
ОШТЕЋЕЊЕ СЛУХА

369

Београдска дефектолошка школа 
Вол. 17 (3), бр. 51, 369-378, 2011. 

 
УДК 376.33 

Примљено: 20.9.2011. 
Стручни чланак

ШПАНИЈА – КОЛЕВКА ЕВРОПСКЕ СУРДОЛОГИЈЕ

Ненад Глумбић

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Све до XVI ве ка вла да ло је ми шље ње да се глу ве осо ба не мо гу обра зо ва ти. 
С об зи ром на то да не мо гу да овла да ју го во ром глу ва де ца ни су има ла пра во 
на сле ђи ва ња сво јих ро ди те ља. Због скла па ња бра ко ва из ме ђу бли ских срод ни-
ка у ари сто крат ским по ро ди ца ма то га до ба би ло је пу но глу ве де це, чи је је 
обра зо ва ње по ве ре но шпан ским мо на си ма. 

Пр ви учи тељ глу вих био је фра тар Pe dro Pon ce de León. Иако ње го во под-
у ча ва ње ни је би ло огра ни че но са мо на го вор, он је по стао по знат упра во по 
то ме што је сру шио увре же но ми шље ње да глу ве осо бе не мо гу да се на у че го-
во ру. Сво је под у ча ва ње увек је по чи њао пи са њем, а тек је по том пре ла зио на 
из го вор гла со ва.

Дру ги по зна ти учи тељ глу вих то га до ба био је Ma nuel Ramírez de Carrión. 
На су прот Пон се о вом ме тод ском по ступ ку он је нај ви ше па жње по кло нио ар-
ти ку ла ци ји гла со ва, обес хра бру ју ћи сво је уче ни ке да ко ри сте зна ков ни је зик. 
Не ки еле мен ти ње го вог ме то да, по пут ма ну ел ног ал фа бе та, по зна ти су нам 
за хва љу ју ћи пла ги ја ри зму Juan Pa blo Bo ne ta.

Ови учи те љи глу ве де це су по ста ви ли те ме ље сур до ло ги ји као не за ви сној 
про фе си ји ко ју ће у осам на е стом ве ку осно ва ти Ja co bo Rodríguez Pe re i ra. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: глу ви, обра зо ва ње, руч на азбу ка

УВОД

По че ци обра зов но-вас пит ног ра да са глу вом де цом у Евро пи ве зу-
ју се за Шпа ни ју XVI ве ка. Ме ди цин ски трет ма ни, усме ре ни на ле че ње 
глу во ће, по сто ја ли су и знат но ра ни је. Та ко нас, по чет ком XII ве ка, све-
ти Хил де гард од Бин ге на са ве ту је да ла ву од се че мо де сно уво и да по том 
ла вље уво при сло ни мо на уво глу ве осо бе до кле год се оно не за гре је. 
При то ме тре ба из го ва ра ти фор му лу у ко јој се на во ди да ће „па ци јент“ 
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чу ти исто та ко до бро као што лав чу је (пре ма Mar shark et al., 2001). Ла-
ко је у овом „трет ма ну“ пре по зна ти од ли ке Фреј зе ро ве ими та тив не ма-
ги је. Ме ђу тим, ни уче ње сред њо ве ков не ме ди ци не о рав но те жи че ти ри 
те ле сне теч но сти ни је, са да на шњег аспек та, мно го сми сле ни је. Та ко је 
је вреј ски ле кар, Pe dro de Ca stro, пре по ру чи вао да се на обри ја но те ме 
глу ве осо бе, не по сред но пред спа ва ње, ма же сме са на пра вље на од ал ко-
хо ла, ша ли тре и гор ких ба де ма и да се, по сле бу ђе ња, па ци јен ту го во ри, 
не на уво, већ на обри ја но те ме (Plann, 1997).  

Обра зов ним ра дом са глу вом де цом ма ло се ко ба вио, јер је пи са на 
тра ди ци ја од Ари сто те ла до св. Ав гу сти на Бла же ног им пли цит но ука зи-
ва ла на став да се глу ве осо бе не мо гу на у чи ти го во ру, та ко да глу ви ну-
жно мо ра ју би ти и не ми. Че сто су ци ти ра на Ари сто те ло ва опа жа ња да се 
глу ви мо гу огла ша ва ти, по пут жи во ти ња, али да не мо гу ар ти ку ли са ти 
гла со ве. Го вор на ста је де ло ва њем ду ше на те ло. Жи во ти ње има ју те ло, 
али не и ду шу ко ја би по кре ну ла го вор. По што је глав но обе леж је чу ју-
ћег чо ве ка го вор, глав но обе леж је глу ве осо бе ни је оште ће ње слу ха, већ 
не до ста так го во ра. И у са вре ме ном шпан ском зна ков ном је зи ку, знак 
за слу ша ње се по ка зу је по кре том усме ре ним ка усна ма, а не ка уву. У 
очи ма за ко на глу ве осо бе су би ле из јед на ча ва не са ин те лек ту ал но оме-
те ним и ду шев но обо ле лим љу ди ма. Глу ви, пре ма ми шље њу шпан ског 
кра ља Ал фон са X, ни су мо гли да оста ве те ста мент, ни ти да на сле де фе-
у дал но до бро. Они ни су сма тра ни ни ва лид ним све до ци ма. За ни мљи во 
је, ме ђу тим, да је овај вла дар из XI II ве ка сма трао да глу ва осо ба зна ком 
мо же да да са гла сност за сту па ње у брак, што је пре ма ње го вом ми шље-
њу екви ва лент но ре чи ма чу ју ћих осо ба (Gasc ón  Rica o ,  2004).  

П рви  учитељ глуви х, који  је својим рад ом довео  у  пи тање изречене 
пре тпо ставке  б ио  је Pedr o Ponce  de L eó n. Мало је вер оватн о да је  Juan 
Fern andez N avarette,  с ли кар кр аљ а  Филипа II,  и мао б ило кака в утицај 
на Пон се а. Рођен  у плем ен итој по родици, као  чу јуће дете, оглу в ео је ус-
лед б ол ести у  друго ј г одини и п ос ла т је у ма на стир, где ј е на учио осн ове 
цр та ња. Своју вештину  је усавршав ао у Италији, а  по поврат к у у  родну  
Ш паниј у краљ г а  је  ун ај ми о да осли ка Eско ри јал . Чувен по изу зет ном 
и зб ору бо ја и експе риментисањ у са с ветлом Navarette je, оси м  над имка 
Мутави,  добио  јо ш један   –  Шпански тит ан . Иако г лув и  нем, Na va ret te 
је био вр ло обр азован .  Изучавао ј е  и сторију  и  Свето  П ис мо  у манаст иру 
La  Estrell a,  десет  го дина п ре  Пон сеових ученика.  К омуницира о ј е неком 
врс том зна ковног  ј ез и ка. Не посре дно  пред  смрт на пи сао је тестамен т 
 и у њему  оз начио из вр ши оце  своје  по следње  в оље. Прем инуо је 1579. 
године, претходно с е испо вед ивши знак овним  је зиком    (M arshark et 
al .,  2001). Да л и  је фрата р V ic ente de  Santo Doming o  подуча ва о овог  
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уметника?  То   не може мо  са с иг ур ношћу зна ти,  јер су  мог ућ и учитељ и 
глуви х пре Понсеово г вре ме на пото ну ли у историј ској анони мност и.

PE DRO  PONCE D E  LE ÓN

Не ма никаквих  до каз а да ј е Понс е  имао бил о к ак ва са знања о  ед ук-
ацији глу в их, ос им извеш та ја светог  Јована од Беверлија који је поку-
ша вао  да нау чи  глуве да  читај у  са усана  ( Gonzál e z  Mo ll, 19 92).  Иако 
 не посре дни ути ца ји  на раз вој метод а  и тех ни ка  подучава ња глу ве д еце 
ник ад а нису  установ љени, д анас ј е  могуће  одредити  ба р нек е друш тв ене  
околно сти које  с у могле  имати прес удан  утицај  на појав у но ве  едука ти-
вне пр аксе. 

Ш па нија је токо м  XVI века била ј една од  најмноћн ијих зе маља с вета, 
а  манастир San Salvador  у Оњи, у  ко ме  је жи вео  и  р адио фрат ар  Pedro 
Ponc e d e León ,  би о  је једна  о д  на јм оћнијих  ин сти туц ија са  кр аље вс ким 
и  племићки м  донаци јама и привил еги јама. У  бе недикт ин ск им  самоста-
ни м а  често се ћут ало. Г ов ор је б ио   забрање н у к апели,  т рпезарији  и 
спавао ни ци , као  и  током  и звесних пери од а у то ку  дан а. Ћутање м се, 
как о  се  верова ло , не гује по низнос т  и спреча ва празн ос ловље .  У таквим  
околност им а,  м ан астир ска бр аћ а раз ви ла су с истем знако ва којима 
 су  могла да  к ом уници рај у  током часова тиш ин е.  Знаци  з а  об јекте  из 
окружења и  уо бич ајене а кт ивност и,  ал и и за п ој ед ина емоци онална 
стања  и за с ве религ иј ске појмо ве, пост ој али су вековима п ре  него  шт о 
је  Понсе ступи о  у  манаст ир. С тога је  ма на стир у Оњи би о гот ово и де ал но 
ме сто за  о бр аз ов ање глу ве де це . 

Шко ловање ј е у то  до ба б ило нам ењ ено само пр ивилегованој кл аси 
бог атих љ уд и, оби чно арис ток ратског  порекла,  а управ о је у  т ој кл а си  и 
било  н ајвиш е глувих.  Ук рш тање  у  блиском  ср одств у рад и очува ња  феуда-
лн их пос ед а била је уо би ча је на по јава у Ш па нији тог а  доба . Уче стала 
пој ава  гл ув оћ е у ово ј  популац иј и  може с е дов ести у  не пос ре дну везу са 
ко нсан гвините то м. Поку ша ј школов ања глу ве  деце у с амостаним а има-
о  је  дв острук у  функцију. Т ребало је  д ец у склонити  што да ље  о д очију 
љубопитљ иве јав ност и, а уј ед но  им осигурат и и шт о боље ш кол овање 
 не би  ли, упр кос оч иг л едном  хе ндике пу, ипак  имала  шансе да  н аследе 
о чево имањ е.  

Први П онс еови уч ен ици били су  гл ува браћа ,  Franc is co и Pedro d e 
 Velasco,  сме штена у ма на стир Sa n Salv ador по н ал ог у њихо вог оца, м арк-
из а од Бер ланга и  А ст рудиљ а. Гл ува бр аћ а с у припад ала ј е дно ј од  нај-
мо ћнији х шпанс ких по ро дица тог а  доба. Вела ск ов и су б ил и феу да лни 
г осподари  већег  бр оја гра дова у б ли зи ни Оњ е. Родите љи двојиц е  дечак а 
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б или с у блис ки рођа ци. Имали  су  деветор о деце , од чег а  је најма ње чет-
вор о било глуви х.  Прва ј е у  м анасти р San ta Clara  d e  Medina de  P omar 
 пос лата, 1 54 4. године,  најстар ија г лува сес тра ,  Хулиана,  три г одине 
касниј е у са мостан  ј е отишл а  друга сестр а Бер нардина,  а  одмах п от ом су 
и  глува браћа уп ућена у ман ас тир. У  в ре ме кад а  су ступ или у ма на стир, 
Педр о је имао  с едам,  а Фра нц иско  један аест година . 

 Хуан де  Веласко се бринуо  д а њего ви глув и сино ви неће  моћи да  
га наследе. Отуда  ј е још  1543. г оди не  упут ио  молбу  Св ет ом  Римском 
Царству да  се  свим  његовим  мушким п от омцима д оз воли н асл еђивањ е, 
што  м у  је и  од об рено. Так о је Хуан де  Велас ко обезбедио  н ас леђе својим 
синовима годинама пр е него што је  Понсе  по чео да  их под учава  ( Plann, 
1 99 7), ал и  је би о с вестан д а ће њего в тес та мент м ожда би ти доведен у 
п итање. Њ ег ови по томци би могли  д а бу ду ли ше ни својих прав а, не  због 
самог  о шт ењена сл ух а, већ  због изостан ка го вора.  Ако б и,  неки м чудом, 
о ни  научили  д а говор е имали  би  с ва пра ва која имају чују ћи људи.  

П о  до ласку  у  манастир деца  су пове рена Понсеу. Иак о  се  у јед но м 
од доку ме н ата на во ди  д а је са  оч еве с тране и сам би о  пле менитог порек-
ла о  Понс еовим  р одитељима  се гото во н ишта н е з на. Ве ро ватно  је б и о 
 ванбра чн о дет е  бу дући да , упркос  оч игледном тал ен ту,  никада н ије  
заузи ма о висок е положа је.  Понсе  је  одлично  вл адаo манаст ирским  зн-
ак овним језиком , који  је  запр ав о п ред ставља о  лексико н без и ка кве гра-
матике . То је  списак знакова  коресподента н речи ма шпанског је зи ка . 
 Тр еба има ти  у  виду  да је  ова ј јези к  био крајњ е  св еден,  је р  је комуни-
кацију  у манас тиру б ило потреб но  одржат и  на неоп хо дном ми ни муму.  
С др уге стра не , глу ва  браћа  с у,  растући  у  ч уј ућ ој среди ни, разв ила нек и 
систем зна кова наме њен  међу собном с по разумевању. 

Понс е је  одмах  ув ид ео да с е р аз ум не  заснива само на  го в ору, в ећ  
да с е знање мо же  преноси ти  и покретима  руку.  И ако с е о  Понсеово м 
 методу  мало зн а,  г отово је  и звесно  да  је о буку  говора заснивао  на  писа-
њу . Деци  ј е покази ва о  предмет е  и писан е  речи  које се на т е  предме те 
одн о се . Папири са  написа ним именима пред мета могл и  су  се в идети 
 свуда уна около .  Ос им то га, Пон се ј е  имао  и  свеску са црте жим а изнад 
којих су биле  н аписане  р еч и, ил устров ан е цртежом  (López  Trujillo,  2005). 
Зн ачењa  цртеж а и напи с ане речи п реноси се знако м. Пон се  је см ат рао 
да  де ца прво треба  да  н ау че сва  слова па  те к да пото м  ве жбају  изгов-
ор. А лфабе т  се учи о  исписи вањем  слова по  пр стима и  зглоб ов и ма рук-
у.  Када дете   напам ет научи азбуку, п рво би т ре бало,  према Понсеово м 
 мишљењу , да науч и речи  „У име  Оц а и Син а  и Све тога Дух а“  и да се пр-
ек рсти.
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Ка д а  су  Понсе а јед ном приликом  у питали  како је о тп очео свој  п од-
ухват п одучавањ а глуве  деце он је  пр епуст ио  Педру де Веласку да одг-
овори,  најпр е  усмено, а затим и да з апише  одговор: „З нао бих  да Ва м 
 кажем,  Ваша Мило сти, да  док сам  био д ет е које не зна ни шта, по п-
ут  камена,  почео сам  п рв о да пишем ств ари ко јима ме  је мо ј учите љ 
подучавао, а  зати м д а з аписуј ем и све шпанск е реч и у мој у свеску,  к ој а је 
у  ту  сврху н аправљена. Пот ом  с ам, уз Божју п омоћ,  почео да повезујем 
гл асове ,  а  затим и д а их из гов арам ш то сам јач е могао,  иако су  они  из ме-
не излазил и са о би љем пљувач ке . Затим  са м поч ео да ч итам и сторијска 
 д ела и за  де сет година  с ам про читао  историју це лог с ве та. Пот ом сам 
н аучио  и  латински, уз велику Б ожју м ил ост, без које н ије дан гл ув и не 
м о же опстат и“  (Plan n, 1997 ). Пед ро  Ве ласко ј е,  осим мате рњег је зика,  
н аучио  д а гово ри,  чита  и  пише италијански,  ла тински и грчки .  Према  
и зј ави  њ еговог сестр ић а  из говор му је био иритантан, али је његова 
интелигенција све то надилазила (Gascón Ricao , 2004).  Понсе га је  о бу-
чавао  и  п ојању п омоћу нота ( Pl ann, 2007) .  

Понсе  је дуже од  т ри де цениј е под учава о глуве  у Оњи.  Детаљ е с вог 
м етода  описао  је  у манус крипту к ој и ника ни је  штампан.  Данас постој и 
с амо једна стран ица за ко ју се  верује  да  припад а том делу  (López  Tr-
ujillo, 2005 ).  

Понсе  се сматра  п рвим уч итељем  глувих,  не  с амо у  Шпани ји, ве ћ  у 
ч итавој Европ и. На  његовом  гробу  остало  је  записан о „Овд е  лежи препо-
доб ни от ац, фратар  Педро П он се, који је зав редео ве чн о памће ње  због 
т алента који  му  је Гос по д  подарио –   да  у чи нем е да говоре“. Њ еговом 
смрћу, 1584. године,  преки ну т о је по дучавање глувих  у Оњи. 

MANUEL RAMÍREZ DE  CA R RIÓN

 Први К арионов   ученик б ио је Al onso Fernánd ez  de Có rd oba y  F iguer-
oa, пет и  м аркиз  Приега. Алонсо је рођ ен  1588. годи не,  четири г одине 
по сле По нсеове смрти. Био је  глув о д рође ња з бо г укрштања у ср одств-
у.  Његов де да по  оц у  био је о же њен св ојом сестри чи ном. И з  тог брака 
родила  се глува д евојчиц а (Ало нсова тет к а) . По ма јчиној л инији би о ј е 
у сродст ву  са гл ув ом браћ ом кој у је п од учава о Понсе .  Алонсо ј е запр аво 
унук  њиховог чуј ућ е г брата  И њига.  Његова  сестра  такође  је  била г лу-
ва.  Алонсо се у осамнаест ој годин и  оженио  св о јом  блис ком рођако м. 
 Заним љиво  је да  се из тог брака се род ил о осамнаесторо д еце  и да н иј-
едно  није  било глу во (Plann,  1 997). 

К а ри он је в ећ био  наставник ч ујуће  деце к ада је  позван у Манти-
љу  да подучава  Алонс а,  к оји је  био њ егов пр ви гл ув и ученик . Иако је 
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п оч етком  X VII века  ед ук ац ија г лу вих б ила и даље везана  за мали број  
у ченик а  ко јима је п ос већ ивана велика пажња, он а се по  први пут  у ист-
ор ији од ви јала в ан  манастира (Pl an n, 199 7) . Алонсо је жив ео окружен 
ч уј ућ им људи ма. Карион  је 161 5.  го дине  п рекинуо р ад  са А лонсом зб-
ог пре сељења  у Мадри д н а позив  во јвотк иње  Хуане од  К ор добе к оја ј е 
имала  г лув ог сина.  У  Мадриду је Карион наста вио да подучава  глуву  
 децу у  породичном  ок ружењу ,  с тим ш то је о во г пута, осим  са глувим 
Луи со м, рад ио и са  његовим чују ћим братом.  Карио н ће јо ш једном, 
1636. го дине,  доћи у  Ма др и д. Ов ог  пу та га  је  лично позвао  Фи лип I V,  јер 
је  кр аљев рођак, Em manuel e Fi li berto  Am adeus II, син војв о де  Т омаса од 
 Са воје  и унук  ш панск е инфант ки ње, та кође б ио  глув.  

Подуча вање ван  манаст ирских зиди на  није ни  једина,  н ити највећа 
п ро мена у рад у  с а  глуво м  децом . За р азлику од П онсеа,  Карио н је и ма-
о  искуство у по дуч ав ању чу ју ће де це, тако  да је  ње го в  метод р ада пр-
оистекао из већ  постојећи х мет од а рада  са опш то м попула цијом . Њ ег ов 
метод  је б ио  окре нут к а  св ет у  чујући х љ уди. Г лу вима је  б ил о  до звоље но  
да са мо измеђ у  себе комуни цирај у  знаков ни м  језико м.  К омуни кација 
измеђ у  глуви х  и ч ујућих  се, пр ема његов ом наређ ењ у,  о двијала  тако што 
с у чујући к ористи ли руч ну  а збуку ,  а глуви  с у одговар ал и оралн о. Код  
П онс еа је обу ка  г лу ви х почињ ала  писање м.  Карион ј е, насупр от томе, 
 ин си ст ирао  на  а рти кулаци ји  и фон етском ме то ду . Од де це  је траж ио  да 
артик ул ишу пој единачне  гласове , зат им  је  повезива о  гл ас ове у слогове, 
а сл ог ове у  речи . У св ој ој књи зи Mar av illas de natural eza ( Plann,  1 997) 
К ари он није  нав ео де таљ е своје  т ехнике,  а ли је  у  уводу  с еб и прип ис-
ао заслу ге  за  откриће  фо не тског  м ет ода и метода пис ањ а. На ве дене 
технике  су пост ој але већ неколи ко  деце нија,  ак о не и сто тина г одина, 
а ли  је с ас вим м огуће  да их је Кар ио н прв и примен ио на глув ој  де ци. 

К арион никада  н ије п исао о с вом  метод у рада и  улагао је  м ак сималн е 
 напоре  да ове м ет оде нико не о ткрије. Д об ио  је час ну ре ч Л уисов ог   чу-
јућег  б рата д а  н ик оме, ни под  каквим околно сти ма, неће от кр ити Ка-
ри онове мет од е  по ду чавања .  Ип ак, дан ас  нам  је  п ознато да  ј е пол ож-
ај је зик а п ри артику лацији раз личити х  гл ас ов а показ ивао на мод ел у 
ј езика нап ра вљеном о д живо тњ ске к оже . А ртикулиса ње  шпанск ог ррр 
о бјашњ ав ао  ј е дув ањ ем у модел  ј ези ка нап рављено г  од папира. Г луви  су 
прво  изговар али во ка ле, па  ко нсонант е,  затим с логове, и на  крају  р ечи. 
Уч или  су сам о  глаголе,  и ме ни це и везнике  и  само тр и ос новна  времена. 
Конк ретне  именице  с у  показив ан е , а  за емо ције је  наставник че ка о да се 
 ученик  нађе у о др еђеном  емоционалном  стању, а затим и х  је  називао.  
С ваког  дана б и ученик а  упи тао ш та  је ра дио и он би  му  одговара о уз 
њ его ву  п омоћ. К ада се успост ав и писање,  онда  се о но  кори с ти  за дужу 
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конверзацију. Сматрао  ј е  да  чита ње  са  усана  ни је мог уће научити ( Plann, 
19 97) .  Иако  је  у поду чавању д оз вољав ао  гестове  сматрао  је  д а кад а год 
поставимо питање, треба д а  во ди мо  рачун а  да глуви  не  од говоре  гес то м 
(Gonz ále z Moll , 1992). 

 Ар тикулац ија г ласов а се увежба вал а у затворен ом  п ростор у,  када су  
тер ап еут и д ете б ил и сами , због  потр еб е да се  ел иминишу среди нски 
 д ис тр актори.  Д руг и могу ћи раз ло г који  Ка ри он  не по миње,  али  н а кој-
и наилази мо  у из ве шта ју је дног ње говог  с ав ре ме ника,  је сте кажњ авањ е 
које  с е обила то кор ис тило то ко м  уч ења ар ти кулац ије. Карион  је  б ук-
вално др ес ир ао  своје  уч енике ,  пр им ењ ујући тех ник е к ој е су се приме њ-
ив але  на жи вот ињама .  По жељна  ар ти кулац ија  ј е  поткреп љивана,  док је 
н еа декватн о говорно  п он ашање кажњавано ускраћивањем с ветла, х ра не 
и ударањем шт ап ом по  та ба нима ( G on zá lez Mo ll, 19 92) . 

Када  је Карион  умро 1650. го дин е тради цију п оду чав ања глу ви х  на-
ставио  је ње го в син  Миге л у унук  Р одриго .  Уп ркос посл о ви чн ој тај новит-
ости,  не ки облици рада које  је  Карио н примењи ва о у  поду чавању глуве  
деце  познати су нам,  јер је  његову тајну  бар д елимично от кр ио  J uan Pab-
lo Bone t. 

JUAN  PABLO B ONET
 
Juan  Pablo B one t се у ли тератур и  и дан ас  о пи су ј е као  уч итељ г лу ве 

деце, који је  постави о  ос но вне пр онципе а рт ик ул ац ионе наст аве . Међу-
тим, р еч је  о  вештом п ла гијатору , коме је  интер есо вање за  пр облем е 
 глувих  би ло  пролазна а ва нтура.  

Бонет ј е  до бро позн авао к лас ич не јези ке,  италијански и ф ран цуски. 
 Бавио се  политик ом , војни м пословим а и песниш тво м.  Био је  секретар 
 мн о гих угл ед них лично сти . Тако   се и наш ао  под заје дничким  кр овом 
с а  Карион ом, ра дећ и  као се кретар Ху ан а де  Ве ласка ,  а пото м  и  његово г 
ч уј ућ ег сина  Бернар дина.   Пошто  је Карион четири  г одине по ду чавао 
 Бернарди но вог гл ув ог бр ата Луиса,  Бонет  је био у п ри лици д а  по не шт о 
сазна о ње говом ме то ду рада. 

 Сам Бон ет није имао  никак во  интер есовањ е  за т ај посао .  Стица је м 
околн ости, наша о се у у л ози уч итеља глув ог  Луиса када ј е К арион на-
пу стио  Ма дрид. У раду  са Лу исом  ни је  имао н ик акав  успех . Позн ат а  је 
њег ова из јава да су глуви јадна  ч удовишта  природе  ко ја само  имитир ај у 
људс ки облик  (P lann, 1997).  

Неусп ех у р аду са ј ед иним глу вим уч ени ком ни је  г а  одврат ио  ни 
од  п ис ањ а књиг е, нити  од намере да с еб е прогл аси  прон ала за чем веш-
тине  под учавања глувих . Бонет ј е 162 0. го ди не у Мад риду публик овао 
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књи гу Red uction  de  las le tr as y  ar t e  para  en senar a ha bl ar  los mudo s у  којој 
сас вим и звесно оп исује  Карион ов е метод е,  н е спомен ув ши га н иј едном.  
У књизи к аже да слов а своји м  обл ик о м п одсећа ју на и зг ов ор гласов а. 
Тако , на пример, ако б ис мо  тродиме нз ионално  с лово А поло жи ло  на 
 бочну  с трану ,  он о би нас подс ет ило н а широк о  отворена у ста.  Хоризо-
нт ал на  л инија пока зу је да  уста мора ју  бити отворен а  све вр еме током  
арти ку лисања ово г вок ала.  Бо нет ј е  веров ао да је идеа лн о врем е за  обуку 
г овора код глуве  д ец е пери од  измеђ у  шес те и  ос ме  године. Није сасвим 
 јасно  да ли  с у  и знесен и  ставови  оригинал но  Бо нетови  или је  и у ово м 
 делу  навео Кар ио нова оп ажања .  

 Ка да  је публиковао своју књиг у о г лу вима Бон ет је  из гу био свак о 
интер есов ање за  ов у  об ласт и  д о кра ја  живота  се  ба вио поли тик ом. Упр-
ко с  о чиглед но м  плаги јаризму Бонету  мо жемо да  захва ли мо  за по да-
тк е о К арионови м м етода ма  рада, ал и и за  де таљан  при каз м ан уелног 
алфабета  ко ји је  ка сније копир ан  у многим  књ игама.  Постоје  подац и 
 да се  ов ај алфабе т  користио у Фр ан цу ској и  Америци и по сл е две ста 
го ди на. Карион је свакако з на о за Бо нетову књ игу, а ли  т о  никад а н ије 
споми њ ао  ( Plann,  1997).  И  Ка рион и Боне т  су  себи припис ивали з асл уге 
з а поду ча ва ње глувих, ме ђу собно се  не  п омињући . Ни у ј е дном трен утк о 
нису с по менули ни сво г ве ликог п рет ходника,  По нсе де  Ле она. 

З АКЉ УЧАК

По вољан с пл ет  д руштвено-и сторијских о ко лн ост и омогућио  ј е 
настана к евро пск е сурдологије н а  шпа нском  тлу . Колон иј ал на моћ 
 Шпаниј е  XVI в ек а,  бог атство  и  углед с амостана, те мељно  образов ање  
и нач ин  ж ив ота б ене диктински х м онаха и  ве лик бр ој глу ве  д еце у пл-
ем ићким  породицам а намет нуо је по т ребу за  п о јавом  н ов ог занимања 
 – учит ељ а  глувих.  

Р ад ом По нс еа де Леона и Карио на  Рамир ес а,  а ли  и  први м уџбеником 
п ла гија тора Б он ет а постaв ље ни  су т ем е љи сурдо педаг огији ко ју  ћ е,  као 
самосталну професију, установити Переира у XVIII веку.
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SUMMARY

Up to XVI century it was generally believed that deaf people were 
uneducable. Since they could not learn to speak they should not legally 
inherit possessions of their parents. There were many deaf children in 
aristocratic families of that time, due to consanguineous marriages and they 
were entrusted to the care of Spanish monks who undertook the teaching 
of deaf children. 

The first teacher of the deaf was fray Pedro Ponce de León. Although his 
teaching was not limited to speech alone, he became famous by challenging 
the conventional wisdom that deaf people could not learn to speak. He 
began his work by teaching deaf students to write and than proceeded to 
pronunciation. 

The second famous teacher of the deaf of that time was Manuel Ramírez 
de Carrión. Contrary to Ponce’s method his students were primarily 
thought pronunciation and they were discouraged to use sign language. 
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Some elements of his teaching methods, especially manual alphabet, were 
revealed in public thanks to plagiarism of Juan Pablo Bonet. 

These teachers set strong foundation for establishing surdology as an 
independent profession in XVIII century, by Jacobo Rodríguez Pereira. 

 
KEY WORDS: deaf, education, manual alphabet


