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О ФОРСКОМ И ЊЕГОВОМ ДЕЛУ

ДраTослав Манић Форски, ро1ом Лужничанин (село Ра1ошевац,
1936), 4исац je своTа завичаја. ОCјавио је 4реко 1ва1есеF књиTа
оTле1ајући се у сва Fри ро1а и у скоро свим књижевним врсFама,
у сFиху и 4рози. Он је: 4есник, 4ри4ове1ач, 1рамски 4исац, рома-
но4исац, хроничар, есејисF, књижевни криFичар, 4уCлицисF, са-
ку4љач наро1них умоFворина… Превођен је на неколико свеF-
ских језика. ДоCиFник је више 4ресFижних наTра1а. ЗасFу4љен је
у неколико анFолоTија, међу којима је и је1на евро4ска.

У о4усу њеTових 4розних 1ела налази се и 1ело „Ружан сан”, с
4о1насловом „СаFира у 13 слика”, невелико 4о оCиму (4е1есеFак
сFраница), у коме се он, 4ризван 1рушFвеним, 4олиFичким и мо-
ралним 1еформацијама, на сеCи својсFвен начин жесFоко око-
мио на њих. Форском Fо и није Cило Fешко јер је је1ан о1 оних ин-
FелекFуалаца који су ваз1а „ишли 4роFив сFрује”, који су у
нес4оразуму са сFварношћу, и не кокеFирају с њом. А Форски, с
4риро1ом каква је њеTова Fо сиTурно не чини, 4а није ни моTао
осFаFи нем, већ је своје „виђење” Fе и Fакве сFварносFи исказао
кроз саFиру, коју и није Cило Fешко 4исаFи, како и каже лаFинска
изрека – Difficile est satiram non scribere. ЗCоT овоT 1ела, као и зCоT
неких 4реFхо1них, навукао је на сеCе Tнев моћника који су се у
1елу 4ре4ознали 4а је морао 1а и 4ре1 су1ом о1Tовара, и Cива
осуђен за своје 4исање. Није му 4омоTло ни Fо шFо је „Ружан сан”
само сан и шFо се Fру1ио 1а завара FраT ликовима и камуфлира
1оTађаје у њему. Је1ан о1 рецензенаFа руко4иса, 4ре1осећајући
шFа ће усле1иFи 4осле њеTовоT оCјављивања, „моли БоTа 1а Фор-
ски не 1оCије 4аре за шFам4ање књиTе, јер љу1и не воле 1а ви1е
свој лик у оTле1алу, ако оно оFкрива њихову унуFрашњосF”.2

Форски је, иначе, мноTе своје књиTе шFам4ао о свом Fрошку, Cез
маFеријалне 4о1ршке оних који су моTли 1а му је 4руже. На4ро-
Fив, он је Cио „4о1у4иран с Tорње сFране”, како је Fо сликовиFо
рекао њеTов 4ријаFељ и саCраF 4о 4еру ЉуCиша Рајковић Ко-
жељац у „Бесе1и о књизи и Форском”.3

2 Пре1Tовор, који је на4исао Б. Јовановић, насловљен је Са�ирање – речју која
се 1а FумачиFи 1војако: изве1ена о1 саFира – саFирично 4исање, или о1
саF(и)рFи – искорениFи, искорењиваFи шFо неTаFивно, шFеFно.

3 ИзTоворена на књижевној вечери у Галерији „Че1омир КрсFић” у ПироFу
17. 1ецемCра 2009. Tо1ине.
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Дело „Ружан сан” занимљиво је и за језичка ис4иFивања, 4ре
свеTа оних језичких елеменаFа који својом сFилемаFичношћу и
сFилоTеношћу4 4ре1сFављају снажно сре1сFво у осFваривању
4ишчевоT разоCличавања носилаца и 4ојава 1рушFвене и живоF-
не 1еформације сре1ине и оCрачунавања с њима. Њихова у4оF-
реCа је моFивисана 4оеFиком 1ела као целине. А књижевно 1ело,
као вишесложна и вишезначна Fворевина може се 4роучаваFи са
више ас4екаFа. Како је оно осFварено у језику, 4ажња се може ус-
мериFи на сам језик, или на неки језички слој. И ка1а се Fако 4ри-
сFу4и 4роучавању 1ела, оно је „немоTуће Cез извесноT, мање или
више, јасноT 4оимања целине чији је он 1ео” (ПеFковић, 1975,
сFр. 83). То значи 1а 4ри изучавању онима у исFраживаном 1елу
мора се имаFи на уму 1а је оно саFирично и 1а су у њему оними у
функцији осFваривања комичноT и TроFескноT. А саFира је, како
1ефинишу овај жанр FеореFичари књижевносFи, „књижевно 1је-
ло у којем је на 4о1руTљив и 1уховиF начин изражена ошFра осу-
1а је1ноT 1рушFва или љу1ских мана. Њен основни циљ је 1а ука-
же на 1рушFвене или моралне слаCосFи, 4ороке и злоће, 1а их
изврTне руTлу и 4о1смијеху и 1а на Fај начин 1о4ринесе њихо-
вом оFклањању” (Речник књижевних Fермина 1986, сFр. 694).

Поре1 1руTих сFилских о1лика ис4иFиване 4розе власFиFа
имена као ре4резенFаFивни језички маFеријал, на 4рви 4оTле1
уочљив, не може се заоCићи у анализи језика. ВласFиFе именице
се, иначе, у сFилисFици FреFирају као јаке 4озиције FексFа и оне
увек за1ржавају 4ажњу чиFаоца, 4оTоFову ако су ис4уњене сми-
слом. У књижевним 1елима она Fо увек и јесу, 4а чак и он1а ка1а
су 4реузеFа из реалноT ономасFикона. Дакле, нису и не моTу CиFи
„невин” слој FексFа, а 4оTоFову Fо нису у саFиричном FексFу „Ру-
жан сан” ФорскоT, у коме су она важан елеменF 4оеFскоT свеFа и
Cез разумевања њихове улоTе не Cи се моTло разумеFи 1ело у це-
лини.

4 СFилемаFичносF и сFилоTеносF су врло CиFни сFилисFички 4ојмови. По1
4рвим се 4о1разумева онеоCичајена језичка сFрукFура а 4о1 1руTим сFил-
ска вре1носF Fакве сFрукFуре. О о1носу Fих 4ојмова в. шире у: Ковачевић
2000, сFр. 321–323.
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ОНОМАСТИКА КАО ЛИТЕРАРНА ОНОМАСТИКА

Изучавањем власFиFих имена (у линTвисFичкој науци и: оним,
ономасFичка је1иница, 4ро4риална лексика), као 4осеCноT слоја
лексике, Cави се линTвисFичка 1исци4лина ономасFика5. Тра1и-
ционална ономасFика изучава закономерносFи исFорије, раз-
виFка и функционисања власFиFих имена. Иако у основи лин-
TвисFичка, јер име је реч која се развија 4о законима језика, она
укључује у сеCе и еFноTрафске, исFоријске, социолошке и 1руTе
нелинTвисFичке ком4оненFе. У оквиру ономасFике јавила се и
нова 4ара1иTма исFраживања лиFерарне ономасFике која се Cа-
ви онимасFичким 4росFрансFвом лиFерарноT FексFа као важна
сFрукFурно-семиоFичка ком4оненFа целовиFоT 1ела. Оним, као
ономасFички слој књижевноT 1ела, као факF Tовора, ис4уњава и
неке 1о1аFне функције6 у о1носу на језичке ониме. У књижевном
FексFу 1олази 1о „функционалноT 4ресFројавања” о4шFејезич-
ких, реалних онима. Па Fако, уз за1ржавање основних функција
номинације и и1енFификације 4о4римају на 4рвом месFу и сFи-
лисFичку функцију. ОномасFички слој књижевноумеFничкоT
FексFа у знаFној мери може 1а 1о4ринесе ауFоровој замисли и
сFраFеTији у сFварању умеFничкоT 1ела и њеTовом коначном
и1ејном и сFилисFичком оCлику.

О значају власFиFих имена у књижевним 1елима све1очи и
4ојава научне 1исци4лине која се 4ојављује Cуквално 4ре1 на-
шим очима и која још увек није 1оCила о4шFе4рихваћени назив.
Реч је о лиFерарној ономасFици, а Fо 4оље исFраживања именује
се и 1руTим називима: 4оеFска ономасFика, онома4оеFика, име-
нолоTија – и Fај ре1 именовања је моTуће 4ро1ужиFи. По1 свим
Fим називима 4о1разумева се линTвисFичка, али и не само лин-
TвисFичка наука, која се Cави изучавањем функционисања вла-

5 ОномасFика је 1ео науке о језику који изучава имена: анFро4онимија – вла-
сFиFа имена љу1и, Fо4онимија – TеоTрафска имена (микроFо4оними – име-
на месFа у аFару, хи1роними – имена во1а, ороними – имена узвишења и
у1уCљења на Fлу, ојконими – имена насељених месFа иF1.), хремаFоними –
власFиFа имена 4роизво1а кулFурних и 1рушFвених Fворевина, 4ре1меFа,
сFвари и 4ојава свако1невице.

6 АуFори који се Cаве лиFерарном ономасFиком из1вајају сле1еће функције
имена у књижевном 1елу: номинаFивна – којом се и1енFификује лик у 1е-
лу, асоцијаFивна, социјална, 1ескри4Fивна, каракFеризацијска и 1руTа (Ши-
муновић, 2009, сFр. 341).
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сFиFих имена у 4осеCној реализацији, у књижевноумеFничким
1елима.

У нашој науци лиFерарна ономасFика је у зачеFку. ПримеFан је
1ефициF ра1ова у којима се исFражује улоTа власFиFих имена у
књижевној умеFнини. Та оCласF TоFово и 1а није исFражена.7

У 1руTим линTвисFичким ценFрима, нарочиFо у Русији, урађени
су Cројни ра1ови, има на сFоFине моноTрафија, 4а и о1Cрањених
1исерFација на ову Fему.8

НарочиFо снажни ценFри развијене лиFерарне ономасFике су
Самаркан1ски и ТашкенFски универзиFеF у УзCекисFану. На Та-
шкенFском универзиFеFу излази и часо4ис 4о1 називом „Онома-
4оеFика”. ИнFересовање за изучавање онима, а 4ре свеTа анFро-
4онима, као ком4оненFе умеFничкоT 1ела, 4осFаје све веће и у
1руTим универзиFеFским ценFрима и ван Русије, нарочиFо у
Пољској, Чешкој и Словачкој, али и 1руT1е. Данас TоFово 1а и не-
ма ономасFичких конференција на којима нема и ра1ова који се
овим 4роCлемима Cаве.

Бу1ући 1а је циљ 4роучавања језика у књижевном 1елу „1а се
схваFе сFваралачке о4ерације […] у је1ној сFрукFуралној цјелини
у којој се 1ово1и у 4осFојање 4оеFска мисао, емоција, сазнање,
1оживљај” (Лешић, 1987, сFр. 236), у анализи која сле1и Cиће речи
о ауFоровим сFилски релеванFним сFваралачким 4осFу4цима
осFвариваним у онимском слоју језика.

АНАЛИЗА ОНИМСКИХ ЈЕДИНИЦА

Оними у саFиричном 1елу „Ружан сан” 4ре1сFављају својеврсну
Fо4ику са сFилском функцијом у сFрукFури 4ри4ове1ноT FексFа.
Ов1е 4о1 онимима, сFрукFурно 4осмаFрано, 4о1во1имо лексич-
ке и синFаTмаFске сFрукFуре 4исане великим словом. ОномасFи-
кон 1ела чине:

а) анFро4оними

7 О сFилоTеносFи власFиFих имена 4рви је у нашој науци 4роTоворио Д. Јовић
(1975, сFр. 124–134) у ра1у О језику и с�илу књижевно�а �ела Ви�осава С�евано-
вића (о1ељак „СFилоTеносF личних имена и 4сеу1онима). Касније ће се 4оја-
виFи и ра1ови неколицине млађих исFраживача који захваFају ову 4роCле-
маFику. 

8 Прву 1исерFацију из оCласFи лиFеране ономасFике у нека1ашњем СССР-у,
Влас�и�а имена ликова руске уме�ничке ли�ера�уре XVIII и �рве �оловине XIX
века, њихова функција и �вор#а, о1Cранио је В. Н. Михајлов 1956. Tо1ине.
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C) Fо4оними
в) хремаFоними, иF1.

Највећи Cрој онима у овој 4рози је сFилемаFичан, шFо је и у
скла1у с 4оеFиком саFиричних 1ела макар у којој форми она Cи-
ла. Оними су, иначе, „најCисернија” језичка сре1сFва FоTа жанра.
СFилемаFичносF њихова оTле1а се у разTра1њи и 1оTра1њи већ
4осFојећих, или измишљању нових 4рема 4осFојећим мо1ели-
ма, 4осFу4цима који су лијешки реFоричари назвали меFа4ла-
змама, а 4о1 меFа4лазмом (Tрч. 4реоCликовање, 4реиначавање)
они 4о1разумевају „фиTуру која мења Tласовни и Tрафички лик
речи”. А 4реоCликовања већ 4ознаFих и у језику у4оFреCљаваних
онима моTу CиFи вршена 4осFу4цима: 1о1авања, о1узимања,
4ремешFања и замењивања, 4а Fако и меFа4лазме моTу CиFи: 

А) 1еFракционе или ресFрикFивне (сужавајуће),
Б) а1јекционе или 4росFрикFивне (4роширујуће),
В) FрансмуFационе или 4ермуFацијске (4ремешFајуће) и
Г) имуFационе или су4сFиFуционалне (замењивачке).9

Међу ексцер4ираним 4римерима 4реоCликованих реалних
онима најчешће су су4сFанционалне меFа4лазме. ЧиFаоцу ће Cи-
Fи нео4хо1на извесна 1оза 1омишљаFосFи за 1еFекцију реалних
онима који су 4реоCликовани. И сам се мора служиFи меFо1ом
конфронFације: су4роFсFављаFи 4реоCликовано свом 4роFоFи-
4у. Ово ће CиFи јасније ако речено нај4ре 4овежемо с 4римерима
онима (исFакнуFи курзивом) већ наве1ених каFеTорија, уз не-
о4хо1ан конFексF у коме су у4оFреCљени:

А) АНТРОПО-
НИМИ:

Цајац Мил Ован, ви1евши 1а Горски нешFо казује сFранцу, усFреми
се нај4ре на Горско�. (14)10; УCрзаним корацима ПеFар ПеFровић и
Ра�ош Горски кренуше 4реко 4арка 4оре1 Куће кулFуре. (15); Цајац
Триф Мрак 1оша4ну нешFо свом колеTи Овану… (15); – Да, у1арио
си у Јоси�а Ме�алца? (39) иF1.

Б) ТОПОНИ-
МИ:

Још је зорњача Fре4ерила на1 Суром �ланином, ка1а се на1 Лу�ни-
цом 4ојавила мала леFилица на којој је на4исан назив „Сунце”.

9 Овакву 4о1елу онимских меFа4лазми налазимо у: Ковачевић, 2012, сFр.
287–309).

10 Број у заTра1и означава сFраницу саFире „Ружан сан” с које је узеF 4ример,
а 4уни CиCлиоTрафски 4о1аFак 1аF је на крају ра1а.
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Она слеFе на Големи сFол, 4ланински масив са исFочне сFране
Лу�ничке ко�лине, на јуTоисFоку 1ржаве Се#ореје. (9); „Е, 4а Бару-
шница за њих Cила о1скочна 1аска за Cоље 4оложаје у Нишу,
БеоTра1у… (10); А знају чије синове шаљу у Ниш и Пиран! (42) иF1.

В) ХРЕМАТО-
НИМИ (ЕРГО-
НИМИ): 

– … А ви1им 1а имаFе и Лу�ничке новине. (37); Дању у зTра1и З#ир-
ш�ине о�ш�ине, а ноћу… кој’ ку1е заврне! (15); Ка1 изађоше из Па-
ла�е врана, новинаре за4љусну 4рашина, ношена веFром. (31);
Ако је вероваFи Телевизији Пиран, у Лу1ници Fеку ме1 и млеко.
(56) иF1.

ОномасFикон ис4иFиваноT 1ела сачињавају и реална, ауFен-
Fична имена, с ликовима какви су у свако1невној служCеној и не-
служCеној комуникацији. Њих је, у 4оређењу с онима која су 1о-
живела 4ишчеву инFервенцију, веома мало. У функцији су
локализације. На основу њих је о1ређен 4росFор у коме се о1-
вијају 1оTађања у којима учесFвују акFери чији су и1енFиFеFи ка-
муфлирани ауFоровом „иTром” с њиховим сFварним именима.
Уз нео4хо1но 4ознавање TеоTрафије FоTа 4росFора закључује се
1а је ценFар 1оTађања БаCушница, варошица у Лужничкој коFли-
ни у јуTоисFочној СрCији. Већ у наслову 4рве слике „По�ле� с Голе-
мо� с�ола”, Големи сFол, реални Fо4оним за реални 1еноFаF, 4ла-
нински масив с исFочне сFране Лужничке коFлине, а Fакође и
микроFо4оним Крушка, 4ревој 4рема ПироFу, и ојконим Боњин-
ци (с неслужCеним ликом) чине FроуTао у коме је смешFена Лу-
жница с а1минисFраFивним ценFром БаCушница, 1акле, јасно је
чије су ознаке 4ишчеве Fворевине Лу1ница и Барушница:

Она слеFе на Големи с�ол, 4ланински масив са исFочне сFране Лу1-
ничке коFлине, на јуTоисFоку СеCореје. (9); „Да, онај сFуC на север-
ној сFрани је у не4осре1ној Cлизини села Боњинци. Ту, на месFу зва-
ном Крушка, налази се о4шFинско ђуCришFе. 

Оними који су ознака за реалије 1алеко о1 БаCушнице нису
4реFр4ела инFервенцију, јер за Fим уо4шFе није ни Cило 4оFреCе:

„И Cило је ле4о, нарочиFо у 4ролеће, и Fо Cаш у време ка1а цвеFа Cо-
жур, каквоT има само још на Косову, на Газимес�ану. (9) „Е, 4а Бару-
шница је за њих Cила о1скочна 1аска за Cоље 4оложаје у Нишу, у
Бео�ра�у… (10) иF1. 

И Fаква имена, нелиFерарна, имена која 4ри4а1ају реалном
ономасFикону, имена неуFралне номинације, у4оFреCљена у
умеFничким 1елима FреCа 4осмаFраFи као елеменFе 1руTоTа ни-
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воа, а Fо је свеF умеFников. Она 4осFају 1ео заFвореноT онома-
сFичкоT сисFема 1ела и чине и 4ри1оносе њеTовој ауFенFичносFи
и носе изражајносF.

У FексFу ове саFире у4оFреCљени су и „TоFови” оними који
4ре1сFављају инFерFексFуалне везе11 с 1руTим FексFовима лиFе-
рарних 1ела и 1ела шире 4о4уларне и ме1ијске кулFуре. Такви су
оними у сле1ећим 4римерима:

„Вала, најеCаће овај Cарушнички Дон Кихо�. Пре неTо онај Серван-
Fесов.” (31);

– Каква Кармен! КолеTа, ова ЦиTанчица ми 4ривуче око. (32); – Да,
Cре! У4орно нас уверавају у Ел�ора�о. (56); […] „он је из циTлане ’Ју-
�и’. (10)

ОсFали оними, они који су мо1ификовани, онеоCичајени, с 1о-
1аFном су сFилском вре1ношћу, с екс4ресивном, 1акле, сFили-
сFичком функцијом и 4рави су ономасFилеми, а функционишу и
као оказионални неоними. ВласFиFа имена, за разлику о1 а4ела-
Fива, као шFо је 4ознаFо и о4шFе4рихваћено у лексиколоTији, не-
мају значење. Њихова је функција 4римарно номинацијска. Ко1
ФорскоT су она семанFизована, ис4уњена семанFичким са1р-
жајем. То их 4риCлижава а4елаFивима 4а се Fако и ишчиFавају.
Значење им је им4лициFно, 4рикривено формом. У4раво су Fа-
ква „значећа имена” инFересанFна за лиFерарне ономасFичере
који их називају и „Tоворећим” именима, каракFеризујућим
именима (имена Fи4а nomen – omen) јер носе информације о
именованом оCјекFу.

Ојкониму Ба#ушница, меFо1ом су4сFиFуције фонеме # фоне-
мом р укинуF је сFаFус немоFивисане лексеме, лексеме с „4ра-
зним значењем”, и 4реве1ена у лексему с 1о1аFним значењем,
захваљујући са1а новој а4елаFивној основи #ара уз за1ржавање
суфикса, шFо је чини Cлиском 4ејораFивној лексеми CарушFи-
на12, већ у лексичком сисFему маркираном. Мо1ификацијом већ
4осFојећеT онима БаCушница у Барушница не мења се референF.

11 Конце4F инFерFексFуалносFи највише су разра1или Ролан БарF, Мишел Фу-
ко и Јулија КрисFева. Термин је увела FеореFичар 4осFсFрукFурализма
Ј. КрисFева и њену конце4цију су Cрзо 4рихваFили Cројни FеореFичари
књижевносFи у 4рисFу4у књижевном FексFу. Коначну формулацију 4ојма
„инFерFексFуалносF” и „инFерFексF” 1ао је Р. БарF: „Сваки FексF је инFер-
FексF.”

12 CарушFина ж. 4еј. а) ауTменFаFив о1 Cара; C) CаровиFо земљишFе, мочвара,
фиT. �уховна учмалос� (РМС 1976:145).
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И 4рви, 4олазни, и 1руTи, насFао мо1ификацијом, ознаке су за
исFи референF. Дакле, нема смене референFа, али 1руTи, 4оре1
номинације, ис4уњен је и коноFаFивним значењем, коноFира
1уховну учмалосF, заосFалосF, инерFносF. Захваљујући Fом 1о-
1аFном коноFаFивном елеменFу, Cу1ући 1а је у форми онима, он
4осFаје коноFоним:

Школа у Барушници налази се 4оре1 реке Лу�нице. (45); Е, 4а Баруш-
ница је за њих Cила о1скочна 1аска за Cоље 4оложаје у Нишу,
БеоTра1у… (10); – На жалосF, колеTа ПеFровићу, Барушница нема јав-
ни клозеF! (15); Школа у Барушници налази се 4оре1 реке Лу�нице.
(45) иF1.

У 4рвом и 4осле1њем наве1еном 4римеру налази се и хи1ро-
ним Лу�ница насFао на исFом меFа4лазмичком 4ринци4у, су4-
сFиFуцијом фонема ж и н, 1акле, о1 Лужница. ИсFа је 4ишчева
„иTра” с онимима, анFро4онинима и Fо4онимима у сле1ећим
4римерима:

… Још је зорњача Fре4ерила на1 Суром �ланином… (9); … 4ланински
масив са исFочне сFране Лу�ничке ко�лине… (9); – ЗашFо су Лу�нича-
ни Fакви? (10); Сав за1ихан, Горски уђе у хо1ник 4олиције (59).

Оним Сура �ланина је о1 Сува �ланина, Лу�ничка ко�лина је о1
Лужничка ко�лина, Лу�ничани о1 Лужничани а Горски о1 Форски.

Сужавајућу меFа4лазму налазимо у 4римерима:

УCрзаним корацима ПеFар ПеFровић и Ра�ош Горски кренуше 4ре-
ко 4арка 4оре1 Куће кулFуре. (15); Цајац Триф Мрак 1оша4ну нешFо
свом колеTи… (14),

у којима су оними Ра1ош и Триф насFали сужавањем Fо4онима
Ра1ошевац и личноT имена Трифко или Трифун.

Занимљив је и 4ишчев 4осFу4ак који се сасFоји у разTрађивању
личноT имена заснованом на верCалниј иTри. Он се сасFоји у ра-
сFављању је1ноком4оненFноT имена, 4ри чему оно 1оCија нов
изTле1, 4осFаје 1воком4онеFно. Наиме, лично име Милован, 4о
сFрукFури сложено, 4осFаје Мил Ован. О1 „TрађевинскоT маFе-
ријала” личноT имена 1оCијена је 1вочлана форма, име и 4рези-
ме, које не звучи нашки. РазTра1ња није оCрнуF 4роцес Tра1њи
јер је 4исцу Cило 4оFреCно 1а 4резиме Cу1е у4раво реч с 4ренесе-
ним, меFафоричким значењем, којом каракFерише њеноT носио-
ца. На веома 1омишљаF начин он 4роналази скривена значења.
Поре1 у4оFреCе овоT 1вочланоT оCрасца имена:
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Цајац Мил Ован, ви1евши 1а Горски нешFо казује сFранцу, усFреми
се нај4ре на ГорскоT… (14),

у4оFреCљава и само 4резиме:

[…] још Cрже изађе са 4а4ирима, које 4ружи Овану. (14)

Мо1ификовани оними, 4ре свеTа анFро4оними и Fо4оними,
с нарушеном су и1енFификационом функцијом и служе за скри-
вање 4равоT имена, или, Cу1ући 1а се 4ишчева мисFификациона
иTра о1вија 4ре1 чиFаочевим очима, „скривање” и1енFиFеFа.
А није му ни Cила намера 1а оCмане чиFаоца, јер Cи ефекаF изо-
сFао, већ уна4ре1 рачуна на чиFаочеву с4осоCносF лакоT 1еко1и-
рања нарушеноT. Да није Fако, новонасFали оними не Cи Cили
Fако снажна сре1сFва онимско-а4елаFивне номинације у овој
4рози. На Fај начин 4рикрива и свој и1енFиFеF јер се као 4ри4о-
ве1ач јавља 4о1 именом Ра�ош Горски (Ра1ош – име насFало меFо-
1ом скраћивања назива 4ишчевоT ро1ноT села Ра1ошевац и Гор-
ски – су4сFиFуцијом фонема о1 њеTовоT 1о1аFноT имена Фор-
ски), 4а и FауFоним ПеFар ПеFровић (исFо као и, на 4ример, Јанко
Јанковић, Марко Марковић са заначењем неке не Cаш Fачно
о1рећене осоCе) у функцији је 4рикривања 4равоT и1енFиFеFа
новинара, који заје1но с Горским (Форским) оCилази Барушницу
(БаCушницу).

Осим мо1ификовања имена чији је резулFаF нарушавање ње-
Tове и1енFификационе функције, налазимо и замену имена 1ру-
Tим именом, у је1ном случају чак и заменицом која сFиче сFаFус
власFиFоT имена. Или је Cарем Fако чиFалац 1оживљава, иако је
она акроним о1 власFиFоT имена (Неко о1 4очеFних слоTова име-
на НеCојша КосFић). Заменицом у функцији власFиFоT имена
изражен је ни4о1ашFавајући о1нос 4рема именованом:

– Да 4иFам су1ију Неко� 1а ли 1озвољава 1а 4рисусFвујем суђењу?
(26) 

ОшFрина 4ишчевоT 4ера снажно је у4ерена на инсFиFуције 4а
су и њихова имена, ерTоними, 1оживели 4реоCлике. Бу1ући 1а
су Fо називи оCично синFаTмаFскоT оCлика, оCично се је1на лек-
сема у оквиру Fе целине су4сFиFуише 1руTом, ефекFнијом, или
на неки 1руTи начин, 4а Fако цео назив Cива онеоCичајен и сFил-
ски релеванFан. Тим се 4осFу4ком осFварују меFа4лазме које се
моTу назваFи лексичким меFа4лазмама. Ево неколико каракFе-
рисFичних 4римера:
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Дању у зTра1и З#ирш�ине о�ш�ине, а ноћу… кој’ ку1е заврне! (15);
УCрзаним корацима ПеFар ПеFровић и Ра1ош Горски кренуше 4ре-
ко 4арка 4оре1 Куће кул�уре. (15); Оне су Cиле 4ре1 канцеларијом
Заво�а за социјалне случајеве. (41); И1емо нај4ре у Зе-за „Прошлос�”.
(50) и 1р.

У наве1еним 4римерима осFварена је су4сFиFуција је1не лек-
семе из 1вочланих и вишечланих назива инсFиFуција синоним-
ном лексемом (зCиршFина умесFо ску4шFина, кућа умесFо 1ом)
или „а1екваFнијом” синFаTмом (социјални случај умесFо соци-
јални ра1). Назив земљора1ничке за1руTе, у 4осле1њем 4риме-
ру, замењен је анFонимом (4рошлосF умесFо Cу1ућносF) шFо о1-
сликава резулFаFе наше Fранзиције.

УМЕСТО ЗА-
КЉУЧКА

Анализа власFиFих имена у саFиричној 4рози ДраTослава Мани-
ћа ФорскоT 4оказује 1а она имају веома сFилемаFичну сFрукFуру
осFварену ауFоровом „иTром” с реалним именима. Та сFрукFура
је 4о1лоTа њихове сFилоTенисFи. Њима није 4оFреCан никакав
коменFар јер сама сеCе изражавају скривеним или израженим
везама с о4шFим именицама, знаFно 1о4риносећи инFер4реFа-
цији FексFа као целине. ВласFиFа имена не само 1а имају је1но-
сFавну функцију и1енFификације и ин1иви1уализације, већ су у
4ишчевом FексFу Fе носиве иронијско-саркасFичне је1инице ис-
4уњене смислом. 
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SUMMARY PROPER NAMES IN THE SATIRICAL WRITING 
„AN UGLY DREAM” BY D. M. FORSKI

In the satirical paper “A Bad Dream”, proper names form a signifi-
cant lexical layer which contributes significantly to achieving a gro-
tesque and satirical portrayal of the everyday reality of the milieu the
writer describes in a humorous and sardonic way, condemning his
negative and ugly sides. Transforming real names, the author builds
very expressive units that become carriers of various meanings. The
transformation is accomplished by the procedures of substitutional,
permutational, restrictive and proscriptive metaplasm. The writer's
creative approach — “a game of names” — has a indubitable impact in
modeling his artistic world .

KEY WORDS: metaplasm, proper names, satire, D. M. Forski.


