Hartley, whether what he sees is real 

or just a projection of his own psyche. As Faxon does not understand the meaning of the 

double, it only causes great anxiety in him and an impulse to run away from it. That 

eventually happens when he realizes that he is the only one to see the strange figure, but 

again fails to understand its meaning and decides to run away at the face of evil. However, 

Rainer manages to track him down through a bitter cold and Faxon, in an effort to save him, 

brings him back to the house when he will meet his death. Only at the end of the story does 

Faxon realize the result of his non-involvement and remains heavily burdened with the image 

of his blood-stained hands.  
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Similar to the previous story, in Bewitched, a third-person narrator limited to the 

observations and thoughts of Orrin Bosworth, who is one of the characters in the story, is 

utilized in order to raise the issue of the clash between rationality and irrationality and 

superstitious belief in the supernatural. Bosworth is a man whose feelings, in spite of his 

intellectual reservations, are rooted in generations of belief in witches and ghosts (McDowell, 

1970, p. 149). As he is drawn into the story of Mr. Rutledge and his dead lover, he starts to 

think, against his better judgement perhaps, that Mrs. Rutledge and others who acknowledge 

the reality of a spectral world may be right (1996). Despite being an emancipated man, 

Bosworth experiences the disturbance in his mind due to the superstitious heritage that is 

deeply rooted in some part of his consciousness and starts to question himself whether there 

is some other reality besides the rational and empiric one. As the events of the story unfold, 

so does Bosworth’s stance on the matter shifts and causes ambiguity that remains unresolved. 

On Mrs. Rutledge’s explanation that her husband is bewitched by a girl returned from the 

dead Bosworth feels “an icy chill down his spine” and “as if he were wrestling with long-

armed horrors in a dream” (Wharton, 1996, p. 130). Furthermore, despite his rationalization 

that it is the snow-light playing tricks with color and not some mysterious curse that makes 

Mr. Rutledge look like a haggard wretch, he soon questions his own rationale thinking that 

“things that the rational mind would reject without a thought seemed no longer so easy to 

dispose of” (1996). The key moment that makes his deep-rooted feelings come forth is when 

Mrs. Rutledge’s countenance and behavior evokes a memory of his aunt Cressidora 

strangling a canary-bird. Bosworth remembers the scene as having a “deep fringe of mystery, 

secrecy and rumor” that seemed “related to a great many other things below the surface of his 

thoughts” (1996). Upon leaving the Rutledge house, during the conversation with Deacon 

Hibben, who wants proof before acting, Bosworth’s mind turns back to rational thought, 

feeling relief and finding an explanation for Mr. Rutledge’s condition in his solitude and his 

brain being sick. But that does not last long, and as the two men approach the shack, the 

alleged meeting place of the witch and her victim, Bosworth realizes the limits of his 

rationality and acknowledges that “a dark mystery, too deep for thought, was being enacted” 

(1996, p. 142). The conflict in his mind is never resolved, as he never sees what or who does 

Sylvester Brand shoot in the shack. 

We may conclude that Edith Wharton uses first-person and third-person narrators to 

limit the perspective to only one character and she therefore shifts the focus to their own 

perceptions and inner conflicts, exposing and questioning issues of morality and rationality. 

   

4. Concluding Remarks 

 

 Given the above, it can be said that Edith Wharton’s short stories of the supernatural 

phenomena do not only have the aim to amuse the readers and provide them with feelings of 

fear and horror, but they also deal with a wide variety of issues concerning human beings on 

psychological, moral and social levels. Furthermore, Wharton makes use of different 

elements in order to implicitly explore and question the issues of the real world, working 

from the supernatural to the natural. Thus, supernatural figures have wider moral or social 

implications, Gothic houses become active agents in psychic dramas. Moreover, eerie events 

are presented through the observations and thoughts of single characters, exposing and 

questioning universal human issues. 
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ELEMENTI GOTIKE KAO SREDSTVO KRITIČKOG PREISPITIVANJA U PROZI IDIT VORTON 

 

Rezime 

 

Glavni cilj ovog rada je da se ispita primena gotskog žanra ka načina kritičkog preispitivanja 

psihološke stvarnosti, kao i društvenih i moralnih standarda u kratkim pričama Idit Vorton. Nakon 

predstavljanja ključnih kritičkih i teorijskih koncepata (gotika kao žanr, američka gotika), razmatra se 

raznolikost elemenata gotskog žanra i specifično prisvajanje i modifikacija gotskih motiva u kratkim 

pričama Idit Vorton. Teorijski okvir rada počiva na kritičkim uvidima savremenih kritičara gotike, 

Pantera, Botinga, Hogla, Malvi Roberstove, kao i na Frojdovoj teoriji o konceptu Das Unheimliche. 

Tri kratke koje se analiziraju su Zvono služavke njenog gospodstva (1904), Trijumf Noći (1914) i 

Začaran (1925). Jedan od glavnih zadataka istraživanja je analiza načina na koji je Idit Vorton 

koristila određene elemente gotike da izrazi i kritički preispita zabrinutosti i strahove koje se tiču 

psiholoških, moralnih i društvenih problema njenog vremena. 

 

Ključne reči: Američka književnost, Idit Vorton, gotika, kritičko preispitivanje, kratka priča. 
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POJEDINAC, MASA I MOĆ U DRAMI OROČENI ELIJASA KANETIJA
**

 

 

 
U radu se daje uvid u status pojedinca u odnosu na masu u drami Oročeni Elijasa Kanetija. Pritom se 

ispituje veza između pomenute drame i Kanetijeve antropološko-filozofske studije Masa i moć, u 

kojoj je pokušao da definiše odnos između masovnog mišljenja i struktura moći u posleratnom 

društvu. Cilj rada je da analizom centralnih ideja ove drame – nepriznavanja sopstvene smrtnosti, 

determinističkog pristupa ljudskom životu, određivanja društvenog statusa na osnovu predskazane 

dužine života i totalitarne diktature vremena koja proističe iz pomenutih fenomena – ukaže na 

kompleksan odnos pojedinca s masom, njenom moći i obrascima mišljenja. Analizi će se pristupiti 

interdisciplinarno, uz osvrt na prevashodno psihološke i sociološke teorije mase. 

Ključne reči: determinizam, distopija, masa, masovno mišljenje, moć, pojedinac, smrt. 

 

 

Uvodne napomene 

 

Masa se ne može posmatrati kao isključivo savremeni fenomen, ali je razvoj industrijskog 

društva u velikoj meri doprineo tome da teoretičari počnu intenzivnije da je proučavaju, dok su potom 

svetski ratovi predstavljali značajan momenat u istoriji čovečanstva u kome je masovnost došla do 

izrazito negativnog izražaja. Odnos mase i moći u ratnom i posleratnom periodu naročito je 

zaokupirao um teoretičara i pisca Elijasa Kanetija, koji je dolaskom nacionalsocijalista na vlast bio 

primoran da napusti Beč, u kome je do tada živeo. Promišljanja prevashodno odnosa moći i smrti, ali i 

pojedinca, mase i moći, uticala su najpre na nastanak i na prvo izvođenje Kanetijeve distopijske 

drame Oročeni 1956. godine. Premda je posvetio decenije bavljenju ovom problematikom, tek 1960. 

godine uspeo je da objavi antropološko-filozofsku studiju Masa i moć, a potom 1965. godine i kraći 

esejski pregled ideja izloženih u studiji, pod nazivom Moć i preživljavanje. 

Teorijske ideje autora i njihove književne predstave neretko se prepliću i čine celinu koju bi 

valjalo zajednički proučavati. U ovomе radu će se stoga nastojati da se uz pomoć Kanetijevih 

teorijskih tekstova o masi i moći, ali i radova drugih teoretičara koji su se bavili ovom 

problematikom, rasvetli prikaz pojedinačnog i masovnog te i moći (ne)izvesnosti smrti u drami 

Oročeni. Drama Oročeni pokazala se pogodnom za analizu ne samo time što se u njoj nazire uticaj 

Kanetijevih stavova već i svojom nesvakidašnjom strukturom. Naime, ne bi se mogla uspešno svrstati 

u tradicionalne aristotelovske drame već po formi nalikuje misaonom eksperimentu. Prizorima koji se 

prostiru kroz nepoznate prostorne i vremenske odrednice odstupa od žanrovskih konvencija tragedije i 

komedije, tvoreći svojevrsnu „modernu grotesku” (Kraft, 2009, p. 145). Filozofski aspekt drame te i 

groteskne prizore upotpunjuje naučnofantastični pristup koji je vrlo nekarakterističan za dramske 

tekstove. Elvud navodi kako je „pisanje naučnofantastične drame pomalo kao pokušaj da se beskraj 

zamisli u kutiji cigara”  (Elwood, 1976, p. vii). Usled toga se Kanetijeva drama isprva ređe izvodila, 

no u današnje vreme, kada se režiseri suočavaju s podjednako velikim izazovom priređivanja za scenu 

drama austrijskih postmodernih pisaca, čini se da se Kanetiju posvećuje sve više pažnje. Obnovljenoj 

popularnosti doprinosi svakako sveopšta aktuelnost razmišljanja o neizbežnoj moći koju vreme i smrt 
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imaju nad našim životima, ali u podjednakoj meri i to što Kaneti zauzima „postmoderni stav, pošto 

prepoznaje moć fiktivnih izvora značenja, naročito u teška i represivna vremena”
1
 (Kraft, 2009, str. 

146). Naglašavajući fiktivne izvore značenja, ukazuje na (be)smisao društvenog poretka izgrađenog 

na temeljima straha od smrti te i na značaj masovnog mišljenja za njegov opstanak. 

Kako bi se ukazalo na kompleksan odnos mase i njene moći s pojedincem, daće se najpre 

kratak pregled teorijskog okvira problematike, odnosno psiholoških i socioloških teorija mase i 

Kanetijeve studije Masa i moć, a potom će se pristupiti analizi centralnih ideja drame. 

 

Odlike mase 

 

Gistav le Bon je u studiji Psihologija gomile izrazio stav da pojedinac može biti uljudan i 

kultivisan, no da je u masi spontan i agresivan i da dela suprotno sopstvenim interesima i navikama. 

Već i samom činjenicom da je dijelom organizirane gomile silazi čovjek za više stepenica niz ljestve 

civilizacije. Izoliran, možda je bio kulturno biće, u gomili je barbar, to jest igračka nagona. U njega je 

spontanost, žestina, divljaštvo, a i zanos i junaštvo primitivnih bića. [...] Pojedinac u gomili je zrno 

pijeska među drugim zrncima pijeska kojima vjetar po miloj volji gospodari. (Le Bon, 1989, str. 42) 

Kao osnovne odlike mase, iz ovakvog njenog viđenja, proističu primitivnost i povodljivost jer 

su u masi individualni stavovi podređeni kolektivnom mentalitetu, ali i umanjeni osećaj za 

odgovornost usled anonimnosti i gubljenja individualnosti. Sigmund Frojd je u eseju Psihologija mase 

i analiza ega, slično Le Bonovoj teoriji, napomenuo da mase omogućuju da do izražaja dođu 

potisnute emocije i nagoni koji nisu uvek civilizacijski i lično opravdani (v. Freud, 1974), aludirajući 

na impulsivnost i neuračunljivost članova mase. 

Prema sociološkoj teoriji o grupnom umu, pojedinačni član gubi svoju individualnosti i 

počinje da se ponaša na isti način kao i ostali članovi grupe te se čini kao da postoji poseban grupni 

um koji funkcioniše nezavisno od načina na koji bi funkcionisali individualni umovi. Emil Dirkem je, 

na primer, govorio o kolektivnoj svesti koja bi nastala međusobnom razmenom ideja te bi um bio 

drugi naziv za (pro)tok svesti: „Totalitet verovanja i osećanja zajedničkih prosečnim članovima 

društva formira određeni sistem sa sopstvenim nezavisnim životom. Mogao bi se nazvati kolektivnom 

ili zajedničkom svešću.”   (Durkheim, 1997, pp. 38-39). Masa se u društvenom smislu može shvatiti i 

kao savremena zaluđenost masovnošću i mnoštvom: „Gradovi su puni ljudi, kuće pune stanara, hoteli 

puni gostiju, vozovi puni putnika, kafići puni mušterija, parkovi puni šetača, ordinacije poznatih 

doktora pune pacijenata, pozorišta puna gledalaca i plaže pune kupača”
2
 (Ortega y Gasset, 1932, p. 5). 

U tom pogledu se mnoštvo obično doživljava kao pozitivna stvar, no za pojedinca ipak predstavlja 

nelagodnost, budući da nema prostora za šetnju, nema raspoloživih stanova ili soba, termina kod 

doktora itd. Ortega i Gaset pritom naglašava da je neophodno da se svaki pojedinac izdvoji iz mase iz 

relativno ličnih razloga kako bi se formirala bilo kakva vrsta manjine (Ortega y Gasset, 1932, pp. 6-

7).  

Mnoštvo, ipak, prija onima koji su na vrhu hijerarhije te se postavlja pitanje vođstva mase. 

Kaneti bi bio saglasan s time da je masi, kako bi funkcionisala, potrebna neka vrsta usmerenja ili 

vođstva. Međutim, ono što navodi kao zastrašujuću karakteristiku savremenog doba je to da su vođe 

zabrinute, budući da su jednake drugima u okviru mase i da u današnje doba može preživeti ili svako 

ili niko (v. Canetti, 1984). U svojoj studiji ukazuje na shvatanje čoveka kao pojedinca koji zazire od 

drugih, ali koji, uprkos tome, jedino u masi uspeva da se oslobodi: „Čovjek se ne boji ničeg toliko 

koliko dodira nečeg nepoznatog. […] Jedino se u masi čovjek može osloboditi tog straha od dodira” 
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oppressive times” [n.p.] 
2
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spectators, and beaches full of bathers.” [n.p.] 
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(Canetti, 1984, str. 9-10). Strahu od dodira nepoznatog svedoče brojne prepreke postavljene između 

pojedinca i drugih u cilju distanciranja. Prepreke ne moraju biti radikalnog tipa već najčešće spadaju 

upravo u domen svakodnevnih društveno prihvaćenih obrazaca ponašanja. O njima, stoga, često ni ne 

razmišljamo kao o posledici straha. Primeri koje Kaneti navodi su odeća kojom želimo da zaštitimo 

telo od dodira te čak i pogleda drugih, kao i kuće u kojima stanujemo ili ograde i dvorišta iza kojih se 

skrivamo (Canetti, 1984, S. 9). No potom navodi i jednu naizgled kontradiktornu misao, naime, da se 

ovaj strah može prevazići jedino u masi. U masi ljudi nisu neprijateljski ili defanzivno nastrojeni jedni 

prema drugima, odnosno moglo bi se reći da pripadnici jedne mase čak sarađuju tako što svoje 

negativne emocije zajednički usmeravaju k opasnosti koja im preti od drugih masa ili pak pojedinaca. 

U masi se čovek oslobađa svoje individualnosti i svog straha od drugih, ali se pritom ovaj strah samo 

preuveličava i doživljava kao strah od onih koji nisu deo te iste mase. U odnosu mase s drugim 

masama i pojedincima ponajviše dolazi do izražaja njena destruktivna moć. Kaneti smatra da se moć 

mase pre ili kasnije razotkriva u svojoj osnovi kao iskonski momenat preživljavanja – poput onog 

kada se jedan nasuprot drugom nađu onaj koji je preživeo i onaj koji je na samrti ili već među 

mrtvima (Canetti, 1989, S. 31-32). Preživeti, stoga, znači posedovati moć, a odlučivati o životu i smrti 

drugih znači posedovati još veću moć. Takvu vrstu ideologije predstavlja upravo vera u predodređeni 

momenat smrti koja je zastupljena u distopijskom društvu Oročenih, što ćemo pokušati i da dokažemo 

njegovom analizom. 

 

Pojedinac, masa i moć (ne)izvesnosti smrti 

 

Drama Oročeni bavi se, u opštim crtama, problemom moći koju smrt i vreme imaju nad 

ljudima. Osnovna radnja drame, tj. ono što povezuje različite slike ili prizore, zasniva se na tome što u 

nekom nepoznatom trenutku u budućnosti, na podjednako nepoznatoj lokaciji, ljudi više nemaju 

imena koja su im nadenuli roditelji već njihovo ime čini broj godina koliko će živeti. Prilikom rođenja 

dobijaju kapsulu u kojoj je zapisan trenutak smrti i nose je oko vrata sve dok taj trenutak ne dođe, no 

drugima često ne otkrivaju svoj datum rođenja i ime jer se, usled predviđene kratkoće života, mogu 

naći u neprijatnim situacijama. U skladu s dužinom života, oni pojedinci za koje se zna da će živeti 

dugo uživaju daleko veću moć i status nego oni koji neće dugo poživeti. 

U ovakvom svetu mogu se naročito okoristiti oni koji uspešno procenjuju godine i datum 

smrti drugih te se, na primer, venčavaju ženama kojima je ostalo još samo par godina života, 

utvrđujući svoju moć iznova i iznova dok se nalaze licem u lice sa smrti koja ih zaobilazi. S druge 

strane, deca za koju je poznato da će uskoro umreti ne idu u školu i uopšte se ne vaspitavaju, odnosno 

prepuštena su sama sebi. 

 
DEČAK: Ništa ne moram. 

PEDESET: Ali kamenicama smeš da gađaš. Stojiš tako na ulici i celog dana gađaš kamenicama. 

DEČAK: Ja sve smem. 

PEDESET: Ti si najčudniji dečak kojeg sam ikada sreo. Kako se zoveš? 

DEČAK: Zovem se Deset. (Kaneti, 2006, str. 245) 

 

Dečak, za koga se zna da će živeti samo deset godina, pokazuje potpuno odsustvo 

odgovornosti za svoje postupke, budući da mu je sve dozvoljeno, a isti neodgovorni odnos prema 

životu bismo mogli primetiti i kod njegovih roditelja, kojima je svejedno kako se dečak ponaša i da li 

će uopšte nešto učiniti s kratkim vremenom koje mu je dato. U celom društvu se neguje pasivnost i 

mirno prihvatanje determinisane sudbine. 

No jednog dana se sveopšta društvena učmalost menja činom suprotstavljanja gospodina 

Pedeset kapsulanu, koji je zadužen za nadgledanje kapsula i njihovo čuvanje nakon smrti, kao i 

narodu koji reaguje tako što uzvikuje kako „huli”, „ustaje protiv zakona” i „navodi na iskušenje” 

(Kaneti, 2015, str. 257). 
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PEDESET: To nije moj trenutak! 

KAPSULAN: Varaš se! Tvoj trenutak je došao!  

[…]  

NAROD: On huli! On huli! 

KAPSULAN: Ometao si pogreb. Zakon te osuđuje na javni trenutak.  

[…] 

KAPSULAN: Zakon se ne proverava. Zakon je svetinja. 

PEDESET: Ovo je vaša velika, vaša poslednja prilika. Evo jednoga koji nikada nije verovao u svoj 

trenutak. Kada ćete ponovo imati tako retko stvorenje u svojoj sredini? (Kaneti, 2015, str. 256–258) 

 

Gospodin Pedeset odbija da bude deo mase koja slepo veruje u predodređeni momenat smrti 

te se ona pretvara u besnu rulju i svoje nezadovoljstvo usmerava k pojedincu koji se usuđuje da 

poremeti postojeći red. Ovde bismo strah od dodira o kome je Kaneti govorio mogli protumačiti 

upravo kao strah od dodira smrti, a potom i strah od kontakta s onima koji joj se sukobljavaju. Da je 

Pedeset jednostavno prihvatio svoj momenat smrti, masa bi proživela ovaj momenat kao još jedan u 

nizu momenata zadovoljstva jer ga je nadživela i upijala bi tu moć preživelog, no dešava se upravo 

suprotno od toga. Moć mase se u agoniji pretvara u destruktivnu moć, dok moć pojedinca stoji smelo 

nasuprot njoj. Osuđenošću na javni trenutak, onome ko se usudio da se suprotstavi masi okupljenoj na 

trgu, ali i masi shvaćenoj u širem smislu kao distopijskom društvu u kome je život unapred 

predodređen, treba biti uskraćeno pravo na privatnost i anonimnost, kako bi se njegova žrtva javno 

obezvredila. Istovremeno, javni trenutak bi utvrdio veru mase u poznati trenutak smrti, na šta i sam 

Pedeset ukazuje, no masa u svojoj zaslepljenosti i impulsivnosti to ne doživljava na takav način, 

odnosno ne pokazuje ni tračak sumnje u zakone već samo želi da se ova neugodna situacija napokon 

okonča. 

U događaju koji navodi gospodina Pedeset da se direktno suprotstavi narodu, ali potom i 

indirektno, samostalno otvarajući svoju kapsulu – što je inače zabranjeno – ogleda se jedan od prvih 

jasno vidljivih momenata suprotstavljanja pojedinca masi. Napomenuli smo da se celo totalitarno 

društvo budućnosti može protumačiti kao velika anonimna masa iz koje se niko ne izdvaja i koju na 

okupu drži vera u predskazanu smrt. Kapsulan naizgled igra ulogu vođe društvene mase, sprovodeći 

red i starajući se za to da ne dođe do pobune protiv uspostavljenog sistema. Društvena masa se sastoji 

od anonimnih pojedinaca, budući da su im imena skrivena, koji pokazuju umanjeni osećaj 

odgovornosti. Svakome je predodređeno da umre u njemu poznatom trenutku i celo društvo je prožeto 

isključivo ovom mišlju, no ujedno i pasivno. Barnou tvrdi da je u društvu Oročenih „život zaista u 

potpunosti lišen svoje najbitnije potpore: prepoznavanja smrti kao neprijatelja”
3
 (Barnouw, 1974, p. 

19). Nema više neprijatelja ni zločina, a jedinim zločinom postalo je upravo suprotstavljanje veri u 

momenat te Pedeset krši zakon svojom pobunom. Pritom, ne samo što je život prožet konstantnim 

razmišljanjima o momentu već je nestalo i saosećanja prema drugima. Od mase svakako ne 

očekujemo saosećanje prema pojedincu koji je na samrti, ali u trenucima kada se članovi društva 

nalaze nasamo sa svojim porodicama takođe vidimo odsustvo osećaja tuge, empatije i bilo koje vrste 

lične odgovornosti. Primer bi bio dečak Deset, ali i majka koja sahranjuje svoje sedmogodišnje dete i 

ne vidi razloga da pati jer je to bilo tako predodređeno da se desi i ništa nije mogla promeniti. 

  
PEDESET: I niste očajni? 

MLADA ŽENA: Ne. Nimalo. 

PEDESET: Zašto niste? 

MLADA ŽENA: Znala sam kad će umreti. Oduvek sam znala. 

PEDESET: Ali, onda ste bili očajni dok je još bilo u životu? 

MLADA ŽENA: Nisam. 

PEDESET: Zar vam uopšte nije bilo žao što mora tako rano da umre? 

MLADA ŽENA: Znala sam to otkako se dete rodilo. 

                                                           
3
 “Life has indeed been robbed completely of its most important sustenance: the recognition of death as the 

enemy.” [n.p.] 



61 

 

PEDESET: Jeste li želeli da učinite nešto protiv toga? 

MLADA ŽENA: Pa to se ne može. 

PEDESET: Jeste li pokušali? 

MLADA ŽENA: Nisam. Niko to ne radi. 

PEDESET: Ali, da ste vi bili prva koja je to pokušala? 

MLADA ŽENA: Ja, jedina? Ne! 

PEDESET: Nikad ne biste učinili ništa što niko drugi ne bi činio? 

MLADA ŽENA: Stidela bih se. 

PEDESET: Stidela? Zbog čega? 

MLADA ŽENA: Pokazivali bi prstom na mene. Svi bi rekli mora da je poludela. (Kaneti, 2015, str. 

250) 

 

Mlada majka ne želi da se izdvaja iz gomile i nastoji da joj ostane što bliža. Čak i kada joj se 

dešava nešto zbog čega bi u društvu koje je prethodilo društvu sadašnjice patila, lakše joj je da se 

pridržava onoga u šta svi ostali veruju. Na taj način demonstrira povodljivost i tendenciju mase da 

članove učini jednakima u mišljenju te i u delanju. U ovoj tendenciji možemo primetiti i izvesne 

paralele s religijom i Kanetijevom idejom o „nevidljivim masama”. U studiji Masa i moć opisao je 

mase ljudi ujedinjene različitim simbolima, u koje spada i religija kao masovni ujedinjivač 

čovečanstva. Savremene religije nazvao je „religijama oplakivanja” (v. Canetti, 1984), koje svoje 

članove vrlo lako transformišu u osvetničke rulje u trenucima kada nekoga ili nešto oplakuju. No, šta 

se dešava kada je smrt očekivana i njen trenutak unapred poznat? Ukoliko ne postoje zločini ni 

ubistva, nema potrebe ni za osvetom, kao ni za bilo kakvom bolnom reakcijom na smrt. Barnou 

smatra kako je „u ovoj vakuumskoj slobodi, autonomija skroz negativan koncept. […] Ne postoji 

sloboda da se sopstveni život uredi u datom vremenu jer se ljudsko vreme […] ne može meriti 

brojčano”
4
 (Barnouw, 1974, p. 15). U društvu Oročenih život se pretvara zapravo u nedostatak života, 

u puku egzistenciju, s izuzetkom onih obdarenih dugim životom. Takvom društvu čak nije ni potreban 

vođa. Iako postoji kapsulan koji jedini zna šta se nalazi u kapsulama i na taj način jedini može 

posedovati izvesnu moć, za njega ne bismo mogli reći da se, osim privilegije da barata kapsulama, 

mnogo razlikuje od ostalih. Kao i drugi članovi društva, i on je smrtan. U izvesnosti smrti su svi 

jednaki.  

Hadomi navodi kako „u egzistencijalnim utopijama, pobuna protiv sigurne smrt vodi k 

distopijskoj stvarnosti, koja se grupiše uglavnom oko sveprisutnog straha od smrti i konačnog 

prihvatanja da se samo u svesti o konačnosti životu vraća njegov značaj”
5
 (Hadomi, 1995, p. 93). U 

više navrata se napominje da je društvo prošlosti bilo društvo u kome su ljudi bili izuzetno zabrinuti, 

nezadovoljni i uplašeni od smrti. Kaneti koristi ovaj mit o prošlosti kako bi utemeljio među ljudima 

veru u to da im ovakav poredak može doneti samo sreću. Istoriju koristi kao vid „racionalizacije 

’moći’”
6
 (Farneti, 2006, p. 722), odnosno kao način da masu učini zadovoljnom i pasivnom, ali 

pritom ljudima nedostaje svest o značaju života. Vilinghem ukazuje na to da u drami, „održavajući 

ovu iluziju, društvo može da ovekoveči mit o društvenom napretku u odnosu na prethodno doba kada 

su ljudi živeli u strahu od smrti”
7
 (Willingham, 1992, p. 71). Hor, koji po tradiciji predstavlja pogled 

sa strane i glas naroda, kapsulanu nakon scene sa gospodinom Pedeset pojašnjava kako je u ovakvom 

sistemu zadovoljan i zahvalan. 

 
HOR NEJEDNAKIH: Zahvalni smo. 

KAPSULAN (zvuči kao svešteničko pojanje): Za šta ste zahvalni? (Kaneti, 2015, str. 259) 

 

                                                           
4
 “In this vacuum freedom, autonomy is an entirely negative concept. [...] There is no freedom to arrange one's 

life in the allotted time, because human time [...] cannot be measured in numerical terms.” [n.p.] 
5
 “In the existential utopias, the revolt against mors certa leads to a dystopian reality which is clustered mainly 

around the ever-present dread of death and the final resignation that only in awareness of finitude does life 

recover its significance.” [n.p.] 
6
 “the rationalization of 'power'” [n.p.] 

7
 “By perpetuating that illusion, society can perpetuate a myth of social advancement over past ages, when 

people lived in fear of death.” [n.p.] 
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Naziv hora nas navodi na to da pomislimo kako su članovi naroda nejednaki po tome što 

imaju različite trenutke smrti. Po tome grade i hijerahiju moći koja je, doduše, na krhkim nogama. 

Masa nema straha što nas podseća na Kanetijevu tvrdnju da samo u masi čovek ne poseduje strah od 

dodira drugih. No samo nekoliko scena kasnije, kada se razotkrije da su kapsule zapravo prazne, masa 

doživljava svoj iracionalni momenat, uzvikujući da joj je dosta umiranja, skačući i urlajući „sloboda” 

(Kaneti, 2015, str. 280).  

 
PRVI: Nepregledna gomila ljudi, ulice crne od ljudi, najednom dižu jednoga na ramena, a on kriči: 

’Dosta je bilo kapsula! Ta stvar nam nije potrebna! Skidaj kapsule!’ Pa razdrlji košulju i strgne 

kapsulu i baci je među ljude. Opšte klicanje. Neki se povedu za njegovim primerom, prvo muškarci, 

onda i žene, razdrlje grudi i strgnu kapsule. ’Skidaj kapsule!’ Jedan drugi skače i urla: ’Sad se više 

neće umirati! Sad će svako živeti koliko hoće! Sloboda! Sloboda! – ’Koliko ja hoću! Sloboda! 

Sloboda!’, uzvraća gomila. I mene je ponelo. Radio sam što i drugi. Imao sam osećanje da mi neko 

vodi ruku prema grudima. (Kaneti, 2006, str. 280) 

 

Ovom divljanju Kaneti nije dozvolio da se dogodi na sceni već o njemu izveštava jedan od 

likova i time se radnja distancira od njega jer čak i u pozitivnom razvoju događaja poput ovog, masa i 

dalje ostaje neukroćena. Pojedinac u masi koji pripoveda o tome šta se desilo naglašava momenat u 

kome je bio kao u transu i u kome je radio isto što i drugi – jedina razlika je što masa sada ne urliče o 

huljenju i javnom trenutku već o slobodi. Pedeset, međutim, nije siguran u svoju pobedu, ali se, ipak, 

usuđuje da zapita kapsulana o tome zašto nije reagovao kada je znao da su kapsule prazne: 

 
PEDESET: Među kakvim ste ljudima to živeli? 

KAPSULAN: Među zadovoljnim ljudima. Među ljudima koji se ne plaše. (Kaneti, 2006, str. 282) 

 

Ispostavlja se da je to bila svesna odluka da masu drži u zabludi kako bi se ostvario ideal 

naizgled utopijskog društva u kome ne postoji strah od nepoznatog u vidu smrti. Barnou nam po 

pitanju završetku drame ukazuje na to da nam „nije ponuđena nada – osim te da je Pedeset preživeo 

svoj eksperiment – već veoma precizan i detaljan zapis toga kako prihvatanje smrti uništava sav život 

vredan življenja”
8
 (Barnouw, 1974, p. 23). No čini se da se moć ipak nalazi u pojedincu – u ovom 

slučaju gospodinu Pedeset – koji svojom hrabrošću ili možda drskošću uspeva da preokrene masu i da 

utuvi drugačiju ideju u grupni um, ideju o neizvesnosti. Pedeset predstavlja istinskog vođu, onog koji 

usmerava razmišljanja mase i koji ima moć da ukaže na pitanja života i smrti. On, ipak, ostaje 

istovremeno i njen deo koji će zajedno sa njom živeti ili umreti. Naposletku se izgleda nameće 

jednostavna pouka da pojedinac i masa ne mogu biti sušte suprotnosti te da ne treba zanemariti moć 

sumnje u tzv. izvesnosti. 

 

Zaključak 

 

Cilj rada bio je da ukaže na to kako se razvija odnos pojedinačnog i masovnog, prevashodno 

na primeru odnosa gospodina Pedeset i distopijskog društva u kome živi, a potom i da istraži na koji 

način se manifestuje moć u drami. Analiza je pokazala da društvo u drami Oročeni poseduje brojne 

odlike mase koje se ističu i u teorijama mase: nedostatak odgovornosti članova mase za svoja dela, 

neuračunljivost, protivljenje hijerarhijskim promenama te i povodljivost. Masu na okupu drži 

zajednička zabluda o unapred predodređenom momentu smrti, za koji se ispostavlja da je služio tome 

da se masovno prevaziđe strah od neizvesne budućnosti. Pojedinac Pedeset svojim izdvajanjem iz 

mase i suprotstavljenjem uvreženom mišljenju utiče na promene u obrascima mišljenja i ponašanja 

mase, no u skladu s Kanetijevim pesimizmom da je u današnje doba moguće istinski izdvojiti se, 

utapa se u njenu neizvesnu budućnost. Moć svakako ne poseduje vođa – ni kapsulan ni Pedeset koji 

                                                           
8
 “We are not offered hope - other than that Fifty has survived his experiment - but a very precise and detailed 

documentation of how the acceptance of death destroys all life that is worth living.“ [n.p.] 
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uspeva da preusmeri masu – već se nazire u mogućnosti vere i sumnje u opšte prihvaćene narative, 

koji se ovde zasnivaju na strahu od (ne)izvesnosti smrti. No u širem kontekstu drame, imajući u vidu 

da je nastala po završetku Drugog svetskog rata, drama dobija i konkretniju društvenu kritiku da s 

upotrebom moći i usmeravanjem masa treba biti obazriv te Pedeset neodlučno korača u posledice 

svoje pobune. 
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INDIVIDUAL, CROWD AND POWER IN THE PLAY THE NUMBERED BY ELIAS CANETTI 

 

Summary 

 

The paper gives insight into the position of the individual versus the crowd in the play The Numbered 

by Elias Canetti. It examines the connection between the play and Canetti's anthropological and 

philosophical study Crowds and Power, in which he attempted to define the relationship between 
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crowd thinking and power structures in the postwar Europe. The aim of the paper is to analyse the 

central ideas of the play: the denial of one's own mortality, the deterministic approach to human life, 

the defining of one's social status based on the predicted life longevity and the totalitarian dictatorship 

of time which is a result of all that as well as to reveal the complex status and relationship of the 

individual to the crowd, its power and its thought patterns. The analysis is interdisciplinary and is 

primarily based on psychological and sociological crowd theories. The analysis shows that the crowd 

demonstrates a lack of responsibility and free thought. The individual Fifty rebels and redirects the 

dystopian society towards a renewed fear of death, exposing the true power as the power of belief and 

doubt in the established narratives. 

Key words: crowd, crowd thinking, death, determinism, dystopia, individual, power. 
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INDIVIDUALNOST I MASOVNOST U DOBA KOGNITIVNOG KAPITALIZMA 

 

 
Kako bi opisali suvremeno vrijeme razvoja kapitalizma i njegova utjecaja, pojedini se autori bave 

hipotezom tzv. kognitivnog kapitalizma. Njihovim radom postignut je značajan cilj time što je 

pomaknuta epistemološka barijera kako bi došlo do promjene u paradigmi mišljenja. Hipoteza 

kognitivnog kapitalizma je kompleksna i višeslojna a može se istraživati iz različitih perspektiva. 

Temelji se na promjeni načina na koji kapital supsumira ljudski rad. Za razliku od tzv. industrijske 

faze kapitalizma u kojoj se eksploatirao živi rad radnika za nadnicu, kognitivni kapitalizam je 

zainteresiran za eksploataciju kognitivnih ljudskih funkcija ali također i onih emotivnih te 

spiritualnih. Dobre strane ovog procesa su mogućnosti koje ima pojedinac glede kreativnog 

samoostvarenja unutar radnog procesa, razvijanja individualnosti (npr. free software movement). S 

druge strane, postmoderna je masa u službi razvoja neoliberalne hegemonije te unutar konteksta 

kognitivnog kapitalizma ima sasvim novu ulogu. 

Ključne riječi: profesionalni identiteti, kognitivni kapitalizam, znanje, free software, sloboda, 

kreativnost, kvantifikacija, multituda, masa, neoliberalizam. 

 

 

1. Promjene profesionalnih identiteta u kognitivnoj fazi kapitalizma 
 

Jedan je od izazova današnjice, gotovo svim znanstvenim disciplinama, prisutnost 

nevjerojatne širine socijalnih fenomena teško prevodivih u sustav konceptualnih pitanja 

kojima bi se prikazalo širu i općenitiju sliku društvenih mutacija. Dinamika je tehnoloških 

promjena toliko ubrzana da procesi rada s njome povezani vrlo brzo zastarijevaju. Sama 

podjela rada postaje sve zamršenijom dok je prosječnom radniku gotovo nemoguće pratiti 

totalitet spomenute dinamike. Jedan dio stručnjaka koji se bavi ili je u doticaju s novim 

tehnologijama
151

 predviđa budućnost do 2025. godine u kojoj će automatizacija značajno 

utjecati na pad zaposlenosti, promjenu vrsta zanimanja i povećanje sve većeg jaza između 

onih koji žive u izobilju naspram onih koji nemaju sredstava za namirenje osnovnih životnih 

potreba. Dio ipak očekuje kako nove tehnologije neće smanjiti broj radnih mjesta već dapače, 

njihov će se broj povećati jer ljudska će inovativnost stvoriti nova radna mjesta, nove oblike 

proizvodnje s time i načine kako zaraditi za život (Nikolić, 2014, str. 26).
2
 Na tom zapravo 

                                                           
 hana.lencovic@gmail.com 

1
 Pod novim tehnologijama podrazumijeva se npr. nanotehnologiju, biotehnologiju, informacijsko-

komunikacijsku tehnologiju, robotiku, primijenjenu znanost o spoznaji, humteh (projektiranje i inženjerstvo 

čovjeka kao temeljno novu tehnologiju) i njihove raznovrsne kombinacije, itd. 

2
 Predviđaju se npr. sljedeća zanimanja koja će biti tražena: digitalni arhitekt koji dizajnira virtualne građevine, 

kućni pomagači ili pomoćnici koji se brinu o starijim osobama, projektanti ili proizvođači funkcionalnih 

dijelova tijela za sportaše i vojnike, stručnjaci za projektiranje i izradu vrlo sitnih nano implantanata, vertikalni 

farmeri koji se brinu o usjevima koji se sade vertikalno kako bi se uštedio prostor, osoba koja uklanja podatke 

koji vam više nisu potrebni, broker koji upravlja vašim viškom vremena i mijenja ih za usluge ili robu, stručnjak 

za brendiranje, osobni apotekar koji savjetuje niz alternativnih terapija, haptički programer koji razvija 

tehnologiju dodira za primjenu kod raznih proizvoda, itd. Može se reći i kako su najugroženiji kvalificirani 

radnici kao i oni sa srednjom stručnom spremom pod uvjetom ako se neprestano ne usavršavaju kroz oblik 

neformalnog ili informalnog obrazovanja.  
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suprotnom predviđanju, moglo bi se reći, počiva pokušaj teoretizacije krize fordističkog 

modela kapitalističke proizvodnje ka tzv. kognitivnom modelu. 

Profesionalni se identitet radnika vrlo često upotrebljavan kao primarni označitelj 

klasne pripadnosti. No, on sam ima daleko važnije značenje nego li je to isključivo 

birokratska ili akademska činjenica. On sugerira i na pojedinačni položaj u društvu te 

omogućava razvijanje sposobnosti identifikacije sa sebi sličnima (klasnu svijest) putem koje 

se formiraju udruženja i organizacije koje zastupaju interese pojedine skupine. Istovremeno, 

osim povezivanja, riječ je i o podjeli, jer štiteći svoje interese isključuju se ostali pripadnici 

od npr. mogućnosti školovanja, prava pristupa, itd. (naravno, isključivalo se i prema drugim 

kriterijima, npr. žene te druge rase itd.).  

Razvitak je pak koherentnog profesionalnog identiteta proces neprestanog napora. 

Izazovi statusu quo profesionalnim skupinama ne dolaze samo zbog smjene moći između 

grupa već i zbog promjene u tehnologiji. Ona omogućava promjene u radnom procesu ali i 

dovodi u pitanje vještine i kvalifikacije na kojima se sam profesionalni identitet temelji. 

Posljednjih desetljeća, svjedoci smo transformacija tradicionalnih profesionalnih identiteta 

pogotovo u vezi s razvojem informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija. Nekoliko 

ključnih faza može se identificirati u tom restrukturiranju. Prva je kompjuterizacija započeta 

nakon Drugog svjetskog rata ugradnjom kompjutorskih tehnologija u banke, sveučilišta, 

vlade, industriju s kontroliranim procesima, itd. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća, nakon 

izuma silikonskog čipa, cijene su uvelike pale te su računala postala značajno manja i brža. 

Od tada, pa sve do danas, kompjuterizacija se širi u svim pravcima. U ranim 80-im 

predstavlja se IBM-ovo osobno računalo a usvojenje je standardnog Microsoftova softvera 

ubrzalo proces suočavanja radnika sa zamjenom standardnih strojeva s onim s ekranom i s 

tastaturom.
3
 Glavne prednosti navedenog procesa su racionalizacija i standardizacija. 

Kompjuterizacija je ključno ovisila o onome što joj je zapravo prethodilo tj. detaljnoj analizi 

radnog procesa kako bi se zamijenile radnje što su zavisile o osobnoj vještini i prosudbi. 

Dakle, kodifikacija tzv. prešutnog znanja i standardizacija radnog procesa bili su vrlo važni 

preduvjeti za kompjuterizaciju. Što je svaka jedinica rada više standardizirana to se može kao 

samostalna jedinica lakše rekonfigurirati na bezbroj načina. Efekti su se kompjuterizacije 

drastično povećali nakon spoja s mogućnostima komunikacijskih tehnologija. 

Telekomunikacijske mreže su postale također jeftinije ali i sposobnije prenositi velike 

količine podataka. Tijekom 90-ih te brzim razvojem Interneta došlo je do razvoja nove faze u 

distribuciji poslova s digitaliziranim informacijama. Sve je to uvjetovalo dramatične 

promjene u pogledu opisa poslova pojedinih zanimanja. Općenito govoreći, raznolike 

modulacije otvaraju mogućnosti agregacije i deagregacije što pak stvara prilike parcijalnog 

outsourcinga, čak i na druge krajeve svijeta. Standardizacija i modulacija doprinijele su tzv. 

snowball efektu na globalnoj razini. Profesionalni identiteti koji su se formirali dugo vremena 

(npr. od strane regionalnih kultura, nacionalnih institucija, borbe za prava radnika i klasa, 

itd.), transformirat će se do neprepoznatljivosti. Pitanje je npr. da li sada treba profesiju 

definirati s obzirom na relaciju u odnosu na stečenu kvalifikaciju (npr. liječnik, pravnik), ili s 

obzirom na vještinu baratanja alatima (npr. operater na nekom stroju), ili s obzirom na 

postignutu hijerarhijsku razinu (supervizor, manager), ili s obzirom na odjel u kojem će se rad 

odvijati (prodavač osiguranja), ili pak neka kombinacija svega navedenog, što je u praksi i 

najčešći slučaj.  

                                                           
3
 Uslijedio je šok tj. prijašnje radne vještine ali i tradicionalne radno spolne podjele smatrale su se ugroženima. 

Dio se radnika nikada nije htio prilagoditi i prihvatiti informatičku pismenost. 



67 

 

 Neki su od novonastalih problema i potreba npr. vrlo brzo nestajanje širokog ranga 

profesionalnih skupina, sve veća potreba za jezičnim i komunikacijskim vještinama u 

zanimanjima koja uključuju prekograničnu suradnju globalne ekonomije, potreba za 

vještinama koje su rijetko bile potrebne u tradicionalnim profesionalnim opisima, povećani 

zahtjevi za poznavanjem uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologija koje brzo 

zastarijevaju, zamućenje granica između profesija zbog povećanja zahtijeva za multi-

taskingom. Posebno se osjećaju efekti sve češćeg outsourcinga putem kojeg su nekad 

društvena zanimanja prešla u specijalistička u okvirima outsourcing kompanija. Svaka pak 

zemlja ima svoje specifičnosti i prakse koje su u potpunosti drugačije te ih je nemoguće 

svesti na zajednički nazivnik.
4
 Stabilan je univerzum u razdvajanju jer različitost u kodiranju 

profesija čini vrlo teškim procijeniti do kojih je promjena došlo unutar ranije formiranih klasa 

(Huws & Dahlmann, 2009). 

 

2. Kognitivni kapitalizam 

 

Pojam kognitivnog kapitalizma predložen je kako bi se precizirao smisao aktualnih 

tranzicija te kako bi se shvatila veza između razvoja proizvodnih snaga i razvoja društvenih 

odnosa proizvodnje. Njega čini dijalektički odnos dvaju izraza. Kapitalizam označava daljnju 

opstojnost temeljnih varijabli kapitalističkog sustava, posebice glavnu ulogu profita i 

najamnog odnosa iz kojeg se izvlači višak vrijednosti. Atribut kognitivni ističe novu prirodu 

rada, izvora valorizacije i struktura vlasništva na kojima se temelji proces akumulacije kao i 

kontradikcije koje karakteriziraju njegovu dinamiku. Knjiga Cognitive Capitalism Yanna 

Mouliera Boutanga, izašla je u Francuskoj 2007. godine u namjeri kako bi se dao doprinos 

razumijevanju spomenute tranzicije za autora u promjenama od epohalnog značaja.
5
 Osnovna 

je sugestija autora u tome što ako želimo analizirati novi oblik transformacije kapitalističke 

matrice ne možemo se više oslanjati na premise koje su važile za doba kada je značajno 

prevladavala forma industrijskog kapitalizma. Dok je sustav akumulacije u industrijskom 

kapitalizmu utemeljen na organizaciji rada uglavnom na strojevima tj. materijalnom radu, 

kognitivni kapitalizam predstavlja drugačiji sustav akumulacije. Ovdje je akumulacija 

utemeljena na znanju i kreativnosti tj. u oblicima nematerijalnih investicija. Objekt 

akumulacije sastoji se pretežno od znanja koje postaje osnovnim izvorom vrijednosti. 

Najvažniji faktor diferencijacije kognitivnog od industrijskog kapitalizma ipak nije samo 

povećana ovisnost o informaciji i nematerijalnom radu već u kolektivnoj inteligenciji, 

sveopćem intelektu čije vrijednosti se nastoje komercijalizirati. Boutang razlikuje kognitivni 

kapitalizam od termina poput informacijskog društva ili ekonomije utemeljene na znanju. 

Smatra kako vrijednost u modernoj ekonomiji počinje ovisiti ne samo o novim načinima 

pohrane, procesiranja informacija i novim tehnologijama, već o kolektivnoj uporabi tih 

kapaciteta umreženih ljudi unutar kreativnih radnih procesa. Karakteristika razdoblja tzv. 

kognitivnog kapitalizma je i prisutnost kompleksnih dinamika konflikata te konstantnih 

restrukturiranja sustava kako bi kapital stekao kontrolu nad produktima sveopćeg intelekta 

unutar tzv. društva znanja (Vercellone, 2005). Stoga su česti predmeti sporenja i rasprava o 

stvarnoj zapravo ekonomskoj stilizaciji i prilagodbi ideje znanja i znanosti koja je time 

postala jedna vrst uslužne djelatnosti što je posljedično dovelo do degradacije same ideje 

                                                           
4
 Prema istraživanju International Standard Classification of Occupations koje je razvila ILO, International 

Labour Organisation, obuhvaćene su Velika Britanija, Irska, Nizozemska i Mađarska u suradnji s njihovim 

nacionalnim uredima za statistiku prema ISCO standardu (Huws & Dahlmann 2009, p. 8). 
5
 Smatra kako nove informacijske tehnologije donose potpunu promjenu paradigme čiji se značaj može 

usporediti s povijesnom ekspanzijom između 1492. do 1660. godine (Boutang, 2011, p. 48). 
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znanja.
6
 U društvu znanja, pedagoga i znanstvenika sve se više podrazumijeva kroz ulogu 

upravljača resursima tj. znanjem, jer društvo znanja ima nedefiniran odnos znanja prema 

istini.  

 

2.1. Kontekst pojma znanje u kognitivnom kapitalizmu 

 

Prema ranije rečenom, ekonomski kriteriji kvantitativno izračunljive efikasnosti, 

efektivnosti, učinkovitosti i uspješnosti zauzimaju primat (Moore & Robinson, 2016). Kao 

konzumenti informacijskog društva znanja dovedeni smo u situaciju zbunjenosti što bi 

zapravo trebali znati, jer znanje se ovdje koristi ponajviše kao zbir informacija. Ekonomska 

stilizacija ideje znanja kvantifikacijski koncipira predmet pa dobivamo pojam npr. 

upravljanje kvalitetom što vodi do novog epistemološkog koncipiranja pojma kvalitete.
7
 Da 

bi te ideje postale sastavni dio vrijednosnih orijentacija što većeg broja ljudi, one se strateški 

formuliraju i distribuiraju kroz knjige, popularna izdanja, magazine, simpozije, konferencije, 

sveučilišta, medije, itd. (Delić, 2009). 

Tri su glavne dimenzije koje definiraju dinamiku proizvodnje, cirkulaciju te upotrebu 

i širenje znanja u odnosu na institucionalne forme. Prva se tiče najamnog ugovora tj. relacije 

kapitala i rada i njihovog često konfliktnog odnosa. Tu spadaju u kapital inkorporirana znanja 

koja pokreću živi rad. Njihova analiza mora se provesti na osnovi tehničke i društvene 

podjele rada i institucionalnih mehanizama koji reguliraju pristup znanjima i definiraju opću 

razinu obrazovanja radne snage. Zatim znanja koja su inkorporirana u kapital u obliku stalnog 

kapitala (materijalni kapital) ili u obliku nematerijalnih resursa ili dobara (istraživanje i 

razvoj, softveri, patenti, itd.). Odnos između ova dva aspekta znanja u središtu je povijesne 

karakterizacije raznih konfiguracija odnosa kapitala i rada. Slijedeća se dimenzija odnosi na 

vrijednosni status dobra ,,znanje” tj. da li se znanje može smatrati robom koja je podložna i 

privatnom vlasništvu ili pak suprotno, u pitanju je javno dobro koje nije podložno tržišnim 

mehanizmima. Suštinsko se pitanje odnosi i na evoluciju prava intelektualnog vlasništva i 

institucionalne regulacije odnosa između ,,otvorenog” i ,,zatvorenog” znanja. Navedene se 

dimenzije nalaze u međusobnom odnosu te doprinose definiranju koherentne logike 

regulacije i proizvodnje dominantnog znanja u danom povijesnom trenutku. Tejloristička 

matrica uklonila je intelektualno-projektnu dimenzije iz izvršne faze izrade. To razdvajanje 

radne aktivnosti od subjektivnosti radnika rezultat je procesa kodifikacije znanja. Tehnološka 

inovacija eliminira se iz faze proizvodnje i izvedbe i intelektualni rad postaje privilegija 

manjeg dijela radne snage koja se specijalizira za projektiranje i stvaranje znanja. Tako se rad 

objektivizira unutar zadaća i obveza koje se mogu opisati i izmjeriti kriterijima sata. 

Kognitivni kapitalizam osporava tu tzv. znanstvenu organizaciju rada s čime raste potreba za 

autonomijom radnika (što sve više otežava klasične forme tejlorističkog rada). Širenjem 

kolektivnih garancija i usluga države blagostanja postavljeni su temelji modelu razvoja koji 

                                                           
6
 Jedna od najpoznatijih kritika Bolonjskog procesa je svakako knjiga Konrada Paula Liessmanna Teorija 

neobrazovanosti. Zablude društva znanja (2008). Zagreb: Naklada Jesenski i Turk. 
7
 Quantified self at work (QSW) termin koji se ,,iskovaoˮ 2008. godine kao doprinos raspravama oko tzv. novog 

materijalizma u odnosu na ontološke premise kartezijanskog dualizma tj. dominacije uma nad materijom. To je 

pokušaj kvantifikacije polja emocija kako bi se učinio više eksploatacijskim. Prelazeći um tijelo dualizam, davši 

prednost umu, eliminirajući mogućnosti iskustvu osim onog koje nas čini efikasnim, racionalnim, 

maskuliziranim dirigiranim subjektima, kapital podržava razvoj globalne komunikacije ali samo u 

kvantificiranim terminima tj. sve što se ne može kvantificirati je marginalizirano, diskvalificirano kao humani 

kapital. Neoliberalizam nas čini da mjerimo sebe, radimo brže, bolje ali se ujedno i poboljšavamo?  
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više nije baziran na primatu tržišta nego na intenzivnoj proizvodnji znanja u svrhu 

proizvodnje čovjeka za čovjeka (zdravstvo, obrazovanje, istraživanje, itd.). Stvaranjem širom 

rasprostranjene intelektualnosti kao ispunjenja fenomena ,,demokratizacije obrazovanja”, 

povećava se opća razina izobrazbe a nova kvaliteta radne snage dovela je do povećanja 

nematerijalnog i intelektualnog rada.
8
  

 Teorije koje se pozivaju na važnost informacijske evolucije zapostavljaju ove aspekte 

jer se komunikacijsko-informacijske tehnologije mogu akumulirati i aktivirati isključivo na 

osnovi živog znanja koje ih je kadro mobilizirati. Ekonomija informacije može pogodovati 

ekonomiji znanja ali ekonomija informacije nema mehaničko svojstvo pretvaranja u 

ekonomiju znanja. Upravo znanje utjelovljeno u živom radu upravlja informacijom koja inače 

ostaje potpuno beskorisnim resursom. Kognitivni kapitalizam također ne predstavlja 

isključivo jačanja uloge znanja u ekonomiji već je rezultat složene dijalektike sukoba i 

restrukturiranja kojom kapital pokušava ograničiti i svojoj logici podčiniti kolektivne uvjete 

proizvodnje znanja. Izvor bogatstva nacija se sve više nalazi izvan sfere najamnoga rada, 

uglavnom u sustavu obrazovanja i istraživanja. Radikalna preobrazba odnosa tvornice i 

društva uvodi opet dinamiku inovacije u dijelove proizvodnje gdje joj je industrijski 

kapitalizam izbrisao svaki trag. Procesi inovacije i proizvodnje postaju nelinearni pa se 

javljaju koncepti ,,poduzeća koje uči” (learning by doing, learning by using, learning by 

communicating). Nova premoć znanja uključenih u rad postavlja neviđene probleme za 

njihovo formalno uokvirenje budući da se proizvodna suradnja najamnih radnika može 

razvijati autonomno od funkcija upravljanja poduzećem.  

 Uspostava režima ,,stalne inovacije” predstavlja također karakteristiku tranzicije u 

kognitivni kapitalizam. Glavni izvor napretka postaje kompetencija radne snage koje će biti 

sposobna upravljati dinamikom neprestane promjene i stalno inovirati u znanje podložno 

brzom zastarijevanju. Aktivnosti s visokim intenzitetom znanja, bez obzirna na svoju tzv. 

nematerijalnost, jako su dobro teritorijalno usidrene zbog toga što kapital ovisi o količini 

intelektualnog i nematerijalnog rada s konkretnim centriranjem u određenim metropolama.
9
 

Odlučujući faktor dugoročne kompetitivnosti nekog teritorija sve više ovisi o rezervi 

intelektualnog rada koji se može aktivirati u obliku suradnje. Na taj način generira se 

nejednakost i zemlje koje su isključene iz tog procesa posljedično sve više zaostaju (Larsen, 

2014).  

 Do sada stvoreni modeli poslovanja su monopoliziranje i zaštita podataka, 

prikupljanje svih besplatnih podataka generiranih interakcijom korisnika, uvođenje 

                                                           
8
 Naravno, u ovom sklopu ne mogu postojati ili/ili teze jer sav rad u sebi sadrži elemente nematerijalnog i 

afektivnog. MacDonaldov radnik npr. link između fordističke i nematerijalne postfordističke faze. Bez obzira 

što se radi o perfektnom tejlorističkom načinu proizvodnje na traci, čitav life expirience, pojavnost i značenje 

obuhvaćaju karakteristike nematerijalnog i afektivnog rada (dizajn uniformi, smiješak, pažnja koja se poklanja 

mušteriji). Produkt nije samo hrana već ikona kapitalizma 21. stoljeća za koju ljudi čekaju u redu. Nematerijalni 

rad postaje dominantnom formom rada ali ne i jedinom, on je taj koji organizira samo društvo (Tsogas, 2012). 

9
 Spomenute aktivnost zavise od vrlo malo materijalne osnove fizičke infrastrukture i proizvedenih roba. 

Međutim, fizička proizvodnja roba je još uvijek najpoželjnija kapitalistička metoda za generiranje profita, ona i 

dalje raste te će i nadalje zapošljavati najveći dio radne snage na svijetu. Dio od tih roba je proizvedena izvan 

teritorija razvijenih ekonomija u nimalo humanim uvjetima te za vrlo malu nadnicu. Današnji moderni 

ekvivalenti fordovih tvornica i njegovih proizvodnih metoda iz 1930-ih je npr. tajvanska prekarna kompanija 

Foxconn koja proizvodi 40% svjetske elektronske proizvodnje za najveće američke, kanadske, kineske, finske i 

japanske kompanije (BlackBerry, iPad, iPhone, Nintendo 3DS, itd.).  
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komercijalnih interesa u oblasti proizvodnje podataka koji se još nisu komercijalizirali, 

ispitivanje prognostičke vrijednosti prikupljenih podataka, osiguranje isključivosti korištenja 

podataka, itd. Ako spoj tržišne ekonomije i intelektualne svojine vodi do nedovoljne 

iskorištenosti informacija, onda ekonomija pune iskorištenosti informacija ne može tolerirati 

slobodno tržište ili apsolutna prava intelektualne svojine. Poslovni model svih digitalnih 

giganta je zapravo uvjetovan oskudicom informacija, ali s obzirom na prirodu znanja, 

karakter kognitivnog kapitalizma je zapravo suštinski nekapitalistički. Informacija ima u 

izobilju i njihovo umnožavanje ne košta ništa. Ekonomija kakvu poznajemo podrazumijeva 

ograničenu količinu dobara, a opet najdinamičnija sila u modernom svijetu dostupna je u 

izobilju i teži tomu da bude slobodna i besplatna. Paralelno sa svijetom monopola nad 

informacijama i nadzora koje grade države i korporacije, informacije razvijaju i jednu 

drugačiju dinamiku. One su besplatno društveno dobro koje se ne može eksploatirati ili 

posjedovati (Mason, 2015). 

 

2.2. Kreativnost, sloboda i individualnost 

 

Kako kreativna kognitivna aktivnost se ne može lako kontrolirati, kognitivni 

kapitalizam mora iznaći strategije kako povećati svoje kapacitete privlačenja i zadržavanja 

plodova kreativnih procesa. Također, jedna od glavnih odlika kognitivnog kapitalizma je 

oslanjanje na tzv. pozitivne eksternalije kako bi se uvećao profit a ponajviše ih se može naći 

unutar digitalne mreže (npr. prevesti nešto u ekonomsku vrijednost što već postoji unutar 

same mreže) (Boutang, 2011, p. 58). Kalifornijska digitalna revolucija nije revolucionarna 

samo u tome što se izumila nova vrsta vrijednosti već zbog toga i što je maksimizirala efekte 

generalnog intelekta. Razloga za optimizam Boutang nalazi u ovisnosti sistema o pozitivnim 

eksternalijama suradnje i kreativnog rada.  Klasična marksistička teorija vidi alijenirano 

radnika kroz transformaciju produkata njegova rada u razmjensku vrijednost za korist i 

dobrobit kapitaliste. Interes je pak kognitivnog kapitalizma ostaviti izvornu upotrebnu 

vrijednost kreativnog rada netaknutom, u rukama kognitivnih radnika od koga i potječe. 

Ovdje se sada otvara mogućnost za eksploataciju bez alijenacije tj. win-win situaciju, tj. 

kognatarijat se ne bi trebao odreći svoje slobode. Boutang se oslanja na tzv. „hakersku etiku” 

i free software movement kao modelima u kojima je rad zadovoljstvo kao i prisutnost 

otvorenosti informacija i dijeljenje istih. Prema toj slici, svatko bi trebao dobiti ono što želi 

(Bonanno & Burton, 2013, p. 73). Boutang je svjestan svojih utopijskih tendencija ali je 

njegova namjera prvenstveno naglasiti važnost o mogućnostima promjena koje zahvaćaju 

društvo. Zbog toga spominje uspostavu zajamčenog dohotka jer nekadašnji sustav stalnih 

zaposlenja polako odumire i zapravo se kosi s praksama novog doba. Prijedlog zajamčenog 

dohotka nailazi na podosta kritike s obzirom te se postavlja pitanje tko će prvi skočiti i 

prihvatiti tu radikalnu promjenu riskirajući potpunu eroziju sustava plaća, mirovinskih 

fondova i posljedično kakve-takve socijalne sigurnosti (Burton, 2013, p. 75, Žižek, 2014).  

                                                           
 Koncept eksternalija opisuje svaku situaciju u kojoj aktivnosti ekonomskih agenata ostavljaju posljedice na 

blagostanje na druge sudionike bez da postoji razmjena ili kontakt između njih. Eksternalije mogu biti negativne 

(npr. zagađenje okoliša) ili pozitivne (oprašivanje cvijeća putem pčela) što će česta metafora za znanje. Teško 

da ikoji akt proizvodnje ili potrošnje postoji bez eksternalija, posebice na okoliš. Percepcija rastuće uloge 

eksternalija tako nosi glavnu ulogu povratka naturalističkim teorijama zajedničkog dobra. Sfera zajedničkog nije 

tako limitirana samo na određena dobra s obzirom na njihova intrinzična svojstva već svaki čin proizvodnje 

proizvodi ujedno i društvene posljedice te stoga nije moguće isključiti određene kategorije iz domene javnog i 

zajedničkog, te unutar okvira neoklasične teorije, primat privatnih dobara korespondira s prirodnim zakonom 

prema kojem funkcionira ekonomija.  
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Uz povećanu praksu softverskog programiranja i uporabe zakona o intelektualnom 

vlasništvu, posljednjih tridesetak godina, nastaju pokreti poznati pod imenom free software.
11

 

Njegovi sljedbenici ne diskutiraju samo o tehničkim problemima već nude odgovori na 

izazove 21. stoljeća u odnosu prema mogućnostima digitalnih tehnologija. Granice rasprava o 

slobodnom softveru su probijene i prešle su u diskusije između umjetnika, pisaca, 

znanstvenika, aktivista. U pitanju je nova retorika ali i novi set praksi koji se tiču autorskih 

prava, vlasništva, reprodukcije, govora, prava, politike i tehnologije.
12

 Free software pokreti 

se trebaju razumjeti također i kao kritika, posebice pravnih i političkih institucija (tako 

Stallmanov pokret podrazumijeva i političku poruku slobode pod sloganom Free as in 

Speech, not as in Beer) (Kelty, 2004, p. 503).
13

  

 

2.3. Hegemonija jednog u neoliberalnoj matrici 

 

Pokušaj je to alternative aktualnom neoliberalnom modelu i njegovoj aspiraciji ka 

totalitetu, hegemoniji jednog, globalnog ekonomskog tržišta. Radi se o nevjerojatno širokom 

kapacitetu i moći spomenute matrice da sebi prilagodi i učinila inherentnim svaki model 

moguće promjene. Marx je takvu tendenciju kapitalizma nazvao formalnom supsumpcijom, 

označavajući tom sintagmom sposobnosti kapitalističkog sistema da u svoje produkcijske 

odnose uključi i radne prakse koje neposredno ne izviru iz njegovog domena pa time i 

apsorbira protuhegemonističke potencijale. Upravo u kontekstu aktualnih ekonomskih 

determinanti kriju se ključni elementi za krizu vizija i ideja te tomu posljedično zatvaraju 

horizont mišljenja. Svaka potencijalnost promjene inkorporira se u plitak, monistički realitet 

te prema Marcuseu dobivamo koncept jednodimenzionalnog društva ili Imperija (Hardt & 

Negri, 2010). U kontekstu navedenog hegemonijskog modela ideološke unifikacije, možemo 

govoriti o povoljnoj klimi za stvaranje neokonzervativnih pokreta, militantnom 

fundamentalizmu bilo koje religijske provenijencije, ili o suptilnijim akademsko-

intelektualnim teorijama poput npr. kreacionizma. Svima njima je zajednička osnovica 

dogmatsko vjerovanje u istinu homogenog jednog. To može biti božji autoritet na jednoj 

strani ali i neoliberalna ekonomko-politička maksima. Primarni je intelektualni zadatak 

današnjice zapravo obrana prva na istinu heterogenog mnoštva bez jednog. Spomenuti je 

koncept mnoštva različito imenovan i promatran od strane raznih autora. Spomenut ću 

Hardtov i Negrijev koncept multitude kao koncept političkog subjekta. Mnoštvo/multituda 

postavlja se u dihotomnu relaciju prema suprotnom polu na kojem se nalazi ljudstvo. 

Multituda karakterizira istinsku, kreativna produkcijska sila društva i nasuprot je Imperiju, 

parazitskom, vampirskom aparatu koji preživljava i jača upravo crpeći energiju iz vitalnosti 

multitude. Za razliku od multitude koja simbolizira otvorenost mnoštva odnosa i zapravo 

nikad završen, konstituirajući odnos, ljudstvo je na drugoj strani konstituirana sinteza 

spremna na suverenost a osigurava zajedničku volju i djelovanje. Multituda nastupa kao 

otvorena, pokretna struktura, dok je ljudstvo statična, teritorijalna kategorija. Jedno/ljudstvo 

nasuprotno je mnoštvu/multitudi (Hromadžić, 2012).  

                                                           
11

 Engleska je složenica riječi free software dvosmislena što treba imati na umu i stoga se često upotrebljava 

španjolska inačica libre software. U engleskom jeziku free može referirati na freedom tj. slobodu ali također i na 

nešto što je free of charge tj. besplatno. Koncepti free softwarea i gratis softwarea su potpuno dva različita 

koncepta. 
12

 Možda je najpoznatija zbirka eseja Richarda M. Stallmana Free software, free society. 
13

 Potrebno je razlikovati razne inačice slobodnog softvera jer za sobom impliciraju često i suprotstavljene 

filozofske i praktične ideje (npr. free software, open source software, freeware, shareware, charityware, 

careware, public domain, copyleft). 
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Postoje tri načina kojima se masa u moderno doba pojavljuje na svjetsko-povijesnoj 

sceni. Prvi je vezan uz totalitarne poretke u 20. stoljeću. Oni se zasnivaju na masovnoj 

podršci naroda kao etnosa, rase i klase, a ne kao građanskog demosa. Drugi je način vezan uz 

kapitalističku industriju kulture. Ovdje masa više ne služi vođi ili partiji kao ultimativnim 

zastupnicima sveopće volje, već se transformira u svijet života koji se vodi kao zabava i 

spektakl. Problem je što mase u industrijskoj ekonomiji kulture imaju samo jedan izbor tj. 

kapital stvara iluziju realizacije želja isključivo kroz posjedovanje beskonačnog niza 

objekata. Takva ideologija naposljetku završava samo još većim napredovanjem u nasilju, 

dosadi i praznini. To je ujedno i treći način ulaska mase u povijest u postmoderni. Obrat se 

sastoji u tome što masa svojim gubitkom orijentacije konstruira bezličnost zbog 

nadomjestivosti njezinih subjekata. Današnja oligarhija kao nova elita svoj utjecaj bazira na 

amorfnoj masi kao virtualnoj društvenoj mreži korisnika dok elita moći više nije suprotnost 

masi kao objektu. 

 

2.4. Uloga mase u kognitivnom kapitalizmu 

 

Tri su glavna načina na koji poduzeća generiraju profit u kapitalizmu a to su renta, 

trgovina i stvaranje viška vrijednosti kroz robnu proizvodnju. U današnjoj virtualnoj 

ekonomiji nije lako identificirati što je zapravo roba, no, neosporna je realnost da su online 

kompanije izuzetno profitabilne. Ako one stvarju profit nameće se pitanje o kakvoj se točno 

robi radi i čiji rad je proizvodi. U slučaju Google-a i Facebook-a glavni izvor prihoda dolazi 

od reklama koje se plasiraju kao rezultat sve sofisticiranije analize podataka korisnika. 

Koncept audience commodity izvorno je razvijen kao dio marksističkog pokušaja 

razumijevanje ekonomije reklamiranja na radiju i TV-u, a prikazuje medijsku publiku kao 

robu koja se prodaje oglašivačima ne bi li generirala prihode. Zbog toga što je moć publike 

proizvedena, prodana, kupljena i konzumirana, ona određuje cijenu i pojavljuje se kao roba. 

Sociolog Christian Fuchs ovu logiku primjenjuje na internet. Produktivno vrijeme rada koje 

eksploatira kapital uključuje svo vrijeme koje korisnici provode na mreži. Takva stopa 

eksploatacije teži beskonačnosti i „radnici” zapravo nisu plaćeni. Međutim, ako se kao 

polazište uzima priroda odnosa kapital-rad a ne činjenica da se nešto prodaje, kako onda 

razumjeti profit stvoren online društvenim mrežama ili kompanijama pretraživačima? 

Vrijednost koja se akumulira na društvenim mrežama i siteovima zaista na kraju potječe od 

viška vrijednosti koju stvara rad. Ali to je rad radnika koji su proizveli robu koja se reklamira 

na ovim siteovima, a ne rad ljudi koji koriste te siteove (osim u slučajevima kada su radnici 

plaćeni da odu na neke stranice). Drugi način na koji se vrijednost generira online je 

naplaćivanje rente za pristup informacijama, za kopiranje i preuzimanje muzike, video 

materijala, prodavanje online softwerskih licenci, igara, pa online tržišne platforme (npr. 

eBay), siteovi za upoznavanje, za uspoređivanje cijena, za spajanje freelance radnika i 

poslodavaca, razne vrste peer-to-peer usluga npr. pronalaženje smještaja s doručkom, 

rentanje automobila, itd. Bez obzira na specifičnosti, većina prihoda ovih poduzeća potječe iz 

neke kombinacije naplaćivanja korištenja ili provizije pružateljima usluga tj. iz rente. Postoje 

i neki oblici prikrivene krađe kao što je eksploatacija neplaćenog rada onih koji uče jezike 

(Duolingo, reCAPTCHA). Postojanje online platformi putem kojih se koordinira rad dovelo 

je do razvoja ekstremnog oblika podjela poslova, ponekad poznatog pod imenom mocro-

labour, crowd work, crowd sourcing. Ovi novi oblici rada uključuju i pay-per-click rad u 

kojem komercijalna poduzeća plaćaju radnike da lajkaju njihove Facebook postove ili ulaske 

na blogove ili platforme kao što je Amazonov Mechanical Turk. Zapravo toliko je 

fragmentiranih zadataka i mala je vjerojatnost da bi itko mogao zaključiti u kakvoj je vezi 

dati posao sa konačnom robom kojoj doprinosi (Hjus, 2015). 
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Masa, dakle, u doba kognitivnog kapitalizma ima sasvim drugu ulogu. Bez njezine 

nove medijske interaktivnosti, paradoksalno, ni oligarhija ne bi mogla zauzeti mjesto 

nadomjesne strukture vladanja ili pseudo-fikcije demokracije. Foucault vladavinu tog 

oligarhijskog homo oeconomicusa opisuje kao djelovanje nedodirljivog elementa za 

provedbu moći, on je onaj koji uvijek slijedi svoj interes. Sa stajališta upravljačkih struktura 

njega ne treba dirati, njega se ostavlja djelovati, on pokreće ili je predmet laissez faira. Homo 

oeconomicus u svojoj glorificiranoj racionalnosti privatne inicijative vlada nad svim 

područjima društva tj. politika vladanja postaje upravljačkom tehnologijom. U njoj se spajaju 

moć i ideologija a ne više pitanje o svijesti i svjesnom djelovanju u društvu. Potpuna 

racionalizacija dovodi ekonomiju na vrh piramide te je moderan svijet hiperracionalan sustav 

potreba. Neoliberalan svijet je također i svijet bez solidarnosti u kojem nestaje nadzorno 

tutorstvo države. Kraj solidarnosti označava kraj društva u klasičnome liberalnom 

razumijevanju. M. Thatcher svojom izjavom „There is no such thing as society”
14

 označila je 

taj obrat gdje mjesto posredovanja između države (politike) i pojedinca (ekonomije) više ne 

postoji. Ona je uvjet mogućnosti vladavine neoliberalizma i nemogućnosti radikalne 

alternative. Bez sveze psihologije mase utjelovljene u ideji managementa i marketinga 

(ekonomije i psihopolitike) neoliberalizam se ne bi održao (Paić, 2015). No, Focault 

prepoznaje također i ono pozitivno a to je napredak u individualiziranju subjekta kao nositelja 

svih svojih želja, volje i htijenja za ovladavanjem u svijetu bez unaprijed postavljene idile 

solidarnosti. 
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INDIVIDUALITY AND MASS IN THE AGE OF COGNITIVE CAPITALISM 

 

Summary 

In intention to describe the contemporary time of capitalism and its influence, some authors explore 

the hypothesis of cognitive capitalism. The hypothesis of cognitive capitalism is complex and many-

sided and it can be explored from different perspectives. Basically, it is shift of the actual way 

through which capital subsumes living labor under itself, and the changes within the professional 

identities that are consequently produced. The current form of exploitation does not refer solely to 

individual entities assembled within the category of waged labor. Cognitive capitalism is concerned 

to make use of affects, knowledge and mental or spiritual capacities. To do that, it must allow some 

subjective autonomy. The good side of this process is the opportunity that an individual has for 

creative self-realization within the working process by developing individuality. On the other hand, 

we are all members of faceless postmodern mass, and the mass in cognitive capitalism has a whole 

new role. Without its media interactivity, no oligarchy could not take its place of power and pseudo-

fiction of democracy. 

Key words: professional identities, cognitive capitalism, knowledge, free software, freedom, 

creativity, quantification, multitude, mass, neoliberalism. 
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ХУМОР И ОГРАНИЧЕЊА ХУМОРА У РОМАНУ ИШЧЕКУЈУЋИ ВАРВАРЕ 

ЏОНА М. КУЦИЈА 

 

 
У раду се анализира хумор и ограничења хумора у роману Ишчекујући варваре Џона М. 

Куција. Главна теза рада је да етичка функција овог романа, стављена у први план, јесте и 

главно ограничење хумора у њој. Моје тумачење полази од тезе да је симпатетичка 

имагинација централна идеја у Куцијевом раду (Heister, 2014) и ослања се на тзв. Benign 

Violation Theory (McGraw & Warren, 2010, 2014) и General Theory of Verbal Humor (Attardo & 

Raskin, 1991) као методолошке базе при анализи хумора. Моје читање романа показује да се 

нарушавање субјективних репрезентација о свету реципијента путем шале (или њеног 

покушаја) и бенигна ситуација не појављују симултано, што је један од услова да се шала 

доживи као смешна. Ова противуречност је важан облик усмеравања читања јер нагони 

читаоца да дубље истражи и бенигну ситуацију и њено кршење, што каналише и фокализује 

његову емпатију. С тим у вези, даљи методолошки подстицај за анализу ограничења хумора 

пружила је постколонијална критика.  

 

Кључне речи: Куци, хумор, наратер, читалац, емпатија, симпатетичка имагинација, 

постколонијална критика. 
 

 

1. УВОД 

 

Романи Џона Максвела Куција се у критичкој литератури махом описују као 

примери текстова без или са врло мало хумористичних елемената. Поједини критичари 

инсистирају на оцени да Куцијеви књижевни текстови „avoid the warm flavors of the 

comic-ironic for the bitter concentrates of the allegorical-ironic” (Wood, 2005, p. 246–247). 

Последњих година, међутим, изгледа да већи број критичара примећује хумористичку 

страну Куцијевих романа, а нарочито оних последњих (романа попут Дневника лоше 

године и Детињства Исуса, а нарочито аутобиографских текстова). Најутицајнија 

студија те врсте свакако је она Џилијен Дули (Gillian Dooley), The Comic Arts (у: Dooley 

G., J.M. Coetzee and the Power of Narrative, 2010). Иако Дулијева радикално тврди да је 

Куци „комички писац” (2010, p. 75), њен рад је значајан због тога што показује да 

комични елементи у Куцијевим романима нису изолован случај: управо супротно, 

комично је важан аспект Куцијеве имплицитне поетике. У том смислу студија која би 

пружила детаљнији регистар комичних елемената у Куцијевом опусу и која би, 

насупрот радовима који анализирају Куција искључиво као „озбиљног” писца, 

истраживала конкретне Куцијеве текстове преко присуства комичног у њима, могла би 

дати нову дубину нашем разумевању пишчевих поетичких схватања. 

Циљ овог рада јесте анализа хумора и његових ограничења у Куцијевом роману 

Ишчекујући варваре. Главна теза рада је да етичка функција овог романа, стављена у 

први план, јесте главно ограничење хумора у њој. Имплицитне информације, односно 

знања и претпоставке о свету које деле јунаци/приповедачи/наратери/читаоци, а које су 
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у основи успешних и неуспешних шала, усмеравају читање према извесним идејама и 

јачају емпатијски потенцијал романа, понашајући се у том смислу као важна 

текстуална стратегија. Наше тумачење полази од тезе да је „sympathetic imagination [...] 

a central idea in the work of Coetzee” (Heister, 2014, p. 10), и ослања се на тзв. Benign 

Violation Theory (Veatch, 1998; McGraw & Warren, 2010) и General Theory of Verbal 

Humor (GVTH, Attardo & Raskin, 1991) као методолошку базу
1
. Теорија бенигног 

кршења забране се чини нарочито прикладном, будући да омогућава проучавање и 

онога што је смешно и оног што није, и уводи дистинкцију између ситуација које се 

могу схватити као увредљиве, неразумљиве и смешне. У Куцијевим текстовима се 

јасно може видети да се нарушавање субјективних репрезентација о свету реципијента 

(јунака) путем шале (или њеног покушаја) и бенигне ситуације не појављују 

симултано, што је, према поменутој теорији, услов да се шала доживи као смешна; 

поврх тога, јунаци нешто могу доживети као смешно, док читаоцу иста ствар може 

бити страшна, и супротно. Ова противуречност је важан облик усмеравања читања јер 

нагони читаоца да дубље истражи и бенигну ситуацију и њено кршење, што каналише 

и фокализује његову емпатију. 

 

2. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП: МОДЕЛИ ХУМОРА 

 

Једна од најутицајнијих савремених теорија хумора јесте већ поменута општа 

теорија вербалног хумора Салватора Атарда и Виктора Раскина (1991). Ова теорија 

представља прераду и допуна Раскинове семантичке теорије хумора засноване на 

појму скрипата (Script-based Semantic Theory of Humor, Raskin, 1979; 1985). Обе теорије 

полазе од идеје да компетенција за хумор јесте једна од базичних људска 

компетенција, и у складу са тим проблему хумора прилазе из позиције 

есенцијалистички и интерналистички оријентисане семантике. Аутори претпостављају 

да, уз услов да читалац/слушалац поштује Грајсов принцип кооперативности, текст 

може бити препознат као смешан уколико истовремено активира два опозитна 

скрипта
2
 који су делимично или у потпуности компатибилни са целином текста. 

Полазећи од тога да скриптa у конкретном контексту активира знања која су на 

различитом степену удаљености или дубине од прототипичног опсега информација 

везаних за датa скриптa (у том смислу разликујући језичке и енциклопедијске 

информације), Раскин предлаже да когнитивни модел разумевања хумора 

структуирамо као мултидимензионални семантички простор или мрежу са лексичким и 

нелексичким скриптима и њиховим линковима, као и са линковима путем којих се 

успостављају везе између ове две групе. Однос између скрипата није једнозначан, већ 

тече у више праваца и подложан је бесконачном броју комбиновања, уз услов да 

њихова употреба у конкретном контексту задовољава њима иманентна комбинаторна 

правила (која, опет, нису нужно фиксирана), односно, уколико се однос између 

                                                           
1
 У наставку: теорија бенигног кршења забране и општа теорија вербалног хумора. 

2
 Скрипта се у GTVH заправо користи као генерички појам који обухвата и когнитивне оквире и 

скрипта. Појам скрипата у GTVH може се разумети и као схемата (schemata), односно, „cognitive 

structure s  representing generic knowledge, i.e. structures which do not contain information about particular 

entities, instances or events, but rather about their general form. “ (Emmott & Alexander, 2011). У овом раду 

место појма скрипата користиће се и појам когнитивног оквира, под којим се подразумева когнитивни 

метаконцепт, културно формиран, који поседује извесну стабилност и основно је средство у навигацији 

искуственим универзумом. Под појмом скрипата иначе се у наратологији подразумева когнитивни 

метаконцепт који чува информације о стереотипичним секвенцама догађаја, који је искуствено и 

културно формиран, и који омогућава интерепретацију стварности и артефакта. (Према: Милосављевић 

Милић, 2015, стр. 13–14).  
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скрипата препознаје као њихова кохерентна комбинација. Допуна Раскинове теорије, 

општа теорија вербалног хумора, уводи и параметре на основу којих се могу вршити 

поређења између шала, односно изворе знања који су уграђени у коректно разумевање 

шале (језик, наративне стратегије, ситуације, логичкe механизмe, циљевe и опозицију 

између скрипата), при чему је сваки параметар детерминисан одговарајућим општим 

знањем, а унутар предложене таксономије постоји извесна хијерархија. Параметри су 

међусобно зависни, односно, условљавају које опције унутар сваког од њих могу бити 

активиране у конкретној шали. У том смислу активирани извори знања нису бинарно 

организовани, јер теорија инсистира на прагматичком и партикуларистички усмереном 

приступу.  

Недостаци ове теорије везани су за неколико аспекта. Пре свега, теорија је 

ограничена на вербални хумор и не даје задовољавајуће резултате када се примени на 

изванјезичке типове хумора. Теорија је ограничена претпоставком да механизми који 

управљају нашим схватањем хумора јесу одвојени од других људских способности, 

што је резултат усвајања главних постулата генеративно-трансформационе граматике, 

где је језик такође виђен као засебан когнитивни модул са сопственим принципима (в. 

Fauconnier & Turner, 2003, p. 184). Новији когнитивистички приступи проблему језичке 

компетенције и компетенције за хумор полазе од претпоставке да општи когнитивни 

принципи леже у основи већине когнитивних процеса, те да нису ограничени само на 

језичку организацију или хумор. Осим тога, проблем са већином теорија базираних на 

концепту скрипата јесте тај што не узимају у обзир улогу емоција у људском искуству. 

Социолошки оријентисане теорије хумора углавном полазе од хобскијанске традиције 

схватања овог појма. Проблем емпатије углавном излази из домена истраживања 

хумора јер се претпоставља да је услов појаве хумора постојање дистанце према 

предмету смеха, својеврсни интелектуални отклон. На крају, општа теорија вербалног 

хумора не пружа адекватну методологију за проучавање текстова који су дужи од вица.    

Питер Мекгро и Џоел Ворнер (Mcgraw & Warner, 2010; 2014) предлажу теорију 

бенигног кршења забране, која претпоставља три неопходна психолошка услова да би 

нешто било схваћено као смешно: 1. посматрач мора уочити да је у датој ситуацији 

поредак нарушен; 2. ситуација истовремено треба изгледати нормално, уобичајено; 3. 

ове две операције се морају одвијати симултано. Аутори хумор дефинишу као 

емоционални бол који не боли, а постављени услови постојања хумора омогућавају им 

да утврде не само ситуације у којима је нешто виђено као смешно, већ и ситуације у 

којима шала неће бити схваћена, било да посматрач не види хумор у њој или се осећа 

увређеним.  

Недостаци теорије бенигног кршења забране чине се очигледним. Пре свега, ова 

теорија није генеричког типа, будући да се аутори ограничавају на психолошке аспекте 

хумора, не залазећи у структуралне проблеме шале. Дефинисање хумора преко 

испитивања његових граница свакако може бити подстицајно, али таква дефиниција 

нипошто не може бити потпуна јер фокус ставља на оно шта хумор није. Иако 

„покрива” огроман број случајева, дефиниција хумора Мекгроа и Ворнера не прави 

разлику између различитих врста хумора (сводећи их све на једну, психолошку раван) 

и не омогућава препознавање хумористичког и нехумористичког текста.  

Сличности између опште теорије вербалног хумора и теорије бенигног кршења 

забране су вишеструке. Обе теорије спадају у групу теорија инконгруентности – 

теорија вербалног хумора претпоставља два опозитна скрипта као главне носиоце 

шале, а теорија бенигног кршења забране две опозитне ситуације. У оба случаја 
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хуморни ефекат се ослања на могућност коегзистенције опозитних скрипата/ситуација, 

односно на њихово симултано присуство. Овај последњи услов такође имплицира да 

хуморна ситуација захтева семантичку неодређеност или кретање значења по ивицама.  

Општа теорија вербалног хумора је далеко развијенија од теорије бенигног 

кршења забране, односно, има ширу експликаторну моћ јер покушава да објасни како 

се из ограниченог броја елемената генерише хумор. Иако две теорије само делимично 

јесу комплементарне (иначе, аутори ове потоње се према Раскиновом и Атардовом 

раду односе са скепсом – Warren & McGraw, 2015, p. 75
3
), у овом раду ћу за потребе 

интерпретације хумора у роману Чекајући варваре користити обе теорије, ослањајући 

се на предности обе. Важан проблем у истраживању хумора огледа се у томе што су 

теорије о хумору махом ограничене на краће текстове (пре свега, вицеве), док 

задовољавајућа решења за анализу дужих хумористичких текстова још увек не постоје. 

Будући да роман који је предмет овог рада није хумористички текст, поменуто 

методолошко ограничење не захтева нужно и њено разрешење; у том смислу анализа 

Куцијевог текста ће се усресредити на примере успешних и неуспешних шала у њему, 

да би се преко ограничења хумора показала усмереност текста ка значењима која су у 

духу постколонијалне критике.   

 

3. ХУМОР У РОМАНУ ИШЧЕКУЈУЋИ ВАРВАРЕ 

 

 Објављен 1980. године, роман Waiting for the barbarians Џона Куција припада 

ранијем пишчевом раду. У тематском средишту романа налази се јунакова сумња, 

испрва прикривена, а затим све очигледнија, у сопствену моралност. Ова тема 

позиционирана је око два главна догађаја – мучења девојке из варварског племена, и 

мучења јунака због наводне колаборације са варварима. Насиље је оно што главном 

јунаку омогућава да напусти место колонизатора, и да се отвори према другима. У вези 

са тим Хајстер примећује да у тексту „the body constitutes the primary site of empathetic 

encounters” (2014: 72), односно да се у етичком центру наратива налази „the mutilated 

body under a postmodern hermeneutics of suspicion.” (Samolsky, 2003, p. 117, наведено 

према Heister 2014, p. 72).  

Примери хумора у роману су ретки, али редовно представљају случајеве 

неуспелих шала, због чега представљају ваљано полазиште за анализу наративне 

емпатије у роману. 

3. 1. Први уочени пример хумора у роману присутан је на самом почетку, у 

реплици хомодијегетичког приповедача у вези са понашањем заробљеника: 
 

He is not listening to me. He stares over my shoulder, not at the guard but at Colonel Joll beside him. 

I turn to Joll. ‘He has probably never seen anything like it before.’ I gesture. ‘I mean the eyeglasses. 

He must think you are a blind man.’ But Joll does not smile back. Before prisoners, it appears, one 

maintains a certain front. (Coetzee, 1988, p. 2). 

 

                                                           
3
 „Most attempts to create a theory of humor begin by explaining when a specific circumstance, such as a 

scripted joke, put-down, or play fighting, is amusing. Theorists identify the conditions and apply them to other 

circumstances with the hope of extracting a more general explanation of when humor will occur. A problem 

with this approach is that it often produces a theory that does a good job explaining humor appreciation in 

certain circumstances (e.g., jokes), but not others (e.g., play).” 
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У наведеном случају приповедач је једини који уочава духовиту страну 

ситуације. Хумор који он препознаје произлази из удруживања два опозитна оквира – 

човека који је слеп и носи наочари као знак свог слепила, и човека нормалног вида који 

такође носи наочари, али ради заштите од светлости. Симултано појављивање два 

оквира објашњено је присуством заробљеника, домороца који се први пут сусреће са 

наочарима, и присуством људи цивилизације, за које су наочари нормална појава. У том 

смислу психолошки аспект хуморне ситуације огледа се у постојању нормалне 

ситуације (ношење наочари ради заштите од сунца) и њеног кршења (искључивање 

могућности да се наочари могу носити само ради заштите од сунца), при чему 

оправдање за коегзистирање ова два у датом концептуалном простору приповедач 

налази у претпоставци да пуковник Џол и он припадају истој друштвеној групи, као и 

да је та група супериорна у односу на оне који су предмет шале. Оно што приповедач, 

међутим, не зна, јесте то да овом шалом он разоткрива свој истински став према 

Трећем бироу чији је Џол представник, као и стварно схватање сопственог положаја. 

Наиме, разлог због којег затвореник гледа у пуковника Џола није његов егзотичан 

изглед, већ застрашеност због тога што је овај одговоран за тортуру која се врши над 

њим. Једина особа која препознаје Џолову појаву као необичну јесте сâм приповедач. 

Потврда ове тврдње налази се на почетку текста: „I have never seen anything like it: two 

little discs of glass suspended in front of his eyes in loops of wire. Is he blind? I could 

understand if he wanted to hide blind eyes. But he is not blind.” (Coetzee, 1988, p. 1). Иако 

покушава да се понаша као део државне машинерије и као равноправан са пуковником, 

приповедач зна да он то суштински није. Џол ће то наговестити кратким коментаром о 

својим наочарима: „At home everyone wears them” (Coetzee, 1988, p. 1, подвукла О. М.). 

Иако на простору Царства, Џол није код своје куће: боравећи у утврђењу, он се налази 

на маргинама Царства, и стварно и симболички одвојен од оног што он замишља као 

цивилизацијски центар. Начелник, са друге стране, узгред напомиње да је престоницу 

последњи пут видео као младић (Coetzee, 1988, p. 2). Поред тога, два суштински 

различита виђења живота ова два јунака показује и разговор о лову, који је њихов 

заједнички хоби: док Џол има обичај да у лову убије више хиљада животиња, толико 

да неке мора оставити да труну, начелник говори о примитивном начину лова са 

домороцима. На крају, и језици којим се начелник служи раздвајају га од поручника, и 

од престонице или центра чији је поручник представник. 

Позивајући пуковника Џола да у шали препозна свој изглед као другачији, 

приповедач заправо захтева да овај начас прихвати преокретање вредносне лествице: 

није, заправо, затвореник онај којем се треба смејати; прави предмет шале јесте сâм 

пуковник. С тим у вези, границе хумора начелникове шале назначене су у последњим 

речима горе датог навода: према „нижима” од себе треба задржати одређени став, 

нипошто не треба допустити могућност да се границе између позиција ми – они 

поремете и омекшају. У том смислу начелникова шала показује његово ограничено 

разумевање ситуације, као и потребу да и симболички и суштински остане на граници 

светова, односно, одржи привид „нормале” одбијањем да прихвати сопствену 

одговорност. Оно шта начелник не схвата јесте да између приказаних светова не 

постоји могућност помирења: док за главног јунака постоји опција да затвореници 

говоре истину (Coetzee, 1988, p. 3–5), таква опција не постоји за пуковника – не због 

тога што затвореници не могу говорити истину, него због тога што они морају бити 

криви да би тортура била оправдана. Јунаково несхватање ситуације видљиво је и у 

његовом односу према затвореницима – он инсистира да од њих сазна ко их је тукао, 

али не схвата да поглед према Џолу јесте и одговор на питање. Поред тога, јунак се 

затвореницима обраћа са „дечко” и „оче” не би ли им показао да је однос међу њима 
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једнак, да он за њих има емпатије и да му могу веровати. Међутим, затвореници му на 

ове присне речи одговарају са „ексцеленцијо”. Коначно, начелникова шала у 

потпуности брише могућност успостављања пријатељског односа са затвореницима, 

будући да таргетира пуковника Џола као своју жељену публику (публику са 

одговарајућим знањима и претпоставкама), чиме и његова шала добија агресивни тон. 

Оваква дискрепанција између намера јунака и последица његових поступака иначе је 

присутна кроз цео роман и одговара његовом стварном и симболичком егзистирању на 

рубу. Један од ефеката те неравнотеже свакако јесте и иронија, при чему иронизацију 

јунакових исказа додатно појачава разлика између знања читаоца и знања приповедача.  

На другом нивоу текста, оном који је изнад и изван нивоа јунака света приче, 

шала о којој је реч игра битну улогу у наглашавању важности симболике светлости у 

роману. Слепило око којег начелник концентрише своју шалу указује на суштинско 

слепило душе пуковника Џола. Наиме, Џол ће одмах на почетку текста рећи да наочари 

које носи имају улогу да га штите од сунчевог блеска („They protect one's eyes against 

the glare of the sun” – Coetzee, 1988, p. 1), чиме је наговештен демонски карактер 

његовог лика. Штитећи себе од сунчеве светлости пуковник Џол симболички штити 

себе од сазнања, отворености и динамике, доброте и љубави, и слично. Немогућност 

посматрача да види очи оног ко наочари носи указује на својеврсни „зид” између Џола 

и осталих људи. У складу са тим, и деловање овог јунака представља екстернизацију 

његовог душевног мрака. Очевидан пример за то јесте девојка, варварка, коју пуковник 

Џол, или неко од његових послушника, ослепљује. Реч је о покушају да се дође до 

истине преко тела другог (Wright, 2006, p. 79). Иронија је, међутим, у томе што 

слепило девојци дозвољава да, и реално и симболички, види из другачијег угла, будући 

да може назрети облике око рубова очију.  

Према мишљењу Лоре Рајт (Laura Wright), начелникова збуњеност девојчиним 

слепилом показује „ ...  inability to see what motivates his actions”, што је „a kind of 

blindness that results in a failure of the sympathetic imagination, the Magistrate's inability to 

imagine the torture inflicted upon the body of the girl.” (2006, p. 80). Баш као и у случају 

пуковника Џола, али и затвореника чији поглед преко његових рамена не разуме, 

начелник не успева да оствари контакт са девојком преко очију. У том смислу шала са 

наочарима добија снажан ироничан призвук; она је почетни корак у трансформацији 

главног јунака у гротескну фигуру, а преко тога у Човека
4
.  

3.2. Наредни пример представља и експлицитно маркирање хуморних 

ограничења у тексту: 

 
Ridiculous, I thought: a greybeard sitting in the dark waiting for spirits from the byways of history to 

speak to him before he goes home to his military stew and his comfortable bed ...  How fortunate 

that no one sees me! (Coetzee, 1988, p. 16, 17). 

 

Приповедач своју мисао не обележава као „funny”, већ као „ridiculous”
5
, чиме јој 

додељује атрибуте неразумног, глупог, плитког, недотупавног; отуда и закључак 

његовог промишљања, да је боље што га нико не види јер му се не може ругати. Ипак, 

сви услови да се нараторова мисао препозна као хумор су ту: старац се нада 

                                                           
4
 Оваква употреба речи човек, са великим почетним словом, свакако може упућивати и на 

униформишућу колонијалистичку конструкцију белог и западноевропског човека као „правог типа” 

човека. Овде употребљен, појам Човека односи се на човека који признаје другост као другост и истост. 
5
 Ова реч је дефинисана као „stupid or unreasonable and deserving to be laughed at” (Cambridge dictionary), 

„deserving or inviting derision or mockery; absurd” (Oxford living dictionaries).  
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проналажењу неког смисла у прошлости, а притом је и сâм прошлост; потрага за 

смислом и није права потрага, већ седење у доколици; за трагача не постоји никакав 

ризик, јер га чека сигурност дома. Снижавање патоса путем повезивања ствари 

трансцеденталног и тривијалног карактера (тајне које чува прошлост – сигурност 

садашњости), као и потенцијал за креирање комике карактера (два опозитна оквира су 

у вези са главним јунаком: седобради старац као мудрац – доколичар без имало 

мудрости), не производе хуморни ефекат (читалац приповедачеву опсервацију 

вероватно неће схватити као смешну) из два разлога: текстуалне стратегије усмерене 

су на успостављање ироничког отклона према приповедачу; сâм приповедач инсистира 

на недуховитости дате ситуације. 

Опозиција коју приповедач имплицитно поставља јесте она између 

цивилизације и варварства: да би проникао у прошлост простора на којем борави, он се 

мора поистоветити са варварима и изаћи из сигурне позиције „цивилизованог” човека. 

Апсурдност дате ситуације, међутим, огледа се у епистемолошкој немогућности 

субалтерног субјекта да проговори кроз глас колонизатора; прошлост остаје нема све 

док је Други замишља као прошлост. Главни јунак своју колонијалну позицију још 

увек није напустио, о чему сведочи употреба лексеме „byways”
6
: он историју простора 

на којем борави види као мање важну или секундарну у односу на „главни пут” 

историје. Међутим, симболички потенцијал  хронотопа у овој сцени указује на то да 

јунак ипак јесте измештен из своје сигурне позиције, да он више у потпуности не 

припада ни једној ни другој колонијалној страни, те да је за њега повратак на 

садашњост, а самим тим и линију коју садашњост успоставља са прошлошћу и 

будућношћу, немогућ. Непотпуност или недовољност субјекта наглашена је 

борављењем јунака на ивици пустиње, која је истовремено и празнина али и простор 

тајанства и прелаза (в. сцена „враћања” варварке свом народу).  

Деловање „с оне стране”, из пустиње и прошлости/садашњости, уноси пометњу 

у бинарно постављену логику дате сцене. Приповедач не осећа отуђење само од 

дисонантних гласова који долазе из пустиње, већ и од самог себе, своје сопствене 

заједнице и прошлости. Прелазак у међупростор има своју цену, јер на тај начин 

приповедач разбија хомогеност сопственог присуства.
7
 Притом је одсуство светлости, 

баш као и у првој шали, сигнал за кршење етичких норми (још увек само 

наговештених), што обесмишљава хуморни аспект горе наведеног приповедачевог 

исказа. 

3.3. Трећа пронађена шала у тексту такође припада начелнику и, као и у случају 

претходних шала, не наилази на жељени одговор циљане публике (у овом случају, 

девојке-варварке):  

 
‘People will say that I keep two wild animals in my rooms, a fox and a girl.’ She does not see the 

joke, or does not like it. Her lips close, her gaze settles rigidly on the wall, I know she is doing her 

best to glare at me. My heart goes out to her, but what can I do? Whether I appear to her decked in 

my robes of office or whether I stand naked before her or whether I tear open my breast for her, I am 

                                                           
6
  У оксфордском речнику (Oxford living dictionaries) ова реч је дефинисана као „а road or track not 

following a main route; a minor road or path”. 
7
 „‘С оне стране’ означава просторну удаљеност, обележава напредак, обећава будућност; али наши су 

предосећаји прекорачивања препреке или границе – сâм чин прелажења с оне стране – несазнатљиви, 

непредстављиви, без повратка на ‘садашњост’ која, у процесу понављања, постаје растављена и 

измештена.” (Bhabha,  2004, стр. 23). 
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the same man. ‘I am sorry,’ I say, the words falling inertly from my mouth. I reach out dough-fingers 

and stroke her hair. ‘Of course it is not the same.’ (Coetzee, 1988, p. 34–35).  

 

Приповедачева шала почива на спајању два концептуална домена, сребрне 

лисице као дивље животиње и девојке као варварке. Опозиција између два домена 

огледа се у релацији животиња – човек; могућност да оба концептуална домена 

одговарају датој ситуацији произлази из уметнуте, колонијалне идентитетске релације. 

У извињењу које упућује девојци јунак експлицира границе хумора у датој шали: да би 

она била схваћена као смешна, потребно је прихватити логику према којој варвари као 

другост јесу инфериорни, дехуманизовани и сведени на животињско.  

Лик девојке има, у релацији према лику начелника, улогу огледала, будући да 

угрожава идентитет начелника јер га враћа на оно имагинарно садржано у 

стереотипичном оквиру у који он сâм ставља девојку. Шала коју начелник упућује на 

девојчин рачун захтева стабилност и пуноћу стереотипа као чиниоца колонијалног 

дискурса, и не рачуна на разлику или отуђујућег другог. Међутим, повратак погледа 

враћа колонијалном Другом његову сопствену слику (Bhabha, 2004, стр. 151). 

Непроменљивост и целовитост идентитета, на које се начелник позива у коментару 

који је у вези са овом неуспелом шалом, рачуна са колонијалистичком стратегијом да 

се преко стереотипа обезбеди упрошћена и укочена форма представа које негирају игру 

разлике и у вези са колонизатором и у вези са колонизованим (Bhabha, 2004, стр. 142). 

У том смислу је функционална чињеница да девојка у приповедачевом дискурсу није 

именована, те да готово не проговара сопственим гласом, кроз директан говор. 

Читаочева представа о девојци, од прве до последње странице, остаје магловита, 

будући да је посредована начелниковим разумевањем света. Управо колебљивост 

поменутих представа, својеврсно одбијање да се буде ухваћен у приповедачев дискурс, 

јесте сигнал за онтолошку и епистемолошку немогућност колонизатора да ступи у 

подручје другости (Bužinjska i Markovski, 2009, стр. 613), али, такође, и сигнал за 

осуђеност колонизатора на нехомогено, измештено време (Bhabha, 2004, стр. 23). 

Притом, већ поменута чињеница да девојка може видети свет само са маргине, из 

углова својих очију, јесте један од начина да се укаже на нецеловитост идентитета 

Другог. Реч је о веома ефектној иронији, будући да је узрок тога што девојка ствари 

види на другачији начин управо Други. Активност колонизатора истовремено одржава 

статичност поретка и обеспокојава слику света на којој тај поредак почива.  

У вези са овом и сличним сценама у тексту Рајтова примећује да је начелник 

приморан да заузме реторички простор жена и нељудских бића тек онда када бива 

подвргнут тортури.
 
У опису чина тортуре у роману у исти концептуални домен су 

стављени тело лисице, девојке, коња, мољца и начелника (према: Wright, 2006, p. 80).
8
 

Мучење јунаку омогућава да коначно прихвати смисао Царевине
9
, али и да започне 

континуирани рад на себи, односно сопственој симпатетичкој имагинацији (Heister, 

2014, p. 263–264). Није случајно што је пораст емпатије у јунаку доведена у везу са 

животињама: тело, и са њим повезана патња, заједнички је именитељ свих бића.  

                                                           
8
 Мучитељи ће начелника обући у женску хаљину и обесити о дрво наглавачке тако да ће висити „above 

the ground like a great old moth with its wings pinched together, roaring, shouting” (1988, p. 121). 
9
 „What has made it impossible for us to live in time like fish in water, like birds in air, like children? It is the 

fault of the Empire! Empire has created the time of history. Empire has located its existence not in the smooth 

recurrent spinning time of the cycle of the seasons but in the jagged time of rise and fall, of beggining and end, 

of catastrophe. Empire dooms itself to live in history and plot against history. One thought alone preoccupies the 

submerged mind of Empire: how not to end, how not to die, how to prolong its era. By day it pursues its 

enemies ...  by night it feeds on images of disaster ... ” (Coetzee, 1988, p. 133). 
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3.4. Поменута сцена мучења начелника на тргу завршава се следећим 

коментаром неименованог становника утврђења на граници Царства, а тиче се урлања 

главног јунака: 

 
‘He is calling his barbarian friends’, someone observes. ‘That is barbarian language you hear.’ There 

is laughter. (Coetzee, 1988, p. 121). 

 

Шала наилази на одобравање јунака који присуствују сцени; међутим, шала се 

мора означити као неуспешна због тога што је дата из перспективе јунака коме је 

опаска упућена, али и зато што текст подстиче читаоца на идентификацију са ликом 

начелника у датој сцени.  

Хуморни потенцијал наведеног исказа почива на истим механизмима као и 

начелникова шала о девојци и лисици: животињска рика коју производи начелник 

пореди се са језиком нецивилизованих људи; поента шале почива на опасци да је 

начелник, зближавајући се са варварима, попримио и њихове особине, односно, 

сличност са животињама. Неразумевање не позива на учење језика; патња другог не 

изазива емпатију већ подсмех. Истакнута позиција ове шале у тексту, као и чињеница 

да је ово једина хуморна опаска која наилази на одобравање већег броја јунака, уз 

чињеницу да је заправо реч о неименованим поданицима Царства, производе јак 

ироничан ефекат. Истовремено, ова шала обележава и преломни тренутак у свету 

приче, јер начелник кроз тортуру добија људскији лик, а утврђење на граници бива 

коначно увучено у историјско време Царевине. Смех још једном бива потврђен као 

знак разлике и средство за произвођење разлике. 

 

4. ЗАКЉУЧАК 

 

Интерпретација романа Ишчекујући варваре у овом раду усресредила се на 

елементе хумора у њему. У свим анализираним случајевима указано је на ограничења 

хумора, и то у вези са кршењем норми које су приписане јунацима или различитим 

типовима адресата. Показано је да ограничења хумора у роману долазе од кршења 

управо оних типова норми које су везане за постколонијалну ситуацију; у том смислу, 

главна функција хумора у тексту јесте да маркира и разобличи колонијалистичку 

норму. 

Хумор је најчешће ограничен на једног јунака, самог приповедача. Његово 

виђење света у колизији је са схватањима света других јунака, што је последица 

његовог суштинског неразумевања других, и с тим у вези свесне и несвесне потребе за 

успостављањем сопствене доминације над другим. Искуство које приповедачу 

омогућава да завири на „другу страну” јесте искуство физичке и психичке тортуре; 

онда када бива одгурнут у свет другог исти такав тип хумора бива усмерен против 

њега. 

Анализиране неуспешне шале у Куцијевом тексту заправо и не производе 

ефекат хумора, већ ироније. Иако је преко модела опште теорије вербалног хумора 

показано на који се начин дате шале могу разумети као смешне, њихова се примарна 

улога огледа у усмеравању читаоца на идентификацију са оним јунацима приче против 

којих је хумор усмерен, или за које хумор представља кршење неког моралног начела. 

У том смислу неуспеле шале у тексту могу бити схваћене као начин да се на више или 

мање прикривен начин укаже на друштвену и политичку, колонијалну, позадину света 
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(приче), јер се читалац упућује да истражи кршење ситуације која је дата у шали, што 

даље фокализује његову емпатију. 

 

ИЗВОРИ 

 
KUCI, Dž. M. (2004). Iščekujući varvare. (Jelena Stakić, prev.). Beograd: Paideia. 

 

COETZEE, J. M. (1988). Waiting for the Barbarians. Harmondsworth: Penguin Books. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЋ, (2015). С. Когнитивна наратологија. Књижевна историја, XLVII, бр. 155, 

11–23. 

 

BABA, H. K. (2004). Smeštanje kulture. (Rastko Jovanović, prev.). Beograd: Beogradski krug. 

 

BUŽINJSKA, A., Markovski, M. P. (2009). Književne teorije XX veka. Beograd: Službeni glasnik. 

 

ATTARDO, S., Raskin, V. (1991). Script Theory Revis(it), ed: Joke Similarity and Joke Representation Model. 

HUMOR – International Journal of Humor Research, 4 :3/4, 293–347.  

 

„BYWAYS.” Oxford Living Dictionaries. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/byway>. 15.4.2018. 

 

DOOLEY, G. J.M. (2010). Coetzee and the Power of Narrative. New York: Cambria. 

 

HEISTER, Hilmar. The Sympathetic Imagination in the Novels of J.M. Coetzee: Empathy and Mirror Neurons 

in Literature. 

<https://www.researchgate.net/publication/279827869_The_sympathetic_imagination_in_the_novels_

of_JM_Coetzee>. 20. 2. 2018.  

 

MCGRAW, A. P., Warren, C. (2010). Benign Violations: Making Immoral Behavior Funny. Psychological 

Science, Vol. 21, No. 8, 1141-1149. <https://ssrn.com/abstract=1592027>. 3.2.2018. 

 

MCGRAW, A. P., Warren, C. (2014). The Humor Code: A Global Search for What Makes Things Funny. New 

York: Simon & Schuster. <http://humorcode.com/TheHumorCode-McGrawWarner-Chapter1-

Excerpt.pdf>. 14.3.2017. 

 

„RIDICULOUS.” Cambridge Dictionary. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ridiculous>. 

15.4.2018. 

 

„RIDICULOUS.” Oxford Living Dictionaries. <https://en.oxforddictionaries.com/definition/ridiculous>. 

15.4.2018. 

 

WARREN, C. & McGraw, A. P. (2015). Benign Violation Theory. Mays Business School Research Paper No. 

2015-11. <https://ssrn.com/abstract=2559414>. 3.2.2018. 

 

WRIGHT, L. (2006). Writing “Out of All the Camps”. New York/London: Routledge. 

 

WOOD, J. (2005). The Irresponsible Self: On Laughter and the Novel. New York: Farrar, Straus and Giroux. 

 

  



85 

 

Olivera Marković 

Faculty of Philosophy, University of Niš 

 
HUMOR AND ITS LIMITATIONS IN THE NOVEL WAITING FOR THE BARBARIANS BY JOHN 

MAXWELL COETZEE 

 

Summary 
 

Novels of John M. Coetzee are often described as if they lack humor. However, in recent years there 

seem to be more critics who notice the humorous side of Coetzee's novels, particularly in his later 

novels. The aim of this paper is to analyze humor and its limitations in the novel Waiting for the 

barbarians by John Maxwell Coetzee. I argue that ethical functions in this text, which are put to the 

forefront, are the main limitation of humor in it. Implicit information, i.e. shared knowledge and 

assumptions about the world of characters/readers which stand behind successful and flat jokes 

directs readers toward certain beliefs and strengthen their empathy, acting like an important textual 

strategy. My research complements a hypothesis proposed by Heister (2014) that “sympathetic 

imagination [is] a central idea in the work of Coetzee” with the Benign Violation Theory (Veatch 

1998; McGraw & Warren 2010) as its ground methodology. The main hypothesis of my research is 

that the violation of certain representations of the receiver (“a subjective moral violation” – V) and 

the benign situation (N) do not occur simultaneously in Coetzee’s texts. Moreover, characters may 

find something very funny whilst readers may find the same thing horrifying, and vice versa. This 

discrepancy is an important strategy of Coetzee’s texts as it forces readers to look deeper into both the 

benign situation and the violation. In addition, humor limitations in Coetzee’s novel are analyzed 

through the prism of postcolonial criticism.  

 

Key words: Coetzee, humor, reader, empathy, sympathetic imagination, postcolonial criticism. 
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KRITIČKO SHVAĆANJE SVIJETA KAO OSNOVA ZA SLOBODNU MISAO I 

NESPUTANO ZNANJE 

 

 
Prosvjetitelji su naučavali da bi ljudski napredak bio veći kada bi se riješili predrasuda metafizike i 

determinizma, te shvatili da ono što određuje svijet su prirodni zakoni i volja čovjeka. Osnovni 

postulat prosvjetiteljske misli je da duh mora biti otvoren za nova saznanja. Naravno, važno je 

razjasniti što saznanje kao takvo znači. I. Kant je kroz svoj kriticizam smatrao  da je smisao znanja 

praktično djelovanje. Ako govorimo o tome kako se praktično djelovanje ostvaruje, onda moramo 

govoriti o razvoju subjektiviteta, koji je odreden saznanjem. Uvjet za saznanje je sloboda. Evidentna 

je potreba za novim prosvjetiteljstvom; zakoni društva  pokušavaju okovati čovjekovu slobodu i 

misao, a sve pod pokrićem društvenih normi. Društvena pravila trebaju olakšati čovjeku život jer je 

on društveno biće i ne može sam, a ne ga ograničavati. Ipak, norme svjesno otmaju slobodu zarad 

nečije koristi. Dok god postoji determinističko shvaćanje života i svijeta, sloboda je zarobljena. Bez 

slobode nema misli, istinskog saznjanja, pa ni subjekta. Trebamo propitati svoja uvjerenja iznova. 

Sapere aude! 

Ključne riječi: prosvjetiteljstvo, znanje, sloboda, principi uma, subjektivitet. 

 

 

Razvoj prosvjetiteljskog duha sa sobom je donio oslobađanje od okova determinizma, 

te put u znanost, tačnije da ono što određuje svijet jesu prirodni zakoni i volja čovjeka. Kao 

pokret,  put prosvjetiteljstva kreće iz Engleske, preko Francuske, te konačno stiže u 

Njemačku. U Njemačkoj se razvija klasični njemački idealizam, koji je trajao od 1781. 

(godina objavljivanja Kritike čistoga uma) do 1831. (godina Hegelove smrti). 

Njemački mislioci, posebno Immanuel Kant, kao jedan od najznačanjijih predstavnika 

klasičnog njemačkog idealizma, uz Fichtea, Schellinga i Hegela, kroz svoj najznačaniji rad, 

upravo se bavi kritikom svojih prethodnika, bez obzira na to koliko utjecaja su imali u 

povijesti. Znamo da su Kantova najznačanija djela tri slavne kritike: Kritika čistoga uma, 

Kritika moći suđenja i Kritika praktičnog uma, u kojima se vide jasno tri momenta misaonog 

prevrata: kriticizam, mogućnost sintetičkih sudova a prirori, transcendentalizam i, te bi, kao 

četvrti mogli dodati i primat praktičnog uma u odnosu na teorijski.   

 

1. Smisao i značenje Kantovih Kritika 

 

Postavlja se pitanje što zapravo jeste ta kritika, i kao djelo i kao pojam, te koji je njen 

značaj. U kriticizmu, Kant počinje pitanjem o mogućnosti onoga što jeste, te se odnosi na 

subjekt, kao spoznajnu instancu. Počeo je razmišljati o izmirenju empirizma i racionalizma, a 

to ostvaruje kroz transcendentalni idealizam. Kroz svoj kriticizam, Kant ne donosi samo 

kritiku svojih prethodnika – empirista i racionalista, već Kritika čistoga uma predstavlja 

kritiku moći uma, s obzirom na sva ona saznanja kojima um može težiti neovisno o iskustvu, 

te razmatra mogućnost zasnivanja metafizke kao znanosti, i to sve posredstvom uma, tačnije, 
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na osnovu principa. Pitanje saznanja, koje je već pomenuto, odnosi se na čisti potencijalitet. 

Kant odbacuje dogmatizam, te čvrsto uporište nalazi u samom subjektu saznanja, te je upravo 

na toj osnovi i izgradio svoju Kritiku čistoga uma. Kritika je protivna dogmatizmu, tačnije, 

protivna je tome da se ne propituje o samom porijeklu saznanja. 

Kant se pita da li su mogući sintetički sudovi a priori. Raščlanio je saznanje na tri 

osnovne moći i u svakoj tražio sintetičku funkciju. Prva moć jeste čulnost, koja predstavlja 

prvi stepen saznanja, tačnije, svo saznanje počinje putem čulnosti. Ali, ipak svako saznanje 

ne počiva na čulnosti. Čulnosti je potreban razum, koji predstavlja drugu moć saznanja, a to 

je ona moć koja omogućava da se neki predmet zamisli, te se razum općenito može 

predstaviti kao moć suđenja.  

Razum ne može bez čula, kao ni čula bez razuma, iz razloga što sam razum ne osjeća, 

a čula ne mogu da misle. Treća moć saznanja jeste um, koji predstavlja zakonodavca, onog 

koji posjeduje principe, na osnovu kojih treba da dovede razum u sklad sa samim sobom. 

Svako saznanje, prema Kantu, ne bavi se samim predmetima, već našim saznanjem predmeta, 

ukoliko je ono moguće a priori. 

U dedukciji čistih pojmova, Kant razmatra predmete čistog razuma i smatra da treba 

dokazati objektivnu vrijednost pojmova a priori, te se odnosi na promatranje samog čistog 

razuma u njegovoj mogućnosti, tj. šta i koliko razum može saznati neovisno od svakog 

iskustva. Kao uzor za sintetičke sudove a priori Kant uzima matematiku, jer matematika ima 

takve sudove koji sadrže nužnost koju nije moguće dobiti iz iskustva. Upravo se u tome vidi 

Kantov okret od pojma izvjesnosti ka pojmu nužnosti. Svako saznanje mora posjedovati 

izvjesnost i jasnost. Izvjesnot podrazumijeva da u saznanju nije dozvoljeno nagađanje. 

Jasnost može biti logička, a to znači da je ona zasnovana na pojmovima, te intuitivna, a to je 

ona koja se ostvaruje na osnovu čistog opažaja, te nju Kant naziva estetičkom. 

Ako govorimo o području metafizike, koja se našla na oštrom udaru Kantove kritike, 

reći ćemo da Kant smatra kako je dotadašnje postupanje metafizike predstavljalo jedno prosto 

lutanje među pojmovima, ono što metafizici nedostaje jeste redukcionizam, te da, ako želimo 

i možemo zasnovati metafiziku kao prirodnu znanost, u tome nam treba poslužiti matematika, 

koja predstavlja onu znanost koja svoja saznanja izvodi a priori. Kant smatra da metafiziku 

nije moguće zasnovati kao prirodnu znanost, zbog predmeta proučavanja, ali da je ona 

potrebna jer promatra um u njegovim elementima i maksimama koje moraju ležati u osnovi 

mogućnosti primjene svih znanosti. Imao je za cilj da dovede metafiziku u sklad sa razvojem 

prirodnih znanosti. Zato Kant svoje djelo počinje pitanjem o mogućnosti ljudskog saznanja, 

jer je zbog opstanka metafizike smatrao da na to pitanje je nužno dati odgovor. 

Pojam transcendetalnog uvijek je okrenut ka  karakteru i mogućnosti spoznaje, tačnije 

prema pitanju o tome dokle seže spoznaja. Upravo transcendentalna filozofija je pretpostavka 

onoga što se poslije pretvara u spekulaciju. Značenje transcendetalne filozofije oslonjeno je 

na razumijevanje onoga što bi trebao  biti predmet metafizike- da je okrenuta mogućnosti, a 

određena subjektivitetom. Kant razvija u svom djelu ono što se naziva metafizika 

subjektiviteta.  

 A ko je taj subjekt, da li je on dat po sebi, te ako nije, ko može postati subjektom?  
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2. Razvoj i smisao metafizike subjektiviteta 

 

Kantov obrat u shvaćanju subjekt – objekt relacije često se naziva kopernikanskim 

obratom, iz razloga što su uspostavljenje nove pozicije na kojima se nalaze subjekt i objekt, 

što znači da objekt nije više određujući za subjekt, nego obratno – subjekt, ukoliko to on 

doista jeste, daje smisao objektu, koji u procesu spoznaje postaje ono što u Kantovoj filozofiji 

poznajemo kao stvar za nas. Mogućnost iskustva je ono što svim našim saznanjma daje 

realitet – a to su opća pravila jedinstva u sintezi pojava. 

Subjekt postaje centar – promijenilo se shvaćanje da je subjekt konstituiran na osnovu 

objekta. Sada, u Kantovoj filozofiji možemo reći da je subjekt centalni na način da je on taj 

koji konstituira objekt, te cijelu stvarnost, jer on posjeduje apriorne forome opažanja, kao i 

čiste pojmove, bez kojih objekt i njegova spoznaja ne bi bili mogući. Taj obrat možemo 

nazvati i transcendentalnim obratom, po uzoru na to kako i sam Kant naziva svoju filozofiju – 

transcendentalnom filozofijom. Naravno, taj problem i pitanje o transcendetalnom okrenut je 

ka rješavanju spoznajno-teorijskog problema, kao i već pomenutoj subjekt-objekt relaciji.  

Ono po čemu je predmet moguć jeste subjekt – onaj koji stoji iza predemeta. Kant 

upravo počinje pitanjem o mogućnosti sintetički apriornih sudova – tačnije da li je predmet 

moguć. Nikako ne možemo početi sa iskustvom, da ne znamo što iskustvo uopće znači. 

Predmet prvo mora biti dat, a iskustvo ima značaj samo onda kada je konstituirano pomoću 

samoga razuma. Transcendetalna analitika nas naučava kako nema predmeta bez čistog 

pojma razuma, a to je dato u subjektu, koji je misleći subjekt. Taj subjekt je spoznajna 

instanca, a okrenut je čistom potencijalitetu. Upravo je u tome Kantov najveći značaj. Kant je 

upravo pokazao da je razum onaj teorijski organ koji omogućava da mi znamo što jeste 

predmet, da ga mi konstituiramo i konstruiramo. Taj spoznajni subjekt je ograničen  i 

nedovršen,  jer se odnosi na čisti potencijalitet, a to znači da se subjekt kao takav rađa, nego 

se subjektom postaje.  

Transcendentalna filozofija se bavi mogućnošću konstituiranja subjektiviteta, te ona 

počinje onda kada se utvrdi da je spoznaja osnov subjektiviteta. Spoznaja je određujuća za 

subjektivitet, a uvjet svakog mišljenja i svake spoznaje, naravno, jeste sloboda. Kod Kanta, 

pored kauzaliteta na osnovu prirode, razlikujemo kauzalitet na osnovu slobode. A taj 

kauzaltet na osnovu slobode se od kauzaliteta na osnovu prirode razlikuje po tome što je on 

spontani čin. Sam pojam spotnanosti koji srećemo kod Kanta upravo je ono na šta se odnosi 

pojam spekulativnosti u njegovoj filozofiji. Taj pojam spontanosti već po sebi je spekulativni 

pojam. Za slobodu možemo reći da je ona transcendentalni princip koji se objektivizita u 

iskustvu. U spoznaji se objektivizira bit subjektiviteta, a subjekt je onaj koji je određujući za 

stvarnost – on je konstituira. Kod Kanta, četvrta važna instanca jeste praktično djelovanje. 

Taj subjekt nije samo misleći subjekt, koji je odvojen od svijeta i sa tim svijetom nema ništa, 

već je on i djelatni subjekt. Ali da bi djelovao, potrebno mu je znanje. Upravo je zato važno 

pitanje kako možemo nešto znati, jer je to pitanje koje je vezano za konstituiranje samog 

subjekta, koji se stvara, a ne rađa se, što znači da ne može biti svako subjekt, već samo onaj 

ko ima znanje, u čijem osnovu, leži sloboda.  

Objektivni uvjet sveg saznanja je sintetičko jedistvo svijesti, a to je ona funkcija 

našega razuma zbog koje neki predmet postaje stvar za mene. No, subjekt posjeduje i um, 

koji je najviša spoznajna moć, koja unosi princie u pravila razuma. To saznanje pomoću 

principa predstavlja ono u kojemu se spoznaje ono što je posebno u onome što je opće. Kako 

je već rečeno, subjekt mora spoznati pomoću svoga razuma, potrebuje um radi principa, koji 

su nužni, općevažeći i univerzalni, da bi mogao djelovati. Kant pokazuje kako je doista 
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moguće na osnovu umstvenih princip pronaći uporište za moralno djelovanje, koje svoj izvor 

ima u poštivanju zahtjeva uma.  

 

3. Smisao i značenje Kantovog shvaćanja praktičnog uma 

 

Čist um biva praktičnim, jer on daje subjektu zakon, koji nazivamo moralnim 

zakonom, u čijem osnovu leži sloboda. Moralni zakon izražava autonomiju čistog praktičnog 

uma, tj. slobodu.  U praktičnoj upotrebi uma, sloboda kao transcendentalni princip, svoj 

realitet dokazuje pomoću čistih osnovnih načela. Sloboda predstavlja svojstvo kvaliteta 

umnog bića po kojemu ono može djelovati neovisno od tuđih uzroka. Značaj slobode je u 

tome što ona predstavlja autonomiju subjekta u moralnim pitanjima. Upravo na slobodi se i 

osnivaju praktični zakoni koji se naziva moralni zakon. Zakon slobode je moralni zakon. 

Ćudoredni zakoni vrijede samo kao takvi ukoliko se mogu vidjeti kao a priori osnovani i 

nužni. Moralna radnja je ona koja je osnovana na poštivanju moralnog zakona kao takvog, tj. 

na poštivanju zahtjeva uma. Kant kaže da moral mora ležati u samoj volji, a to znači da je 

jedino dobra volja dobra. Volja je dobra onda kada rukovodi moralnim zakonom. U 

Kantovom učenju vidimo kako ono praktično izvire onog transcendetalnog, jer Kant kaže 

kako volja, koja je neovisna od zakona kauzaliteta, jeste sloboda u transcendetalnom smislu. 

Moralni imperativ nalazimo u sebi kao apriorni zahtjev uma koji on svojom strukturom 

postavlja volji. Iz toga proizilazi da su moralne radnje dobre po sebi, a ne po onome što 

proizvode. Tako da, možemo reći, djelovanje na osnovu moralnog zakona je takvo djelovanje 

koje se osniva na poštivanju ljudske prirode. A to znači, da ako slijedimo kategorički 

imperativ, koji predstavlja univerzalni zakon koji važi za svakoga ko ima volju i um, onda 

nikada nećemo djelovati tako da nekog čovjeka i njegovu ljudskost uzmemo samo kao 

sredstvo, već će nam on biti cilj. Moralnog zakona postajemo svjesni neposredno. Kažemo 

kako je osnovni stav čistog praktičnog uma da djelovanje treba biti tako da maksima volje 

uvijek istovremeno može važiti kao princip sveopćeg zakonodavstva. Moralni zakon je 

princip dedukcije slobode kao kauzaliteta čistoga uma. Objektivna realnost čiste volje data je 

u moralnom zakonu a priori. Pojam predmeta praktičnog uma je predstava nekog objekta kao 

moguće posljedice putem slobode. Dobro i zlo su dva objekta praktičnog uma; dobro kao 

nužan predmet moći žudnje, a zlo predstavlja predmet gnušanja. Dobro i zlo uvijek znače 

samo odnos prema volji. Pojam dobra i zla utvrđuju se pomoću moralnog zakona. 

Praktični um ima zadatak da predmete ostvari svojom sopstvenom moći. Iz svega 

ovoga rečenog možemo izvući kako vrlina označava dostojnost da čovjek bude sretan, a to 

čovjek ne može bez morala, prema Kantu, koji je učenje o tome kako da postanemo dostojni 

sreće. 

Iz Kantovog učenja vidimo da osnova praktičnog uma jeste teorijski, jer da bi subjekt 

uopće djelovao, on prvo mora biti subjekt. Već je rečeno kako je osnova subjetiviteta znanje, 

koje potrebuje slobodu da bi se mišljenje uopće moglo razvijati. Ako subjekt postane 

subjektom, što znači da ima znanje, onda od treba da djeluje u skladu tog znanja. Upravo je 

na taj način praktični um, u Kantovoj filozofiji, čvrsto vezan za teorijski. 
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4. Problem ukidanja slobode u društvima obojenim nacionalnim ideologijama 

 

Ljudi su ograničena, potrebita i konačna bića, koja potrebuju slobodu da bi se razvila. 

Bez te slobode nema subjekta, jer nema subjekta bez znanja. Čovjek po rođenju nije subjekt, 

zato, ako slijedimo i uvažavamo Kanta, vidimo koliko nacionalisti griješe. Jer oni misle da 

samo time što je neko rođen kao pripadnik neke nacije, svejedno koja to bila, je subjekt, te da 

se može smatrati vrednijim nego što on istinski jeste. A to, prema Kantovom učenju, nije 

tačno. Mi, ljudi, moramo se potruditi da budemo subjekti, bez obzira koje nacije bili. 

Subjektivitet svakog bića se razvija, on je potencijalis, koji se aktualizira uz slobodu, kao 

pretpostavku. Ako mi nemamo slobodu, kako se onda možemo razviti? Postavlja se pitanje 

koliko je moguć subjektivitet u Kantovom smislu bez slobode kao principa. Ako se 

pozovemo na Hegela koji govori o razvoju povijesti, koja počinje na istoku, a završava na 

zapadu, onda vidimo da najnaprednije društvo je ono koje omogućava, garantira i osigurava 

slobodu svakom pojedincu. Upravo je ta sloboda jedna od najznačanijih aspekata koje je 

prosvjetiteljstvo donijelo svijetu. Kako je moguće onda da smo počeli nazadovati? 

Ali, nije lako biti subjekt, jer svaki subjekt mora imati, tu već pomenutu slobodu. To 

je upravo pitanje zašto je nacionalizam potreban, kao primarna ideologija, vladajućem sloju 

jedne države? Upravo da bi se ukinula sloboda, te sakrilo da je ta, toliko potrebovana za 

subjekt sloboda i ukinuta, ili da bi se njome manipuliralo za neke više ciljeve jednog malog 

broja ljudi. Zato nacionalistički predstavnici govore da je neko dovoljno vrijedan i nadmoćan 

u odnosu na druge, samo zato jer je rođen kao pripadnik te određene nacije. A to je samo 

puko zamajavanje. U takvim ideologijama ne postoji razvoj subjektiviteta onakvog kako Kant 

naučava i neće biti moguće dok se um ne oslobodi okova i dok osnov tog društva ne postane 

sloboda.
1
  Bez toga, nije moguće društvo koje se osniva na takvom moralnom zakonu koji, u 

svojoj osnovi, ima postulat poštivanja ljudske prirode. ako bi ikada prihvatili takav umstveni 

princip, kakav je sloboda, onda bismo mi živjeli u jednom društvu vrijedna i dostojna 

čovjeka.  

Očito je, iz svega rečenoga, da je društvu koje ja poznajem, potrebno novo 

prosvjetiteljstvo. To novo prosvjetiteljstvo se može shvatiti kao ono kojeće pomoći izgradnji 

subjekta, u čijoj je osnovi apriorni zakon – taj čuveni kategorički imperativ, a to je subjekt 

koji nije egoističan, nego je općeljudski.  

Republika, o kojoj Kant govori, zasnovana je na načelima slobode svih članova 

jednog društva,  te na na čelu ovisnosti o jednom zajedničkom zakonodavstvu. Kant nam 

pokazuje da je moguće imati takvo društvo i takvu državu. Shvaćam da je jako teško skupiti 

hrabrost i odvažiti se na građenje javnog uma, jer to onda znači da ćemo stvoriti kritičko 

drušvo, a takvom društvu treba vođa koji neće sputavati slobodu pojedinaca, koji kao građani 

trebaju svoja prava da ostvaruju u državi, već će to biti društvo koje će moći napredovati u 

svakom svom aspektu.  

Da li ćemo, to ostaje kao pitanje. 

  

                                                           
1
 Vidjeti, primjerice, slučaj gubitka suvereniteta na primjeru Bosne i Hercegovine kao postsuverene države 

nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma u: Hasanović, 2016. 
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FREE THOUGHT AND UNRESTRAINED KNOWLEDGE BASED ON A CRITICAL VIWEPOINT OF THE 

WORLD 

 

Summary 

 
The Enlightenment movement had in its aim to reject the partiality present in metaphysics and 

determinism which was, by their opinion, an impediment to human progress. That was done in order 

to understand that the world is defined by the laws of nature and human will. Their main thesis was 

that the human mind must be receptive to knowledge. Therefore, it is important to know what the 

concept ‘knowledge’ means. Immanuel Kant had thought that the meaning of knowledge was to give 

it a practical approach. The term practical approach cannot be understood without understanding the 

underlying development of subjectivity which is determined by knowledge. The prerequisite for 

knowledge is freedom, which is represented by the principle of mind and is shown through 

experience. A subject defined by knowledge will act accordingly to it and the principles of mind 

which are always objective. In this time and age, a new enlightenment would be necessary seeing that 

we witness social norms constraining freedom on an everyday basis. Moral and social norms were 

established to help make the lives of people easier as the human is a social being and cannot be on his 

own. Social norms limit the freedom of a human, because there is always someone superior to prosper 

from that lack of freedom. A deterministic way of understanding would help liberate the mind. If 

there is no freedom, knowledge and development are also constrained. It is up to us to keep 

examining our beliefs. Sapere aude! 

Key words: enlightenment movement, knowledge, freedom, principles of mind, subjectivity. 
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POLITIČKA STRATIFIKACIJA I NAUČNI DOGMATIZAM – FAJERABEND O 

NAUČNOJ IDEOLOGIJI 

 

 

Složićemo se da je nauka trenutno najkreditabilniji izvor uverenja koji obuhvata najširu klasu ljudi. 

Ma kakva god tvrdnja bila, ukoliko dodamo na početku iste da je potkrepljena naukom, videćemo 

kako se otvaraju zaključana vrata, te da se ta tvrdnja manje ispituje pre no što se prihvati. Ova 

činjenica je veliki prijatelj pristalicama političkog stratifikacionizma koji tvrde kako je nauka postala 

politički fundirana, te da je instrument kojom se služi kako bi se uslovilo mišljenje. Jedan od velikih 

mislilaca u filozofiji nauke, Pol Fajerabend, stavio je akcenat na ovaj problem, te se pobunio protiv 

dogme koja nosi masku nauke. Cilj ovog rada je ponuditi Fajerabendovu kritiku, te joj dodati čvrstu 

podlogu sa savremenim gledištem političkog stratifikacionizma, kao i tvrdnjom da je konsekvenca 

ovog političkog poretka zapravo ne-nauka, ili, pseudo-nauka koja nije u skladu nauke kakvu je 

prihvataju filozofi poput Kanta ili Bolzana, čija gledišta želim da prihvatim kao osnove same nauke. 

Ključne reći: nauka, Fajerabend, stratifikacija, pseudo-nauka, političke implikacije. 

 

 

Želim da odbranim društvo i njegove pripadnike od svih ideologija, uključujući i nauku. Sve 

ideologije moraju se posmatrati u perspektivi. One ne smeju biti uzete suviše ozbiljno. Treba ih 

shvatati kao bajke koje imaju da kažu mnogo interesantnih stvari, ali koje u sebi sadrže takođe i 

gnusne laži, ili kao etičke propise koji mogu biti korisna praktična načela, ali su kobni kada se 

prate doslovno. 

 (Feyerabend, 1985) 

 

1. Uvod u rad: Povezanost političkog stratifikacionizma i naučnog dogmatizma 

 

Na samom početku, želeo bih pre svega vratiti čitaoca na sam naslov ovog rada, te da 

naslov shvati kao implikativan sud sledeće forme: 

PS & ND  FK 

Sada, ovaj sud bi sačinjavali sledeći članovi: Politički stratifikacionizam (PS), naučni 

dogmatizam (ND) i Fajerabendova kritika (FK). Dakle, ukoliko Fajerabendova kritika treba 

da važi, tj. da ima vrednost T, nužno je da konjunkcija koja jeste antecedens ovog suda 

takođe ima vrednost T, a kako bi to bio slučaj, politički stratifikacionizam i naučni 

dogmatizam moraju biti istiniti u ovom sudu. Dakle, cilj mog rada jeste sledeći: dokazati 

političku stratifikaciju, obrazložiti zbog čega smatram da je nauka kakvu danas smatramo kao 

idealni izvor apsolutnog saznanja jeste takođe i izvor dogmi, te ponuditi Fajerabendovu 

kritiku naučnog dogmatizma za koji želim tvrditi da je velikim delom odgovoran politički 

stratifikacionizam.   

                                                           
*
 vl.lukic.96@gmail.com 
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2. Traganje za stratifikacionizmom: Demokratija i definicije 

 

Na jednom od svojih kurseva pod imenom Is American democracy broken?, Džeb 

Barns, profesor političkih nauka na USC-u, traga za iscrpnom definicijom savremene 

demokratije (Barnes, 2017). Doduše, mora se napomenuti da je demokratija za kojom Barns 

traga isključivo vezana za savremenu Ameriku, međutim, ostaviću po strani rezultat njegovog 

istraživanja i fokusiraću se na njegov metod za koji smatram da obuhvata celokupno zapadno 

društvo. Kakva je Barnsova metoda za traganjem definicije demokratije? Pre svega, bitno je 

izdvojiti dve vrste definicija, proceduralne i substantivne definicije. Dalje, proceduralne 

definicije se mogu sumirati u tri grupe: definicija direktne demokratije, definicija 

reprezentantivne demokratije i definicija demokratije kao vladavina većine. Ne smatram da je 

preterano bitno za ovaj rad ulaziti u dubinu ovih definicija, međutim, određenje osnova bi 

bilo od velike koristi kako bi mogli preći na substantivne definicije za koje želim da tvrdim 

da su dosta elastičnije i zasnovane na jačom osnovom. U direktnoj demokratiji se mašta još 

uvek od govora Periklea ili Rusoove Ženeve. To je vlada u kojoj narod ima ulogu odlučivanja 

o pitanjima vlade, kao i reč u opštem javnom dobru. To, naravno, nije slučaj danas, međutim, 

možemo videti kako su osnove ove definicije još uvek urezane u sam sistem. Sa druge strane, 

reprezentativna demokratija je dosta šire shvaćena definicija, te se bazira na sledećoj 

činjenici: uzevši u obzir da ljudi ne mogu donositi odluke koje se tiču svih, oni biraju 

određene ljude koji imaju zakonodavnu, izvršnu i sudsku funkciju. Ovo, uvidećete, dosta liči 

na klasični kontraktivizam, verovatno najsličniji sa Lokovim stanovištem liberalno-

demokratskog sistema (Locke, 1824). Treća definicija demokratije jeste da je ona vladavina 

većine, te da su sve devijacije od ove definicije loše prihvaćene u samom narodu. 

Sagledajmo, na primer, izbore u Americi. Predsednik može pobediti uprkos činjenici da nema 

najviše glasova kao rezultat elektorskog formata izbora
1
. 

 

No, nije teško uvideti poteškoće ovih definicija. Pre svega one su nepotpune, ne 

funkcionišu, te mogu voditi pogrešno ka nečemu što uopšte i nije demokratija ili zanemariti 

intenzitet preferencija, isključiti grupe u manjini radi bitnijih proceduralnih instanci. 

Putpunije definicije jesu substantivne definicije u koje spada ekspecionalizam
2
 iz kog se 

može derivirati pluralizam, hiperpluralizam ili stratifikacionizam.  

 

 

2.1. Pluralizam, hiperpluralizam i stratifikacionizam: torta na redove nasuprot 

cenkanju i paralizi 

 

Sada, smatram da je dobar trenutak uporediti ova gledišta demokratije, kao i istaći 

razlog zbog kojeg smatram stratifikacionizam za empirijski najuočljivijim. Hajdemo, najpre, 

dati osnove stratifikacionizma, te ga uporediti sa gledištima pluralizma i hiperpluralizma. 

Vredno je istaći da je stratifikacionizam takođe i najnegativnije gledište, naime, on se 

bazira na podeli koja podrazumeva elite na čelu, sekundarne aktere u sredini i narod na kraju 

                                                           
1
 Primer bi mogli biti izbori koji su se održali 2000. i 2016. godine. Naime, Džordž Buš, iako je imao manje 

glasova od Gora (47.87% nasuprot 48.38%), pobedio je radi formata elektorskih izbora. Slično je bilo i sa 

pobedom Donalda Trampa 2016. godine kada je Hilari Klinton imala nešto više od 2% glasova na svojoj strani 

(48.02% nasuprot 45.93%). (uselectionatlas, 2016 ) 
2
 Ekspecionalizam čine dva, odnosno, tri faktora: fragmentovana politička institucija, sama priroda države, te u 

slučaju Amerike, određeni krid.  
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trijade koja bi trebalo da liči, kako Barns tvrdi, na tortu na redove. Takođe, stratifikacionizam 

sa sobom vuče dva velika pitanja; naime, ko su te elite i putem čega oni dobijaju toliku 

prevlast? Kada se postave ova dva pitanja, stratifikacionizam se može podeliti na četiri 

gledišta od kojeg je jedno izuzetno bitno za sam ovaj rad. No, vratio bih se na podelu nakon 

izlaganja osnova pluralizma i hiperpluralizma.  

Kada govorimo o pluralizmu, potrebno je da se napomene kako u zapadnom sistemu 

uveliko vlada raznolikost, fragmentisana vlada i individualistička kultura (koja se, na primer, 

u Americi zaniva upravo na američkim kridom). Uzevši ovo u obzir, dobićemo mnoštvo 

saradnje u političkom i ne-političkom životu između svih grupa unutar demokratije. Dakle, 

ključna reč za ovo uređenje jeste tolerancija; ljudi moraju imati obzira prema drugim ljudima 

kako bi se održala sama demokratija u pluralističkom smislu. Mora se takođe napomenuti da 

ova saradnja ne mora biti savršena, ne mora odgovarati svačijim interesima, samo mora biti 

tu kako bi se demokratija održala. Ovo jeste za mnoge problematično, naime, česta zamerka 

pluralizmu je stavljanje niskih očekivanja; zar je puka saradnja dovoljna kako bi nešto 

nazivali društvenim sistemom? Ja bih takođe bio u inklinaciji da kažem da, iako pluralističko 

gledišta doista oslikava vrednost multikulturalne relacije, nije dovoljan, iako je nužan, za 

objašnjenje kompleksnosti demokratskog sistema. Ukoliko smo koristili za stratifikacionizam 

metaforu torte na redove, ovde možemo iskoristiti metaforu cenkanja; naime, pluralistička 

demokratija izgleda kao velika pijaca u kome se svako sa svakim cenka oko političkih i ne-

političkih agendi. 

Na kraju, imamo hiperpluralizam koji je dosta novije gledište u savremenoj političkoj 

teoriji. O čemu se ovde radi? Pre svega, hiperpluralisti tvrde da, koliko se god pokušavalo, 

uvek će vlada biti onemogućena, paralizovana u određenim situacijama zbog velike 

diferencijacije u interesima među članovima tog društva. Otud metafora paralize koja se 

vezuje za ovo gledište koje se čini kao odgovor na pluraliste. Dalje, ne postoji jasan 

konsenzus oko konsekvenci paralize vlade, međutim, slažu se oko samog principa; naime, 

prvo gledište se zalaže za nemogućnost vladavine vlade, dok se drugo zalaže za simboličko 

zakonodavstvo vlade. Prvo gledište sadrži tri razloge zbog čega tvrdi to što tvrdi, naime, prvi 

razlog je taj što su predstavnici vlade opsednuti izborima kako bi opet bili izabrani, te da njih 

nije briga oko narodnih principa niti narodnih interesa. Dakle, jedina stvar što je za njih bitna 

jeste očuvanje svoje pozicije. Ako ovome dodamo raznolikost narodnih interesa i 

fragmentiranu vladu, dobićemo zaključak da je vlada često u nemogućnosti da reši probleme 

na duže staze. Drugo gledište se zasvina, kao što je već napomenuto, na istim principima kao 

i prošlo, međutim, ono daje određene promene samim činiocima. Da, vlada jeste opsednuta 

da bude ponovo izabrana, ali, ukoliko oni to rade, potrebno je da dobiju određeni kredibilitet 

za tako nešto, te je njihov mandat zapravo način da pridobiju taj kredibilitet za sebe. Dakle, 

oni iznose dosta simboličkih odluka radi dobijanja tog kredibiliteta. No, sve u svemu, oba 

argumenta sve svode na isto – vlada ne čini ono što treba da čini. Opet, čini se da 

hiperpluralizam ne poseduje snažniju eksplanatornost od pluralizma, te da oba boluju od istog 

problema. Naime, iako ne postoji slaganje u samom principu grupnih formacija i 

fragmentisanog autoriteta, kao ni u procesu i rezultiranju distributivnih dobara, ova dva 

gledišta kreću od pretpostavke da je za demokratiju potrebna multikulturalna ili barem 

interkulturalna snaga koja održava političke i ne-političke relacije u društvu, međutim, iako je 

to slučaj sa zapadnom demokratijom, takođe je i slučaj sa raznim drugim sistemima koja nisu 

samo svojstvena za onaj koji imam na umu. Štaviše, komunitaristi poput Sandela ili Valzera 

bi tvrdili da je svako društvo zasnovano na takvim principima, stoga, dolazimo u jednu veliku 

opštost ovih tvrdnji, te smatram da ne zadovoljavaju kriterijume razmatranja za cilj koji sam 

postavio u ovom radu. 
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Šta jeste svojstveno u zapadnom društvu? Vratio bih se na prvo koje sam predstavio i 

za koje sam obećao širu elaboraciju, stratifikacionizam. Dalje, politički stratifikacionizam se 

deli na četiri gledišta: prvo jeste gledište elita moći, te gledište koje je prvi izneo Vrajt Mils 

(2000) u svojoj čuvenoj knjizi The power elite. On tvrdi kako naš sistem vodi grupa elitnih 

insajdera koja ima slučne ili iste interese, te koja benificira na račun naroda (Mills, 2000). 

Neki od primera mogu biti uobičajene kritike neo-kapitalizma ili ratne etike SAD-a. Nad 

prvim gledištem se nadovezuju sledeća tri: gledište socijalnog  izbora, gvozdenog trougla i 

narodnog izbora. No, za sam rad je bitno upravo gledište narodnog izbora koja uzima kao 

aktere one koje vrše distribuciju dobara putem paternalizujućeg principa koji ih benificira. 

Ovo se takođe vidi sa samoj činjenici da postoje različiti troškovi za različite grupe koje 

participiraju unutar vlade. No, iako je problem fer borbe veliki, nije jedini. Kao jedan od 

glavnih problema ću takođe uzeti i državno distribuiranje novčanih sredstava u istraživanje, a 

ukoliko prihvatimo stratifikacionizam, distribucija sredstava mora direktno maksimizovati 

dobra na ovaj ili onaj način onog ko u to ulaže. 

 

3. Nauka – apsolutno ili relativno znanje? 

 

Doista, da li smatramo da, ukoliko je nešto naučno dokazano, zapravo istinito u 

apsolutnom smislu te reči? Čitalac će primetiti veliki skok u tematici rada, međutim, nadam 

se da će ostati do kraja gde ću pukušati da povežem ove filozofske grane, filozofiju politike 

sa filozofijom nauke i epistemologijom. No, šta želim ovde da tvrdim? Jednostavno, da nauka 

ne može pretendovati ka apsolutnom saznanju, ako može, da to današnja nauka ne čini. Kao 

potpor ovoj svojoj tvrdnji, želeo bih da ponudim amalgam gledišta Kanta i Bolzana na ovu 

temu. 

 

 

3.1. Kantova koncepcija prave nauke 

 

Možemo krenuti sa jednim, na prvi pogled jednostavnim pitanjem – Šta je to nauka? 

Iako bih tvrdio da je ovo pitanje centralno u velikom broju filozofskih sistema, vrhunac je 

doživela tokom 20. veka i rađanjem logičkog pozitivizma i naučnog verifikacionizma (nakon 

toga, i Karnapovog konfirmativizma) kao i njihovih kritičara (Stadler, 2002). Doduše, ovaj 

nivo sistematske elegenacije u kreiranju koncepta prave nauke nije bio stran ni Imanuelu 

Kantu koji je i sam ponudio elaboraciju koja se može naći u njegovim delima. U jednom od 

skorašnjih radova Hajna van den Berga ponuđena su tri nužna uslova za koja je Kant smatrao 

da su nužna kako bi se nešto nazvalo naukom (Berg, 2011). Van den Berg smatra da su to: 

 

1. Sistematičnost; 

2. Objektivna zasnovanost; 

3. Apodiktička nužnost. 

Šta je sistematičnot po Kantu i zašto je ona toliko bitna? U Kritici čistog uma Kant 

definiše sistematičnost tako da ukoliko mi proširimo našu kogniciju i razumevanja na celinu, 

naćićemo jedan princip koji vrši konekciju i uređuje naše razumevanje u jedan sistem (Kant, 

1970). Dalje, sistematičnost ima dva bitna faktora. Prvi jeste da se sistematska unifikacija 

kognicije dešava putem uma, tj., naš spekulativni, odnosno, teorijski um donosi logički red 

stvarima koje opažamo i pravi unifikaciju istih u cilju da napravi celinu. Ne samo da naš um 

vrši sistematizaciju naših percepcija, već i naših sudova. Kant je ovo jasno izložio u svojoj 



97 

 

Kritici moći suđenja u kojoj je napravio razliku između refleksivne i odredbene moći 

suđenja; jedna koja ide od partikularnih sudova ka opštim, a druga koja ide od oštih ka 

partikularnim (Kant, 1975). Sam ovaj čin zahteva pozadinu uma koji klasifikuje opažaje i 

sudove u određeni sistem. Drugi faktor jeste da je ovaj sistem određen a priori principom, 

odnosno, određenim setom pravila koja su dostupna našem umu, te putem njihove relacije 

naš um kreira unifikaciju. Ovo se najbolje može videti u Kantovoj Logici kada govori o 

konceptu čoveka. Naime, reći da je neko čovek znači podrazumevati koncepte kao što su 

životinja, racionalnost, smrtnost itd., tako da je čovek superordiniran pojam nad već 

pomenutim konceptima (Kant, 1974). Ovo je takođe povezano sa Kantovom koncepcijom 

scheme; svaki pojam u sebi sarži differentia specifica i genus proximum koji su vezani za taj 

pojam i čine njegovu esenciju.Takođe, kada ovaj metod koristimo putem našeg praktičkog 

uma, dobijamo tipiku praktičkog uma putem kojeg univerzalizujemo moralne zakone (Kant, 

1979). 

Dakle, svaka nauka mora da bude u formi sistema, međutim, to jeste nužan, ali ne i 

dovoljan uslov za nešto da se nazove naukom. Drugi uslov jeste objektivna zasnovanost. 

Kada je nešto, po Kantu, objektivno zasnovano? To je, po Kantu, nešto što determiniše 

subjekat u relaciji sa bilo kojim od njegovih predikata; te, ono što određuje subjekat je 

najvažniji predmet objektivnog zasnivanja. Po van den Bergu, kod Kanta se može naći dva 

bitna faktora ovog koncepta (Berg, 2011). Jedan je takav da, ukoliko objekat X je objektivno 

zasnovan, njegova zasnovanost Y ne poseduje ništa što nije -X (ne-X). Drugi faktor je 

povezan sa Kantovom zanimljivom distinkcijom na polju ontologije. Prateći model 

hipotetičkog suda, Kant nudi dva tipa zasnivanja – antecedentalno zasnivanje i 

konsekvencijalno zasnivanje. Razlika jeste skrivena u imenima ovih zasnivanja; prvi daje 

odgovor na pitanje zašto, dok drugi pokazuje razlog zato
3
. Dalja elaboracija Kanta nas dovodi 

do još dve veoma bitne distinkcije, naime, Kant razlikuje logičko zasnivanje i logičke 

konsekvence, kao i pravu zasnovanost i prave konsekvence. Kako bi ovo bilo jasnije, vredno 

je ponuditi primer; prva relacija se može objasniti putem čuvenog primera: Svi Grci su ljudi; 

svi ljudi su smrtni; dakle, svi Grci su smrtni. Ovde imamo razliku između logičke 

zasnovanosti i logičke konsekvence u formi analitičkog suda. Dakle, prva relacija važi samo 

u slučaju analitičnih formi, nikako sintetičkih. Sa druge strane, druga relacija je potpuno 

suprotna i važi obrnuto. Za Kanta, ta distinkcija se često koristi u fizici i matematičkim 

teoremama. Ove dve relacije sačinjavaju srž svih nauka. 

I, na kraju, ukoliko određena nauka već zadovoljava prva dva uslova, tj., ukoliko je 

sistematizovana i objektivno zasnovana, mora da bude i apodiktički nužna kako bi sebe 

mogla nazvati pravom naukom. Najbolji način da se pokaže šta je zapravo ova apodiktička 

nužnost, smatram da je korisno dati distinkciju koju Kant nudi u svojoj Logici između stava
4
, 

verovanja i znanja (Kant, 1974). Doduše, kako bi razlika između ovih pojmova bila jasnija, 

bitno je krenuti sa razlikovanjem objektivne i subjektivne zasnovanosti kognicije. 

Subjektivna zasnovanost kognicije jeste kada je razlog dovoljan za nas, ali ne za svakog, dok 

je objektivna zasnovanost univerzalna. Mi imamo određeni stav kada naš sud nije niti 

subjektivan, niti objektivan; dakle, po Kantu, stav je ništa drugo no problematički sud, tj., sud 

koji je potencijalno istinit. Dalje, mi verujemo kada imamo subjektivni, ali ne i objektivni 

razlog. Na kraju, i najbitnije, mi znamo onda kada je naš razlog i subjektivan i objektivan, tj., 

mi imamo znanje samo kada je razlog univerzalan i (apodiktički) nužan. Dakle, svaka nauka 

koja pretenduje da bude, po Kantu, prava nauka, mora sadržati princip apodiktičke nužnosti 

                                                           
3
 Ovo je slično kao distinkcija između demonstratio propter quid i demonstratio propter quia. 

4
 Opinion, u ovoj instanci, prevodim kao stav. 
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koji nas dovodi do nužne istine. Sada, ovo je dosta problematično za samu nauku
5
, većina bi 

bila u inklinaciji da postave pitanje: Da li je ikada bilo koja nauka došla do nužnih istina? 

No, o tome, o tom – potom.  

 

3.2. Bolzanova čista logika kao princip nauke 

 

Smatram da je trenutno najbolja instanca uvesti Bolzana u čitavu priču. Najpre jer 

Bolzano piše svoju Teoriju nauke kao jedan od odgovora Kantu, te jer smo stali kod 

apodiktičke nužnosti koja ima specifičnu konotaciju kod Bolzana. Naime, osnovna kritika 

Kanta se može na prvi pogled jednostavno predstaviti; Bolzano tvrdi da ni empirijske, kao ni 

umske istine ne mogu biti potpuno nužne, te uvodi logičke istine kao one koje su unutar 

trećeg sveta. (Bolzano, 1973) Ovde leži lucidnost i genijalnost Bolzana, naime, uvođenjem 

trećeg sveta (ovaj termin se često nailazi kod Karla Popera kao i termin treći relm kod 

Fregea. Doduše, razlike gotovo da nema, Imre Lakatoš čak izjednačava ova dva termina 

čineći ih ekvivalentnim. (Lakatos, 1989)) on otvara vrata logičkom apsolutizmu koji 

nalazimo kod Fregea, Huserla, ranog Vitgenštajna itd. 

 

Sada, kakve veze ima treći svet sa naukom? Jednostavno, Bolzano smatra da je logika 

koju deriviramo iz trećeg sveta samo drugi naziv za teoriju nauke, odnosno, pravila i principi 

putem kojeg je uređeno svo znanje. Ova logika jeste čista logika nasuprot primenjenoj logici 

koja jeste epistemologija. Dakle, nauka mora biti vođena principima čiste logike, a kako bi 

bolje obrazložili kakvi su to principi, smatram da je nužno obrazložiti zašto je za Bolzana ta 

logika čista. Uzevši u obzir da naš svakodnevni život biva određen našom empirijskom 

vezom, razum je takođe određen tim principima. Pak, iako um može biti čist, emocije mogu 

zamagliti principe istog. Međutim, kada emocije i određena psihološka stanja ne zamagljuju 

naš um, on mora imati mesto iz kojeg derivira opšte logičke principe pre no što dođu u 

kontaktu sa njim. Ti principi, pre dodira sa umom jesu čisti logički principi koji sadrže istinu-

u-sebi, propozicije-u-sebi i ideje-u-sebi. No, ovaj rad zahteva samo obrazloženje istina-u-

sebi. Istina, po Bolzanu (kao što smo mogli videti, i po Kantu) jeste nešto sa čime se svi 

slažu, odnosno, objektivan i suficijentan razlog. No, Bolzano ide korak dalje i tvrdi da nešto 

može biti istinito i da niko ne zna za to. Ukoliko povežemo taj stav sa svetom logičkih 

principa, dobijamo sledeće: sve ima valuaciju T ili -T. Čak iako niko ne vidi da je drvo palo u 

šumi, ono će imati određenu vrenost, u ovom slučaju, T na to da je palo. Kakve sada ovo ima 

veze sa naukom? Kao jedan od argumenata koji Bolzano navodi u prilog istinama-u-sebi jeste 

primer Kopernika i Pitagore. Naime, Pitagorina teorema, kao i Kopernikova teorija nisu 

postale istinite onog trenutka kada su ih oni otkrili, naprotiv, one su bile uvek istinite.  

 

Sada, kako bih zaokružio poglavlje, želim, iz svega navedenog, izneti jednu tvrdnju. 

Do sada nismo naišli niti na jednu nauku koja nam daje nužno saznanje. Naime, apodiktička 

nužnost neke nauke je neostvariva (ili još uvek nije ostvarena) uzevši u obzir da se veliki broj 

principa istih zasniva na, kantovski rečeno, problematičkim sudovima i pretpostavkama. Sa 

druge strane, teško je reći da neka nauka može biti nužna shvativši je na Bolzanov način. Da, 

koristi se principima koji odgovaraju Bolzanovom trećem svetu, međutim, cilj nauke po 

Bolzanu jeste da otkriva istine-u-sebi. Pitanje sledi- kako onda da znam da je nauka spoznala 

sve istine-u-sebi ako nemam znanje svih istina-u-sebi? Jednostavno, složiću se sa Poperom 

oko toga. Cilj nauke nije istina, već prebližavanje istoj, ili, u ovom slučaju, istim (Poper, 

1985). 

                                                           
5
 Problematično jeste, uzevši u obzir da je Kant smatrao da samo filozofija i matematika mogu doći do nužnih 

istina (Kant, 1974). 
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4. Naučna sloboda kao ideal protiv dogmi: Fajerabendova kritika 

 

Rekao sam na samom početku ovog teksta da, ukoliko Fajerabendova kritika 

pretenduje da važi, moramo imati naučnu dogmu i stratifikacionizam. Naravno, Fajerabend 

ne uzima ove dve stavke kao faktore iz razloga što svoj tekst Kako zaštititi društvo od nauke 

piše na suviše opšti način, međutim, mišljenja sam da bi dobili afirmaciju sa njegove strane 

ukoliko ih uvedemo.  

 

Smatram da je stratifikacionizam dovoljno obrazložen, ostalo je samo da se pokaže 

kako nauka postaje dogma u rukama istog, uzevši u obzir da ona sama, kao što tvrdim, nije 

nužna istina. Prvo, rečeno je da politički akteri u sistemu stratifikacionizma teže ka ličnoj 

dobiti putem distribucije dobara i da je sfera u koju ulaže vlada takođe nauka. Očekivaćemo, 

složićete se, da od nauke konstantno dobijamo putokaze ka istini, nova oktrića, debate itd. 

Jednostavnije rečeno, očekivaćemo da nauka oblikuje našu svest i da vuče naše društvo ka 

progresu kao što ona vuče sama sebe ka istini. Međutim, ukoliko se njoj stane na put, te 

ukoliko se naučnicima postave određeni uslovi i ona sama cenzuriše u narodu, da li možemo 

tome da se nadamo? Sada je pitanje, zbog čega joj se staje na put od strane političkih aktera, 

ili, jednostavnije rečeno, vlade? Jednostavno, radi većeg uticaja u sferi koja najviše može da 

dopre do ljudi koji imaju očekivanja koja sam već pomenuo i koji se nadaju da će informacija 

koja im je servirana ima naučni potpor. Sada, kako ovo ne bi bila samo prazna priča, želeo 

bih ponuditi par primera kako bih ilustrovao svoju poentu. Jedan od poznatijih protesta od 

strane akademika, načnika i žurnalista bilo je protiv Harperove vlade
6
 koja je pretendovala da 

blokira celokupni dotok informacija sa polja nauke putem dva efektivna načina. Prvi je bio 

direktno povezan sa naučnicima koji imaju tu informaciju, dok je drugi bio direktna 

eliminacija određenog naučnog programa (Linnitt, 2013). Dalje, nauka takođe biva u 

konstantnoj opasnosti da ostane bez svog oruđa, odnosno, da budem precizniji, bez novca da 

krene ili završi istraživanje. Ukoliko ona postane manje isplativa no alternativna mesta za 

ulaganje, biće neizbežno ugušena. Ovo je bio povod za protest naučnika u Bukureštu koji su 

se pobunili i okrivili svoju vladu upravo iz ovog razloga; naime, bivši ministar nauke, Daniel 

Funeriu je tvrdi kako je pravi cilj vlade Rumunije da napravi alokaciju sredstava ka nekoj 

političkoj stranci pre no nauci. To je, kako on tvrdi, smrt svakog principa dobre vlade 

(Nistoriu, 2017). Na kraju, valja se napomenuti još jedan primer koji je možda i najpoznatiji. 

Cenzurisanje nauke nije izmaklo ni najnovijem predsedniku SAD-a, Donaldu Trampu. 

Američka asocijacija za naprednost nauke je optužila Donalda Trampa za gušenje i 

cenzurisanje naučnih stavki. Jedan od primera bi bilo cenzurisanje EPA, odnosno, agenciju za 

zaštitu okoline, te stavljanje Skota Pruita
7
 na čelo te organizacije (Johnston, 2017). Dakle, 

mešanjem vlade u okvirima nauke, ona postaje dogma koja je ograničena sa svih strana i 

udaljava se od istine za kojom traga. 

 

Ovde Fajerabendova kritika dolazi do izražaja i nju bih ponudio kao jedno od rešenja 

ovog problema. Naime, on tvrdi kako je nauka uvek bila protiv autoritarizma i sujeverja, te da 

upravo nauci dugujemo povećanju naše intelektualne slobode i oslobođenju čovečanstva 

starih i krutih oblika mišljenja (Feyerabend, 1985). Štaviše, Fajerabend uzima korak dalje i 

tvrdi kako je nauka postala opresivna kao i one ideologije protiv kojih se borila i to 

argumentuje na sledeći način: nauka osamnaestog veka jeste bila predmet oslobođenja naših 

umova od raznih dogmi, međutim, Fajerabend tvrdi, nikako ne sledi da će ona ostati takav 

                                                           
6
 Harper je izabran za 22. premijera Kanade 2006. godine, dve godine nakon što je izabran za lidera 

konzervativne stranke. 
7
 Ovaj akt je izuzetno bitan uzevši u obzir da je Skot Pruit otvoreno protiv nauke koja se bavi klimom. 
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instrument. I doista, ona to nije ostala. Dalje, on tvrdi kako je nauka postala kao religija. Još 

od najranijeg uzrasta i razvitkom naših kritičkih aparata krećemo da razmišljamo o društvu, 

institucijama, političkim i praktičnim pitanjima itd. Međutim, to staje kada se svetlo upali na 

nauku. Reč naučnika je, Fajerabend tvrdi, poput reči nekog biskupa ili kardinala, negirati 

naučnu tvrdnju je postala jeres!  

 

Sada, nakon kraćeg sumiranja njegovih gledišta dela Protiv metode, Fajerabend nudi 

rešenje. Prvo i najbitnije jeste posmatranje nauke kao jednu od mnogih ideologija. Istina, 

nauka je učinila za čoveka veliku korist, međutim, to su učinile i druge ideologije, te gušenje 

ostalih ideologija zarad naučne ideologije direktno staje na putu društvenog progresa. Druga i 

direktnija kritika je sledeća: formalno odvajanje države sa naukom kao što je to učinila i sa 

crkvom. Nauka, kako tvrdi Fajerabend, može vršiti uticaj na društvo, ali samo u onoj meri u 

kojoj je to dozvoljeno bilo kojoj političkoj ili nekoj drugoj grupi za vršenje pritiska na 

javnost. Dakle, nauci se treba dati potpuna sloboda od pritiska države, međutim, i ljudima se 

treba dati potpuna sloboda od pritiska nauke. 

 

5. Zaključak rada 

 

Dakle, da sumiramo ovaj rad. Krenuo sam od analize zapadnog društva i osnovne crte 

koja je svojstvena istom – stratifikacionizam. Uzevši u obzir da je to tako, smatram da on ima 

velikog uticaja na one sfere u kojima politički akteri istog imaju udela u distribuciji dobara, a 

jedna od sfera jeste nauka. U drugom delu ovog rada sam pokušao dokazati šta jeste prava 

nauka koja je izvesna i koja je objektivna, te sam zaključio da niti jedna nauka ne može za 

sebe to da kaže. Uzevši to u obzir, nauka je podležna promenama i koristi se određenim 

setom dogmi na koje se može uticati. Sada, te dogme mogu biti ili potvrđene, ili promenjenje, 

ili, na kraju krajeva, izbrisane od strane vlade ili drugih političkih aktera. U ovoj instanci, 

smatram da je Fajerabend dao izuzetno dobru kritiku savremene nauke, davajući nam okvir 

da sagledamo nauku kao jednu od mnoštva ideologija, te smatram da je ovo izuzetno bitno 

radi celog društva. Nauka ima veliki autoritet, te ukoliko na nju utiče treća stranka, ona može 

imati katastrofalne konsekvence; a kako se to ne bi desilo, Fajerabend tvrdi da prvo mora 

doći do razdvajanja nje i države i sagledavanja nake kroz kritičke okvire i time oslobodili 

sebe dogme iste; tako da, možemo se prisetiti čuvenih Kantovih reči koje je ponudio u 

jednom od svojih eseja: Sapere aude (Kant, 1974). 
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POLITICAL STRATIFICATION AND SCIENTIFIC DOGMATISM – FEYERABEND ON 

SCIENTIFIC IDEOLOGY 

Summary 

We can agree on the fact that science is currently the most creditable source of belief that 

encompasses the widest class of people. Whatever the assertion is, if we add at the beginning of it that 

it is supported by science, we can see the locked doors opening, thus the assertion is being less 

critically examined before it is accepted. This fact is a great ally of supporters of political 

stratificationism who claim that science has become politically funded and that it became an 

instrument that is used to condition opinion. One of the great thinkers in the philosophy of science, 

Paul Feyerabend emphasized this problem and rebelled against the dogma that wears the mask of 

science. The aim of this paper is to offer Feyerabend’s critique and add to it a solid foundation with 

the contemporary viewpoint of political stratificationism, as well as with the claim that the 

consequence from this political order is actually non-science, or, better yet, pseudo-science that is not 

in accordance with the science accepted by philosophers such as Kant and Bolzano whose views I 

want to accept as the basis for the science itself. 

Key words: science, Feyerabend, stratification, pseudo-science, political implications. 
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NEKI PROBLEMI U VEZI SA GRAJSOVOM TEORIJOM KONVERZACIJSKE 

IMPLIKATURE UNUTAR PARADOKSA MATERIJALNE IMPLIKACIJE 

 

 

Da li su kondicionali pridrodnog jezika materijalne implikacije? Autori koji, zarad očuvanja jezičke 

intuicije, odgovaraju odrično na ovo pitanje, sukobljavaju se sa različitim problemima vezanim za 

logičke principe u argumentaciji, dok oni koji odgovaraju potvrdno rešavaju problem razilaženja 

istinitosnih vrednosti materijalne implikacije i istinitosnih uslova samih kondicionala u prirodnom 

jeziku na teži način. Među njima jedan od najpoznatijih je Grajs (Herbert Paul Grice) i njegova teorija 

konverzacijske implikature. Preko ove teorije on pokušava da odbrani tvrdnju da se kondicionali 

prirodnog jezika mogu adekvatno protumačiti kao materijlne implimkacije. Međutim, njegova teorija 

nailazi na mnoge probleme. U ovom radu predstaviću probleme u vezi sa zakonom distributivnosti sa 

kojima se susreće teorija konverzacijske implikature, zatim ću pokušati da ih rešim u okviru iste. 

 

Ključne reči: Materijalna implikacija, kondicionali, teorija konverzacijske implikature, zakon 

distributivnosti. 

 

 

1. Materijalna implikacija i kondicionali prirodnog jezika 

 

Kako bismo što bolje objasnili takozvani paradoks materijalne implikacije, treba što 

preciznije definisati materijalnu implikaciju kao i kondicionale prirodnog jezika. Materijalna 

implikacija je logički veznik koji se teško da definisati bez referiranja na njene istinitosne 

vrednosti, te ćemo je tako i definisati: 

P Q P ⊃ Q 

T T T 

T F F 

F T T 

F F T 

  

Ako ovu tablicu prevedemo u reči, dobićemo definiciju koja se najčešće sreće u 

literaturi: Implikacija je istinita bilo da je antecedens (P) lažan ili konsekvens (Q) istinit 

(Bergmann, Moor, Nelson, 2009). S druge strane, kondicional prirodnog jezika predstavlja 

svaku propoziciju u prirodnom jeziku koja ima formu „Ako P, onda Q”
1
, a gde P i Q 

predstavljaju bilo koju propoziciju prirodnog jezika. 

 Postavlja se pitanje: Da li je materijalna implikacija adekvatan način za tumačenje 

kondicionala prirodnog jezika? Tj. da li se vrednosti materijalne implikacije mogu primeniti 

na kondicionale tako da se značenje sentence ne promeni? Autori koji odrično odgovaraju na 

ovo pitanje suočavaju se sa različitim problemima u vezi sa principima argumentacije, s 

                                                           
*
jana_krstic@hotmail.com 

1
 U prirodnom jeziku kondicionale možemo naći i u drugim oblicima, npr: „Kada P, onda Q”, „Ako P, Q” itd. 
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obzirom na to da se validnost argumenta oslanja baš na istinitosne vrednosti materijalne 

implikacije. S druge strane, odgovorimo li potvrdno na postavljeno pitanje, moramo se 

suočiti sa problemima razilaženja značenja nekog kondicionala prirodnog jezika sa njemu 

adekvatnim vrednostima materijalne implikacije (Stalnaker, 1975). Tu nailazimo na različite 

probleme. S obzirom na to da smo, prihvativši vrednosti materijalne implikacije, u obavezi da 

prihvatimo tumačenje kondicionala samo na osnovu istinitosnih vrednosti antecedensa i 

konsekvensa, u obavezi smo i da prihvatimo datu istinitosnu vrednost za neki kondicional bez 

obzira na smislenu povezanost njegovih delova. Recimo, kondicional sa istinitim 

antecedensom i konsekvensom je i sam istinit, pa bi tako rečenica „Ako je kvadrat nad 

hipotenuzom jednak zbiru kvadrata nad katetama, onda za svaku silu akcije koje deluje na 

neko telo postoji sila reakcije” bila istinit kondicional bez obzira na to što Pitagorina teorema 

nije povezana sa III Njutnovim zakonom. Činjenica da smislena povezanost antecedensa i 

konsekvensa ne utiče na istinitosnu vrednost kondicionala kosi se sa našim jezičkim 

intuicijama, ali ipak nije najveći problem. Još veći problem je to što neistinitost antecedensa 

uslovljava istinitost implikacije. To bi značilo da će svaki kondicional sa neistinitim 

antecedensom nužno biti istinit. Recimo, svaki protivčinjenički kondicional je po pravilu 

istinit, što se nikako na slaže sa našim intuicijama. Nemamo razlog da poverujemo, a kamoli 

da prihvatimo kao istinitu svaku rečenicu forme „Da sam uradila X, desilo bi se Y”. Ipak, 

ukoliko prihvatimo vrednosti materijalne implikacije kao adekvatan opis kondicionala, nužno 

je da prihvatimo i istinitost svakog protivčinjeničkog kondicionala.  

 

2. Grajsova teorija konverzacijske implikature 

 

 Jedan od važnijih autora među zagovaračima takozvane potkovice
2
 jeste Herbert Paul 

Grajs (Prelević, 2012). Kako bi pomirio razilaženja značenja kondicionala sa istinitosnim 

vrednostima materijalne implikacije, Grajs uvodi maksime kojih bi trebalo da se pridržavamo 

tokom konverzacije. Možemo ih podeliti u četiri grupe: maksime kvaliteta, maksime 

kvantiteta, maksime relacije i maksime manira. Maksime kvaliteta se odnose na 

informativnost propozicije – propozicija mora sadržati dovoljno informacija i ne sme sadržati 

više informacija nego što je potrebno. Maksime kvantiteta se odnose na istinoljubivost 

govornika – izbegavanje propozicija u čiju istinitost ne veruje i onih za koje govornik nema 

dokaznu građu. Maksime relacije se prosto odnose na relativnost propozicija u trenucima 

izgovaranja. Maksime manira odnose se na jasnoću propozicije – od govornika traže 

izbegavanje višeznačnosti i što preciznije formulisanje propozicije. Zašto su ove maksime 

važne? Jedna od najvažnijih Grajsovih premisa odnosi se na cilj konverzacije. Svaka 

konverzacija ima za cilj sporazumevanje, što znači da je svakom sagovorniku u interesu ne 

samo da što jasnije razume ono što drugi žele da kažu, nego i da sam bude što jasniji. Otud i 

težnje ka izbegavanju višeznačnosti. Grajs smatra da je ovakva konverzacija moguća uz 

poštovanje navedenih maksima. Još važnije je što poštovanjem ovih maksima izbegavamo 

paradoks materijalne implikacije. Setimo se problema u razilaženju značenja kondicionala sa 

vrednostima materijalne implikacije koje smo gore naveli. Ukoliko sledimo Grajsove 

maksime, nećemo postavljati kondicionale u kojima antecedens i konsekvens nemaju 

smislenu povezanost. Kondicional u kojem je antecedens Pitagorina teorema, a konsekvens 

III Njutnov zakon krši nekoliko navedenih maksima, tako da tako nešto ne bismo mogli da 

tvrdimo. Isto važi i za kondicionale sa neistinitim antecedensom. Tako je i materijalna 

implikacija sita, i intuicije prirodnog jezika na broju. (Grice, 1991) 

                                                           
2
 Teorija prema kojoj je materijalna implikacija adekvatna interpretacija kondicionala prirodnog jezika slikovito 

se naziva „potkovica”. 
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 Međutim, Grajsova teorija konverzacijske implikature nailazi na druge probleme. 

Jedan od problema na koji se često nailazi u literaturi je nepraktičnost maksima. Prirodni 

jezik kojim se svakodnevno koristimo u sebe uključuje pragmatiku koja odstupa od Grajsovih 

maksima. Pragmatika prirodnog jezika je duboko ukorenjena u čovekove navike, te bi strogo 

poštovanje Grajsovih maksima bilo teško izvodivo za govornike.  

 Ovaj problem možemo zaobići ako ograničimo domen sporazumevanja na određene 

vrste govora. Ukoliko svakodnevne konverzacije, kao i književnoumetnički stil, isključimo 

kao irelevantne za istraživanje odnosa materijalne implikacije i kondicionala prirodnog 

jezika, te kao relevantne propozicije uzmemo u obzir samo one govore koji inače zahtevaju 

preciznost, problem nepraktičnosti primene Grajsovih maksima biće znatno, ako ne i potpuno 

uklonjen. Iako pragmatika prirodnog jezika igra važnu ulogu i van razgovornog i 

književnoumetničkog stila, zahtev za poštovanjem maksima se čini razumnim, s obzirom na 

to da bi ostali govorni stilovi trebalo da poštuju maksime kao što su preciznost, jasnost, 

istinoljubivost, itd. 

3. Zakon distributivnosti 

 

 Mnogo veći problem u vezi sa Grajsovom teorijom konverzacijske implikature je 

problem do kojeg dolazimo onda kada pokušamo da primenimo zakon distributivnosti na 

kondicionale prirodnog jezika. Zakon distributivnosti je, kao i svaki zakon, tautologija. 

Tautologija je formula koja je istinita za sve valuacije atomskih formula, tj. promenljivih 

kojima dodeljujemo vrednost. Zakon distributivnosti ima mnogo različitih formulacija, a 

ovde ćemo iskoristiti dve njegove formulacije: 

1. ((A ∨ B) ⊃ C) ≡ ((A ⊃ C) ∧ (B ⊃ C)) 

2. ((A ∧ B) ⊃ C) ≡ ((A ⊃ C) ∨ (B ⊃ C)) 

((A ∨ B) ⊃ C) ≡ ((A ⊃ C) ∧ (B ⊃ C)) 

T T T T T T T T T T T T T 

T T T F F T T F F F T F F 

T T F T T T T T T T F T T 

T T F F F T T F F F F T F 

F T T T T T F T T T T T T 

F T T F F T F T F F T F F 

F F F T T T F T T T F T T 

F F F T F T F T F T F T F 

 

((A ∧ B) ⊃ C) ≡ ((A ⊃ C) ∨ (B ⊃ C)) 

T T T T T T T T T T T T T 

T T T F F T T F F F T F F 

T F F T T T T T T T F T T 

T F F T F T T F F T F T F 

F F T T T T F T T T T T T 

F F T T F T F T F T T F F 

F F F T T T F T T T F T T 

F F F T F T F T F T F T F 
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 Primena ovih zakona na prirodni jezik ne bi prekršila nijednu Grajsovu maksimu, jer 

primenom ovih zakona nećemo ugroziti ni preciznost izražavanja, jer je praćenje tautologije 

dozvoljeno, ni istinoljubivost jer je tautologija najistinitija propozicija ukoliko tako nešto 

postoji, niti ćemo ugroziti relevantnost i informativnost propozicije, opet, jer se radi o 

tautologiji. Međutim, do čega dolazimo primenom ovih zakona? Primenićemo ih kako bismo 

lakše objasnili problem do kojeg dolazimo. 

1. Ako Andrijana ili Bojan dođu na žurku, doći će Ćira. ≡ Ako Andrijana dođe na žurku 

doći će Ćira i ako Bojan dođe na žurku doći će Ćira.  

 

2. Ako ste penzioner i imate manje od 60 godina, dobićete popust. ≡ Ako ste penzioner, 

dobićete popust, ili ako imate manje od 60 godina, dobićete popust.  

Ni u prvoj, ni u drugoj formulaciji zakona distributivnosti primenom nismo sačuvali 

značenje propozicije. U prvoj smo primenom distributivnosti dobili propoziciju koja tvrdi 

nešto jače od onoga što smo hteli da tvrdimo. Uslovi da dobijena propozicija bude istinita su 

zahtevniji od uslova kod inicijalne propozicije. Ono što smo hteli da tvrdimo je da će Ćira 

doći na žurku ukoliko dođu Andrijana ili Bojan, što znači da bilo ko od njih dvoje treba da se 

pojavi kako bi antecedens bio istinit. Međutim, njoj ekvivalentna propozicija traži da se i 

Andrijana i Bojan pojave kako bi Ćira došao. Kod druge je formulacije ovo razilaženje smisla 

još eksplicitnije. Naša inicijalna tvrdnja postavlja dva uslova za dobijanje popusta, dok njoj 

ekvivalentna tvrdnja dozvoljava da bilo koji od dva uslova bude ispunjen kako bi se dobijanje 

popusta realizovalo. U prvom slučaju, osoba mora biti i penzioner i mlađa od 60 godina, dok 

u drugom popust može da dobije osoba koja ispunjava samo jedan od ta dva uslova. To, 

svakako, nije ono što smo hteli da kažemo.  

 

4. Može li Grajsova teorija konverzacijske implikature rešiti problem zakona 

distributivnosti? 

 

Grajsova teorija konverzacijske implikature u velikom je problemu kada je zakon 

distributivnosti u pitanju, jer bi maksime trebalo da uklone svako razilaženje smisla, dok su u 

ovom slučaju sve maksime ispoštovane, a razilaženje smisla i dalje postoji. Pošto ne možemo 

da se sporimo oko toga da li razilaženje smisla postoji ili ne, s obzirom na to da tablica 

predstavlja egzaktno merilo istinitosti materijalne implikacije, a rečenice koje dobijamo 

prosto ne znače isto što smo prethodno u njih učitali moramo se okrenuti maksimama. Da li 

su sve Grajsove maksime zaista ispoštovane? Krenimo redom. Prva maksima od nas traži da 

ne učitavamo ni više ni manje informacija nego što je potrebno. Ono što se ovde desilo je 

učitavanje određenih informacija u tablicu, kao što su u drugom primeru uslovi za dobijanje 

popusta i gubljenje istih primenom zakona distributivnosti. Ipak, mi nismo prekršili ovu 

maksimu jer do gubljenja informacija nije došlo našim delovanjem, već delovanjem zakona 

distributivnosti čija nam se primena ne može zabraniti ovom maksimom, jer ono što je s 

jedne strane ekvivalencije sledi iz druge strane ekvivalencije i obratno. Maksima koja od nas 

traži dovoljno i zabranjuje nam višak informacija nam ne zabranjuje dedukovanje onoga što 

sledi iz jedne tvrdnje u drugu tvrdnju. Maksima kvantiteta koja od nas traži istinoljubivost je 

takođe ispoštovana jer nismo tvrdili nešto u šta ne verujemo, niti smo tvrdili nešto za šta 

nemamo dokaznu građu. Problem zakona distributivnosti se više odnosi na formu nego na 

sadržaj propozicije, ali je u svakom slučaju, u našim primerima, govornik pružio sadržaje čije 

verovanje i dokazna građa nisu sporni. Što se maksime relevantnosti tiče, čini se da nismo 

mogli da je prekršimo s obzirom na to da su propozicije koje smo dobili iste one koje smo 
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učitali u tablicu. Samim tim, irelevantnost ne može da predstavlja problem. Četvrta maksima, 

maksima koja od nas iziskuje preciznost, jasnoću i izbegavanje višeznačnosti ovde takođe 

nije relevantna, jer problem nije u sadržaju već u formi. Takođe, propozicija koju smo uneli 

je jasna i nema višeznačnih pojmova, niti se dovodi u pitanje njeno značenje. S obe strane 

ekvivalencije nalaze se propozicije sa jasnim sadržajima koji su međusobno različiti. Zato je 

jako teško Grajsovu teoriju konverzacijske implikature spasiti od problema zakona 

distributivnosti.  
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SOME PROBLEMS WITH GRICE’S THEORY OF CONVERSATIONAL IMPLICATURE WITHIN 

THE PARADOX OF MATERIAL IMPLICATION 

 

Summary 

 

Are conditionals of natural language in fact, material implications? Authors who, in favour of 

preserving lingiustic intuitions answer in a negtive fashion are faced with different problems arising 

from logical principles regarding argumentations, whilst those who answer positively in regards to the 

disceprency of truth values of the material implication and truth conditions of conditionals themselves 

withing natural language, have a harder time arriving at a solution. The most famous amognst them is 

Grice (Herbert Paul Grice) and his theory of conversational implicature. Trought this theory he 

attempts to deffend the claim that conditionals of natural language can adequately be translated as 

material implications. However, his theory faces numerous of problems. In this paper I will present 

the problems that the theory of conversational implicature faces once faced with the law of 

disrtribution, afterwards I will attempt to resolve them in a form of a list. 

 

Key words: Material implication, conditionals, theory o conversational implicature, law of 

distribution. 
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PRINCIP HEREDITARNOSTI U ZOLINOM CIKLUSU ROMANA RUGON-

MAKAROVI 

 

 
Cilj ovog rada je da se prikaže princip nasleđivanja kroz Zolin cikus romana Rugon-Makarovi, 

naročito preko romana Bogatstvo Rugona, Žerminal, Trovačnica, Njegova ekselencija Ežen Rugon i 

Doktor Paskal. Ovim ciklusom romana autor nastoji da dokaže tezu o uticaju okoline na čoveka, 

oslonivši se istovremeno i na hereditarne karakteristike jedne porodice, kao i da opiše francusko 

društvo za vreme Drugog Carstva. Mi ćemo se ipak u ovom radu usmeriti samo na izučavanje 

principa hereditarnosti. Proučavajući ovaj ciklus, možemo uvideti da su Zolini likovi iz navedenih 

romana podložni određenom determinizmu svoga karatera uslovljen njihovim nasleđem koji ih 

potpuno uništava na kraju. Proučavanje romana ciklusa Rougon-Makarova omogućava nam da 

utvrdimo da je Zola, pod uticajem naturalizma, smatrao čoveka pre svega fiziološkim i biološkim 

bićem. No, ovde se postavlja jedno važno pitanje, naime, da li je čovekov karakter bitno određen 

sredinom u kojoj se razvija i nasleđem predaka, ili postoji i neka druga bitna komponenta koju treba 

uzeti u obzir? Drugim rečima, da li je čovekova sudbina determinisana ili je čovek slobodno biće koje 

može izmeniti svoj karakter i teret nasleđa koji nosi? Zola se kao naučnik najviše zalagao za primenu 

naučnih zakona na književnost, te je njegova osnovna teza bila da ukine granice između književnosti i 

nauke. No, da li je to zaista moguće, da li književnost kao takva poseduje određene zakonitosti po 

modelu nauke, ili se ovde radi o nećemu drugom, jeste ključno pitanje kojim ćemo se baviti u ovom 

radu. 

 
Ključne reči: hereditarnost, porodica, zakon, sredina, determinizam, naturalizam, književnost, nauka. 

 

 

Mada se nauka i umetnost uobičajeno razmatraju kao dve sasvim odvojene oblasti ljudske 

delatnosti, veza između njih je mnogo veća nego što to na prvi pogled izgleda. Još u antici kod 

pitagorejaca postoji veza između matematike i muzike, kada je utvrđeno da visina tona zavisi od 

dužine žice. Postoje brojne studije koje pokazuju da je zlatni presek igrao značajnu ulogu u percepciji 

telesnih oblika i lica, te da je stoga odigrao značajnu ulogu u arhitekturi, slikarstvu, vajarstvu itd. Ta 

veza nauke i umetnosti se ogledala i u književnosti na različite načine. Mnogi romani su često 

zasnovani na istorijskoj građi, tako da često pružaju značajne uvide ne samo u vreme koje opisuju, 

već i u činjenice koje iznose. Romani i literatura su često svedoci socijalnih i kulturoloških okolnosti 

mnogih epoha, baš kao što daju snažan uvid u duh nekog vremena. Tokom 19. veka dolazi do velikog 

uzleta prirodnih nauka, pa se taj uticaj nauke, sasvim očekivano, proširio i na književnost. Smatralo se 

da se prirodni zakoni koji vladaju u nauci mogu primeniti i na „zakone” književnosti. Jedan od 

najznačajnijih francuskih romanopisaca iz ovog perioda koji je pokušao to da ostvari jeste Emil Zola.  

Emil Zola je poznat  po osnivanju tzv. naturalističke škole pisaca, koja se okupljala u vili 

Medan nedaleko od Pariza. Prema Lagardu i Mišaru (Lagarde & Michard, 1960, p. 483) tokom tih 

okupljanja nastaje zajedničko delo, zbirka priča, Večeri u Medanu (Les Soirées de Médan) objavljeno 

1880. godine, kao i poznati Zolini romani: Trbuh Pariza (1873); Trovačnica (1877), studija o 

alkoholizmu koja je među njegovim najuspešnijim i najpopularnijim romanima; Nana (1880); zatim 

njegovo remek-delo Žerminal (1885); i Čovek-zver (1890). Treba spomenuti i rasprave koje 
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objašnjavaju Zolina shvatanja o umetnosti, naročito spis Eksperimentalni roman, u kome Zola 

prikazuje svoju naučnu i književnu doktrinu – naturalizam. Temelje naturalizma kao književnog 

pravca postavljaju još braća Gonkur u romanu Žermini Laserte, ali njegove teorijske postavke prvi put 

definiše Zola u predgovoru romana Tereza Raken. Upravo u ovom predgovoru on ističe da je čovek 

isključivo biološko i fiziološko biće i da se ljudski karakter oblikuje kroz nasleđe i okolinu, što će 

vremenom nastojati da pokaže u svojim romanima. Naturalizam, kao književni pravac, zasniva se na 

učenjima prirodnih nauka i na filozofiji pozitivizma. Naturalistički romansijeri su težili da izbegnu 

subjektivnost u svojim delima sve sa ciljem da postignu tačnost i preciznost prirodnih nauka. 

Veliki uticaj na Zolu imao je Ipolit Ten, francuski kritičar i istoričar, zagovornik pozitivizma. 

Ten je stavljao akcent  na ispitivanje piščevog okruženja kroz tri elementa – rasa, sredina i moment, 

jer je smatrao da tu leži srž razumevanja književnog dela. Na sličan način je i Emil Zola gradio svoje 

književne likove, držao se konkretnih naučno proverenih podataka koje je godinama analizirao i 

sakupljao. Sva mesta (kej Sene, les Halles, ulica Gut d'Or) kao i različite ličnosti uvrštena su u 

njegove romane kroz podrobna naučna istraživanja, kao što su ankete, opservacije, analize, sinteze, 

planovi, izjave svedoka, skice, dosijei itd. Skoro u svim Zolinim delima prisutan je rascep između 

čoveka i prirode. 

U svojim studijama Eksperimentalni roman i Naturalistički književnici Zola primenjuje dva 

ključna principa u književnosti: determinizam i eskperimentalni metod. Smatrao je da se 

eksperimentalnom metodom mogu dobiti podaci o fizičkom životu čoveka, ali i o njegovoj 

intelektualnosti i strasti. Zato Zola nastoji da pokaže u kojoj meri strast u određenom okuženju i pod 

određenim uslovima utiče na razvoj individue i društva i u kojoj meri je ona nasledna. Treba imati u 

vidu da njegovi romani nastaju, kako smo pomenuli, u vreme uzleta prirodnih nauka i pozitivizma, te 

da, shodno tome, svedoče o nadi koju je čovek njegovog vremena polagao u nauku.  

Francuski naturalista je bio fasciniran idejom nasleđivanja i načinom na koji se osobine 

prenose iz generacije u generaciju. Otuda će Zola istraživati nasleđe članova dveju povezanih 

porodica Rugona i Makara kroz pet generacija i to u ciklusu od dvadeset romana. Zapravo istraživaće 

posledice tog preplitanja kroz njegovo nastojanje da pokaže određenost karaktera naslednim 

osobinama (Thérenty, 2001, p. 53). Inače, koreni ovih porodica su objašnjeni u prvom, uvodnom 

romanu ciklusa –  Bogatstvo Rugona (La fortune des Rougon), dok ostali prate sudbinu pojedinca. U 

svakom od narednih romana glavni junak je jedan od članova porodice Rugon-Makarovi, ali u 

drugačijoj društvenoj sredini i sa različitim peripetijama koje ga prate u životu. Iako ova dela nemaju 

onu naučnu vrednost koju je Zola želeo da dostigne, ona temeljno i duboko prikazuju period pod 

Drugim Carstvom, slično kao što Balzakova Ljudska komedija prikazuje francusko društvo u periodu 

Julske monarhije. U romanima dolazi do izražaja kreativnost Zole, koja u određenom stepenu 

nadvladava njegove naučne metode. 

Ciklus Rugon-Makarovi (Rougon-Macquart) će prvi put biti objavljen 1868. godine,  a od 

1871. objavljivaće se po jedan roman godišnje. Biće poznat i kao „prirodna i društvena istorija 

porodice pod Drugim carstvom” (l’histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire). 

Prema ediciji Lagard i Mišara (Lagard & Michard), ono što je karakteristično za ovaj ciklus romana 

jesu „naučni zakoni” koji dominiraju tokom celog ciklusa, i koji su zapravo preuzeti od izvesnog 

doktora Prospera Lukasa i njegovog dela Rasprava o prirodnom nasleđivanju (Traité de l'hérédité 

naturelle). Prateći pet generacija, Emil Zola izučava „Travail secret – tj. neko prikriveno delovanje 

(genetike) zahvaljujući kome deca istog oca nasleđuju različite osobine i porive i to pod uticajem i 

usled ukrštanja specifičnih načina života” (1960, p. 484). Zbog toga se ciklus Rugon-Makarovi može 

smatrati svojevrsnom socijalnom enciklopedijom koja razotkriva svako društveno polje. Uostalom u 

njemu razlikujemo i razne vrste romana: vojni, umetnički, sveštenički, roman prostitutki, radnički, 

seljački, kao i dokumentarni roman u čijem je središtu intriga. Može se reći da intriga u svakom 

romanu predstavlja spoj prirodnog i društvenog (Thorel-Cailleteau, 1998, p. 98).  

U zadnjem romanu ciklusa Doktor Paskal (Le Docteur Pascal) Zola predstavlja genealoško 

stablo porodice Rugon-Makarovih. Uticaj porekla na osobine ličnosti prikazana je kroz mnogo 

primera, ali je centralna ličnost, u pogledu baze, korena, svakako tetka Dida (Adelaida) čije su mane 
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njeni potomci direktno nasledili. Svaki od likova prikazuje razne vrste osećanja, želja, strasti, baš kao 

i sve ljudske osobine, prirodne i instinktivne, koje se ogledaju u  različitim  vrlinama i manama 

(Lagarde & Michard, 1960, p. 484). Zola opisuje tipove ličnosti iz različitih društvenih miljea, sa 

svim njihovim slabostima i strastima. To mu omugućava da pažljivo oslika društvo toga doba, a 

budući da prikazuje skoro sve društvene slojeve, može se smatrati i etnografom francuskog društva. 

Neki smatraju da je ovo ipak jedan pseudo-naučni pristup što se ogleda u izvesnim propustima i 

slabostima, ali to ne umanjuje književnu vrednost njegovih dela (Lagarde & Michard, 1960, p. 484). 

Tumačeći podnaslov „prirodna i društvena istorija porodice pod Drugim carstvom” koji je Zola dao 

svom ciklusu Rugon-Makarovi, Torel-Kajito u svom izdanju Realizam i naturalizam (Réalisme et 

naturalisme) uviđa da se Zola pre svega obraća objektivnoj realnosti i duhu njegovog vremena (1998, 

p. 98). Ono što je ipak važno ovde naglasiti jeste činjenica da Zola dodaje ovoj društvenoj i jednu 

prirodnu dimenziju, pa je zato istovremeno i sociolog i fiziolog. 

Karakteristika Zoline književnosti jeste u tome što on pokazuje koliko socijalno okruženje i 

priroda utiču na razvoj individue, te će na osnovu toga Torel-Kajito definisati dva principa: 

dijahronijski i sinhronijski (1998). Dijahronijski se tiče prirode i vremena, a sinhronijski, prostora i 

sredine. Odatle i ideja da je čovek uvek razapet između sopstvenog porekla, genetike i okoline. Zola 

smatra da jedino genetički i socijalni pristup garantuju razumevanje bića u celini. Zato osnovu 

njegovog dela i slikanja likova čini princip hereditarnosti.  

Sa hereditarnošću se srećemo još na početku cikusa Rugon-Makarovi u romanu Bogatstvo 

Rugona (Les Origines ili La fortune des Rougons), u kome Emil Zola daje genealogiju Rugon-

Makarovih koja počinje sa Adelaidom Fuk (tetka Dida), koja se udaje za izvesnog Rugona, baštovana 

sa kojim začne Pjera Rugona. Nakon smrti svoga muža, tetka Dida živi sa svojim ljubavnikom 

Makarom i dobija ćerku Ursulu Makar i sina Antoana Makara. Njena tri deteta će predstavljati dve 

grane u porodici: Rugonove, kod kojih preovladava koristoljubivost i moć i Makarove kod kojih je 

prisutan alkoholizam i nasilje. U predgovoru Bogatstva Rugona, Zola objašnjava šta za njega 

predstavlja porodica Rugon-Makarovi:  

Želim da objasnim kako se jedna porodica, mala zajednica ljudi, ponaša u društvu;  i kako se iz te 

porodice rađa deset do dvadeset pojedinaca koji su na prvi pogled vrlo različiti, ali  koji su ipak, kako 

dalja analiza pokazuje, blisko povezani jedan sa drugim. Hereditatnost ima svoje zakone, baš kao i 

gravitacija.
1
 [prevod A. G] 

Na neki način ovaj roman će predstavljati antropološku studiju, prolog, uvod u romane koji će 

se nadovezivati jedan na drugi. Tako će genealoško stablo Rugon-Makarovih prikazivati logičko 

stablo života, čije sve kombinacije ispituje književno stablo Emila Zole, vodeći računa o momentu i 

sredini (Carles & Desgranges, 1991, p. 18). 

Zolini naturalistički principi se jasno vide na delu u romanu Žerminal, koji počinje i završava 

sa likom Etjena Lantjea. Lantje će se pojaviti u još dva Zolina romana, Bogatstvo Rugona i 

Trovačnica. On je sin Žerveze Makar i njenog ljubavnika Ogista Lantjea i nasleđe u potpunosti 

određuje njegovo ponašanje, jer je on jedan od „poslednjega potomka pijane porodice, komu mori 

tjielo sve to djedovstvo, namočeno i iskvareno alkoholom” (Zola, str. 24; prevod: Iso Velikanović)
162

.  

Etjen postaje agresivan i spreman je da ubije pod dejstvom alkohola i on je svestan tog prokletstva: „a 

kada se opijem, ja poludim, pa bih proždro i sebe i druge ” (Zola, str. 24; prevod: Iso Velikanović)
173

. 

Kraj romana pokazuje da on nikako nije mogao da pobegne od nasleđa, štaviše, morao je i ubiti svog 

protivnika Šavala. 

                                                           
1
 « Je veux expliquer comment une famille, un petit groupe d’êtres, se comporte dans une société, en 

s’épanouissant pour donner naissance à dix, à vingt individus, qui paraissent, au premier coup d’œil, 

profondément dissemblables, mais que l’analyse montre intimement liés les uns aux autres. L’hérédité a ses lois, 

comme la pesanteur. » (Zola, 1906, p. 5) 

2
 « dernier enfant d’une race d’ivrognes, qui souffrait dans sa chair de toute cette ascendance trempée et 

detraquée d’alcool »
16

 (Zola, 1968, p. 68). 
3
 « quand je bois, cela me rend fou, je me mangerais et je mangerais les autres »

17
 (Zola, 1968, p. 68). 
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Kroz porodicu Mae, roman Žerminal prikazuje težak život rudara koji žive na ivici 

egzistencije, u siromaštvu i gladi, dok ih vlasnici rudnika nemilosrdno izrabljuju. Težak rad, bez 

vremena za odmor i zabavu, svodi ih na nivo životinje i tera ih da se odaju porocima, piću i 

promiskuitetu. Takav život kod njih uzrokuje teške bolesti koje se prenose iz generacije u generaciju. 

Porodica od deset članova živi u samo dve prostorije, u bedi i hladnoći. Oni veći deo dana provode u 

rudniku i najčešće i ne vide sunčevu svetlost. Zbog toga su svi mršavi i bledi. Prašinu koju udišu u 

rudniku iritira pluća zbog čega iskašljavaju tamni ukus od uglja. Uz to, povijeni položaj, težak teret i u 

rudniku uzrokuju pogrbljen hod, reumatizam i fizičko propadanje. Sve ove anomalije su prisutne kod 

svih članova porodice, ali su najvidljivije kod najmlađeg Žanlena. Njegov izgled i ponašanje 

podsećaju na životinju: izuzetno mršav, ima njušku majmuna, klempave uši, sitne zelenkaste oči i 

kosti koje se provide ispod kože. Zola će ga tokom čitavog romana zvati životinjom (animal), ne 

samo zbog toga što kao životinja vreba svoj plen, već i zato što je Žanlen uvek spreman da napravi 

pakost. No to neće biti slučaj samo sa Žanlenom. I druge ličnosti u ovom romanu Zola takođe naziva  

životinjama,  koncentrišući se isključivo na njihovu biološku i fiziološku stranu, kao da želi da istakne 

samo one najgore porive i instinkte ljudskog bića. Ipak, na primeru malog Žanlena može se najbolje 

videti kakav razorni efekat mogu imati i sredina i nasleđe na pojedinca. (1968) 

Fizičko i moralno propadanje uzrokovano sredinom i naslednim osobinama prisutno je i u 

romanu Trovačnica, koji pokazuje pogubne posledice alkoholizma na radničku klasu. U predgovoru 

ovog romana Zola objašnjava kako posle pijanstva i besposličenja dolazi do raskidanja porodičnih 

veza, kako izlazi na svetlost dana prljavština promiskuiteta, kako se postepeno zaboravljaju poštena 

osećanja i kako, usled toga, kao rasplet, sledi sramota i smrt (Lagarde & Michard, 1960, p. 484). Pisac 

jasno pokazuje da prokletstvo alkoholizma postoji i u Žervezinoj i u Kupoovoj porodici:  

Ah ! Gadno je piti ! A ona (Žervez) je ispričala kako je nekada, sa svojom majkom, pila rakiju od 

anisa u Plasanu. Ali jednog dana je skoro umrla od toga, pa joj se skroz smučilo ; nije više mogla ni 

da gleda alkohol... Kupo takođe nije shvatao da je bio sposoban da popije puno čašica rakije... Njegov 

otac, koji je bio limar kao i Kupo, pao je sa krova tokom jednog pijančenja i razbio glavu na kaldrmi 

ulice Kokenar; sećanje na taj dan celu porodicu učini obazrivom.
4
 [prevod: A. G.] 

Ipak, ni jedno ni drugo neće uspeti da pobegnu porodičnom nasleđu. Tako Kupo zapada u 

pijanstvo i postaje nasilan, dok Žervez zapostavlja svoj posao i ponovo se vraća poroku koji ju je 

zamalo ubio. Oboje će imati tragičan kraj. Kupo će umreti u agoniji, a njegova žena u gladi i bedi. 

Do sada je bilo reči samo o romanima koji su predstavljali nasledne karateristike porodice 

Makar, no pogledajmo i neke hereditarne karakterisitke porodice Rugon, koju pre svega karakterišu 

želja za vlašću, moći, dominacijom i bogatstvom. U nastavku, biće reči o dva Zolina romana: Njegova 

ekselencija Ežen Rugon i Doktor Paskal. 

U romanu Njegova ekselencija Ežen Rugon, glavni lik Ežen, naslednik porodice Rugon, 

nastoji da u potpunosti dominira i upravlja nad tuđim životima – kod njega je prisutan taj poriv, ta 

želja za dominacijom i moći. Njegova opsesija za vlašću ne prestaje ni jednog trenutka. Nakon što 

Ežen postane upravnik svoga grada Pasal, on nadalje teži da proširi svoj politički uticaj i na 

nacionalnom nivou, što će se i dogoditi – Napoleon će ga proglasiti  ministrom unutrašnjih poslova. 

Sa druge strane, želja za novcem biće glavna karakteristika njegovog brata Artistida (on će biti glavni 

lik romana Lovina (La curée)), dok će njihov treći brat, Paskal, jedino biti podstaknut žeđu za 

znanjem ( Le docteur Pascal). 

                                                           
4
 « Oh ! c’est vilain de boire ! Et elle (Gervaise) raconta qu’autrefois, avec sa mère, elle buvait de l’anisette à 

Plassans. Mais elle avait failli en mourir un jour, et ca l’avait dégoutée ; elle ne pouvait plus voir des 

liqueurs…Coupeau, lui aussi, ne comprenait pas qu’on put avaler de pleins verres d’eau-de-vie…Le papa 

Coupeau, qui était zingueur comme lui, s’était écrabouillé la tête sur le pavé de la rue Coquenard, en tombant, 

un jour de ribote, de la gouttière du no 25 et ce souvenir, dans la famille, les rendait tous sages. » (Zola,  1879, 

p. 48). 
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Poslednji roman ciklusa o Rugon-Makarovima  Doktor Paskal (Le Docteur Pascal) je nastao 

nakon pada Drugog Carstva. Ovaj roman će zapravo služiti kao određeni zaključak o čitavoj istoriji 

porodice koju je Zola analizirao i opisao, kao svojevsna rekapitulacija njegove  teorije o hereditarnosti 

(Valliant, Bertrand & Regnier, 2007, p. 466). Doktor Paskal, koji posmatra živote svojih predaka, 

strahuje da i sam ne potpadne pod njihovu zlu kob, zato i nastoji da otkrije serum ili lek protiv 

nasleđivanja loših osobina kojim će omogućiti budućim generacijama slobodu od bilo kakvog 

negativnog nasleđa. Međutim, njegova nećaka Klotilda se ne slaže s njim, smatrajući da čovek ne sme 

da se meša u Božje planove. Njegovom naučnom stavu ona suprotstavlja veru. Zola u neku ruku ovde 

anticipira sve one dileme sa kojima će se nauka suočavati sa daljim razvojem genetike, kao što je 

recimo danas vrlo aktuelno pitanje o etičkoj opravdanosti genetskog inžinjeringa, i uopšte svako 

eskperimentisanje sa genima. Možda zbog toga i Zola završava ovaj roman tako što će sva dela 

Paskala, glavnog junaka ovoga romana, biti unuštena od strane majke njegove nećake.  Ali ne, kako 

bismo očekivali, iz verskih, nego iz socijalnih razloga. Naime, ona se boji da će porodično stablo na 

kojem je radio Paskal otkriti problematične osobine njihovih predaka. Kao da ovim Zola želi da ukaže 

na činjenicu da nauka ne može da napreduje iz prozaičnih svetovnih razloga, ali, istovremeno, (bez i) 

ne gubeći nadu i smatrajući da će razvoj nauke olakšati život ljudima.  

Paskal će tokom trideset godina proučavati poreklo svoje porodice, te će za svakog člana 

napraviti određeni dosije. Njegovo genealoško stablo sadrži hronološki pregled života svakog člana 

porodice, njegove nasledne sklonosti, njegovo zanimanje i važne detalje iz njegovog života. 

Genealoško stablo je drvo znanja koje se grana na svaku porodicu, a dalje na svaku ličnost ponaosob. 

Dve glavne grane drveta života, kako napominju Karl i Degranž u svom izdanju Zola, dele se na: 

jednu koja daje retke podmlatke, tj. oni kod kojih se zapaža  odsustvo naslednih karakteristika, i na 

drugu granu kod koje se uočava kontinuitet naslednih osobina. Na drvetu života zapaža se i to da 

heraditarnost može biti direktna i indirektna. Direktna hereditatnost potiče od oca ili majke a 

indirektna dolazi od dalekih predaka ili ljubavnika nečije majke. U drvetu će se naći i čitava istorija, 

jednostavne društvene studije o čoveku, fantaziji, vulgarnosti i uzvišenosti (1991,  p. 18–19). 

Međutim, likovi kojima se bavi Zola jesu oni koji u većini slučajeva ostaju zarobljeni porocima i 

problemima svojih predaka. On se uglavnom bavi likovima koji su podlegli poročnom načinu života.  

Po Torel-Kajiteu, kod Zole postoje dva aspekta hereditarnosti koje on podrobnije opisuje 

pojmovima imitacije i inovacije. Imitacija označava potpuno preslikavanje naslednih osobina predaka, 

dok inovacija uključuje različite varijacije nastale usled različitih okolnosti. Torel-Kajite dalje navodi 

da princip hereditarnosti ne uključuje samo realnost čoveka koja je zarobljena društvenim i prirodnim 

odlikama, već ona predstavlja takođe i kritičko sredstvo pomoću kojeg čovek izgrađuje i donosi 

određene pretpostavke i perspektive. Pridržavajući se principa imitacije i inovacije, u svom romanu 

San (Le Rêve) Zola prikazuje pravu definiciju hereditarnosti, nastojeći da razlikuje nasledne i stečene 

osobine (1998, p. 102). Pitanje koje se postavlja jeste u kojoj meri možemo izbeći genetsko nasleđe i 

da li smo taoci svojih naslednih osobina? Hereditarnost, dakle, poseduje tu igru između dve krajnosti: 

prirode i društva. Zato Zola smatra da je čovek kompletno biće jedino ukoliko pomiri ove dve 

krajnosti. Dakle, hereditarnost nije samo puko preslikavanje naslednih osobina već ona daje 

mogućnost da se na osnovu uvida u svoje nasleđe kritički postavimo i oslobodimo zadatih okvira.  

Emil Zola nam svojim naturalističkim romanima želi pokazati kako je moguće  približiti 

književnost nauci, štaviše, nastojeći da u potpunosti ukine granicu između ove dve discipline. Njegovi 

romani i nastaju u vreme uzleta prirodnih nauka i pozitivizma i oni svedoče o nadi koju je čovek 

njegovog vremena polagao u nauku.  Kao što svi prirodni zakoni podležu određenom determinizmu, 

na sličan način će i svi likovi Emila Zole biti podređeni determinizmu svoga karaktera koji je 

uslovljen nasleđem. Možemo uvideti da ni glavni junak Etjen u romanu Žerminal, baš kao i Žervez i 

Kupo u Trovačnici, ne mogu da izbegnu teret nasleđa koji ih prati sve vreme, ne bi li ih na kraju 

potpuno uništio. Zola je zbog toga najviše želeo da stavi akcenat na biološki aspekt čoveka gde 

karakteri ljudi nastaju samo u sprezi naslednih osobina i okolnosti pod kojima se ličnost razvija. 

Osećanja i karakteri Zolinih književnih likova određeni su zakonima, istim onim koji upravljaju 

biologijom i fiziologijom, te na taj način čovek ima daleko manje slobode izbora nego što se to njemu 

čini. Likovi Zolinih dela su obični ljudi koji se, kao i mnogi od nas, rađaju, misleći da imaju slobodu i 
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da neće ponoviti obrasce i probleme svojih predaka. Međutim, malo je onih koji uspeju da se najpre 

suoče, a zatim i da prevaziđu hereditarnost koja ih prati tokom celog života. Zola smatra da pisac 

mora otkriti sve tamne, crne strane ljudskog života kao što lekar mora otkriti bolest ili ranu da bi je 

mogao izlečiti. Originalnost njegove književnosti ogleda se upravo u toj kombinaciji umetnosti i 

nauke, u kombinaciji njegove kreativnosti i dokumentarnog pristupa realnosti, mada je zvog svoje 

naturalističke metode mnogo bolji u opisivanju čovekovih instikata i proriva, a slabiji u opisivanju 

dubinskih slojeva čovekove ličnosti.  
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THE PRINCIPLE OF HEREDITY IN THE CYCLE OF NOVELS ROUGON-MACQUART BY ÉMILE ZOLA 

Summary 

 

The intention of this thesis is to present the principle of heredity through the cycle of novels Rougon-

Macquart of Émile Zola including novels La fortune des Rougon, Germinal, l’Assommoir, Son 

excellence Eugène Rougon and Le docteur Pascal. By analysing this cycle, we can see that Zola’s 

characters from the mentioned novels are subject to a certain determinism conditioned by their 

inheritance that completely destroys them at the end. The study of the Rougon-Macquart cycle allows 

us to affirm that Zola, under the influence of naturalism, considered a human primarily as 

physiological and biological being. For this reason, Zola mostly wanted to emphasize this biological 

aspect of a human. The nature and emotions of Zola’s literary characters are determined by laws, the 
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same ones that govern biology and physiology so in that way a human doesn’t have as much freedom 

as he thinks he does. But even then, Zola does not think that everything is so pessimistic; we can see 

that in his last novel of this cycle – Le docteur Pascal. Dr. Pascal is an example of the fact that 

sometimes the ancestor’s inheritance does not have to be inherited. Also, Zola believes in science and 

its progress; through Dr. Pascal Zola gives us a hope to believe in science and its possibility to cure 

the negative hereditary characteristics. In the end, we can conclude that the originality of his literature 

is reflected in the combination of his creativity and the documentary approach to reality, although his 

naturalistic method is much better in describing human instincts, and weaker in describing the 

human’s personality. 
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