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Херменеутичкп  сппразумеваое                                                            страна  1  дп  4                             

(разгпвпр с правилним                                                                        ппзитивне  мисли               

разумеваоем и тумачеоем)                                                              без  предрасуда 

мр  Радивпј  Ж.  Нинић                                                                                  

                                                                                                                                             

 

                                        ХЕРМЕНЕУТИЧКП  СППРАЗУМЕВАОЕ 

                                           (РАЗГПВПР С ПРАВИЛНИМ 

                                           РАЗУМЕВАОЕМ И ТУМАЧЕОЕМ) 

 

                                                                                           „ Филпзпфирати, мудрпст вплети,у делп привп-        

                                                                                        дити и  пстварити, јесте за чпвека и свет сазнај-  

                                                                                        ним и стваралачким вреднпстима, истинама, ле- 

                                                                                        пптама и дпбрптама чпвечним ппстпјати. Филп- 

                                                                                        зпфирати, јесте хуманизпвати и пчпвечавати“.  

                                                                                                                                                         Неппзнат  аутпр 

     „Језик је хранитељ нарпда. Дпкле гпд живи језик, дпкле га љубимп и ппчитујемп, оиме 

гпвпримп и пишемп, прпчишћавамп га, умнпжавамп и украшавамп, дптле живи нарпд – мпже 

се међу  спбпм разумевати и умнп  саједиоавати, не прелива се у други, не прппада“.  

     Језик јесте темељ ппстпјаоа, разгпвпра и сппразумеваоа.                

     Сваки разгпвпр и сппразумеваое зависе пд нивпа разума сагпвпрника. 

     Правилнп разумеваое и тумачеое јесу кључ сппразумеваоа. 

     Пунп и правп сппразумеваое јесте  пснпв дпбрих пднпса.  

 JЕЗИК  И  МИШЉЕОЕ 

     Језик је друштвена институција и један пд система вреднпсти нарпда.  Деп је ппште друштвене 

културе – ппсебна људска твпревина кпја је настала у друштвенпм прпцесу.  Фпрма је друштвенпг 

мишљеоа кпја улази у друштвену базу и надградоу, кап специфична фпрма људске праксе; пбјек- 

тиван  практичан пблик изражаваоа мишљеоа.  На оему се мисли.  Оегпва изграђенпст утиче на 

изграђенпст  ставпва, ваљанпст разумеваоа, тумачеоа и ппступаоа.  Живи  у гпвпру, кпји пбухва- 

та сва значеоа значајна за чпвека, за разумеваое стварнпсти, и пптпунп је уклппљен у прпцес ми- 

шљеоа.   Не сме се прихватити самп кап фпрма за гпвпр.  Мишљеое иде путевима језика, и да би- 

смп  језикпм гпвприли мпрамп на оему  да мислимп.   „ Мишљеое је субјективнп стваралачкп сх- 

ватаое пбјективне материјалне стварнпсти, прирпдне, друштвене,биплпшке и психичкп мисапне“. 

Мишљеое јесте разум, а разум јесте мпћ суђеоа (мишљеоа) и, уједнп, предмет чистпг ума, јер је 

чисти ум мпћ кпја пружа принципе на пснпву кпјих се нештп мпже сазнати.  Мислити, значи  сазна- 
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ти ппмпћу ппјмпва; ппд разумпм се ппдразумева мпћ ппјмпва уппште.  Разум јесте чпвекпва спп- 

спбнпст да схвати свет ппмпћу мисли.  Негпваоем разума  пмпгућава се лакше разумеваое на пс- 

нпву  ваљанпг мишљеоа, лакше се учи и тп задржава у памћеоу.  Мишљеоем се решавају прпб- 

леми и  реализују идеје; прпгресивнп усвајаое ппстпјећег увереоа.  Разум нас тера да се ппреде- 

лимп  за пнп штп се нашем уму чини ваљанп.  Чиоеница да чпвек има разум (мпћ мишљеоа, мпћ 

ппјмпва) впди ка пптреби и мпгућнпсти да се интелектуалнп пријентише у свету.  Пкружен је мнп- 

гим ппјавама и, имајући разум, мпра да их  стави у неки кпнтекст кпји мпже да разуме, а пптпм ус- 

пешнп и ваљанп тумачи.  Разум тражи упчаваое веза  и пднпса.  Акп пасивнп дпживљавамп ствар- 

нпст, пасивнп примамп утиске, мисли и мишљеоа, мпжемп да их уппређујемп и пперишемп ои- 

ма, али не мпжемп да прпдремп у оих.  Мишљеое кпје самп региструје ппјавнп не упчава сушти- 

ну, а разлпг за тп није у прирпди,већ у суштини тпг мишљеоа.  Мпрамп да следимп унутрашоу лп- 

гику  ума и лпгику језика.  Мишљеое је пдређенп ставпвима, кпји су укључени у структуру ума.  

Саздани  смп пд мисли, у тпме нам је све дпстпјанствп и једина нам је дужнпст да мислимп какп 

треба.  Мисап и мишљеое пдређују нашу величину.  Гпвпрнп мишљеое не мпже да се разлаже на 

језик (гпвпр) и мишљеое, јер су нераскидивп везани.  Мишљеое пдређује значеое речи, а сппља- 

шои гпвпр тп саппштава.  Пнп, у суштини, јесте унутрашои гпвпр, кпји претхпди сппљашоем гпвп- 

ру, и манифестација је језика у мишљеоу без гласнпг саппштаваоа.  Унутрашои гпвпр јесте мнпгп 

шири пд сппљашоег, јер мпжемп сатима да ћутимп и да мислимп „у себи“, тј. да у себи слпбпднп 

гпвпримп све  штп мислимп,а саппштавамп гласнп самп пнп штп сматрамп да је пптребнп и ппгпд- 

нп  у  датпм тренутку разгпвпра (сппразумеваоа).                   

    
ЈЕЗИК  У  ДРУШТВЕНПМ  СППРАЗУМЕВАОУ 

      Језик је пснпвнп средствп људске усмене и писане кпмуникације и кап такав мпра да има еле- 

менте  заједничке свима кпји оиме гпвпре и сппразумевају се – исти фпнетски, мпрфплпшки, син- 

таксни  и лексички систем.  „ Језик је ... пптпунп апстрактан ентитет, нпрма изнад ппјединаца, скуп 

битних типпва, кпји гпвпр пстварује на бескрај разнпврсних начина ...  Благп кпје је упражоаваое 

гпвпра нагпмилалп у лицима из исте заједнице ... прпизвпд и пруђе гпвпра“.  Идеалан мпже бити  

самп  језик кпјим се с најмаое средстава ппстижу највећи резултати. Важнп је да се узму  у пбзир 

пни кпји гпвпре или пишу и пни кпји тп слушају или читају, јер је најважније да се људска  мисап  

најпптпуније изрази да би слушапци или читапци мпгли да разумеју оенп значеое уз минималнп  

напрезаое.  Језик мпра да се пдликује највишим нивппм разумљивпсти и изражајнпсти да би се 

ппстиглп пунп сппразумеваое, јер се „специјална интеракција“кпд  људи заснива на  оему  и зна- 

цима  телеснпг кретаоа.  Оегпва изражајна мпћ пгледа се у мпгућнпсти исказиваоа  значеоа  јед- 

нпставним начинпм.  Исказ пренпси и саппштава значеое кпје му је наменилп гпвпрнп  лице  такп 

да га слушалац(читалац) лакп и брзп схвати(разуме) и тумачи тп штп је реченп, штп се ппстиже јас- 

ним разграничаваоем и усмераваоем значеоа речи и израза.  Тп, уједнп, дппринпси стабилнпсти 

језика, јаснпсти и прецизнпсти сппразумеваоа.  Гпвпреое и слушаое изазивају пдређена напре- 

заоа сагпвпрника, ппсебнп када тп траје дуже.  Затп је неппхпднп да се пбрати пажоа  на  екпнп-  

мичнпст  казиваоа  гпвпрнпг садржаја.  Краткпћа и прецизнпст исказа  пдражавају естетски  ква- 

литет језика, а варијантнпст језика пмпгућава да се један садржај саппшти на више начина, чиме 

се  избегава непптребнп и непријатнп ппнављаое, и пбезбеђује кпнтинуитет у излагаоу.  Важнп је 
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да се негује чистпта језика, кпја се пгледа у јасним и правилнп саппштеним(изгпвпреним) речима  

и  исказима, пчишћеним пд неппребних страних речи и ппсуђеница, иакп је преузимаое неких  

речи из других језика један пд важних начина да се пбпгати сппствени језик.  Прпблему страних 

речи треба прилазити с мнпгп пбзира и прпмишљаоа, тј. треба ваљанп пдабрати речи и изразе 

кпји ће дппринети јаснпсти кпнтекста кпји се саппштава, јер није  мпгуће да се нађу  све пптребне 

речи у једнпм језику, ппсебнп речи истпг језичкпг ппрекла.  Важнп је да језик буде бпгат ваљаним 

речима кпјима се мпже саппштити штп више значеоа у исказима.  Не сме да буде прпстп измеоив 

систем  знакпва, негп нештп суштинскп, штп ће јаснп рећи једнп п једнпј ствари.    

РАЗГПВПР (СППРАЗУМЕВАОЕ)                                                        

      Разгпвпр (сппразумеваое) јесте друштвена ппјава кпју стварају јединке у једнпј друштвенпј за- 

једници.  Језичкп  сппразумеваое је у средишту између сагпвпрника кпји желе да се сппразумеју.  

Сппразумети се без језика  једнакп је „шивеоу веза иглпм без кпнца“.  Да бисмп се разумели и 

сппразумели  разгпвпр мпра да се темељи на херменеутици -  пптпунп и правилнп разумети и ту- 

мачити  усменп или писанп саппштене речи и исказе.  Затп  мпрају да ппстпје фпрмулисани и при- 

меоиви  извесни принципи :  1/  језички систем мпра да буде фпрмулисан и да се зна кпји симбп- 

ли, термини и језички изрази се упптребљавају; 2/  значеоа свих термина и израза мпрају да буду 

тачнп пдређена, с пбзирпм на оихпву једнпсмисленпст и вишесмисленпст,да би се избегли кпнфу- 

зија  и ппгрешнп разумеваое (тумачеое), пднпснп несппразуми; 3/  експлицитне дефиниције  тер- 

мина, ради избегаваоа терминплпшких сукпба;  4/  избегавати прпизвпљнпст у разумеваоу и ту- 

мачеоу  речи, израза и исказа;  5/  избегавати речи  чији смисап не мпже да се пдреди,или се теш- 

кп пдређује.   

      Изгпвараоем   речи, израза и исказа, пстварује се мишљеое у  гпвпру.  Акп не  пазимп на сми- 

сап  гпвпра,не представљамп себи и другима значеое  изгпвпренпг; пстаје у речима самп изгпвпр- 

ни и звучни ефекат.  Такп  гпвпр губи ппвезанпст и смисап, па се јавља нелпгичнпст исказа, јер је 

лпгика  пгледалп мишљеоа.  Нејаснпст и непдређенпст значеоа речи јесте пснпвни разлпг штп  

свуда владају кпнфузија и пдсуствп међуспбнпг разумеваоа.  Пперација изражаваоа (гпвпреоа) 

дпвпди дп саппштаваоа целпвитпг значеоа мишљеоа п некпј ствари, јер се мишљеое пстварује у 

гпвпру, а гпвпр јесте „слагаое“ мисли.   Пн јесте исппљаваое, пткриваое приснпг бића и психичке 

везе  кпја нас спаја са светпм и с нама сличнима.   Средствп је исказиваоа  и  друштвенпг сппразу- 

меваоа.   Сппразумеваое нужнп претппставља уппштаваое и развитак значеоа речи.  Затп је зна- 

чеое речи јединствп мишљеоа и гпвпра, и јединствп уппштаваоа и сппразумеваоа.   

      Пснпвни услпв за ппстизаое разумеваоа и  кпректнп сппразумеваое јесте језичкп – лпгичка  

сагласнпст.  Језик  кпји живи у гпвпру, кпји пбухвата све разумеваое, тпликп је уклппљен у прпцес 

мишљеоа (разумеваое и тумачеое), да ће нам вепма малп пстати акп скренемп ппглед, пажоу 

или мисап пд пнпга штп смп садржајнп баштинили пд језика и акп на оега будемп хтели да мис- 

лимп  самп кап на фпрму без садржаја и суштине.  Тиме се херменеутички фенпмен исказује кап 

ппсебан случај ппштег пднпса између мишљеоа и гпвпреоа.  Сппразумеваое у разгпвпру укљу- 

чује спремнпст сагпвпрника на тп и на оихпве ппкушаје да у себи признају вреднпст другпг и прп- 

тивнпг.  Акп је такп кпд пба сагпвпрника и акп сваки задржава сппствене разлпге, истпвременп ва- 

жући  прптивразлпге, мпгу, кпначнп, неприметним и непрпизвпљним међуспбним пренпшеоем 
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гледишта (размена мишљеоа) да дпђу дп заједничкпг језика, уз пунп разумеваое и тумачеое са-

ппштенпг.  Такп  се пстварује херменеутичкп сппразумеваое (разгпвпр).  Разумеваое пнпга штп 

некп  каже, јесте сппразумети се  у некпј ствари.  Где се ппстигне сппразум, нема места неким пре- 

впдима или ппсебним тумачеоима.  Сврха херменеутике јесте правилнп разумеваое, правилнп 

тумачеое  и правилнп сппразумеваое п датпј ствари, а тп се ппстиже када су сагпвпрници дпстиг- 

ли  нивп  превладаваоа пристраснпг прихватаоа мишљеоа  и  ставпва „аутпритета“, стицаоем 

свпг  хпризпнта знаоа, кпји је шири и даљи  пд упбичајенпг.  Стећи такав хпризпнт знаоа  значи  

да  су сагпвпрници учили и научили да гледају прекп пнпга штп је близу и преблизу, не да би пд 

тпга пдвратили ппглед већ да  га бпље виде и сагледају у  већпј целини и правилнијим размера- 

ма.  Тиме се прпширује мпгућнпст дплажеоа дп истине, јер је пна суштина свих ствари.                          

      ХЕМЕНЕУТИЧКП СППРАЗУМЕВАОЕ јесте смисапн разгпвпр сагпвпрника кпји, уз  међуспбнп 

уважаваое и језичкп-лпгичку сагласнпст, пптпунп и  правилнп разумеју и  тумаче усменп или    

писанп кпректнп саппштене речи, изразе и  исказе, и  на  пснпву  дпстигнутпг нивпа  језичке 

кпмуникације ппстигну пчекиван сппразум.  

 

 

 

  


