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Андреј Стојановић (Београд)

Рецептурни стил српскојезичне научне 
литературе ХVIII  века

 Кључне речи:
ре цеп тур ност, ре цеп тур ни 
стил, срп ски је зик, на у ка, 
пред на у ка, на уч но-пе да го шки 
текст.

У ра ду се опи су је фе но мен ре цеп тур но сти 
на ма те ри ја лу срп ско је зич них на уч но-

-пе даго шких тек сто ва X V I  I I  ве ка. По себ но 
се из два ја ју основ не екс тра лин гви стич ке 
и лингви стич ке ка рак те ри сти ке тзв. 
ре цептурног сти ла.

По чет ком де ве де се тих го ди на ХХ 
ве ка про у ча ва о ци исто ри је на уч ног 

функ ци о нал ног сти ла скре ћу па жњу на 
ре цеп тур ни ка рак тер на уч ног из ла га ња 
(„ре цеп тур ност“ или тзв. ре цеп тур ни 
стил – Ко жи на 1994; Линк 1994). У на у ци 
о срп ском је зи ку пи та ње ре цеп тур ног сти-
ла на уч них тек сто ва са мо је овлаш до так-
ну то (в., нпр.: Сто ја но вић 2000). Ти ме 
се ис ти че да је раз ма тра ње на зна че ног 
пи та ња ак ту ел но пре све га за исто риј ску 
сти ли сти ку срп ског1 је зи ка.

Тре ба на гла си ти да ко рект но спро ве-
де но лин гво сти ли стич ко ис тра жи ва ње 
ре цеп тур но сти (ре цеп тур ног сти ла) 
срп ско је зич них на уч них тек сто ва не ми-

нов но ак ту а ли зу је два ком пле мен тар на 
аспек та ана ли зе: екс тра лин гви стич ки и 
лин гви стич ки. То зна чи да опис ре цеп-
тур ног сти ла као фе но ме на ти пич ног 
пре вас ход но за ста ри ју срп ско је зич ну 
на уч ну ли те ра ту ру по кре ће мно штво 
по боч них пи та ња, на ко ја нај пре тре ба 
од го во ри ти да би се ко нач но сти гло до 
са мог лин гви стич ког аспек та на зна че ног 
про бле ма. Дру гим ре чи ма, тре ба ло би 
нај пре до би ти (ма кар и при ближнo) од го-
во ре на из ве сна пи та ња ко ја су ло ци ра на, 
не рет ко, да ле ко из ван фи ло ло ги је, и то: 
шта је (не)на у ка и от кад она хро но ло шки 
за по чи ње, шта је ре цеп тур ност од но сно 
ре цеп тур на ком по нен та на уч ног зна ња, 

1) У овом ра ду (и дру где – уп: Сто ја но вић 2000), по јам „срп ски је зик“ под ра зу ме ва 
је динствен, не де љи ви ен ти тет ко ји се у пот пу но сти по кла па са што кав ским на реч јем.
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ка да на ста је на уч ни функ ци о нал ни стил 
срп ског књи жев ног је зи ка, ка кве (ста ри је) 
срп ско је зич не тек сто ве мо же мо сма тра ти 
на уч ним и др. Тек на кон то га ра зум но је 
спро ве сти ана ли зу је зич ке гра ђе (на ма-
те ри ја лу кон крет них на уч них тек сто ва, 
на пи са них на срп ском је зи ку).

1. Екс тра лин гви стич ки аспект ре цеп-
тур но сти нај бо ље се мо же опи са ти у 

све тлу те о ри је спо зна је и рас пра ве о пој му 
„на у ка“ (и „пред на у ка“). За по тре бе овог 
раз ма тра ња би ће до вољ но да ука же мо 
на по је ди не фраг мен те из фи ло зоф ског 
уче ња Ила ри о но ва (2007), чи је те мељ не 
ста во ве о исто ри ја ту раз во ја на у ке на-
чел но при хва та мо.

Ру ски фи ло зоф из два ја два основ на 
ни воа раз во ја зна ња: 1) сва ко днев ну спо-
зна ју (и „сва ко днев но зна ње“ као њен ре-
зул тат) и 2) на уч ну спо зна ју (и „на уч но 
зна ње“ као њен ре зул тат), оста вља ју ћи за 
тре ну так по стра ни мно штво пре ла зних 
ста ња и фа за раз во ја.

Јед ну од нај ва жни јих спе ци фич них 
ка рак те ри сти ка сва ко днев ног зна ња пред-
ста вља на чин ње го вог из ра жа ва ња. Сва ко-
днев но зна ње се по Ила ри о но ву из ра жа ва 
у фор ми ре це па та (шта тре ба ура ди ти 
да би се по сти гао не ки ре зул тат, при че му 
се обич но и не за пит ку је за што баш ова ко 
а не она ко, јер то ме и слу жи ре цепт, већ 
из ра ђен и опро бан). У том сми слу као кла-
сич ни при мер сва ко днев ног зна ња мо же 
се узе ти ку ли нар ски при руч ник.

За сва ко днев но зна ње обич но се, ус-
твр ди ће Ила ри о нов, ка же да но си на гла-
шен ин ди ви ду ал ни ка рак тер, да на ста је 
не свр сис ход но, по прин ци пу слу чај но сти, 

да је не си сте ма тич но, а не рет ко и про тив-
реч но, при че му се из ра жа ва у ви ду ре це-
па та. За раз ли ку од то га, на уч но зна ње 
пред ста вља ре зул тат свр сис ход ног тра-
га ња. При то ме се, да ка ко, еле ме нат слу чај-
но сти уоп ште не ис кљу чу је, јер су број на 
на уч на от кри ћа на ста ла по прин ци пу слу-
чај но сти (нпр. ренд ген ски зра ци и др.). 
Уз то, на уч но зна ње је си сте ма тич но, а 
има и тен ден ци ју да не бу де про тив реч но. 
Раз у ме се, то уоп ште не зна чи да у на у ци 
не по сто је про тив реч но сти2.

За раз ли ку од сва ко днев ног зна ња, на-
уч но зна ње се из ра жа ва не у фор ми ре це-
па та не го у об ли ку зна ња о свој стви ма и 
за ко ни то сти ма по на ша ња про у ча ва них 
обје ка та. Ти ме се, на ста ви ће Ила ри о нов, 
не по ри че да на уч но зна ње не са др жи 
ре цеп тур не ком по нен те. Ме ђу тим, ре цеп-
тур на (праг ма тич ка) ком по нен та на уч ног 
зна ња до ла зи на дру го ме сто. Она је при-
сут на као пред ста ва о то ме да се из зна ња 
о свој стви ма и за ко ни то сти ма по на ша ња 
про у ча ва них обје ка та го то во увек мо гу из-
ву ћи праг ма тич ки ко ри сни ре цеп ти. Све 
у све му, ре цеп тур на ком по нен та на уч ног 
зна ња је се кун дар на, за ви сна ва ри ја бла.

По ме ну те ка рак те ри сти ке на у ке (свр-
сис ход ност до би ја ња ре зул та та, си сте-
ма тич ност и не про ти вреч ност, на чин 
из ра жа ва ња на уч ног зна ња) об је ди ње не 
су упо тре бом нај ва жни је ком по нен те – на-
уч ног ме то да. По ми шље њу Ила ри о но ва, 
упра во при су ство ме то да раз ли ку је на у ку 
од не на у ке. На уч на спо зна ја пред ста вља у 
су шти ни на ста вак сва ко днев не спо зна је, 
ко ја је уса вр ше на, си сте ма ти зо ва на и уре-
ђе на по мо ћу на уч ног ме то да.

2) У сфе ри сва ко днев не спо зна је уоча ва ње не ке про тив реч но сти обич но ни је по вод за 
би ло ка кво ре а го ва ње. Ме ђу тим, от кри ве на про тив реч ност у на у ци од мах иза зи ва 
ексцес, што на ла же да се та про тив реч ност оба ве зно ели ми ни ше. Уз то, ана ли за 
противреч но сти и про цес њи хо вог ели ми ни са ња пред ста вља ју мо ћан фак тор раз во ја 
са ме на у ке (то не рет ко до во ди до епо хал них до га ђа ја у на у ци – Ил ла ри о нов 2007).
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1.1. Раз мо три ти исто риј ски пут раз во ја 
од сва ко днев ног зна ња ка на уч ном зна чи 
од го во ри ти на пи та ње: ка да хро но ло шки 

„за по чи ње на у ка“. Ме ђу тим, у за ви сно сти 
од то га ка ко се де фи ни ше по јам на у ке 
ме ња се, твр ди Ила ри о нов, и ту ма че ње 
о то ме кад на у ка за по чи ње. Не за др жа ва-
ју ћи се ши ре на Ила ри о но вље вом по сту-
ли ра њу пре лом них та ча ка у исто ри ја ту 
раз во ја на уч ног зна ња (од пред на у ке 
хе ле ни стич ке епо хе и Ар хи ме да пре ко 
пред на у ке сред њо ве ков не ал хе ми је и ре не-
сан се па све до Де кар та, Бе ко на, Лајб ни ца, 
Њут на и др.) кон ста ту је мо да тај ру ски 
фи ло зоф твр ди да на у ка хро но ло шки за по-
чи ње упра во кра јем XVI  и по чет ком XVII 
ве ка. На у ка се на да ље фор ми ра, од но сно 

„кри ста ли ше“ то ком при бли жно две ста 
го ди на, оства рив ши сво ју ре ла тив ну фи-
на ли за ци ју не где кра јем XVI II  или по чет-
ком XIX  ве ка. Нај ва жни ји мо ме нат у том 
про це су би ло је ја ча ње све сти о зна ча ју 
на уч ног ме то да3.

По што на у ка по де фи ни ци ји4 пред ста-
вља на чин спо зна је ре ал ног све та за сно-
ван на кон стру и са њу про вер љи вих мо де ла 
те ре ал но сти, он да та кви мо де ли (за ви сно 
од на уч не ди сци пли не) под ра зу ме ва ју (у 
овој или оној сра зме ри): 1) ни во ем пи риј-
ског ма те ри ја ла (екс пе ри мен тал ни по-
да ци), 2) ни во иде а ли зо ва не пред ста ве 
(фи зич ки мо де ли) и 3) ма те ма тич ки апа-
рат (фор му ле и јед на чи не). Пре ма то ме, 
не ма ра зних на у ка, не го по сто ји на у ка 
ко ја се де ли на по је ди не на уч не ди сци-
пли не, ко је се раз ли ку ју са мо по објек ту 
ис тра жи ва ња, при че му је на уч ни ме тод 

је дин ствен и за јед нич ки. Сто га нас не из-
не на ђу је то што Ила ри о нов (2007) под 
пој мом „на у ка“ под ра зу ме ва са мо оне 
обла сти зна ња ко је има ју ем пи риј ски са-
др жај: фи зи ку (хе ми ја се на про сто та мо 
ту ма чи као фи зи ка од ре ђе не кла се по ја ва), 
би о ло ги ју, со ци о ло ги ју (зна ње о дру штву 
у нај ши рем сми слу, а не у не ком уско струч-
ном), али не и ма те ма ти ку. Ово по след ње 
сто га што ма те ма ти ка не ма ем пи риј ски 
са др жај, те се она обич но тре ти ра са мо 
као мо ћан апа рат.

За нас је симп то ма тич но да Ила ри о но-
вље ва тврд ња о то ме да на у ка хро но ло шки 
за по чи ње упра во кра јем XVI  и по чет ком 
XVII  ве ка до ла зи у ди рек тан су коб са ста-
вом Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. 
Тач ни је, на ши ака де ми ци сма тра ју5 да 
пе ри о ди за ци ја исто ри је срп ске на у ке по-
чи ње сре ди ном или кра јем ХIХ  ве ка, што 
је не до пу сти во. Нео др жи вост ова квог 
ста ва Срп ске ака де ми је на у ка до ка зу је и 
Сто ја но вић (2000) по сту ли ра њем хи по-
те зе о на стан ку на уч ног сти ла срп ског 
је зи ка. Пре ма Сто ја но ви ће вој хи по те зи 
(2000: 108), о на уч ном се функ ци о нал ном 
сти лу срп ског књи жев ног је зи ка по зни јег 
пе ри о да мо же го во ри ти већ у срп ско је-
зич ним на уч но-струч ним тек сто ви ма с 
по чет ка тре ће че твр ти не XVI II  ве ка.

1.2. Осим Ила ри о но вље вог фи ло зоф-
ског уче ња о исто ри ја ту раз во ја на у ке, 
за бо ље раз у ме ва ње екс тра лин гви стич-
ког аспек та раз ма тра не про бле ма ти ке 
тре ба се крат ко за у ста ви ти и на пи та њу 
ре цеп тур но сти у све тлу сред њо ве ков не 
ал хе ми је. То је за на шу ана ли зу зна чај но 

3) Тре ба на гла си ти да се ме тод нај пот пу ни је оства ру је у фи зи ци као на уч ној ди сци пли ни.
4) Уп.: В. В. За гор ский 2006–2007 (http://www.chemnet.ru/rus/teaching/general/lec01.pdf).
5) Мисли се на контроверзну публикацију: Томић и др., Српска академија наука и 

уметности и развој науке и уметности у Срба (Природно-математичке, техничке и 
медицинске науке), Београд, 1989, књ.1. Шире о спорном ставу Српске академије наука 
в. у: Стојановић 2000: 98–99.
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сто га што се, ка ко ће мо доц ни је ви де ти, 
ре флек си сред њо ве ков ног ре цеп тур ног 
ми шље ња до бро чу ва ју у ста ри јој срп ско је-
зич ној на уч но-пе да го шкој ли те ра ту ри. За 
по тре бе овог раз ма тра ња би ће до вољ но 
да у ве зи са ре цеп тур но шћу из дво ји мо 
по је ди не фраг мен те из књи ге Ал хе ми ја 
као фе но мен сред њо ве ков не кул ту ре (Ра-
би но вич 1979).

Ру ски се кул ту ро лог у по ме ну тој 
књи зи ба ви и пи та њем су шти не сред ње ве-
ков ног ре цеп та и ре цеп тур ног ми шље ња 
(у да љем из ла га њу сви фраг мен ти о ре-
цеп тур но сти пре у зе ти су из: Ра би но вич 
1979: 11–69).

У сред њо ве ков ној кул ту ри, по Ра би-
но ви чу, ре цепт пред ста вља не из о став ни 
об лик де лат но сти. Ре цеп тур ност сред њо-
ве ков ног ми шље ња је фун да мен тал на 
ње го ва ка рак те ри сти ка. Иде ја ре цеп та 
је иде ја по ступ ка. Дру гим ре чи ма, ре цепт 
је опе ра ци о нал не при ро де. Ње га је мо гу ће 
фраг мен ти са ти на оде ли те рад ње (опе ра-
ци је). Ре цепт као сво је вр сни ре гла ман 
де лат но сти усме рен је по пра ви лу на 
пред мет (не ку ствар). Ра би но вич на по-
ме ну том ме сту на во ди и ти пи чан при мер 
ал хе миј ског ре цеп та: Уп.:

Что бы при го то ви ть элик сир му дре цов, 
или фи ло соф ский ка ме нь, во зь ми, сын мой, 
фи ло соф ской рту ти и на ка ли вай, по ка 
она не пре вра тит ся в кра сно го ль ва. Ди-
ге ри руй это го кра сно го ль ва на пес ча ной 
ба не с ки слым ви но град ным спир том, вы-
па ри жид ко сть, и рту ть пре вра тит ся 
в ка ме де о бра зное ве щ е ство, ко то рое 
мо жно ре за ть но жом. По ло жи его в об ма-
зан ную гли ной ре тор ту и не спе ша дис-
тил ли руй. Со бе ри от де ль но жид ко сти 
раз лич ной при ро ды, ко то рые по я вят ся 
при этом. Ты по лу чи шь безвку сную флег му, 
спирт и кра сные ка пли. Ким ме ри й ские 
те ни по кро ют ре тор ту сво им тем ным 

по кры ва лом, и ты на й де шь вну три нее 
истин но го дра ко на, по то му что он по жи-
ра ет свой хвост. Во зь ми это го чер но го 
дра ко на, ра зо три на кам не и при ко сни сь 
к не му рас ка лен ным углем. Он за го рит ся 
и, при няв вско ре ве ли ко леп ный ли мон ный 
цвет, вно вь вос про и зве дет зе ле но го ль ва. 
Сде лай так, что бы он пож рал свой хвост, 
и сно ва дис тил ли руй про дукт. На ко нец, 
мой сын, тщ а те ль но рек ти фи ци руй, и 
ты уви ди шь по я вле ние го рю чей во ды и 
че ло ве че ской кро ви.

У на ве де ном ре цеп ту, ко ји ујед но пред-
ста вља амал гам кон крет не рад ње (опе-
ра ци о нал ност) и све ча ног цр кве ног об-
ре да (све тов ност), на гла шен је ри го ро зни 
пре скрип тив ни мо дус, од но сно упут ство 
о то ме ка ко по сту па ти, шта чи ни ти, не 
од сту па ју ћи ни за јо ту од на ред бо дав не 
ин струк ци је адеп та. Им пе ра тив ни ка рак-
тер овог ре гла ма на је очи гле дан: во зь ми, 
на ка ли вай, ди ге ри руй, вы па ри, по ло жи, 
со бе ри, ра зо три, при ко сни сь, сде лай, дис-
тил ли руй, рек ти фи ци руй…

Ауто ри тар но-ре цеп тур ни ка рак тер 
сред њо ве ков не де лат но сти (нпр., при ли-
ком овла да ва ња за нат ским ве шти на ма), 
од но сно до слов но сле до ва ње ауто ри те-
те ту (мај сто ру–вир ту о зу) пред ста вља га-
ран ци ју за бу ду ће истин ско мај стор ство 
у оба вља њу кон крет ног по сла. Тре ба 
пра вил но раз у ме ти да та ква ре цеп тур-
ност ни је пу ки сред њо ве ков ни ор на мент, 
не го да се ту ра ди о по чет ној (не рет ко 
ве о ма уској) спе ци ја ли за ци ји у ра ду, ко ја 
је не из о став на ком по нен та у овла да ва њу 
еле мен тар ним на ви ка ма пред мет не де лат-
но сти.

На гла си ли би смо став Ра би но ви ча 
о то ме да се у сред њо ве ков ном ре цеп ту 
сти че прин цип иди ви ду ал ног и све оп-
штег (на пред смо по ми ња ли ду а ли стич ку 
при ро ду ре цеп та, спој опе ра ци о нал но сти 
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и све тов но сти), при че му као ка ри ка за 
њи хо во по ве зи ва ње слу жи иде ја Си на Бо-
жи јег (не то ли ко Хри сто во уче ње ко ли ко 
са ма ње го ва лич ност). Ме ђу тим, тре ба 
пра вил но раз у ме ти да сред њо ве ков на ре-
цеп тур ност ни је од ли ка са мо за нат ских 
де лат но сти. Ре цеп тур ност у сред њем 
ве ку од ре ђу је раз ли чи те сфе ре де лат ног 
уз ди за ња: ети ку и мо рал6, по ро ди цу и 
пра во, хри шћан ску апо ло ге ти ку и ре ли-
ги о зне об ре де, умет ност и за нат, на у ку и 
оглед но-ма гиј ске рад ње ал хе ми ча ра. Све 
то у сред њем ве ку оп сто ја ва, твр ди Ра би-
но вич, за хва љу ју ћи по што ва њу ре це па та 
оза ре них ауто ри те том.

И та ко не ма по тре бе да се на екс тра-
лин гви стич ком аспек ту ре цеп тур но сти 
ду же за др жа ва мо. Сма тра мо да већ овај 
и ова кав наш екс курс мо же по слу жи ти 
као ми ни мал но до вољ на под ло га за лин-
гви стич ку ана ли зу.

2. Тек са да, а пре са мог лин гви тич-
ког опи са, оправ да но се по ста вља 

пи та ње: ка кве ста ри је срп ско је зич не7 
тек сто ве мо же мо сма тра ти на уч ним? У 
хро но ло шком по гле ду, осла ња ју ћи се на 
исто ри јат раз во ја на у ке (о то ме је на пред 
већ би ло го во ра), сви про у ча ва ни тек-
сто ви из на шег кор пу са (углав ном из ХVIII 
ве ка) при па да ју епо си про све ти тељ ства, 
кад је на у ка у све ту већ уве ли ко от по че ла 
свој раз вој. Да кле, ис пи ти ва ни срп ско је-
зич ни тек сто ви за си гур но при па да ју на-
уч ној епо си и по тен ци јал но но се на уч ни 
ка рак тер. Ме ђу тим, њи хо ва ствар на при-

пад ност кор пу су на уч ног зна ња за ви си од 
ква ли та тив не оце не, од но сно при ме ње не 
у њи ма (на уч не) ме то до ло ги је. По овом по-
след њем кри те ри ју му тек сто ви из на шег 
кор пу са пред ста вља ју за пра во не на уч но-
ака дем ске пу бли ка ци је у стро гом сми слу 
ре чи, не го на уч но-пе да го шке (!).

Ме ђу тим, усва ја ју ћи оп ште те о риј ске 
по став ке ру ских сти ли сти ча ра (Л. Л. Ку-
ти на, Н. А. Линк, М. Н. Ко жи на и др.), 
ми та ко ђе при хва та мо ста но ви ште по 
ко ме „на уч но-пе да го шка ли те ра ту ра по 
пра ви лу ‘прет хо ди’ пра вој на уч ној ли те ра-
ту ри“, при че му је „уло га те на уч но-пе да го-
шке ли те ра ту ре (ко ја је, мо жда, у на уч ном 
по гле ду не до вољ но са мо стал на, по дра жа-
ва лач ка) ве о ма ве ли ка у ства ра њу на уч ног 
је зи ка“ (Цит. по: Линк 1994: 131). Пре ма 
то ме, слу чај ни узо рак (не ве ли ки кор пус) 
на уч но-уџ бе нич ких тек сто ва што кав ског 
на реч ја (ма хом из ХVIII  ве ка; в. из во ре 
гра ђе) мо же успе шно ре пре зен то ва ти 
на уч ни функ ци о нал ни стил у ње го вим 
ра ним фа за ма раз во ја, што је нео п ход ни 
пред у слов за ко рект ну је зич ку ана ли зу 
(в. до ле).

Бит на ка рак те ри сти ка раз во ја срп ско-
је зич не на у ке у дру гој по ло ви ни ХVIII 
ве ку је сте ње на прак тич на усме ре ност, 
при ме ње ни ка рак тер (за до во ља ва ње по-
тре ба про из вод ње, ма ну фак ту ре, за шти те 
здра вља чо ве ка и до ма ћих жи во ти ња и 
др.). Оту да из да ва ње број них уџ бе ни ка и 
при руч ни ка ко је ка рак те ри ше тзв. ре цеп-
тур ни стил из ла га ња (пре скрип тив ни 

6) Средњовековне проповеди имају снагу друштвеног утицаја сразмерно њиховој 
рецептурности. Другим речима, проповеди ће бити од утицаја уколико садрже некакав 
скуп моралних правила забране, чијим поштовањем човек добија могућност да оствари 
вечно блаженство након смрти.

7) У нашем тумачењу одредница „српскојезични“ (у спојевима типа „српскојезична 
литература“, „српскојезични текстови“, „српскојезична наука“ и сл.) значи „онај који се 
односи на српски језик (у свим варијантама његовим), односно онај који се подудара са 
штокавским наречјем“ (без обзира на националну и верску припадност говорног лица). 
Уп.: Стојановић 2000.
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мо дус – о то ме је већ сиг на ли зи ра но у: 
Сто ја но вић 2000, 2003).

Ов де би тре ба ло на гла си ти да, ре ци мо, 
пр ви ма те ма тич ки тек сто ви (в., нпр.: Ари; 
уп.: Сто ја но вић 2000: 100) ни су би ли, раз-
у ме се, уџ бе ни ци у са вре ме ном сми слу 
ре чи, не го је та мо углав ном реч о збир-
ка ма за да та ка с крат ким увод ним на по-
ме на ма. Прак тич ном усме ре но шћу (ре-
цеп тур но шћу) од ли ку ју се и ис пи ти ва ни 
тек сто ви из би о тех нич ких на у ка (ра тар-
ство – уп.: Дув, Лан), као и тек сто ви из до-
дир них ди сци пли на (на род на ме ди ци на, 
ве те ри на – уп.: Цвит, Вет). У ХVIII  ве ку 
по сто је, да ка ко, и по је ди нач не срп ско је-
зич не пу бли ка ци је из обла сти фи зи ке 
(уп.: Физ), ко је су усме ре не на те о ре ти за-
ци ју на уч ног зна ња, али се та ква раз ма-
тра ња у пре зен та ци ји ма те ри ја ла не рет ко 
за сни ва ју на ме то ду спе ку ла ци ја, вул гар-
ног ем пи ри зма, па и дог ма ти зма.

И та ко до ла зи мо до цен трал ног пи-
та ња: шта ће мо под ра зу ме ва ти под тзв. 
ре цеп тур ним сти лом (при ме ње но на срп-
ско је зич не на уч но-пе да го шке тек сто ве 
ХVIII  ве ка)?

2.1. У на шем ту ма че њу из раз ре цеп-
тур ни стил пред ста вља рад ни, опе ра-
тив ни, сти ли стич ки тер мин, по де сан за 
то да се по мо ћу ње га исто вре ме но сиг-
на ли зи ра (пре све га ис тра жи ва чи ма у 
обла сти исто ри је на уч ног сти ла) на то 
да се кон крет ни на уч ни текст (1) од но си 
на пред на у ку, од но сно ра не фа зе раз во ја 
на уч ног зна ња (од су ство или не до вољ на 
раз ви је ност на уч ног ме то да) и (2) на то 
да се та кав текст (по на чи ну из ла га ња) од-

ли ку је ма ње-ви ше пред ви дљи вим ску пом 
лин гво сти ли стич ких па ра ме та ра8, ко ји 
зна чај но ко ре спон ди ра ју са сва ко днев-
ном спо зна јом или пред на уч ним зна њем 
(пре скрип ци ја као оп шта сти ли стич ка 
то нал ност ин струк тив ног тек ста, ин фи-
ни тив ске кон струк ци је за из ра жа ва ње мо-
дал но сти „тре ба ња9“, им пе ра тив 2. л.син-
гу ла ра, лич ни ма нир ка зи ва ња у об ли ку 
1. ли ца син гу ла ра уз пра те ће ире ле вант не 
ди гре си је, по зи ва ње на Бо га, ра зно ра зне 
ви до ве ин ти ми за ци је са чи та о ци ма и др.). 
Фи гу ра тив но го во ре ћи, ре цеп тур ност од-
но сно ре цеп тур ни стил је та кав ква ли фи-
ка тив ста ри јих на уч но-струч них тек сто ва 
ко ји исто вре ме но упу ћу је на пред на у ку 
и „ин фан тил ност“ на уч ног сти ла из ра-
жа ва ња.

Ре цеп тур ност (не до вољ на раз ви је ност 
на уч ног функ ци о нал ног сти ла) срп ско је-
зич не на уч не ли те ра ту ре ХVIII  ве ка не под-
ра зу ме ва да је та ли те ра ту ра би ла ли ше на 
свих спе ци фич них стил ских цр та ко је су 
ти пич не за на уч ни стил у ње го вој са вре-
ме ној ре а ли за ци ји. На при мер, стил ска 
цр та „ап стракт ност/уоп ште ност“ уве ли ко 
је по све до че на и у ста ри јим ре цеп тур ним 
тек сто ви ма (ши ре о то ме в.: Сто ја но вић 
2000: 103–108).

Раз мо три мо не ке при ме ре упо тре бе 
је зич ких сред ста ва из кор пу са ре цеп тур-
них тек сто ва (што кав ског на реч ја) дру ге 
по ло ви не ХVIII  ве ка (из тех нич ких раз-
ло га, илу стра ци је ци ти ра мо у са вре ме-
ној гра фи ји уз по што ва ње ин тер пунк ци је 
ори ги на ла).

8) Ови параметри увек имају карактер статистичке вероватноће употребе језичких 
средстава. Треба нагласити да статистичко проучавање старије српскојезичне научне 
литературе тек чека своје истраживаче.

9) Управо модалност „требања“ (прескриптивни модус) указује на могућу генетску 
сродност или утицај административно-пословног стила на структурирање старије 
научно-стручне литературе.
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2.2. Пре скрип тив ни10 мо дус. У тек сто-
ви ма ин струк тив ног ка рак те ра на по ре до 
са упо тре бом кон струк ци ја ка рак те ри-
стич них за са вре ме ни на чин из ла га ња 
(тип тре ба + ин фи ни тив) че сто сре ће мо 
слу ча је ве упо тре бе об ли ка 2. ли ца син гу-
ла ра гла го ла (у функ ци ји за по вед ног на-
чи на, а та ко ђе са уоп ште ним зна че њем уз 
раз не ни јан се мо дал но сти – Сто ја но вић 
2000). При ме ри:

Сва ки ра ка мъ кой го дъ хо ће шъ да за-
пи ше шъ, от ле ве ру ке поч ни по ре ду к 
де сной, а ка дъ хо ће шъ да га по бе ле жи шъ, 
та ко поч ни от де сне к ле вой с ове че ти ри 
ре чи, ве ли мъ: Хи ля да, Сто, Де се тъ, Еда нъ. 
Изъ ово гъ ра ка ма смо три да от де сне ру ке 
к ле вой рек не шь еда нъ, де се тъ, сто ти на, 
ов де из по дъ ци фре мет ни точ ку; да ле рек-
не шъ хи ля да, ту мет не шъ точ ку на дъ 
ци фро мъ, и из рек не шъ це ли овай ра кам 

… [А ри: 8]; Ал куд се со де ла? Со е у во ди, 
оку си па къ ћеш се уве ри ти. Дру го я чие ние 
мо гу ће […] Тое сва кои сна ши, се ки и ба ки 
по зна то … Она ме те три или че ти ри гру-
ме на ше ће ра у ед ну шо лу ка фе, пак ра дае 
да се са въ ше ће ръ уну три рас тво ри, да и ои 
ка фа сла ћа бу де, алъ по че каи ма ло, то 
не за ви си от те бе не го от ше ће ра и ка фе, 
ако си су ви ше ше ће ра у ну тра ме ту ла, то 
оста не ше ће ръ на дну шо ле не рас тво ре нъ 
[Физ: 8]; Za krup no Si me po zna ti, uz mi ga 
jed nu sha ku, i ta ko ft i sni, dok fe ni ko li ko zer-
nja me dju pal cem, i ka xi per ft om ne po ka xe; 
u koi cfas mo tri, je li zer nje na kra ju krup no, 
il li tan ko. Tes hkoc hu mo xesh vi di ti; ako Si me 
u vo du met nu to … pa de, tes hko je doft  a … 
Xe lis hli ulje Si me na pro ba ti; tak ba ci ni ko-

li ko zer nja na go ruc he uglje nje… Ako je pa ko 
il lo vac ha tver da, po gnoi do brim kra vjim gju-
bre tom … ako je cer na, fa sma guft  a, i de be la, 
ta kju s’pi e skom po mis haj, i ta ko oruch rid ku 
nac fi  ni. Pa zi, da umah na Nji vi ft o pram gju-
bre noi La na ne fi  esh. Na i fi  gur ni ec hesh ova ko 
uc fi  ni ti … [Лан: 5–7].

Уп. пре скрип тив ни мо дус у ин струк-
тив ном тек сту из обла сти ве те ри не (слу-
чај ин фи ни тив ских кон струк ци ја са мо-
дал ним ре чи ма):

Тре ба бо лест но му ско ту сва кий да нъ 
три пу та пи тье от бра шна или се на 
при пра влен но … да ти; при ве ли кой те-
пло ти ва ля и са ли тру къ то му оузе ти, 
ако ли па къ ско тъ има про то кь то он да 
не ва ля се да ва ти. При бо ле сти ро га то га 
ско та … долж но сле ду ю ща по ли ти че ска и 
ле кар ствен на пра ви ла на блю да ва ти. Сва-
кий го спо да ръ до ма ду жан свое бо лест но 
мар вин че, от здра во га од ма отлу чи ти, и 
оно на ве трен ны ми по дъ се нию ме ста ми 
со др жа ва ти (при ме ри из: „Вет“).

Ре цеп тур ност (пре скрип тив ни мо дус) 
је ка рак те ри стич на и за сти хов ну фор му 
што кав ске на уч но-про све ти тељ ске ли те-
ра ту ре. На при мер11:

OD NAČINA SIČENJA ŽILE

Po široko va lja usi ca ti,
A du bo ko ne va lja puštati,
Da krv može lašnije is ti ca ti
I dim s njo me na po lje izaj ti
Pi ti va lja, ali ne odviše;
Ta ko sku la gor rečena piše

[Цвит: 95, 115]

10) Као што је познато, прескриптивни модус је својствен науци у периоду њеног настајања 
и „израстања“ из технологије, односно из непосредног и практичног искуства, као 
и њеног одвајања од пословног језика. Савременој науци је, међутим, својствен 
десигнативни (информативни) модус, док остали модуси (прескриптивни, формативни 
и др.) у процесу развоја науке све више долазе у задњи план (Линк 1994: 132).

11) У разматраном случају стихована форма преводног текста условљена је формом 
латинског изворника [ в. Цвит].
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2.3. Осим пре скрип тив ног мо ду са 
(на гла ше ног им пе ра тив ног ка рак те ра), 
ва жну ком по нен ту тзв. ре цеп тур ног 
сти ла срп ско је зич не на уч не ли те ра ту ре 
ХVIII  ве ка чи ни ин ти ми за ци ја. Реч је о 
фе но ме ну ко ји је већ био пред мет по себ-
ног про у ча ва ња (Сто ја но вић 2003). Сто га, 

„те ле граф ски“ на во ди мо са мо крат ке илу-
стра ци је за по ме ну ту по ја ву.

2.3.1. За ме ни ца ЈА  и гла го ли у 1. ли цу 
син гу ла ра (као „сиг на ли“ о при су ству го-
вор ног ли ца, на уч ни ка). При ме ри:

Ako pa ko ta kvo ga Mli na ne i ma desh, tak 
mo xesh La na na ift  i nac hin, na koi i Ko no-
plju ift  a nji ti; shto ja do li kod Ko no plje uka-
za tic hu ; Zas hto bo fam u mo je mu ovo mu 
Uba vis hte nju s’ Krec som gju bre nje pri po ruc-
fi o … [Лан:: 24, 29]; … кое ја ни са мъ хо тео 
та ко Мла де жъ обре ме ня ва ти на пра сно 

…; Та ко са дъ хо ћу пред ста ви ти и крат ко 
по ка за ти ка ко би ва [А рит: 15, 71].

Из ла га ње у пр вом ли цу (ЈА  и 1. ли це син-
гу ла ра гла го ла у свом основ ном зна че њу) 
ка рак те ри стич но је за на уч но-пе да го шке 
тек сто ве ХVIII  ве ка, али ни је сву где под јед-
на ко за сту пље но (Сто ја но вић 2000: 105).

Спе ци фи кум по је ди них из во ра гра ђе 
(нпр., уџ бе ник арит ме ти ке12 – Арит) је у 
то ме да та мо 1. ли це син гу ла ра гла го ла 
има оуп ште но зна че ње („ЈА  = сва ко“, од но-
сно „сви ко ји из во де кон крет ну ра чун ску 
опе ра ци ју“). Уп.:

Ра ка ме, кое хо ћю да со бе ре мъ, по ста-
ви мъ у пра во еда нъ из по дъ дру го гъ, и по-
ву че мъ ис по дъ ни хъ Ли нию, по сле за поч-
не мъ от озго ръ до ле или од о здо го ре еда нъ 
здру ги мъ со би ра ти. Що иза ће, то из по дъ 
Ли ние по дъ не го въ ре дъ за пи шем. ка ко що 
сле ду е тъ … [А рит: 12].

2.3.2. Не по сред но обра ћа ње адре са ту, 
не рет ко с ја ким емо тив ним на бо јем. При-
ме ри:

Zas hto bo fam u mo je mu ovo mu Uba vis-
hte nju s’ Krec som gju bre nje pri po ruc fi o, ko je 
va mi dra gi Pri ja te lji vec hom stra nom nie 
po zna to bi lo; za toc hu vam i od to ga nis hto 
ofo bi to ga ka za ti. Zna dem dac he te umah, dok 
cfu je te, rec hi: Krec sje skup …; Oviu Pri li ke 
ne ka vas pred oft  a lim ga nu, ta kve bo vis he 
uc se, ne go fve ko li ko, shto bi ja rec hi mo gao 
(…) Pro ba i te pa ko je dan put, mift  o da vam 
ze mlja pra zna ft oi, po fi  a ti Lan, Ko no plju, Kelj, 
Ri pu, Soc si vo, il li dru ga ove ver ft i; i re ci te 
da fam la gao, ako ve li ku Ko rift  ne bu de te 
ima li [Лан: 29–31]; Лю бе зни чи та те лю 
опро сти, што се … [Физ: 16]. Уп. при мер 
ди ја ло га с чи та о цем: Вр ло ла сно мо же се 
слу чи ти, да ми ко ји отъ мои чи та те ля 
сле ду ю ще пи та не учи ни ти мо же: Ти ка-
же шъ да во да сва ка 24 са та ед но на дру го 
у мо ру, по цо ла из си ше, алъ от ку дъ се то 
зна; Ево от го во ръ: Еда нъ ве ли ки и вр ло 
ши ро ки отво ре ни со су дъ, на пу ни ли су … 
[Физ: 24–25].

2.3.3. По зи ва ње на бо га од но сно „уво-
ђе ње“ чи та о ца у (за јед нич ки) ре ли ги о зни 
дис курс (лек се ма Бог и/или Тво рац), што 
у са вре ме ној на уч но-пе да го шкој ли те ра-
ту ри ни је ак ту ел но. При ме ри:

Тко се сме дерз ну ти и по ми сли ти, дае 
све ово, са мо от’ се бе про из и шло? Ткое 
дру ги у со сто я нию, не го все мо гу ћи Бо гъ 

…По зор ство ва ня на ра злич на про ме не ния 
у све ту, по ка зую на мъ все ви со ча и шу му-
дро стъ, Твор ца на ше го, Бо га исти ни то гь, 
и упра ви те ля свию ве щъ; Не мо же ли се слу-
чи ти, да кои отъ на съ ста не раз ми шля-
ва ти, за щ ое все му дри на шъ Тво ра цъ то-

12) Ово не важи за преводни (рускословенско-немачки) уџбеник аритметике из X V I I I  века 
(в. извор Рук), који је више од значаја за историјску стилистику руског језика. Другим 
речима, у овом раду извор „Рук“ има само помоћну (контролну) функцију. Остали 
текстови из испитиваног корпуса припадају штокавском наречју.
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ли ку во ду на шои зе мли да ро вао…; „…за то 
дра ги мои чи та те лю, по смо три сам но мъ 
за ед но на пре му дро уста но вле ние Твор ца 
на ше го, т.е. по знаи Твор ца тво гъ … [Физ: 
4–5, 14, 29]. Уп. не ке при ме ре из XIX  ве ка: 
„Bog je na rav na da rio po seb ni mi si la mi, ko je 
ju tje ra ju na to, k čemu je Bo gom određena … 
U početku stvo ri Bog ne bo i ze mlju … Hva la 
Bo gu, kod nas…“ [при ме ри пре у зе ти из:: 
Сто ја но вић 2003: 151].

2.3.4. По ја ва ире ле вант них13 ди гре си ја, 
тек сту ал них ин клу зи ја. Ов де се ми сли 
на то да се у основ ном тек сту из ла га ња 
на уч но-струч ни са др жа ји пре пли ћу са 
фраг мен ти ма-ди гре си ја ма, тек сту ал ним 
ин клу зи ја ма, са оп ште њи ма о пу то пи сним 
ути сци ма, до жи вља ји ма, лич ним емо ци-
ја ма ауто ра и сл. При ме ри:

Iа, при мо мъ пу то ва ню у Iта лию и 
из’ Iта лие у 1786. с’ мо и мъ ви со ко по чи-
та тел не и ши мъ Учи те лем Го спо ди но мъ 
Ши ме, Док то ро мъ ме ди ци не, ни са мъ знао 
у ко и мъ сам се не бу или раю на хо дио, ка дъ 
са мъ у го ре Ти рол ске, Са во ят ске и Хел-
вет ске до шао, и ни о ве стра не смо трио 
у ко им са мъ до вол ство мъ и ра до стию, 
онаи луф тъ ко им се об ко ле бля вао, дϊяо. Лю-
бе зни чи та те лю опро сти … ; Не мо гу се 
опо ме ну ти ни ед но гъ ле та, мои го ди на, 
ко е са мъ у Но вом-Са ду про вео, у ко и мъ 
не би смо у цр кви мо ле ние на ше мъ Твор цу, 
ки ше ра ди, при но си ли. Се ћа мъ се да смо 
ка дъ ка дъ и вр ло мо кри го ди на има ли… 
[Физ: 15–16].

У це ли ни по сма тра но, мо же се кон ста-
то ва ти да стил ана ли зи ра них тек сто ва 
XVI II  ве ка но си на гла ше ни ји лич ни пе чат 
у по ре ђе њу са тек сто ви ма из ка сни јих 
пе ри о да. Ов де тре ба на гла си ти да је у да-
на шње вре ме ма нир лич ног из ла га ња у 
са вре ме ној уџ бе нич кој (на уч но-тех нич-

кој) ли те ра ту ри прак тич но уки нут (Сто-
ја но вић 1995).

Да ка ко, при ме ра за по ја ву ин ти ми за-
ци је има још, али не ма на ро чи те по тре бе 
да се овом при ли ком на то ме ду же за др-
жа ва мо (ши ре о то ме в. у: Сто ја но вић 
2003).

2.4. По ме ни мо, нај зад, још јед ну спе ци-
фич ну цр ту срп ско је зич ног ре цеп тур ног 
сти ла. Реч је о на чи ну упо тре бе тер ми но-
ло шке лек си ке. Тач ни је, у ис пи ти ва ним 
тек сто ви ма по сто ји спе ци фи кум да се 
не мач ки је зик (ре ђе – ла тин ски) упо тре-
бља ва као уоби ча је но по моћ но сред ство 
за пре ци зни ју иден ти фи ка ци ју срп ско је-
зич них на уч но-струч них пој мо ва, што 
све до чи о та да шњим на уч ним тра ди ци-
ја ма и ду ху епо хе. При ме ри:

Че сто бы ва да се ме или вер ло ра но или 
вер ло позд но без вни ма ния на сво й ство 
зе мли и кли ма тъ, и оу ве къ на еда нъ и то-
й жде раз са дъ (Be et) се е се; Гно ен не раз са де 
(Mift  be e te) на ко и ма ду ван ско се ме по се я-
ти се има тъ; тре ба на не ко е мъ ме сту … 
[Дув: 6, 19]; Ovo fe per vo poc fe ti ne i ma de, 
ne go ka dje 3 pal ca (Zoll) vi fok vech iz raft  ao 

… [Лан: 11]; Ако ли кой от по доб ны хъ ско-
то въ за тво ре нъ же лу да цъ има, то мо же 
му се и кли сти ръ отъ ку ва не, оу сле зо ва чи 
тра ви (Pap pel fra ut) во де са со лию, и са пу-
но мъ да ти …; Ако цр вы при раз смо тре-
нии мер твы хъ оу жи ге ри ци на й ду се; то 
мо же се при пра ва отъ оу пра ша къ оуту-
чен но га па пра ка (Far ren fra ut) съ ме до мъ, 
со лию и пе тро ле у мъ (Pe tro le um) сва кий 
да нъ по езы ку на тре ти [Вет, т.9, 11].

3. У за кључ ку би смо на гла си ли сле-
де ће. Ре цеп тур ност или тзв. ре цеп-

тур ни стил је тер мин при су тан у исто-
риј ској сти ли сти ци сло вен ских је зи ка 
(пре све га ру ског). У на шем ту ма че њу

13) Шире о ирелевантним дигресијама у српскојезичним научно-педагошким текстовима 
XVIII–XIX  века в.: Стојановић 2000, 2003.
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ре цеп тур ност пред ста вља (1) те о риј ско-
ме то до ло шки и (2) сти ли стич ки ква ли фи-
ка тив на уч но-струч ног тек ста. У пр вом 
зна че њу ре цеп тур ност ука зу је на не до-
вољ ну раз ви је ност на уч ног ме то да (не-
рет ко асо ци ра на пред на у ку), у дру гом 

– на на чин из ла га ња на уч но-струч них 
са др жа ја у рав ни ин те грал ног тек ста, ти-
пи чан пре све га за ра не фа зе раз во ја на уч-
ног функ ци о нал ног сти ла срп ског је зи ка 
(пре скрип тив ни мо дус уз раз не ви до ве 

ин ти ми за ци је са чи та о ци ма). Екс тра лин-
гви стич ким ис пи ти ва њем ре цеп тур но сти 
(исто ри јат раз во ја „пред на у ке“ и „на у ке“) 
и прак тич ном ана ли зом срп ско је зич них 
на уч но-пе да го шких тек сто ва из ХVIII 
ве ка по би ја се кон тро верз ни став Срп-
ске ака де ми је на у ка и умет но сти о то ме 
да срп ско је зич на на у ка (а оту да и на уч ни 
стил срп ског је зи ка) за по чи ње, то бо же, 
сре ди ном или кра јем XIX  ве ка.

 summary
 Σ Pre scrip ti ve style of Ser bian lan gu a ge sci en ti fi c li te ra tu re of 18th cen tury

Pre scrip tion or so cal led pre scrip ti ve style re pre sents a cru cial fe a tu re of the Ser bian lan gu-
a ge sci en ti fi c-pro fes si o nal li te ra tu re, typi cal of the early pha ses of the cre a tion of sci en ti fi c 
style for spe ci fi c pur po ses.

A prac ti cal analysis shows that a pre scrip ti ve mo dus and fa mi li a ri zing re pre sent the 
most dis tin cti ve styli stic phe no me na of the pre scrip ti ve style of the Ser bian lan gu a ge sci en-
ti fi c-pe da go gic texts of the 18th cen tury.

Спи сак ци ти ра не и ана ли зи ра не гра ђе
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