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Ју го сло вен ски је зи ко сло вац ши ро ких ви ди ка, ра но пре ми
ну ли Ду брав ко Шки љан (19492007) још пре го то во три де
це ни је при ре дио је за ни мљив збо р ник ра до ва под упит ним 
на сло вом Треба ли нам још филологија?1 По соп стве ним 
ре чи ма, на слов но пи та ње је би ло „про вид но у сво јој ре то
рич но сти”, али ни ка ко и „уна при јед од го во ре но”. Шки љан 
и ње го ве ко ле ге ми сли ли су та да са мо на мај ку свих фи ло ло
ги ја, ону кла сич ну, а на ме ра овог огле да је сте да исто пи та ње 

1 Шки љан, Д. прир. (1986) Требалинамјошфилологија?, За греб
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по ста ви у ве зи с фи ло ло ги јом уоп ште. Не кри јем, при то ме, 
да је и ов де реч о „сла бо при кри ве ној апо ло ги ји знан стве
но га под руч ја ко је се из са свим ра зу мљи вих раз ло га кра јем 
два де се тог сто ље ћа на шло у не за вид ном по ло жа ју”, с на по
ме ном да бих раз ло ге због ко јих се про ши ри ло уве ре ње да је 
фи ло ло ги ја пре ва зи ђе на од ре дио као об ја шњи ве, са мим тим 
ра зу мљи ве и схва тљи ве, али не и су штин ски оправ да не.2

Го ди ну да на након  што је 1913. очи скло пио отац мо дер не 
лин гви сти ке Фер ди нанд де Со сир (18571913), а го ди ну да
на пре не го што су ње го ви уче ни ци Ба ли и Се ше при ве ли 
кра ју рад на при пре ма њу за пост хум но об ја вљи ва ње Учи
те ље вог зна ме ни тог Курсаопштелингвистике (1916), та да
шњи до цент бе о град ског Фи ло зоф ског фа кул те та, кла сич ни 
фи ло лог ши ро ког обра зо ва ња и про стра них ви ди ка Ве се лин 
Чај ка но вић (18811946) ова ко је у јед ном из ве шта ју (1914) 
ока рак те ри сао се бе као уни вер зи тет ског на став ни ка: „Од 
сво јих пре да ва ња нај ви ше под вла чим ту ма че ње кла сич них 
ау то ра: при то ме ту ма че њу имао сам при ли ке да пра вим нај
ра зли чи ти је екс кур се по це ло куп ној на у ци о ста ри ни. На
гла ша вам ово и због то га што се, ина че, баш ства ри ко је сам 
нај и зда шни је об ра ђи вао са ка те дре – ен ци кло пе ди ја и ме то
до ло ги ја кла сич не фи ло ло ги је, при ват не ста ри не, ре ли ги ја 
и култ, фол клор – и не ви де из пре гле да пре да ва ња, по што о 
њи ма ни сам др жао си сте мат ске кур се ве. У тим сво јим ту ма
че њи ма ја сам: на пу стио бес циљ ну и бес ко ри сну граматич-
ку ин тер пре та ци ју и увео у прак су ин тер пре та ци ју мо дер ну 
и на уч ну; раз би јао кла си ци стич ке пред ра су де, и да вао цен
трал но ме сто је ли ни зму; у сва кој при ли ци скре тао па жњу на 
ве ли ку ва жност Ори јен та, и увек, где год сам за то имао по
во да, да вао упут ства и де та ље из обла сти се мит ске фи ло ло
ги је; ја сам, нај зад, осе ћао да кла сич на фи ло ло ги ја – ко ја је и 
у свет ској на у ци спре ма ла рад ни ке за оста ле мла ђе на у ке: за 
ви зан то ло ги ју, се мит ску фи ло ло ги ју, сло вен ску фи ло ло ги ју, 
исто ри ју ре ли ги је, фол клор, итд. – има код нас, где се кла
сич ни је зи ци уче не до вољ но или ни ка ко и не уче, да спре ма 
рад ни ке за српскунауку. На ро чи то сам ис ти цао и ис ти чем 
ва жност та кве при ме ње не кла сич не фи ло ло ги је, на дам се не 
без ре зул та та”.3 

А ево шта је, чи тав век ка сни је, у огле ду „О зна ча ју срп
ске и сло вен ске фи ло ло ги је у пе ри о ди ма по су ста ја ња на

2 Овај оглед је про ши ре на вер зи ја из ла га ња на ме ђу на род ној кон фе рен ци
ји „Фи ло ло шка ис тра жи ва ња да нас”, одр жа ној на Фи ло ло шком фа кул
те ту у Бе о гра ду 2010. го ди не.

3 Ђу рић, В. Би о гра фи ја Ве се ли на Чај ка но ви ћа, у: МитирелигијауСрба, 
при ре дио Чај ка но вић, В. (1973), Бе о град, стр. 648649. 
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ционалне кул ту ре” на пи сао проф. др Пре драг Пи пер,4 та ко
ђе филолог нај пле ме ни ти јег ко ва: „У раз ви ја њу и не го ва њу, 
ка ко у сваком по је дин цу та ко и у на ро ду у це ли ни, (тог) осе
ћа ња скла да и це ло ви то сти на ци о нал не кул ту ре – у вре ме ну  
(с пре ци ма и по том ци ма), у про сто ру (са са вре ме ни ци ма) 
и у ду хов ном уз ра ста њу (с нај ви шим кри те ри ју мом ле по те 
и до бра), срп ској и сло вен ској фи ло ло ги ји при па да по себ
но место”. О фи ло ло ги ји као „си дри шту кул тур ног иден
ти те та” го во рио сам на ску пу „Је зик, књи жев ност, кул ту ра, 
иден ти тет”, одр жа ном та ко ђе на Фи ло ло шком фа кул те ту 
(2008), па ар гу мен те и за кључ ке том при ли ком из не те овом 
при ли ком не ћу по на вља ти, али их под ра зу ме вам.5

Из Пи пе ро ве кон ста та ци је сло бод но мо же мо из о ста вити 
атри бу тив не спе ци фи ка ци је „срп ској” и „сло вен ској” и 
оста ви ти са мо филологији, јер се суд сва ка ко мо же од но си ти 
на фи ло ло ги ју уоп ште и на сва ку на ци ју, а не са мо срп ску. 
Уо ста лом, Чај ка но вић је го во рио о кла сич ној фи ло ло ги
ји, на ко ју су, као што сам на по ме нуо, ми сли ли и хр ват ски 
фи ло ло зи кад су већ да ле ке 1986. го ди не за јед нич ку књи гу 
есе ја на сло ви ли Треба ли нам јошфилологија?6 А њи хо ва 
упи та ност ни ка ко се ни је од но си ла са мо на кла сич ну, већ на 
фи ло ло ги ју уоп ште.

Оста ви ће мо, за сад, Чај ка но ви ћа. Вра ти ће мо му се ка сни
је и то, ве ро ва ли или не, у ве зи с мо де лом тзв. „бо лоњ ског 
уни вер зи те та” или, тач ни је, на чи ном на ко ји је он про грам
ски ре а ли зо ван у до ме ну фи ло ло шких сту ди ја, кон крет но 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. На па ра док са лан и 
са свим не на ме ран, али ти ме и увер љи ви ји на чин, ха о тич
на струк ту ра ва же ћих на став них про гра ма на свим ни во и
ма сту ди ја „је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре” (ЈКК), што је 
са др жин ски, за пра во, још и про ши ре ни оп сег ста ре до бре 
фи ло ло ги је, на ко ју је ми слио Чај ка но вић, по твр ђу је ње ну 
пу ну ци ви ли за циј ску, а са мим тим и обра зов ну ак ту ал ност. 
При том се реч филологија, на рав но, из раз ло га „ака дем ске 
(алиас бо лоњ ске) ко рект но сти”, не сме ни по ме ну ти.

Сво је ми шље ње о на чи ну на ко ји је дух „Бо лоњ ске де кла
ра ци је” (1999), као де струк тив ни и са мо у би лач ки уни вер
зи тет ски зло дух, уз гред и не до ми шље но и не спрет но пре
то чен у са да шњи си стем на шег (и не са мо на шег) ви со ког 

4 Пи пер, П. (2010) О зна ча ју срп ске и сло вен ске фи ло ло ги је у пе ри о ди ма 
по су ста ја ња на ци о нал не кул ту ре у: Српскиизмеђувеликихималихјези-
ка, Бе о град

5 Phi lo logy as the an cho ra ge of cul tu ral iden tity, (2009) in: Language,literatu-
re,culture,identity, Bel gra de, р. 153160. 

6 Шки љан, Д. прир. (1986) Требалинамјошфилологија?, За греб
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обра зо ва ња из нео сам у књи зи раз го во ра с Ми ло шем Јев ти
ћем Аутономијамишљења7. На по ми њем да се у овој ства ри 
углав ном сла жем с ди јаг но зом и оце на ма ко је је у књи зи Те-
оријанеобразованости.Заблудедруштвазнања8 са оп штио 
ау стриј ски на уч ник Кон рад Па ул Ли сман. На ве шћу са мо 
јед ну ње го ву зло гу ку кон ста та ци ју: „Фа на тик ре фор ме же ли 
пер ма нент ну ре фор му. То љу де др жи у тр ци и при је чи их 
да чи не оно што ре фор ма тор од њих на вод но оче ку је. При је 
све га је укљу че ност у ре форм ни про цес нај бо ља мо гућ ност 
ко че ња сва ког ми шље ња./.../ Оно што ни ка да не успи је ва 
сто га је са мо по вод за но ву ре фор му. /.../ У кон крет ном тек
сту то зна чи да су се за ври је ме јед не сту дент ске ге не ра ци
је пет пу та ми је ња ли по ступ ци, ор га ни и фор му ла ри јед не 
сту диј ске ди пло ме. Но ве струк ту ре ства ра ју се тем пом ко ји 
ви ше ни ко ме не до пу шта за вр ши ти сту диј под увје ти ма под 
ко ји ма је по чео”. Па ка ко у све му то ме да пре жи ви ста ра фи
ло ло ги ја? А пре жи ве ла је. Шта ви ше, уве рен сам да се баш 
на ста лом ха о су упр кос, као знак по тре бе за ускла ђи ва њем 
по рет ка зна ња са ствар ним, а не „ре форм ским” по рет ком 
све та, њен дух по но во над но си над усит ње не и раз дро бље
не фе у де по при лич но ау ти стич них по то ма ка ве ли ке ми са о не 
и на уч не ре во лу ци је XX ве ка, у ко јој је упра во лин гви сти ка, 
привремено се осло бо див ши  све га си стем ски не је зич ког и 
ван је зич ког, по не ла бар јак у про до ру и до спо зна је и фор
ма ли зо ва ња устрој ства и ло ги ке функ ци о ни са ња сло же них 
струк ту ра.

Шта се, у ства ри, по сле Де Со си ра, зби ло с фи ло ло ги јом? 
Нај кра ће ре че но: оспо ра ва на је, раз ла га на, са хра њи ва на, 
али је пре жи ве ла, „кет ман ски” ре ин кар ни ра на у сво јим ака
дем ским ег зе ку то ри ма. Они то га све ви ше по ста ју све сни, 
али им ди сци пли нар на су је та и са свим кон крет ни ин те ре си 
још увек не до зво ља ва ју да то осве шће ње аде кват но ра ци
о на ли зу ју, па при бе га ва ју вра ћа њу ци ви ли за циј ске ди мен
зи је фи ло ло ги је у на став не про гра ме „на ма ла вра та”, под 
различи тим име ни ма.

Да би се оства рио урав но те жен си ноп тич ки по глед на нај ва
жни је то ко ве у раз во ју лин гви сти ке XX ве ка и да нас је, иа ко 
већ сра змер но стар (пр во из да ње је из 1961), са свим до во
љан по у зда ни пре глед Мил ке Ивић Правциулингвистици. 
Не ћу се сто га упу шта ти у ши ре раз ма тра ње обла сти ко ја је  
сва ка ко у ака дем ској сре ди ни до бро по зна та. Огра ни чи ћу се 
на не ко ли ко за па жа ња бит них за те му ци ви ли за циј ске ак ту
ал но сти фи ло ло ги је.

7 Јев ти ћ, М. (2009) Аутономијамишљења, Бе о град
8 Ли сман, К. П. (2008) Заблудедруштвазнања,За греб
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О фи ло ло ги ји XX ве ка Мил ка Ивић има да ка же са мо сле де
ће: „И са ме фи ло ло шке сту ди је су се до ста из ме ни ле по те
ма ти ци ко ју об у хва та ју. Са вре ме на фи ло ло ги ја је свом тра
ди ци о нал ном ре пер то а ру про бле ма до да ла још и кул тур ну 
исто ри ју је зи ка, по сао око са ста вља ња реч ни ка ди ја ле ка та 
и је зи ка спе ци фич них со ци јал них сре ди на (нпр. ар гоа), па 
и оп се жне сту ди је фол кло ра.”9 Се ти мо се Чај ка но ви ћа из 
1914. го ди не. Очи глед но је да је фи ло ло ги ја из ну тра, а не 
под при ти ском спо ља, од пр вих де це ни ја XX ве ка  схва ти
ла да мо ра пре ва зи ћи сво ју тра ди ци о нал ну усред сре ђе ност 
ис кљу чи во на је зи ке ко ји по се ду ју ли те ра ту ру, од но сно 
пи сме ност (не мач ки Schrifttum), по че му су је при ста ли це 
на уч не пре вас ход но сти лин гви сти ке оце њи ва ли као пре ва
зи ђе но ели ти стич ку.10 За ни мљи во је на по ме ну ти да је за слу
жни исто ри чар лин гви сти ке Кар ло Та ља ви ни пр во из да ње 
сво је књи ге на сло вио Introduzione alla glottologia generale
comparata,11 јер је фа ши стич ком ре фор мом обра зо ва ња уо
би ча је ни ји тер мин „лин гви сти ка” у на зи ви ма свих је зи ко
слов них ка те да ра на ита ли јан ским уни вер зи те ти ма за ме њен 
„струч ни јим” глотологија ко јим се, ина че, слу же и не ки са
вре ме ни хе ле ни сти. Крај ње симп то ма тич на ди рек тив на гло-
тоцентричност!

И по ред „по бе де струк ту ра ли зма”, ка ко Мил ка Ивић од ре
ђу је до ми нант ну ка рак те ри сти ку лин гви сти ке се дам де се
тих го ди на XX ве ка, и из ње ног пре гле да је ја сно да мно го 
лин гви ста ни је при па да ло ни јед ној шко ли, већ да „из ра сли 
на уче њу тра ди ци о нал не лин гви сти ке, об ра ђу ју кла сич
не обла сти је зич ке про бле ма ти ке, али су усво ји ли основ не 
те ко ви не струк ту ра ли стич ког ме то да”.12 Мо гу ће је та ко ђе 
при ме ти ти да је и код струк ту ра ли ста раз ли чи тих усме ре ња, 
по ред скло но сти ка те о риј ском дог ма ти зму и са мо до вољ но
сти, као и „он то ло ги зо ва њу ме то да”, од но сно „апстракт них 
обје ка та на у ке”, стал но при сут но и пре и спи ти ва ње крај њих 
епи сте мо ло шких до ма ша ја струк ту ра ли стич ког при сту па 
чи ње ни ца ма је зи ка схва ће ног у ње го вој ло го сној це ло ви то
сти. Би ло би од ин те ре са да се про ду бље ни је раз ло жи пи та
ње и да ле ко се жне им пли ка ци је оси ро ма шу ју ће не до стат но
сти до след ног сво ђе ња ло го цен трич но сти хри шћан ске ци
ви ли за ци је на, услов но ре че но, „гло то цен трич ност” струк
ту ра ли стич ке лин гви сти ке. При мер та квог ка те го ри јал ног 
су жа ва ња ну ди, ре ци мо, и ислам ска ци ви ли за ци ја, са сво јим 

9 Ивић, М. (1978) Правциулингвистици,Љу бља на, стр. 60.
10 Ta gli a vi ni, C. (1970) Storiadellalinguistica, Bo log na, р. 13. 
11 Ta gli a vi ni, C. (1936) Introduzione alla glottologia generale comparata,  

Pa do va
12 Ивић, М. (1978) Правциулингвистици,Љу бља на
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до ми нант ним ве ро за кон ским пре во ђе њем ло го цен трич но
сти у но мо цен трич ност, сво ђе њем Ло го са на номос, за кон, 
уз по ти ски ва ње и пре не бре га ва ње оста лих по тре ба људ ске 
ду ше и жи во та при ме ре ног тим не за то мљи вим иска њи ма 
ко ја су, по пут во де, сво је за до во ље ње и ис пу ње ње по тра
жи ла пре ли ва њем у уну тар ње ми стич ке сфе ре „спо зна је ср
цем”. Ра зум је, за ду го, остао на це ди лу, јер се ра ци о нал ност 
фор мал ноло гич ки уве жба ва ла и ис цр пљи ва ла у так тич ком, 
функ ци о нал ном ме ан дри ра њу ве ро за кон ске и бо го слов ске 
ка зу и сти ке.

Баш не где кра јем се дам де се тих го ди на по сре ћи ло ми се да у 
Па ри зу слу шам пре да ва ње ве ли ког Ро ман Ја коб со на (1896
1982) о зна ча ју Курса опште лингвистике Фер ди нан да де 
Со си ра. Ни у че му не до во де ћи у пи та ње епо хал ност Де Со
си ро вог прин ци пи јел ног ана ли тич ког раз два ја ња „зна ка” 
(le signifiant) и „озна че ног” (le signifié), Ја коб сон је ука зао 
и на доц ни је ап со лу ти зо ва ње те „ин те грал не, ор ган ске опо
зи ци је” , че му су знат но до при не ли Де Со си ро ви уче ни ци 
и след бе ни ци, „апо сто ли”, ка ко их је он на звао. У пам ће
ње су ми се уре за ле ње го ве ре чи: „А апо сто ли, зна се, чи не 
де ла апо стол ска” (Etlesapôtres,commeonlesaitbien, font
le travaildesapôtres). А тек кад тра го ви ма апо сто ла кре ну 
пр во све ште ни ци и усрд ни слу жбе ни ци кул та, Де Со си ро ве 
не си гур но сти и ди ле ме (а би ло их је, и те ка ко) чи ле, док  
по сре до ва на и при хва ће на вер зи ја ње го вих по став ки до би ја 
оре ол не при ко сно ве не дог ме. 

Ко ри сно је под се ти ти се у овом кон тек сту сјај ног пред го во
ра Сре те на Ма ри ћа (19031992) ко јим је овај та на ни и про
ниц љи ви зна лац ра зних зна ња до пра тио соп стве ни пре вод 
Де Со си ро вог Курса у на шу сре ди ну, у не пре жа ље ној Но ли
то вој би бли о те ци „Са зве жђа”.13 Ме ђу лин гви сти ма струк ту
ра ли стич ке ори јен та ци је овај са мо де ли мич но лин гви стич
ки, а већ ма фи ло зоф ски оглед иза звао је при лич но гун ђа ња, 
јер је, на вод но, ре ла ти ви зо вао зна чај Де Со си ро вих те за. 
Да  Курсопштелингвистикени је сма трао вред ним, Ма рић 
се си гур но не би при хва тио ни ма ло ла ког за дат ка ње го вог 
пре во ђе ња на срп ски. То уоп ште ни је мо гло би ти спо р но. 
Ме ђу тим, у овом слу ча ју пре во ди лац ни је био са мо пре во
ди лац, па је и ду бо ко раз ми шљао о сми слу Де Со си ро вог 
или, тач ни је, „со си ров ског” струк ту ра ли стич ког за о кре та од 
„лин гви сти ке жи ве ре чи” ка „ме ха ни зму је зи ка”. Ево јед не 
ка рак те ри стич не на по ме не:14 „У свом пред го во ру Курсу, као 

13 Со сир, Ф. Д. (1969) Општалингвистика, Бе о град: Но лит, Би бли о те ка 
Сазвежђа

14 Исто, стр. XXXVI
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и у не ким при мед ба ма, Ба ли и Се ше об ја шња ва ју чи ње ни цу 
да Со сир не го во ри ни шта о се ман ти ци ни о ’лин гви сти ци 
жи ве ре чи’ као ма њеви ше слу чај ну: смрт је пре ки ну ла Со
си ра, ко ји би им ина че до де лио ’по ча сно ме сто’ у сле де ћим 
пре да ва њи ма. Али ви ди мо да и по сле пе де сет го ди на од 
смр ти Со си ро ве лин гви сти ка још не зна ка ко да им то ме сто 
до де ли – уну тар си сте ма”. Ма рић иде и да ље, твр де ћи да 
се ов де „ви ше не ра ди о лин гви сти ци, већ о јед ном ста ром 
епи сте мо ло шком пи та њу, акут ном већ не ких сто ти нак го ди
на, о ко ме се мно го рас пра вља ло ме ђу нео кан ти јан ци ма, у 
кру гу око Ри нер та и Мак са Ве бе ра, а и дру где: у ко јој се 
ме ри ме то ди и кри те ри ји при род них на у ка мо гу ко ри сти ти 
у на у ци о чо ве ку. Лин гви сти ка, а с њом и не ке дру ге ди сци
пли не, то да нас по сти жу упро шћа ва њем, ге не ра ли зова њем, 
од ба ци ва њем свег ег зи стен ци јал ног, зна чењ ског и све сног 
у људ ском фе но ме ну, ис кљу чи ва њем parole и огра ни че
њем на langue” (XL). Јед на Ма ри ће ва прет по став ка ни је, 
ме ђу тим, при ву кла ду жну па жњу, а ме ни се она, по го то во 
из да на шње пер спек ти ве, услов но ре че но, „пост те о риј ског 
раз до бља лин гви сти ке” (М. Ра до ва но вић), чи ни нео бич но 
ва жном: „Ве ро ват но је да ће да љи раз вој лин гви сти ке ићи 
преко струк ту ра ли зма, а не за о би ла зе ћи струк ту ра ли зам”.15 
Ни је ли и Мил ка Ивић из дво ји ла лин гви сте тра ди ци о нал не 
шко ле ко ји су „усво ји ли основ не те ко ви не струк ту ра ли стич
ког ме то да”? По ла зе ћи, да кле, од свих дра го це них уви да и 
на ла за ра зних пра ва ца струк ту ра ли стич ке или из струк ту
ра ли зма из ве де не лин гви сти ке XX ве ка, хе у ри стич ки их 
ува жа ва ју ћи и ства ра лач ки при ме њу ју ћи, но ва лин гви сти
ка XXI сто ле ћа на сто ја ће да уоб ли чи свој што це ло ви ти ји 
за хват у укуп ну словесност, од но сно све ви до ве и пло до ве 
људ ске де лат но сти и кул ту ре из ра же не и по сре до ва не реч ју, 
а не са мо у ње ну је зич ку ди мен зи ју. У том сми слу, она би 
мо гла, а мо жда и мо ра ла по ста ти неофилологија, је ди на ка
дра да вра ти пу ни ну ра зо ре ном Ло го су, чи ме би од го во ри ла 
на су шној ци ви ли за циј ској по тре би ко ја ни ка ко ни је са мо, па 
ни пр вен стве но на уч на или обра зов на. Она је да нас и ег зи
стен ци јал на и есен ци јал на. „Ино ва тив на тра ди ци о нал ност” 
нео фи ло ло шког ме то да од го ва ра ла би оном сред њем пу ту у 
чу ве ној рас пра ви То ма са Ку на и Кар ла По пе ра о „нор мал
ној” и „ре во лу ци о нар ној на у ци”, за ко ји се за ла гао фи зи чар 
и исто ри чар на у ке Ле сли Пирс Ви ли јамс.16 Исто вре ме но, 
нео фи ло ло ги ја, ка ко је схва та мо, до ви со ке ме ре ис пу ња ва 
за дат ке ко је пред ме тод на у ке  на сле де ћи на чин по ста вља ју 

15 Исто, стр. XXXVII
16 Ви де ти: Wil li ams, L. P. Nor mal Sci en ce, Sci en ti fic Re vo lu ti ons and the Hi

story of Sci en ce, in: CriticismandtheGrowthofKnowledge (1984), Cam
brid ge, р. 4950. 
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Мо рис Ко ен и Ер нест Неј гел у свом већ кла сич ном, ве о ма 
ути цај ном Уводуулогикуинаучниметод  из 1934. го ди не:17 
„Ме тод на у ке не те жи да на ка при ци о зан на чин то ку ства ри 
на мет не же ље и на де љу ди. Он у ства ри мо ра да се при ме
њу је, да за до во љи же ље љу ди. Али ње го ва ко ри сна при ме на 
за ви си од на сто ја ња да се на про ми шљен на чин, и не за ви сно 
од то га шта су људ ске же ље, упо зна, као и да се ис ко ри сти 
струк ту ра ко ју има не пре кид ни ток ства ри”.

Да ли је без фи ло ло ги је у мно гим слу ча је ви ма уоп ште мо
гу ће до пре ти до ри зни ца  објективногзнања? Ни ти је би ло 
ни ти ће убу ду ће би ти, јер је то зна ње увек текст, а за ње го
во од го не та ње, чи та ње, ту ма че ње и, на ро чи то, раз у ме ва ње 
лин гви стич ка зна ња, ма ко ли ко дра го це на и нео п ход на би ла, 
ни ка ко ни су и до вољ на. До жи вљај све та као „Тек ста по да
стр тог Чо ве ку” ни је ни ме та фо ра ни ме та фи зи ка, већ пред
ста ва ствар ног од но са, у ко ме је за чо ве ка од жи вот ног, па и 
суд бин ског зна ча ја да уса вр ши и из о штри спо соб ност чи та
ња и раз у ме ва ња тог за да тог Тек ста, а са мим тим и „струк ту
ре ко ју има не пре кид ни ток ства ри”. Ме ђу ути цај не до ме те 
фи ло зоф ског ми шље ња XX ве ка ко ји се, пре ма мо јим са зна
њи ма,  у ве зи с фи ло ло ги јом го то во ни кад не по ми ње, а за 
ко ји др жим да пру жа за ни мљи ве мо гућ но сти про ми шља ња 
ње ног ци ви ли за циј ског зна ча ја, спа да и те о ри ја објек тив ног 
зна ња, од но сно по став ка о „три ма све то ви ма спо зна је” не
том по ме ну тог углед ног ен гле ског ми сли о ца Кар ла По пе
ра (19021994), ши ре по зна тог по кон цеп ци ји „отво ре ног 
дру штва”. У сту ди ји Објективнознање.Еволуционистички
приступ,18 По пер за сту па гле ди ште да по ред субјективног
знања, ко јим се тра ди ци о нал не те о ри је (са)зна ња, ко је он 
на зи ва и „здра во ра зум ским”, је ди но и ба ве, по сто ји и објек
тив но зна ње.  Су бјек тив но зна ње  прет по ста вља, као ну жан 
услов, по сто ја ње „су бјек та зна ња” (knowingsubject), тј. оно
га ко ји зна, без че га зна ња не мо же би ти. По пер, ме ђу тим, 
уво ди по јам објек тив ног зна ња, од но сно зна ња ко је објек
тив но по сто ји и без од ре ђе ног, кон крет ног су бјек та зна ња. 
То зна ње чи ни све оно што је чо ве чан ство то ком исто ри је 
на не ки на чин за бе ле жи ло и по хра ни ло и ко је објек тив но 
по сто ји са чу ва но на ра зним, услов но ре че но, „но са чи ма 
зна че ња”, од древ них гли не них та бли ца и слич них при ми
тив них ма те ри ја ла и сред ста ва за пи са ње, пре ко ру ком пре
пи си ва них и штам па них књи га, до по да та ка ме мо ри са них у 
ра чу на ри ма. То зна ње објек тив но по сто ји, чак и ако нам из 

17 Ко ен, М. и Неј гел, Е. (1979) Увод у логику и научниметод, Бе о град,  
стр. 396. 

18 Pop per, K. R. (1975) ObjectiveKnowledge.AnEvolutionaryApproach, Lon
don: Ox ford 



164

ДАРКО ТАНАСКОВИЋ

не ких раз ло га ни је до ступ но. Ми као по је дин ци не зна мо 
да га као чо ве чан ство зна мо, та ко да у ње го вој це ли ни вир
ту ел но пар ти ци пи ра мо. Ко ли ко ли је са мо древ них зна ња 
по сле ви ше хи ља да го ди на по но во сте кло сво је „су бјек те” 
на кон што су де ши фро ва на за бо ра вље на пи сма ко ји ма су 
би ла за бе ле же на! Пре ма По пе ру, мо же се го во ри ти о три ма 
све то ви ма, (1) фи зич ком све ту, (2) све ту су бјек тив ног зна ња 
и (3) све ту објек тив ног зна ња, при че му је тре ћи свет био 
си сте мат ски пре ви ђан као та кав, иа ко се с њим ру тин ски 
ра чу на ло. Је ди но ако се све ту, из хо ри зон та об но вље не це
ли не Ло го са, при сту пи као Тек сту, мо гу ће је иш чи та ти га у 
ње го вој тро јич ној пу но ћи, као фи зич ку по јав ност, су бје кат
ски ак ту а ли зо ва но и укуп но, објек тив но зна ње чо ве чан ства. 
Мо же ли свет као Текст успе шно спо зна ти, раз у ме ти и про
ту ма чи ти не ка по је ди нач на на у ка, ма би ла она уса вр ше на и 
као струк ту рал на лин гви сти ка? На рав но да не мо же, али се, 
с дру ге стра не, он у сво јој је зич кој ди мен зи ји ви ше не мо же 
аде кват но об ја сни ти без ре зул та та струк ту рал не лин гви сти
ке, у скло пу јед ног (нео)фи ло ло шког тран сди сци пли нар ног, 
ин те грал ног при сту па. И баш Карл По пер, сва ка ко ни ма ло 
слу чај но, на при ме ру јед ног по гре шног Ран ке о вог ту ма че ња 
Бе ко но ве иде је чи сто те, про ис те клог из не а де кват не ин тер
пре та ци је ла тин ског тек ста, за кљу чу је да је хе ре ме ну ти ка 
тек ста, као део исто ри о гра фи је, под јед на ко ри зич на као и 
про у ча ва ње и ту ма че ње при род них по ја ва и да се и у јед ном 
и у дру гом слу ча ју мо ра при ме њи ва ти ри го ро зни на уч ни по
сту пак фор му ли са ња, про ве ра ва ња и, ако се по ка жу као не
при хва тљи ве, од ба ци ва ња прет по став ки. Ти ме се озбиљ но 
до во ди у пи та ње ис кљу чи ва ње мо гућ но сти да се у фи ло ло
ги ји (тек сто ло ги ји и срод ним ди сци пли на ма), као на у ка ма о 
чо ве ку, при ме њу ју ег закт на ме то до ло ги ја и ме ри ла, о че му 
као ста ром епи сте мо ло шком спо ру у свом пред го во ру Курсу
општелингвистикескеп тич но пи ше Сре тен Ма рић.

Убе ђен сам да је (нео)фи ло ло шки при ступ, без об зи ра на то 
ка кву му ди сци пли нар ну ети ке ту да ли, је дан од не за мен љи
вих пу те ва ко ји во ди том ци љу. Чак и ако се при хва ти жи
во пи сно по ре ђе ње од но са из ме ђу лин гви сте и фи ло ло га с 
од но сом из ме ђу бо та ни ча ра и ба што ва на, ко је је с из ве сним 
пре зи ром пре ма тра ди ци о нал ној фи ло ло ги ји из ре као по зна
ти ита ли јан ски гло то лог Ал фре до Тром бе ти (18661929), 
зар ба шта за чо ве ка ни је бар под јед на ко ва жна као и по је
ди нач на биљ ка?  

Као људ ску ме та фо ру пу та мо дер не лин гви сти ке, од про ду
бље ног лин гви стич ког струк ту ра ли зма до све та као Тек ста, 
ра до на во дим по све му из у зе тан и  свет ски до бро по знат слу
чај Но а ма Чом ског (р. 1928). Од твор ца ге не ра тив не, од но



165

ДАРКО ТАНАСКОВИЋ

сно тран сфор ма ци о не гра ма ти ке, пре ко да ва ња оригиналног 
до при но са ана ли тич кој и ког ни тив ној фи ло зо фи ји, овај све
стра ни аме рич ки на уч ник, овла дав ши те мељ ним за ко ни то
сти ма функ ци о ни са ња је зич ких и ми са о них си сте ма, пре
нео је те жи ште свог си стем ског чи та ња на свет ски Текст, 
от кри ва ју ћи и раз об ли ча ва ју ћи „ду бин ску струк ту ру” и там
не стра не аме рич ког по рет ка нов ца, ла жи и мо ћи. Да ли би 
Чом ски био та ко уве р љив и раз о ран кри ти чар дру штве ног 
си сте ма да ни је прет ход но до бро упо знао ло ги ку јед ног дру
гог људ ског си сте ма, оног је зич ког? Не мо гу ће је то са си гур
но шћу твр ди ти, али ја све ми слим да не би. 

Зна чај фи ло ло шког ком плек са за на уч на са гле да ва ња у ци
ви ли за циј ском хо ри зон ту мо гу ће је уо чи ти и пра ће њем 
раз во ја при сту па ња про шло сти, са да шњо сти и бу дућ но сти 
све та у окви ру све ути цај ни је ис тра жи вач ке ли ни је по зна
те као ци ви ли за циј ска ана ли за. До бив ши, услов но ре че но, 
ви ше иде о ло шки не го ака дем ски под сти цај жи вим рас
пра ва ма на кон по ја вљи ва ња члан ка (1993), а за тим књи ге 
(1996) Се мју е ла Хан тинг то на (19272008) Сударцивилиза-
ција, ци ви ли за циј ска ана ли за је из би ла на по вр ши ну де ба те 
у дру штве ним и ху ма ни стич ким на у кама, из на ла зе ћи но ве, 
обе ћа ва ју ће мо гућ но сти чи та ња ау то ра као што су Макс Ве
бер, Емил Дир кем, Освалд Шпен глер или Ар нолд Тојн би, 
уз да ље из гра ђи ва ње све о бу хват ног и ни јан си ра ног ци ви
ли за циј ског при сту па нај сло же ни јим и нај ак ту ал ни јим пи
та њи ма са вре ме но сти. Упо зна ва ње с ар гу мен та ци јом ко ју 
раз ви ја ју пред став ни ци ове шко ле ми шље ња от кри ва да 
је она знат ним де лом осло ње на на еми нент но фи ло ло шка 
ис пи ти ва ња, иа ко се фи ло ло ги ја из ри чи то не по ми ње. Она 
се под ра зу ме ва. Та ко, на при мер, че шки на уч ник Ја ро слав 
Креј чи, со ци о ло шки  пре и спи ту ју ћи тра ди ци ју ме та и сто ри
чар ског дис кур са тојн би јев ског ти па, кон ста ту је да кул тур не 
пре ми се раз ли чи тих ци ви ли за ци ја из ви ру из нор ма тив них 
текстова, што је на ро чи то ја сно ви дљи во код тра ди ци ја за
сно ва них на тек сто ви ма за ко је се др жи да су бо жан ски от
кри ве ни.19 На по чет ку бе ше Реч, а то ће ре ћи Текст. Ако не 
бо жан ски, а он да Хо ме ров или Кон фу ци јев. Мо же мо ли баш 
пот пу но за не ма ри ти тај не про ла зни по че так?Сме мо ли то 
си сте мат ски пре не бре га ва ти у про гра ми ма ви со ког (а и сва
ког дру гог) обра зо ва ња?

Да се сад вра ти мо Чај ка но ви ћу и ње го вом из ве шта ју из 1914. 
Шта се од то га вре ме на зби ло с фи ло ло ги јом на на шим уни
вер зи те ти ма? Где је она да нас, ако је уоп ште још има? Огра

19 Ar na son, J. P. (2003) Ci vi li za ti ons in Dis pu te. Hi sto ri cal Qu e sti ons and The
o re ti cal Tra di ti ons, Le i den, p. 181.
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ни чи ћу се, овом при ли ком, на крат ки ре зи ме истори ја та 
њеног хо да по му ка ма и кон ста то ва ње са да шњег ака дем ског 
ста ња фи ло ло шких сту ди ја. При ли ком из два ја ња Фи ло ло
шког из са ста ва Фи ло зоф ског фа кул те та, и ње го вог ин сти
ту ци о нал ног оса мо ста љи ва ња, Ка те дра за кла сич ну фило-
логију,упр кос свом ге не рич ком ди сци пли нар ном од ре ђе њу, 
оста ла је на Фи ло зоф ском фа кул те ту. На то ме су на ро чи то 
не по ко ле бљи во ин си сти ра ли ње ни та да шњи ко ри фе ји Ми
лош Ђу рић (18921967) и Ми лан Бу ди мир (18911975), што 
је, упр кос увер љи вој ар гу мен та ци ји  не ис то ми шље ни ка, и 
би ло пре суд но за ко нач ну од лу ку над ле жних про свет них 
вла сти. Кла сич на фи ло ло ги ја, ме ђу тим, у „фи ло зоф ском” 
(пре не го фи ло соф ском, ка ко би ре као упра во Ми лош Ђу
рић) окру же њу на зив но ни је ус пе ла да пре жи ви, па се да
нас не гу је на Оде ље њу за кла сич не науке. На Фи ло ло шком 
фа кул те ту је, до ду ше, оста ла у на зи ву шко ле (што ни ка ко 
ни је без зна ча ја!), али јој је про стор у ор га ни зо ва њу на ста
ве и у ње ним про грам ским са др жа ји ма по сте пе но су жа ван, 
све до пот пу ног мар ги на ли зо ва ња на по је ди ним сту диј ским 
гру па ма, што се из го ди не у го ди ну све ви ше од ра жа ва ло 
и на но мен кла тур ном пла ну. Раз би ја њу фи ло ло шког мо де ла 
ху ма ни стич ке зна но сти о укуп ној словесности бит но је до
при не ла ме ха нич ки спро ве де на иде ја о на вод ној на уч ној и 
пе да го шкој оправ да но сти стро гог раз два ја ња на ста ве је зи ка 
од на ста ве књи жев но сти. На уч но са свим не у вер љи во об ја
шња ва но, у су шти ни нео се тљи во би ро крат ско рас ки да ње с 
прак сом, ка ко се у та да шњим ре фор ма тор ским кру го ви ма 
по спрд но го во ри ло, фи ло ло шког „сва шта ре ња” по ста ло је 
днев на фа кул тет ска за по вест то ком де це ни је ко ја је усле ди
ла на кон оса мо ста ље ња Фи ло ло шког фа кул те та. Као да се 
књи жев ност не пи ше је зи ком и не на ста је у ма те ри ји и ме та
фи зи ци је зи ка! Не са мо што су књи жев ни и је зич ки на став ни 
ку ри ку лу ми си сте мат ски раз гра ни ча ва ни кроз ус по ста вља
ње но ве струк ту ре фа кул тет ских ка те да ра (ка сни је од се ка) и 
гру па, с ло ги ком у ко јој је би ло ви ше фе у дал ног не го уни
вер зи тет ског ха би ту са, већ се с из ра зи том сум њи ча во шћу и 
нео до бра ва њем гле да ло на оне ста ри је и, на ро чи то, мла ђе 
ко ле ге ко ји су се, иа ко „зва нич но” опре де ље ни за из у ча ва ње 
и пре да ва ње је зи ка, усу ђи ва ли да по не што на пи шу и об ја ве 
о књи жев но сти, и обр ну то. О пре во ђе њу да и не го во ри мо! 
Не рет ко су се ова кви не по доб ни из ле ти не га тив но од ра жа
ва ли на на пре до ва ње ле стви цом ака дем ских зва ња, па су се 
уни вер зи тет ски по сле ни ци фи ло ло шких скло но сти на њих 
све ре ђе од лу чи ва ли. Па ра док сал но, овај про цес на сил ног 
рас по лу ћи ва ња је зич кокњи жев не ор га ни ч но сти сва ког тек
ста, укљу чу ју ћи и онај усме ни, те као је упра во у вре ме све 
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ду бљег про ди ра ња лин гви стич ких и се ми о тич ких ме то да у 
ли те рар ну тек сто ло ги ју. 

За вр шни уда рац фи ло ло ги ји за дат је 1986/87. го ди не кад је, 
у скло пу та да на мет ну те обра зов не ре фор ме, а на вод но у 
име ра ци о на ли за ци је, до шло до уки да ња од ре ђе ног бро ја 
уни вер зи тет ских „обра зов них про фи ла”. Пре ма ре чи ма та
да шњег рек то ра Уни вер зи те та у Бе о гра ду Зо ра на Пја нића, 
„ра ни јих 500 про фи ла све де но је на 170”. У том на ле ту је 
уки нут и про фил „ори јен тал ни фи ло лог”, је дан од оних ко
ји су нај ду же одо ле ва ли. Огла сио сам се та да ко мен та ром 
„Лов ци на про фи ле”, с под на сло вом „Не кро лог уме сто че
стит ке о ше зде се то го ди шњи ци ори јен та ли сти ке на Уни вер
зи те ту у Бе о гра ду”. Ка те дра за ори јен та ли сти ку осно ва на је, 
на и ме, као „Се ми нар за ори јен тал ну фи ло ло ги ју” 1926. го
ди не, а уте ме ље на је на тра ди ци о нал ној кон цеп ци ји европ
ске фи ло ло шке на у ке. С об зи ром на то да су ори јен тал ном 
фи ло ло гу пре су ди ли „дру го ви из Ко ми те та за обра зо ва ње и 
фи зич ку кул ту ру СР Ср би је”, а не не ко ком пе тент но струч
но те ло, на пи сао сам да „уки да ње про фи ла ’ори јен тал ни 
фи ло лог’ /.../ и на чин на ко ји је до ње га до шло спа да ју ме ђу 
нај дра стич ни је при ме ре би ро крат ске нео се тљи во сти за су
штин ска пи та ња обра зо ва ња, на у ке и кул ту ре” (Политика, 
25.01.1987). Би ро крат ски ум се у ме ђу вре ме ну из ве штио, 
па је ак ту ал на „бо лоњ ска” ре фор ма уни вер зи тет ског обра
зо ва ња „де мо крат ски” спро ве де на у ре жи ји и с не по сред
ним уче шћем из ве сног бро ја (оту ђе них) уни вер зи тет ских 
на став ни ка и са рад ни ка, ка ко би се чи тав за хват мо гао сма
тра ти не са мо дру штве но, већ и ака дем ски ле ги тим ним. 
Прем да је још увек мо жда пре у ра ње но из во ди ти за кључ ке 
о ко нач ним ис хо ди ма и учин ци ма ове фа зе „ре фор ми са ња” 
на шег ви со ког обра зо ва ња, има осно ва за бо ја зан да ће нас 
ње не по сле ди це трај но или бар за ду же вре ме уда љи ти од 
за ми сли уни вер зи те та ко јом је Карл Ја сперс пред ви део да 
уни вер зи тет, „упр кос на уч ној ди сци пли нар но сти, омо гу ћа
ва ју ћи са рад њу на у ка, оства ру је је дин ство свих на у ка као 
је дан ко смос зна ња”, при че му „фа кул те ти ре пре зен ту ју це
ли ну зна ња и тре ба их раз у ме ти под иде јом ре ал ног пред
ста вља ња ко смо са на у ка”.20 Ја сперс је, не за бо ра ви мо, о 
уни вер зи те ту раз ми шљао и пи сао не по сред но по сле сло ма 
на ци о нал со ци ја ли зма.

С об зи ром на то да ми је ста ње ори јен та ли стич ких сту ди
ја на бе о град ском Фи ло ло шком фа кул те ту нај бо ље по зна то, 
а ка ко је суд би на ори јен тал не фи ло ло ги је па ра диг ма тич
на за уни вер зи тет ски усуд фи ло ло ги је уоп ште, за кљу чи ћу 

20 Ја сперс, К. (2003) Идејауниверзитета, Бе о град, стр. 1011, 19.
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ово раз ма тра ње при ка зом то га ста ња, уве рен да оно мо же 
би ти илу стра тив но за те зу да се прог на на фи ло ло ги ја не
при ме ће но вра ћа кроз уси ље ну бо лоњ ску агре га ци ју је зи ка, 
књи жев но сти и кул ту ре (ЈКК). Да би за до во љио фор мал не 
кри те ри ју ме ко је је про пи са ла фа мо зна Акре ди та ци о на ко
ми си ја, Фи ло ло шки фа кул тет је, на и ме, био при ну ђен да сву 
раз у ђе ност, ра зно вр сност и бо гат ство сво јих на став них гру
па стра них је зи ка и књи жев но сти, раз ви ја них де це ни ја ма, 
са би је у Про кру сто ву по сте љу тро дел не „сту диј ске гру пе” 
ЈКК ко ја „у је дин ствен про грам об је ди њу је не ка да шње ка те
дре стра них фи ло ло ги ја”. Бу ду ћим сту ден ти ма Фи ло ло шког 
фа кул те та се, за тим, об ја шња ва да „катедра као ор га ни за
ци о на је ди ни ца Фи ло ло шког фа кул те та фор мал но ви ше не 
по сто ји”, а да је „овај на зив, тра ди ци о нал но, још при су тан 
у не фор мал ној ко му ни ка ци ји и у нат пи си ма на вра ти ма учи
о ни ца, са ла и ка би не та”. Бру цо ши се ви ше не упи су ју на 
ита ли ја ни сти ку, ан гли сти ку, ро ма ни сти ку, ори јен та ли сти
ку..., већ на од ре ђе ни сту диј ски „про фил” , а он да се сре ћу 
с „мо ду ли ма” итд. На из глед, уни вер зи тет ска фи ло ло ги ја је 
ко нач но и нео по зи во упо ко је на и са хра ње на. Да ви ди мо ка
ко се то не у мор но „ре фор ми са ње”, од по ме ну тог уки да ња 
фи ло ло шких про фи ла с кра ја осам де се тих го ди на про шлог 
ве ка до уоб ли ча ва ња на вод но „бо лоњ ских” про фи ла, од ра
зи ло на ори јен тал ну фи ло ло ги ју. На по ми њем да о ка сни је 
уве де ним, а да нас раз ви је ним гру па ма за да ле ко и сточ ну фи
ло ло ги ју, од но сно си но ло ги ју и ја па но ло ги ју, ко је су ор га ни
за ци о но та ко ђе у са ста ву (тра ди ци о нал не) Ка те дре за ори
јен та ли сти ку, не ће би ти ре чи, јер се не осе ћам по зва ним да о 
њи ма, у кон тек сту те ме ко јој је по све ћен овај оглед, изно сим 
ме ри тор не оце не. 

Сво је вре ме но на рас кр шћу из ме ђу фи ло ло шке и лин гви
стич ке кон цеп ци је, ком плекс тра ди ци о нал не ори јен тал не 
фи ло ло ги је, осми шљен ци ви ли за циј ски (у би ти исла мо ло
шки), као из у ча ва ње арап ског, тур ског и пер сиј ског је зи ка, и 
књи жев но сти њи ма пи са них, раз би јен је, а да се ни је ус пе ло 
афир ми са ти је зи ко слов но, од но сно ге нет ско лин гви стич ко 
ди сци пли нар но усме ра ва ње ка хо ри зон ти ма се ми ти сти ке, 
ал та ји сти ке и ира ни сти ке.21 За ни мљи во је, а ве ру јем и по уч
но, под се ти ти на од нос ко ји су пре ма ори јен тал ној фи ло ло
ги ји има ли углед ни про фе со ри Бе о град ског уни вер зи те та у 
вре ме кад је ова ди сци пли на уво ђе на на Фи ло зоф ски фа кул

21 Та на ско вић, Д. (1986) Ју го сло вен ска фи ло ло ги ја из ме ђу фи ло ло ги је и 
лин гви сти ке, РадиоСарајево–Трећипрограм бр. 14, стр. 51, 5576. 
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тет, ви со ко це не ћи „њен зна чај за на шу на ци о нал ну на у ку, 
ста вља ју ћи је у исти ранг са ви зан то ло ги јом”.22 

У ре фе ра ту за из бор  осни ва ча на уч не ори јен та ли сти
ке у Срби ји Фе хи ма Бај рак та ре ви ћа (18891970) у зва ње 
ванредног про фе со ра, Бог дан По по вић, Ни ко ла Ву лић и Ве
се лин Чај ка но вић на пи са ли су, из ме ђу оста лог, да „ва жност 
Ори јен тал не фи ло ло ги је за на шу на ци о нал ну на у ку ни је по
треб но на ро чи то на гла ша ва ти” и да „ова на у ка, у ужем сми
слу, т.ј. арап ски, пер сиј ски и тур ски је зик с књи жев но сти ма 
– има за нас Ју жне Сло ве не исту вред ност ко ју и Ви зан то
ло ги ја; ова по след ња је ва жна за пе ри о ду пре па да Ца ри
гра да, а Ори јен тал на фи ло ло ги ја за пе ри о ду по сле про па сти 
Ви зан ти је. Тре ба има ти на уму да је тур ски књи жев ни је зик 
ме ша ви на од тур ског, пер сиј ског и арап ског, и да се сам за 
се бе не мо же те мељ но по зна ва ти”. На по ме ни мо да ни је дан 
од углед них пот пи сни ка овог из ве шта ја ни је био ори јен та
ли ста, а већ по о дав но је и мно гим ори јен та ли сти ма и те ка ко 
по треб но „на ро чи то на гла ша ва ти” оно што се 1929. го ди
не у озбиљ ним ака дем ским кру го ви ма сма тра ло са мо ра зу
мљи вим. Шта ви ше, упра во уну тар ори јен та ли стич ког есна
фа спољ ни про го ни те љи ори јен тал не филологије на шли су 
не ке од нај у срд ни јих са ве зни ка. У стал ном на сто ја њу да се 
од са др жи не фи ло ло шког ком плек са спа си што се спа си ти 
мо же, уз не ми нов но те о риј ско про ду бљи ва ње и ме то дич ко 
мо дер ни зо ва ње на ста ве, ара би сти ка на Фи ло ло шком фа кул
те ту по ка зу је од ре ђе ну ви тал ност, али и не до вољ ну ста би
ли зо ва ност и по жељ ну за о кру же ност кон цеп ци је. Од бој на 
пре ма иде ји фи ло ло ги је, бе о град ска уни вер зи тет ска тур ко
ло ги ја, ко ја се, гур нув ши је на мар ги не, прак тич но од ре кла 
на уч но и дру штве но зна чај не осма ни стич ке ди мен зи је, ни је 
се за уз врат при ма кла ши рој ал та ји стич кој за сно ва но сти, та
ко да да нас ве ге ти ра вр те ћи се у уском кру гу ре про ду ко ва ња 
те о риј ски и на став но крај ње су же них са др жа ја. Ира ни сти ка 
од дав на шњег од ла ска про фе со ра Фе хи ма Бај рак та ре ви ћа, 
сти ца јем окол но сти, упр кос не ким по ку ша ји ма, ни кад ни је 
ни ус пе ла да се ор га ни зу је као це ло ви та сту диј ска гру па с 
че тво ро го ди шњим про гра мом на ста ве, та ко да по сто ји са мо 
на ни воу лек то ра та23 Све у све му, не баш охра бру ју ћа сли ка! 

22 Ми лин ко вић, В. (2006) Великашколаивеликипрофесори, Бе о град, стр. 
206. 

23 Ми тр о вић, А. (2001) Са вре ме не тен ден ци је у на ста ви арап ског и дру гих 
ори јен тал них је зи ка у: Савременетенденцијеунаставистраногјезика, 
Ник шић, стр. 167180; Ми тро вић, А. (2003) Граматичкатерминологија
унашимуџбеницимаоријенталних језика–арапског,хебрејског,тур-
скогиперсијског, Уџ бе ник у на ста ви стра них је зи ка, Ник шић, стр. 109
134.
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Мо же ли се, на осно ву до сад из не тог, за кљу чи ти да је фи ло
ло ги ја, за ка кву се по чет ком XX ве ка за ла гао Ве се лин Чај ка
но вић, де фи ни тив но прог на на с Фи ло ло шког фа кул те та? На 
сре ћу, не мо же! Ба ци мо ли по глед на акре ди то ва не кур се ве 
ма кро гру пе ЈКК на ни во и ма основ них, ма стер и док тор ских 
сту ди ја, уве ри ће мо се да је њи ма у ци ви ли за циј ским ко ор
ди на та ма пред ви ђе но и мно го ви ше од оно га што су уки ну
ти фи ло ло шки ку ри ку лу ми тра ди ци о нал но под ра зу ме ва ли. 
Пра ви ја спер сов ски ко смос на у ка при ме рен ко смо су зна ња! 
При ме ра ра ди, ме ђу 136 кур се ва на ли сти про гра ма ЈКК ма
сте ра на ла зе се, по ред оста лих, и сле де ћи ори јен та ли стич ки: 
„Ислам ски фун да мен та ли зам”, „Осно ви ислам ског пра ва”, 
„Европ ски ко ло ни ја ли зам и арап ски свет”, „Ислам ска умет
ност”, „Ислам ска ар хи тек ту ра”, „Са вре ме на књи жев ност 
Ма гре ба”, „Рас ко ли у исла му”, „Не а рап ски ислам”...  Слич
на раз у ђе ност ка рак те ри ше и дру ге, нео ри јен та ли стич ке 
сту диј ске про фи ле, та ко да се, уза све не ра ци о нал но сти, но
ви „бо лоњ ски” про гра ми у овој ди мен зи ји су штин ски с раз
ло гом мо гу сма тра ти ве ли ким фи ло ло шким ре ван шом ко ји 
би мо жда нај а де кват ни је би ло на зва ти „нео фи ло ло шким” 
пре по ро дом. Кад су сво је вре ме но уки да ли „пре ва зи ђе ни и 
за ста ре ли” про фил „ори јен тал ни фи ло лог”и ње го ве ака дем
ске ро ђа ке, да ле ки прет ход ни ци „бо лоњ ских” ре фор ма то ра 
ни су мо гли ни са ња ти да ће ови по пут фе ник са ник ну ти из 
пе пе ла тра ди ци о нал ног уни вер зи те та, за ко ји су њи хо ви са
вре ме ни на ста вља чи по ве ро ва ли да су га нај зад до крај чи
ли. Ва ља се на да ти (али и стре пе ти) да се, су о че на с овим 
не же ље ним учин ком, не пре су шна енер ги ја ре фор ма то ра 
на шег ви со ког школ ства уско ро, и пре не го што „бо лоњ ски 
уни вер зи тет” успе да ухва ти дах,  не ће усме ри ти на ре фор
ми са ње ре фор ми са ног и за ти ра ње све же нео фи ло ло шке по
нор ни це ко ја је не за у ста вљи вом ствар но сном сна гом кроз 
сте ње и ја ло ви ну њи хо вог про јек та из би ла на по вр ши ну 
уни вер зи тет ског жи во та, за ко ји је из гле да ло да је ста вљен 
под пу ну фор мал ну кон тро лу. Ни је ли мо жда баш за то Фи
ло ло шки фа кул тет ме ђу по след њи ма до био акре ди та ци ју? 
Ко ме мо же сме та ти фор му ла ко јом је ака дем ска и жи вот на 
бит фи ло ло ги је „нео фи ло ло шки” очу ва на и укло пље на у те
сне „бо лоњ ске” пре тин це, кад, ре ци мо, про фе сор Ра ди во је 
Ми тро вић, је дан од сва ка ко оба ве ште них, а ни ма ло ан ти бо
лоњ ски на стро је них струч ња ка, ка же да су „бо лоњ ска пра
ви ла сво је вр стан оквир за ра зно вр сна ре ше ња”? Кон ста та
ци јом да на ше ви со ко школ ство „не успе ва да ја сно усме ри 
ход ци ви ли за ци је по ме ри и же љи ве ћи не, јер пре о вла ђу ју, 
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усу дио бих се ре ћи, за ступ ни ци раз у ла ре ног нео ли бе рал ног 
ка пи та ла”, што „пот ко па ва те ме ље зна ња ко је се зо ве сми
сао жи во та”, Ми тро вић мо жда са оп шта ва и не ке бит не еле
мен те мо гу ћег од го во ра на по ста вље но пи та ње.24

Ду бо ка и чвр ста по ве за ност фи ло ло ги је с те ме љи ма зна ња 
ко ји от кри ва ју сми сао чо ве ко вог жи во та га ран ту је да ће, 
све му упр кос, она на овај или онај на чин у не ком об ли ку 
над жи ве ти сво је ис тре бљи ва че. Труд им је, по ка за ло се, уза
лу дан. Би ло би крај ње вре ме да се то схва ти, а (нео)фи ло ло
ги ја оста ви на ми ру, ако већ не ма до вољ но му дро сти да се 
њен рас ко шни по тен ци јал све сно и план ски ста ви у слу жбу 
на у ке и на ста ве на истин ском свеучилиштубу дућ но сти. 

Да за кљу чим јед ном де ли мич ном па ра фра зом Шки ља но ве 
тврд ње: „сва ко при ми шље но ба вље ње филологијом(код ње
га – ан ти ком) си гу ран је пут до пра вог ху ма ни зма”.
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IS PHILOLOGY REALLY OBSOLETE

Abstract

The domination of structuralism in linguistics and in other humanities 
and social sciences during XX century has led to the suppression of 
philology. The focus of academic research on the linguistic system 
and the exclusion of the semantic and communicational function of 
the language, i.e. the text, has proven itself inadequate in answering 
our need to understand the modern world. Philology is reactualized 
as a neophilology which takes into account all theoretical insights of 
structural linguistics, but also renews the complex analytic approach 
to the text and again confirms itself as an irreplaceable study of man. 
The programs of modern university education, including those built 
on the basis of so called Bologna Declaration, implicitly confirm 
this tendency. Using the example of the metamorphosis of oriental 
philology as an interdisciplinary academic field at the Faculty of 
Philology in Belgrade it is shown how disintegration and fragmentation 
of a classical philological discipline represent a cyclic move towards 
a new program complexity. Syllabi of modern studies are, in fact and 
in essence, neophilologically designed, even though the mention of 

philology is, by order of academic correctness, avoided. 
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