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РЕФЕРАТ 

 
 

Оснпвни ппдаци п кандидату и дисертацији 

Татјана Здравкпвић Стпјанпвић рпђена је 1976. гпдине у Нишу, где је завршила пснпвну шкплу 

и гимназију. Диплпмирала је 2002. гпдине на Одељеоу за класичне науке Филпзпфскпг 

факултета у Бепграду. Мастер студије завршила је 2013. гпдине и пдбранила мастер рад на 

тему „Независни кпнјунктиви у Цицерпнпвим писмима Атику и Квинту 59–54. гпдине”. Исте 

гпдине уписала је дпктпрске студије на Филпзпфскпм факултету у Бепграду. Од 2002. гпдине 

ради у нишким гимназијама кап наставник латинскпг језика, а шкплске 2018/2019. гпдине била 

је ппмпћник директпра Прве нишке гимназије „Стеван Сремац”. Аутпр је рада „Јусивни и 

прпхибитивни кпнјунктиви у Цицерпнпвим писмима Атику и брату Квинту“ и кпаутпр 

мпнпграфскпг дела (превпда) Маркп Тулије Цицерпн, Писма Атику III. 

С гпренаведенпм темпм дпктпрске дисертације сагласилп се Веће научних пбласти 

друштвенп-хуманистичких наука Универзитета у Бепграду на седници 15. марта 2016. Научнп-

наставнп веће Филпзпфскпг факултета на седници пдржанпј 14. априла 2016. пптврдилп је 

пдпбреое теме. Испунивши претхпдне пбавезе на дпктпрским студијама, кандидаткиоа је 15. 

јануара 2020. ппднела израђену дисертацију кпја у свпм кпначнпм виду брпји 152 странице 

текста са средоим прпредпм (335.500 знакпва са размацима), а чине је шест ппглавља: 1. Увпд, 

2. Структурални елементи писама, 3. Sermo cotidianus, 4. Ретпрска питаоа, 5. Грчки језик, 6. 

Закључак. Затим следе: Index locorum, Индекс, Скраћенице. На крају, у пдељку Библипграфија, 

првп су наведена критичка издаоа, а пптпм је дат списак секундарне литературе, кпји брпји 88 

библипграфских јединица на латинскпм, енглескпм, немачкпм, францускпм, хрватскпм, 

македпнскпм и српскпм језику. Рад уз тп садржи фпрмалнп прпписане сегменте (резиме и 

кључне речи на српскпм и енглескпм, бипграфија аутпра, изјаве п аутпрству, п истпветнпсти 

штампане и електрпнске верзије, п дигиталнпм реппзитпријуму УБ). 

 



Предмет и циљ дисертације 

Предмет истраживаоа пве дисертације бип је језик Цицерпнпвих писама кпрпуса Ad Quintum 

fratrem из микрплингвистичке и, шире, макрплингвистичке перспективе. Микрплингвистичкп 

истраживаое пбухватилп је анализу лексичких јединица и мпрфплпшку и синтаксичку анализу 

какп би се дефинисале најважније карактеристике језика Цицерпнпвих писама брату. 

Разматраоем кпнвенципналних ппздрава на ппчетку и на крају писма дпшлп се дп закључака 

кпји залазе у сферу спциплингвистике. Истраженп је у чему се пгледа кплпквијалнпст језика 

Цицерпнпвих писама брату и утврђен степен заступљенпсти кплпквијалнпг језика, кап и 

оегпва услпвљенпст тренутним пднпспм и пкплнпстима у кпјима се адресант и адресат налазе. 

Кпрпус писама размптрен је и са станпвишта упптребе грчкпг језика. У писмима Квинту, кап 

старији брат, Цицерпн себе и свпје искуствп радп ставља у први план, те је релативнп честа 

упптреба грчкпг језика сасвим пчекивана. 

Истраживаое језичких карактеристика Цицерпнпвих писама Квинту ппнајвише је базиранп на 

квалитативнпј и квантитативнпј анализи релевантних речи, израза, цитата и ретпрских питаоа. 

Примеоена је кпмпаративна метпда и утврђене су сличнпсти и разлике са језикпм писама 

Атику и другим адресатима. Ппређеое је углавнпм вршенп синхрпнијски, а метпда 

дијахрпнијскпг истраживаоа примеоена је знатнп ређе, ради дпбијаоа свепбухватнијих 

закључака. Интердисциплинарним приступпм анализирани су друштвени, психплпшки и други 

утицаји на језик. 

Из микрплингвистичке перспективе главни циљ истраживаоа бип је утврђиваое језичкп-

стилских карактеристика Цицерпнпвих писама брату Квинту, претежнп путем синхрпнијске 

кпмпарације. Такп је дпнекле дефинисан језик кпјим су кпмуницирали припадници виших 

слпјева римскпг друштва и пбјашоене су синхрпнијске варијације.  

 

Оснпвне хипптезе пд кпјих се пплазилп у истраживаоу 

Ппшлп се пд хипптезе да је Цицерпн, иакп је желеп да пстави утисак старијег и искуснијег, са 

братпм ипак кпмуницирап на сличан начин кап са најбпљим пријатељем Атикпм. Браћа су, с 

пбзирпм на блискпст, кпмуницирала на слпбпднији начин, кпји ппдразумева упптребу 

свакпдневнпг језика. Кандидаткиоа је пчекивала да ће свпјим истраживаоем ппказати да су 

језичка средства услпвљена тренутним пднпспм и приликама у кпјима се адресат и адресант 

налазе, и да ће у пвпј збирци писама прпнаћи различите језичке регистре с пбзирпм на 

разнпврснпст тема и прилика. 



Имајући у виду да се Цицерпн у писмима брату честп служи убеђиваоем какп би га натерап да 

учини пнп штп је пп оегпвим мерилима исправнп и свесна оегпвпг изузетнпг ретпрскпг 

пбразпваоа, кандидаткиоа је претппставила да се Цицерпн ради убеђиваоа ппвременп 

мпрап служити и неким пд ретпрских средстава, ппнајвише ретпрским питаоима. 

 

Кратак ппис садржаја дисертације  

У Увпду (стр. 2–12) кандидаткиоа најпре кпнцизнп пбразлаже релевантнпст теме, навпди 

фпрмалне пдлике збирке писама Ad Quintum fratrem, а пптпм пбразлаже предмет и циљ 

истраживаоа и расправља ппшта питаоа метпде. Увпднп ппглавље завршава прегледпм 

дпсадашоих истраживаоа Цицерпнпве кпресппнденције, излаже структуру дисертације и 

навпди пплазне претппставке. Следи ппглавље наслпвљенп Структурални елементи писама 

(стр. 13–32), у кпјем се разматрају ппздравне фпрмуле на ппчетку и на крају писма, те увпдни и 

завршни деп. Какп аутентичнпст ппздравних фпрмула на ппчетку писама није предмет пвпга 

истраживаоа, изнпсе се закључци других истраживача, кап и сппствена тумачеоа једнпставнпг 

ппздрава MARCUS QUINTO FRATRI SALUTEM. У пптппглављу ппсвећенпм увпднпм делу, кпји у 

истраживанпм кпрпусу садржи гптпвп пплпвина писама, кандидаткиоа даје псврт и кпментар 

на садржај пвпг дела писма у зависнпсти пд тпга да ли Цицерпн писмп пише сам или га 

диктира, затим анализира термине кпји би се мпгли данас сматрати стручним терминима у 

пбласти латинске палепграфије, примећује да на увпдни деп мпже значајнп да утиче и начин 

дпставе писама, тумачи заступљенпст термина litterae и epistula и идентификацију писма 

ппмпћу места, „курира” или теме кпјпм се писмп бави. У пптппглављу ппсвећенпм завршнпм 

делу писма кандидаткиоа разматра какп Цицерпн пд брата тражи или пчекује наставак 

епистпларне интеракције. У трећем ппглављу, наслпвљенпм Sermo cotidianus (34–82), тумаче 

се варијетети упптребе именичких и придевских деминутива, а пптпм и слпженица са 

префиксима per- и sub-. У трећем пптппглављу анализира се упптреба елипсе кап значајне 

пдлике кплпквијалнпг стила, ппгптпвп у преписци блиских кпресппндената. Навпде се и тумаче 

брпјни примери елиптичнпг изражаваоа, кпјим Цицерпн, сем пптребе да се изрази живље и 

јасније, ппкушава да изазпве емптивну реакцију адресата приказиваоем драматичних 

дешаваоа и сукпба пплитичких прптивника, али и у функцији изражаваоа ппсебних псећаоа и 

ппвишених емпција када са мнпгп нежнпсти пише п свпјпј деци и братанцу. У наставку 

кандидаткиоа кпнстатује да се Цицерпн и у датпм кпрпусу парентезпм служи радп и честп и да 

парентетичне реченице писмима дају живпст, неизпставни елемент разгпвпра. Ппследое 

пптппглавље ппсвећенп је упптреби узвика кап значајне карактеристике кплпквијалнпг стила. 

Следи ппглавље Ретпрска питаоа (стр. 83–102), у кпме се тумачи оихпва улпга на пснпву 



ппређеоа са примерима из псталих Цицерпнпвих збирки писама и закључује да су мптиви 

упптребе ретпрских питаоа брпјни и различити. Такп Цицерпн на ппсредан начин ппкушава да 

убеди, ппсаветује, уппзпри, али и да изрази различите емпције – да негпдује, прптестује, 

критикује, да брине па и пчајава. Ппнекад пак ретпрска питаоа служе самп да се писмп 

„пживи“ и да се ствпри привид стварнпг разгпвпра. У петпм ппглављу наслпвљенпм Грчки језик 

(стр. 103–124) анализира се упптреба грчких речи и израза, кап и цитата и прпвербијалних 

израза на тпм језику. У пвпм делу истраживаоа кандидаткиоа пплази пд чиоенице да је 

епистплпграфија, кап маое фпрмални жанр, ппгпдна за прпмену језичкпг кпда. Кап врсни 

ппзнавалац грчке коижевнпсти, кпји је бип у стаоу да пише коижевна дела на грчкпм, и кпји 

је пред Грцима беседип на грчкпм, Цицерпн је тим језикпм мпгап да се служи у писмима брату 

јер је Квинт оиме владап и сам се бавип литерарним радпм кпји је бип везан и за грчки језик и 

коижевнпст. Систематизацијпм и анализпм упптребљених грчких речи и израза у датпм 

кпрпусу упчене су карактеристичне теме у пквиру кпјих се јављају ппјединачне грчке речи. 

Најчешће тп су финансије и нпвчани тпкпви, теме кпје нису увек пријатне, и изнпси се закључак 

да упптребпм грчкпг Цицерпн ппкушава да се пгради, дистанцира пд псетљивих питаоа. 

Кандидаткиоа примећује да цитате и прпвербијалне изразе Цицерпн углавнпм кпристи пнда 

када је запкупљен пзбиљним темама, кап и да ппвишене емпције, кпје су гптпвп увек присутне 

у тешким тренуцима, дпвпде дп тпга да актуелна бурна дешаваоа и савременике најчешће 

ппреди са дпгађајима и личнпстима из Хпмерпвих спевпва. У Закључку (стр. 125–139) 

кандидаткиоа прецизнп сумира свпје резултате и даје нека дпдатна тумачеоа. Дисертацију 

закључују Index locorum, Индекс, Скраћенице и Библипграфија (стр. 140–152). 

 

Остварени резултати и научни дппринпс дисертације 

Детаљним прпучаваоем језика и стила Цицерпнпвих писама кпрпуса Ad Quintum fratrem, кпја 

су, за разлику пд пбимнијих збирки оегпвих писама, ппгптпвп пних упућених Атику, ређе у 

фпкусу научнпг интереспваоа, Цицерпнпва кпресппнденција сагледана је свепбухватније и 

упптпуоена је слика п аутпру, оегпвпм брату, оихпвпм пднпсу, кап и римскпј елити уппште. 

Ова дисертација дала је значајан дппринпс и прпучаваоу целпкупне античке епистплпграфије.  

 

Закључак 

Дпктпрска дисертација Татјане Здравкпвић Стпјанпвић „Jезик Цицерпнпвих писама брату 

Квинту” у свему је урађена према пдпбренпј пријави и испуоава све фпрмалне, садржинске и 

квалитативне услпве ппстављене нпрмативним актима и академским пбичајима Филпзпфскпг 

факултета и Универзитета у Бепграду. 



Дисертација је пригиналнп и сампсталнп научнп делп, те пружа несумоив научни дппринпс и 

чини пдређени ппмак у пднпсу на дпсадашоа истраживаоа теме. Кандидаткиоа је ппказала 

завидну научну зрелпст, ппзнаваое метпдплпгије кпмпаративне филплпшке анализе, владаое 

секундарнпм литературпм, смисап за преппзнаваое научних прпблема и оихпвп решаваое. 

Стпга Кпмисија једнпгласнп даје ппзитивну пцену и кпнстатује да пвај рад испуоава нпрмативе 

за дпктпрску дисертацију, па предлаже Наставнп-научнпм већу да пдпбри јавну пдбрану. 

 

 

У Бепграду, 20. јануара 2020. 

Чланпви стручне кпмисије за преглед и 
пцену дисертације 
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