
ВИДМАРОВИЋ НАТАЛИЈА 
 

Појмови "језик" - "људи" - "племе" - "народ" у средњовjековној руској 
књижевности старијег периода 

 
Предавање је посвећено значењу и особеностима употребе појмова  народ – језик – 

људи – племе у споменицима староруске књижевности старијег периода, прије свега у 
Повести временных лет из XII вијека и Слову о Закону и Благодати митрополита 
Илариона из XI вијека, у којима се они најјасније семантички разликују на основу 
опозиције своје и туђе, вербално и невербално и др. Вербално се првенствено разматра у 
вези са стицањем способности за духовну комуникацију изворних говорника, са 
одухотворењем ријечи захваљујући спознаји Ријечи Божије, које постаје могуће само кроз 
благодатно крштење (принцип саборности).  

Разматрају се и питања трансформације појмова језик и људи у контексту замјене 
саборног – глобалним.  

 
 

 

ВИДМАРОВИЧ НАТАЛИЯ 
 

Понятия «язык» - «люди» - «племя» - «народ» в средневековой русской 
словесности старшего периода. 

 
Лекция посвящена значению и особенностям употребления понятий народ – язык – 

люди - племя в памятниках древнерусской словесности старшего периода, прежде всего в 
Повести временных лет  XII в. и Слове о Законе и Благодати митрополита Илариона XI 
в., в которых проводится наиболее четкое их семантическое разграничение по признаку 
свое и чужое, словесное и бессловесное и др. Словесное при этом рассматривается прежде 
всего в связи с обретением носителями языка способности к духовному общению, с 
одухотворением слова благодаря познанию Слова Божьего, ставшее возможным в 
результате благодатного крещения (соборное начало).  

Рассматриваются также вопросы трансформации понятий языка и народа в 
контексте подмены соборного - глобальным.    
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